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Sammanfattning 

Denna uppsatsstudie har som syfte att utifrån olika myndigheters och organisationers erfarenheter 

samt policy och positionspapper, undersöka hur barnperspektivet kommer till uttryck i de svenska 

humanitära biståndsinsatserna till den humanitära krissituationen i Irak. Metoden som användes för att 

ta sig an forskningsområdet, barnperspektiv i det humanitära biståndsarbetet, är grundad teori. 

Datainsamlingen utgörs av sju kvalitativa intervjuer med myndigheter och organisationer och två 

textanalyser. Det humanitära biståndsarbetet är väldigt omfattande. Resultatet har utmynnat i en 

kärnkategori och tre underkategorier som tillsammans skapat samverkansmodellen. För att 

barnperspektivet ska komma till uttryck i det humanitära biståndsarbetet, är det viktigt att 

samverkansarbetet mellan de olika aktörerna, sker utifrån ett barnperspektiv. Det är viktigt att ett 

barnperspektiv kommer till uttryck i varje underkategori för att barnet och barnets behov ska realiseras 

i policy men också i verkligheten det vill säga i den humanitära krissituationen som utspelar sig i Irak.  

Nyckelord 

Barnperspektiv, humanitär krissituation, barnets behov, grundad teori, Irak, ISIS, policy, samverkan, 

humanitär biståndsinsats. 
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Förord 

 

Idén till den här uppsatsen började under en resa i Irakiska Kurdistan, vintern 2015. Den började uppe 

på Sinjarberget och i flyktinglägren där miljontals barn, tillsammans med sina familjer, hade flytt 

undan terroristgruppen ISIS för att komma till en tryggare och säkrare miljö. Under min resa mötte jag 

många flyktingbarn. Barn som vacklade mellan hopp och förtvivlan. Hopp om en bättre framtid och 

förtvivlad över det som har hänt men ännu mer förtvivlad över att inte veta vad som kommer att hända 

dem i framtiden.  

Under uppsatsens gång har antalet flyktingbarn runt om i världen ökat drastiskt. Barn som har tagit sig 

över havet för att komma till en s.k. bättre värld. Sen finns det också barn som aldrig fått sätta foten i 

land igen. Inga barn får glömmas bort. 

Den här uppsatsen handlar om ett mindre perspektiv på den flyktingkris som finns runt om i världen 

idag. Min och säkerligen många andras önskan är att alla dessa barn ska uppmärksammas och 

respekteras som egna individer och för det de har varit med om, både i skrift och i verkligheten det vill 

säga i den s.k. bättre världen.   

 

Tara Azizi  

29 september 2015 
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Inledning 

När en väpnad konflikt, naturkatastrof eller andra liknande situationer utspelar sig runt om i världen, 

är biståndsinsatser de mest effektfulla medlen för att lindra nöden hos den drabbade befolkningen. De 

senaste tjugo åren har behoven hos de drabbade människorna ökat drastiskt på grund av ett ökat antal 

naturkatastrofer och utdragna konfliktsituationer(UNDAC, 2013, s.2; Utrikesdepartementet, 2011, s. 

7). Detta har stora negativa konsekvenser som kan bli väldigt utdragna men som även kan 

underminera existerade utvecklingsvinster som har utförts tidigare. Människorna i de drabbade 

områdena påverkas olika beroende på deras sårbarhet. I en sådan situation har det drabbade landet 

eller staten förstahandsansvaret att möta de drabbade människornas behov och utsatthet. Men i de fall 

då det drabbade landet eller staten inte kan möta människornas behov läggs ansvaret även på andra 

utomstående organisationer eller länder som har förmågan och kapaciteten att möta behoven 

(Utrikesdepartementet, 2011, s.12). 

Formen av bistånd kan skilja sig beroende på situation och kris. Dessa biståndsformer ingår i det 

svenska utvecklingssamarbetet men delas in i två olika typer varav den första är utvecklingsbiståndet 

som ska fungera som en del av en långsiktig insats för att uppnå förbättrade levnadsförhållanden i de 

drabbade länderna. Den andra typen av bistånd, som denna uppsats kommer att fokusera på är 

humanitärt bistånd. Med humanitärt bistånd menas kortsiktiga överlevnadsbasala insatser som 

människor behöver akut i nödsituationer (Openaid, 2014; Utrikesdepartementet, 2011, s. 10).  

Sverige är ett av de många länder som agerar med humanitära biståndsinsatser vid naturkatastrofer och 

utdragna konfliktsituationer. Sverige fördelar resurser olika beroende på det land som är i behov av 

stöd och den biståndsorganisation som ska ta genomföra insatserna (Sida, 2014, s. 1). Sveriges 

regering har tagit fram policyn Rädda liv och lindra nöd som anger regeringens ställningstaganden för 

det humanitära biståndsarbetet, under 2010-2016. Syftet med denna policy är också att den ska 

integreras i genomförandet av arbetet kring humanitärt bistånd. I policyn framhävs Sveriges goda 

rykte och starka ställning som givarland vid kris- och katastrofsituationer. Policyn har som huvudmål 

att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling vilket har sin utgångspunkt i Sveriges politik för 

global utveckling (Utrikesdepartementet, 2011, ss. 9-12). Sverige är ett av de länder som tar en stark 

ställning i det internationella systemet och dess principer om gott humanitär givarskap. Principen 

handlar om att bistånden ska vara behovsbaserad, fördelade i proportion till humanitära behov samt 

grunda sig på behovsbedömningar (Utrikesdepartementet, 2011, s. 12). De humanitära principerna 

humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende ska vara utgångspunkter i det humanitära arbetet 

(UNDAC, 2011, s. 2). Dock kan de humanitära biståndsorganisationerna ta extra hänsyn till särskilt 

utsatta grupper och deras behov men ingen diskriminering skall förekomma på grund av ras, religion, 

etnicitet eller medborgarskap (Åkermark-Spiliopoulou, 2002, s. 30). Med utsatta grupper menas 

kvinnor och barn som är extra utsatta i humanitära situationer och behöver därmed extra bistånds- och 

skyddsinsatser i den utsatta situationen (Unicef, 2015, s.2-3, Utrikesdepartementet, s .16). Dessa 

insatser kan främja områden såsom säkerhet, hälsa, livsmedelsförsörjning och utbildning 

(Utrikesdepartementet, 2011, s. 10).  
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Bakgrund 

I policyn Rädda liv och lindra nöd (2011) har det svenska humanitära biståndsarbetet delats in i tre 

huvudområden för att uppnå det övergripande målet om att rädda liv och lindra nöd. Det första 

området handlar om flexibelt, snabbt och effektivt bistånd så att behoven hos de nödlidande 

människorna kan mötas i varje speciell kontextuell situation. Det andra området handlar om att arbetet 

ska genomföras genom ett starkt och väl samordnat internationellt humanitärt system. Det tredje 

området handlar om det humanitära arbetets samspel med det långsiktiga utvecklingsbiståndet samt 

med andra typer av insatser och aktörer. Det är också viktigt att samspelet förbättras hela tiden mellan 

det långsiktiga och humanitära biståndet (Utrikesdepartementet, 2011, s. 6).  

Enligt en appell från Förenta nationernas kontor för humanitärt bistånd (OCHA) har de humanitära 

krissituationerna ökat markant under år 2014. Idag finns det miljontals människor som flyr våld och 

konflikter. Ett av de många länder som har drabbats av kriser och konflikter är Irak, där det idag pågår 

en konflikt som har orsakat en humanitär krissituation. Detta har lett till att nöden och behoven hos de 

drabbade människorna i landet, har ökat kraftigt. I appellen betonas det ökade gapet som har uppstått 

runt om i världen, mellan de humanitära behoven och resurserna. Idag vädjar FN om ett samverkande 

stöd och hjälp från sina partner, regeringar och andra FN-organ för att nå ut med stöd och hjälpinsatser 

till dessa människor som är i behov av det humanitära stödet. Det är också viktigt att de mest utsatta 

grupperna kan ta del av stödet (OCHA, 2015, s. 6-8).  

Humanitär kris till följd av Islamiska staten (ISIS) 

En humanitär kris är en av de allvarligaste orsakerna till att ett lands utveckling hindras. Vissa 

humanitära krissituationer kan påverka så mycket att politiska och ekonomiska institutioner kan 

kollapsa, samtidigt som folket hamnar i lidande och nöd (Wayne. N, Frances. S & Väyrynen. R, 2011, 

s. 35). Enligt den svenska policyn är kriser och konflikter oftast upphävande av strukturella och 

tidigare pådragna konflikter och kriser (Utrikesdepartementet, 2011, s. 7). Irak är ett av de länder som 

har påverkats av konflikter och kriser (Wayne. N, Frances. S & Väyrynen. R, 2011, s. 30) I denna 

undersökning har jag valt att fokusera på den humanitära krisen som har uppstått som en konsekvens 

av terroristgruppen Islamiska statens (ISIS) våldsamma framfart i Irak. Därför är det angeläget att ge 

en kort bakgrund till den rådande humanitära krissituationen i Irak och en kort beskrivning om vilket 

samarbete och förhållande den svenska staten har haft till Irak under de senaste åren.   

Den svenska regeringen har fastställt en samarbetsstrategi för det svenska stödet till Irak under 

perioden 1 juli till 31 december 2014. Enligt Sveriges samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 

med Irak, är Irak ett land i behov av stöd för återuppbyggande. Det övergripande målet med strategin 

är att återuppbygga en varaktig fred i Irak, förbättra levnadsförhållanden och utveckla en demokrati i 

landet. Sverige ska samtidigt verka för en förbättrad biståndseffektivitet med ett stärkt ägarskap och 

förbättrad samordning. Detta arbete ska genomföras i samråd med den Irakiska utvecklingsstrategin, 

National Development strategy (NDS). Enligt strategin bör biståndsformerna och andelen av bistånd 

till Irak öka om det dyker upp eventuella humanitära krissituationer. Dock ska de akuta insatserna i 

form av humanitära biståndsinsatser vid den humanitära krissituationen, i möjligaste mån samverka 

med det långsiktiga utvecklingsstödet, för att dessa ska komplettera varandra (Utrikesdepartementet & 

Sida, 2009, s. 2-3).   
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Idag visar beräkningar från FN att det finns 22 krisdrabbade länder runt om i världen som kommer 

behöva humanitärt bistånd under år 2015. Irak är ett av dessa 22 länder där det även råder en fullskalig 

flyktingkatastrof. Den allvarliga krissituationen har fått stor uppmärksamhet runt om i världen och har 

även deklarerats som en så kallad Level 3 enligt FN:s klassificering av de mest allvarliga humanitära 

kriserna. Enligt FN. s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) klassas Irak som tredje 

land i behov av akut nöd av humanitärt bistånd (OCHA, 2015, s. 3-5). Denna humanitära krissituation 

i Irak uppstod i samband med den väpnade terroristgrupp ISIS:s våldsamma handlingar mot den civila 

befolkningen i olika områden, i december 2013. Dessa våldsamheter utspelade sig i form av att 

terroristgruppen ockuperade områden samt tillfångatog eller dödade civila. Civila som har flytt sina 

hem för att ta sig till säkrare områden i landet har orsakat en stor våg av interna flyktingar. Den 

flyende civilbefolkningen består av olika minoritetsgrupper såsom yazidier, kristna, turkmän, shiter 

och sunnimuslimer (OCHA, 2014/2015, s. 3). I samband med att den interna konflikten i Irak trappas 

upp så blir det fler och fler som sätts i humanitär nödsituation. Beräkningar som har gjorts av FN har 

visat att 5,2 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd och skydd på grund av den 

rådande humanitära krisen i Irak. Av de 5,2 miljonerna är hälften barn som enligt policyn Rädda liv 

och rädda nöd är i extra behov av humanitära biståndsinsatser (OCHA, 2015, s. 3; Unicef, 2015; 

Utrikesdepartementet, 2011, s. 16). Barnen i denna humanitära krissituation har blivit drabbade direkt 

men även på olika sätt igenom att exempelvis flickor har utnyttjats sexuellt och barn använts som 

soldater. Enligt FN har det genomförts olika insatser för att säkerställa att kvinnor, barn och andra 

utsatta gruppers behov integreras i de humanitära insatserna till de behövande (OCHA, 2015, s. 3; 

Åkermark-Spiliopoulou, 2002, s. 30). Olika grupper har blivit påverkade på olika sätt, exempelvis har 

pojkar och flickor i olika åldrar överlevt väpnat våld, sexuellt våld och tortyr medan många också har 

skadats, separerats eller är helt enkelt traumatiserade (OCHA, 2015, s. 3). 

Barnperspektiv i en humanitär krissituation  

Jag har i de olika delavsnitten beskrivit vad och hur en humanitär biståndskris kan se ut och vad en 

humanitär biståndsinsats innebär. Det har också nämnts att barn är de mest utsatta i en sådan 

krissituation och därför behöver extra mycket stöd och skydd. Det som kvarstår att beskriva är vad 

barnets rättigheter innebär men också barnets rättigheter i en sådan humanitär krissituation, enligt 

barnkonventionen och policydokument.  

År 1989 antog FN.s konvention om barnets rättigheter som ett rättsligt bindande internationell avtal 

som slog fast att barn är enskilda individer med egna rättigheter. Enligt barnkonventionen 

(Hammarberg, 2011) är det ett ambitiöst försök till att skapa en universell utformning för barns 

rättigheter. Barnkonventionen har även haft en legitimerande bindande karaktär som tillhandahåller 

barnets civila, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt ger de status som 

rättighetsbärare precis som vuxna. Konventionen om barnets rättigheter har fått stor gensvar runt om i 

världen. Det finns flera olika förklaringar till detta. En av dessa förklaringar är uppmärksammandet av 

barns levnadsförhållanden i fattiga och krigsdrabbade länder som årligen rapporteras via olika appeller 

och policyer (Hammarberg, 2006, s. 5-6).  

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga eftersom varje artikel är som en 

beståndsdel av en helhet. Dock finns det fyra grundläggande, allmänna och vägledande principer som 

alltid bör beaktas vid frågor om barn och deras rättigheter. Dessa är artiklarna 2,3,6 och 12 såhär 

beskriver Thomas Hammarberg dessa fyra artiklar med en sammanfattning. 

varje barn, utan undantag, har rätt att få del av sina rättigheter; att barnets bästa skall beaktas vid 

alla beslut som berör barn; att inte bara deras överlevnad utan också utveckling skall säkerställas 
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till det yttersta av samhällets förmåga; samt att deras åsikter skall få komma fram och visas 

respekt. De relaterar till varandra och tillsammans formar de en attityd till barn, man skulle här 

kunna tala om konventionens barnsyn. (Hammarberg, 2006, s. 13) 

Varje regering har en skyldighet att ansvara för att barnets rättigheter respekteras i respektive land 

men samtidigt finns det ett ansvar och skyldighet som sträcker sig över nationsgränserna. Det gäller att 

inta ett omsorgsfullt ansvar kring barnets rättigheter på den internationella arenan där samarbete 

mellan olika nationer utvecklas för barnets bästa och för ett barnvänligt samarbete som rör olika 

barnfrågor. Detta är en viktig punkt som nämns direkt i barnkonventionen artikel 4 men som även 

uppmärksammas i andra artiklar i barnkonventionen. Exempelvis betonas i artikel 4 vikten av de 

åtgärder som ska vidtas för genomförandet av de rättigheter som finns med i barnkonventionen. 

Konventionsstaterna ska använda det yttersta av sina tillgängliga resurser för ett internationellt 

samarbete där det behövs och där det handlar om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 

Biståndsarbetet ett exempel på ett samarbete som sker mellan olika stater. Denna typ av samarbete 

finns med i sista delen av artikel 4. Vidare återkommer samarbete i barnkonventionens olika artiklar. 

Till exempel i artikeln 24 står det att staterna ska genom ett väl fungerat samarbete uppnå 

förverkligandet av att varje enskilt barn ska få rätten till hälsa, sjukvård och rehabilitering. Där står det 

också att särskild hänsyn skall vidtas till utvecklingsländernas behov (Hammarberg, 2011, ss. 15-16).   

Barnfrågor och barns rättigheter är synliga i olika policydokument och andra informationsdokument, 

från regeringar och myndigheter. Efter att ha sökt i den svenska regeringens arkiv kunde jag hitta en 

hel del rapporter och policy som beskrev strategier för hur barnfrågor och barns rättigheter ska 

hanteras i Sverige men också runt om i världen. Sverige var ett av de första länderna som ratificerade 

Barnkonventionen och sedan dess har Sverige drivit ett aktivt arbete för att stärka barnets rättigheter. 

Sverige har också arbetat och skrivit fram policyer och rapporter för att uppmärksamma barns 

situation runt om i världen. Till exempel har den svenska regeringen utarbetat riktlinjer och policyer 

för biståndet till barn i utsatta länder (Hammarberg, 2006, s. 23). I en rapport från 

utrikesdepartementet har en översyn av barns rättigheter i utvecklingsarbetet genomförts. I rapporten 

uppmanas alla konventionsstater att ta sitt ansvar för att vidta särskilda insatser för de utsatta barnen 

runt i världen (Utrikesdepartementet, 2001, s. 43). Målet har varit att barn ska få de resurser som är 

tillgängliga för dem. I rapporten betonas även brister kring det arbete som görs och som har gjorts 

kring barnfrågor. Barnet har varit osynligt i samhället men också i de besluten som har berört barnet 

själv. Barn har alltid inkluderas med andra samlingsgrupper ”familjen” ”kvinnor och barn”. Detta är 

något som måste ändras för att Sveriges ska uppnå målen med utvecklingssamarbetet vilket är att 

bekämpa fattigdom i andra länder. Det är viktigt att det finns ett barn-vuxen-perspektiv och inte ett 

vuxen-barn perspektiv (Utrikesdepartementet, 2001, ss. 6-7). 

I ett positionspapper, också från regeringen, har specifika frågor kring barn i humanitära kriser och i 

de svenska humanitära biståndsinsatserna uppmärksammats. Enligt positionspappret är barnens 

grundläggande behov detsamma över hela världen även i väpnade konflikter och i andra humanitära 

krissituationer (Hedlund-Thulin, 1998, s. 53). Detta dokument utgör ett av uppsatsen 

undersökningsmaterial och har använts i mitt resultat.  

Samverkan och de olika rollerna i det svenska humanitära 

biståndsarbetet  

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebär samverkan att en grupp 

människor med olika erfarenheter och kompetenser, från olika organisationer eller myndigheter, 

tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Arbetet ska alltid ske målinriktad och medvetet 
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tillsammans med andra aktörer (MSB, 2011, s. 15). En samverkan vid humanitära krissituationer 

handlar om att de inblandade aktörerna ska bidra till att skapa förutsättningarna för fattiga människor 

så att människorna kan ha ett förbättrat levnadsvillkor. Dessa aktörer kan vara enskilda stater, 

internationella och mellanstatliga organisationer, organisationer i det civila samhället, myndigheter 

och näringslivet. Aktörerna kan komma från olika länder, myndigheter eller organisationer. Dessa har 

också olika ansvars- och arbetsområden (Utrikesdepartementet, 2011, s. 30). Begreppet har använts 

sedan långt tillbaka i tiden och kan även omformuleras på olika sätt vid olika möten mellan olika 

individer och organisationer (MSB, 2011, s. 11). Vid de svenska humanitära biståndsinsatserna kan 

rollerna och ansvaren se olika. Nedan ska jag, utifrån Utrikesdepartementet och Sida, beskriva de olika 

rollerna och vilka ansvar som ligger hos de olika aktörerna när det gäller det svenska humanitära 

biståndsarbetet. I Sverige ansvarar regeringskansliet för kärnstöden till humanitära 

biståndsorganisationer vilket framför allt inkluderar FN-organ, Internationella Rödakorskommittén 

och Internationella migrationsorganisationen. Regeringskansliet har även det övergripande ansvaret 

för samarbetet inom ramen för Gott humanitärt givarskap (GHD) samt dialog och samarbete vad gäller 

EU:s humanitära verksamhet. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, ska använda sig 

av policyn Rädda liv och lindra nöd i genomförandet av strategin för humanitärt bistånd samt stödja 

regeringskansliets påverkansarbete. Sida ansvarar vidare för land- eller regionbaserat humanitärt 

bistånd inklusive stöd till FN:s samordnade humanitära appeller och Rödakorsrörelsens appeller. Sida 

ansvarar även för bidrag som tilldelas till nationella och internationella organisationer i det civila 

samhället för humanitär verksamhet samt för kapacitetsbyggande hos dessa organisationer. Likaså 

ansvarar Sida för finansiering av MSB:s humanitära insatser på land- och regional nivå. MSB:s roll 

och ansvar är att i enlighet med myndighetens instruktion upprätthålla en beredskap för att kunna 

genomföra eller understödja räddnings- och katastrofinsatser samt att kunna stödja insatser inom 

humanitär minhantering, stärkande av katastrofberedskap och tidig återuppbyggnad. MSB ska vara en 

operativ aktör och insatserna ska utgöras av personal och/eller materiel (Sida, 2013, s. 2; 

Utrikesdepartementet, 2011, s. 30). 

Syfte och frågeställningar  

Uppsatsen syfte var att undersöka på vilket sätt barnperspektivet kommer till uttryck i de svenska 

humanitära biståndsinsatserna till den humanitära krissituationen i Irak. 

För att närma mig mitt forskningsområde och forskningsproblem har det varit angeläget att påbörja 

uppsatsen med insamling av bakgrundskunskap därav första frågeställningen. Uppsatsen har 

sedan avgränsats till frågeställningar som berör målgruppen barn och deras behov i den humanitära 

krissituationen i Irak. Frågeställningarna i denna undersökning lyder så här:  

1) Hur går en humanitär biståndsinsats till? 

2) Hur uppmärksammas barn i den svenska biståndspolicyn?  

3) Hur realiseras barns delaktighet i de humanitära biståndsinsatserna? 

4) Hur uppmärksammas barn i den humanitära krissituationen på plats i Irak? 
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Avgränsning 

Gällande de humanitära biståndsinsatserna har jag i valet av land avgränsat arbetet till Sverige som 

givarland samt Irak som mottagarland. Vidare har arbetet även avgränsats till den humanitära 

krissituationen som uppstått som en konsekvens av terroristgruppen ISIS:s framfart i Irak. Målgruppen 

har avgränsats till barn som befinner sig i den humanitära krissituationen. 

Tidigare forskning 

Jag upptäckte i ett tidigt skede att vetenskapliga forskningsstudier var begränsad kring uppsatsens 

forskningsområde, barnperspektiv i det humanitära biståndsarbetet. Därför började jag 

eftersökningarna med en bred ingång där jag använda sökorden humanitär bistånd, humanitär 

krissituation och humanitär biståndsinsats till Irak. Jag har också eftersökt tidigare forskning som inte 

har sträckt sig så långt tillbaka i tiden. Detta har berott på att biståndsarbetet ändrar form och styrning 

ofta beroende på den politik och ekonomi som styr biståndslandet. Tanken med dessa valda 

forskningsstudier är att de ska knytas ihop för att jag ska vägledas till det syfte som studeras i denna 

uppsats.  

Svenskt biståndsarbete  

Det svenska biståndet har en lång historia, trots detta är den historiska informationen om arbetet 

bristfällig. Det finns ingen samlad historiebeskrivning kring arbetet men med hjälp av några 

forskningsstudier kan en överblick och en bakgrund om Sveriges biståndsarbete och 

utvecklingsbistånd ges (Dahnsdotter & Ewald, 2014, s. 5, Odén & Wohlgemuth, 2006, s. 2). Ett 

exempel på en sådan studie som beskriver det svenska biståndsarbetets historia är biståndsexperterna 

Bertil Óden och Lennart Wohlgemuths (2006) studie svensk biståndspolitik i ett internationellt 

perspektiv. Där påpekas vikten med att skaffa sig en inblick i det svenska biståndets historia för att 

sedan ta nästa steg till det specifika området som ska studeras (Odén & Wohlgemuth, 2006, s. 2). I 

detta delavsnitt har jag tänkt redogöra en beskrivande översikt för att jag därefter ska ta mig till nästa 

steg det vill säga till mitt forskningsområde. Enligt Odén och Wohlgemunt (2006) är biståndsområdet 

noggrant utvärderat och analyserat. Under 90-talet fram till 2000-talet började olika biståndsländer 

ingå i ett samarbete för att tillsammans arbeta mot ett effektivare bistånd. I till exempel Sverige 

påbörjades utredningar kring roller och ansvar i det svenska biståndsarbetet (Odén & Wohlgemuth, 

2006, s. 2-3). Enligt Dahnsdotter & Ewald (2014) har Sverige haft ett gott internationellt rykte när det 

gäller svenskt biståndsarbete (Dahnsdotter & Ewald, 2014, s. 3). Detta goda rykte uppmärksammas i 

policyer, rapporter och vid andra sammanhang till exempel möten eller andra FN-föredrag 

(Dahnsdotter & Ewald, 2014, s. 3; Odén & Wohlgemuth, 2006, ss. 2-5;). Sverige har på senare år 

också satt upp nya mål och skrivit på olika avtal för att hela tiden uppnå resultat i arbetet. Sverige har 

via de resultat som biståndsarbetet åstadkommit, kunnat legitimera det utåt för andra internationella 

länder (Odén & Wohlgemuth, 2012, s. 3). Att ha fokus på resultatstyrning, det vill säga strävan efter 

resultat i insatserna, har inte varit något nytt i det svenska biståndsarbetet. Sverige har länge arbetat för 

att redovisa sitt resultat i resultatstrategier. Idag styrs biståndsarbetet utifrån mål och resultatstyrning, i 

större utsträckning än någonsin (Dahnsdotter & Ewald, 2014, s. 12).  
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Odén & Wohlgemuth (2006) påpekar att det svenska biståndsarbetet har gjort stora framsteg under de 

senaste femtio åren. Men samtidigt finns det än idag mycket som är kvar att utveckla och som kan 

förbättras i biståndsarbetet. Biståndsexperterna beskriver att, utöver att vara kortsiktiga och snabba, 

måste biståndsarbetet även innefatta mer långsiktiga och varaktiga effekter, effekter som sedan också 

måste rapporteras och skrivas ner (Odén & Wohlgemuth, 2006, s. 4). Detta har också påvisats i en 

utvärdering som Statskontoret har genomfört efter ett uppdrag från den svenska regeringen. I deras 

utvärdering framkommer att styrningen fokuseras alltför ofta på kortsiktiga presentationer och 

effekter. De tematiska planeringarna som görs för varje land är tidsbegränsade och löper ut vid olika 

tidpunkter beroende på insatser, såsom humanitärt bistånd. Detta försvårar styrningen och 

möjligheterna till omprioriteringar och omprövningar. En ny policy kan till exempel inte infogas i 

befintliga samarbetsstrategier innan dessa löper ut, vilket kan ligga flera år framåt i tiden. Den relativt 

korta löptiden innebär också ̊ att stora resurser måste avsättas för att revidera styrdokumenten. 

Statskontoret (2012) föreslår att större fokus bör läggas på̊ att utveckla den mer långsiktiga styrningen 

(Statskontoret, 2012, s. 8). Statskontoret menar då att det är orealistiskt att ha den tron på att resultaten 

kan utvärderas och redovisa på så kort sikt eftersom insatserna skiljer sig beroende på land, mål och 

den humanitära krissituationens karaktär och omfattning (Statskontoret, 2012, ss. 106,128).  

Det humanitära biståndsarbetet  

Ovan har både det allmänna biståndsarbetet, det vill säga det långsiktiga utvecklingsarbetet, samt det 

humanitära biståndsarbetet presenterats. När det kommer till det humanitära biståndsarbetet påvisar ett 

flertal studier att det är viktigt att känna till mottagarlandet och hur det landet fungerar, inte minst då 

länder skiljer sig åt i förhållande till många olika faktorer (Dahnsdotter  & Ewald, 2014, s. 3; Óden & 

Wohlgemuth, 2010, s. 15; Riddel, 2014, s. 7) Att ha kännedom om mottagarlandet handlar om att det 

är av betydelse att ha kännedom om den lokala kontexten och kulturen, detta uppvisas i de svenska 

forskningsstudierna. I studien av Óden och Wohlgemuth, beskrivs att det humanitära biståndsarbetets 

utgångspunkter för när och hur humanitärt bistånd ska ges, är något som framgår tydligt i policyer och 

rapporter. Trots denna tydlighet kan det dock uppstå flera olika komplikationer i samband med det 

humanitära biståndsarbetet. En av dessa komplikationer handlar om att göra mer nytta än skada och 

arbetet ska ske utifrån principen ”do no harm”, vilket förutsätter att givarlandet har kännedom om 

mottagarlandets kontext, kultur och lagar (Odén & Wohlgemuth, 2012, ss. 15-16). Utan denna 

kännedom kan det uppstå svårigheter kring det arbete och den hjälp som ska ges till landet för att 

landet ska utvecklas och stärkas, risken finns att mottagarlandet och dess befolkning istället blir 

beroende och inkompetenta. Ett vanligt förekommande begrepp inom det humanitära biståndsarbetet 

är ”hjälp till självhjälp”, men många gånger har det också varit svårt och hitta den lokala kapaciteten 

för förankring och samarbete. Har till exempel Sverige som biståndsland god kännedom om just det 

land som ska motta bistånd, kan även biståndsarbetet uppnå god kvalité och effektivitet. Detta innebär 

också att Sverige lättare kan anpassa biståndet till just det aktuella landets procedurer, system och 

regler, samtidigt som detta också innebär att Sverige som givarland har visat respekt för landets kultur 

och lagar (Odén & Wohlgemuth, 2012, ss. 15-16, Johnston & Wohlgemuth, 1994, ss. 99-101). 

I en internationell forskningsstudie av Ben Ramalingan, Bill Gray och Georgia Cerruti (2010), har 

påpekats att de internationella biståndsorganisationerna exkluderar de lokala organisationerna i 

arbetet, något som medför negativa konsekvenser då arbetet tar mer tid och det görs felbedömning av 

situationen (Ramalingam & Gray Cerru, 2010, s. 5). I studien dras också slutsatsen att de lokala 

organisationerna är bättre på att identifiera behoven då dessa oftast har mer kännedom om kontexten 
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och kulturen i det drabbade området. Studien påvisar också att det är en stor fördel att satsa på 

investering i att bygga och förbättra den lokala kapacitet som är kvar även efter krisen och som kan 

hjälpa människorna att återhämta sig snabbare. Det är något som kräver extra stöd men fortfarande är 

det viktigt att respektera det drabbade områdets egen kultur och kontext (Ramalingam, Gray, & Cerru, 

2010, s. 12). 

I en internationell studie har forskarna Kimberly Howe, Elizabeth Stites, and Danya Chudacoff (2015) 

studerat biståndsorganisationernas partnerskap mellan internationella och lokala organisationer som 

har arbetet med de humanitära insatserna i Syrien och Irak krisen. Syftet med studien har varit att 

undersöka hur internationella och lokala aktörer samarbetar och hur dessa ska uppnå ett effektivt 

samarbete. I studien har forskarna kommit fram till att det är viktigt att det finns tillit mellan de 

internationella och lokala aktörerna. Studien påvisar även att de internationella organisationerna oftast 

är motvilliga och otillgängliga till ett samarbete, vilket forskarna menar att det beror på den tidsbristen 

som de har, istället väljer de internationella biståndsorganisationerna att lägga tid på annat. Gällande 

just den kristen i Irak och Syrien har det visats sig att de lokala hjälporganisationerna inte har 

erfarenheter av humanitära biståndsinsatser eller humanitära krissituationer. Dessa aspekter försvårar 

arbetet ännu mer (Howe, Stites & Chudacoff, 2015, ss. 41-43). På senare år har det humanitära 

biståndssystemet fått hantera stora utmaningar runt om i världen. Samtidigt har stödet till den lokala 

kapaciteten minskat och detta har lett till flera svårare utmaningar. Via forskningsstudier och 

utvärderingar har olika forskare kunnat visa att de lokala aktörerna är oftast snabbare och målinriktade 

i insatserna, för att rädda liven hos det drabbade befolkningen. Studier påvisar att detta måste ändras. 

Stödet bör ges mer till det lokala kapacitet för återuppbyggandet och för att förminska sårbarheten hos 

den drabbade befolkning särskild de som är mest utsatta det vill säga kvinnorna och barnen (Gingerich 

& Cohen, 2015, s. 34-36; Howe, Stites & Chudacoff, 2015, ss. 41-43). 

Óden & Wohlgemuth (2010) påpekar flera komplikationer vid arbetet med humanitära 

biståndsinsatser i humanitära krissituationer. I denna studie påpekar biståndsexperterna att den lokala 

kapaciteten försvunnit i skuggan av tidigare internationella biståndsinsatser, där de internationella 

biståndsorganisationerna har tagit över det lokala landets ägarskap. Istället har fokus för de 

internationella organisationerna varit på att uppvisa snabba och redovisningsbara resultat (Óden & 

Wohlgemuth, 2010, ss. 14-18). Studier har också visat att de internationella organisationerna som 

kommer till landet som är i behov av humanitärt bistånd, ofta missar att samarbeta med de lokala 

aktörerna. Via de lokala organisationerna kan internationella organisationer ta del av deras 

erfarenheter och kunskap om den utsatta befolkningen och deras behov. Det har också hänt att istället 

för att stärka landet som är i behov av stöd, har internationella organisationer ofta misslyckats genom 

att ha gjort mottagarlandet svagare och ännu mer beroende av stöd och hjälp (Dahnsdotter & Ewald, 

2014, s. 3; Odén, s 31, Óden & Wohlgemuth, 2010, ss. 14-18). 

En annan komplikation som uppstår när en humanitär biståndsinsats ska genomföras i ett krisdrabbat 

område är problemet med neutralitet och opartiskhet. Odén (2010) menar att dessa två principer oftast 

används på fel sätt. Neutralitetsprincipen innebär att resurserna ska fördelas efter behov, men istället 

fördelas resurserna efter vilken part i konflikten mottagaren företräder. I sådana fall är det nödvändigt 

med en medvetenhet om konfliktens politiska dimension, så att hjälpinsatsen inte förvärrar eller 

komplicerar den konflikt vars drabbade aktörer avser att hjälpa. En politisk analys av konflikten och 

en analys av ifall de medel som sätts in verkligen har avsedd effekt, måste därför alltid föregå ̊ 

insatsen (Óden & Wohlgemuth, 2010, s. 18).  
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Barnfrågor och barnperspektiv i policy och praktik 

Som tidigare nämnt är tidigare forskning om barnperspektiv i det humanitära biståndsarbetet 

bristfällig, därav har jag valt att allmänt gå igenom forskningsläget kring barnperspektivet. 

Birgitta Qvarsell (2003) belyser hur det har blivit alltmer nödvändigt att ha ett barnperspektiv bland 

professionella som arbetar och hanterar de frågor som berör barn. Qvarsell beskriver tre olika skäl till 

detta. Ett av skälen är barnets demokratiska rättigheter som ska följas av staterna som har bundit sig 

fast vid konventionen om barnets rättigheter. Detta innebär att alla organisationer eller andra 

institutioner som arbetar med barns frågor, inom staten, ska värna om gruppens intressen och behov. 

Ett annat skäl är också på grund av behovet av bättre redskap i det pedagogiska och sociala arbetet 

med barn. Det är viktigt att det sker en kunskapsbildning om barnets villkor på sin omvärld, på andra 

människor och på fysiska ting och på sociala förhållanden. Det tredje skälet är hur vuxna ska få 

förståelse för barnets värld och deras behov. Som vuxen ska personen sätta sig i barnets situation för 

att öka kunskapen om de centrala fenomen och företeelser som omringar barnet. Qvarsell påpekar att 

begreppet barnperspektiv är mångtydig och detta beror också på att vuxna tillämpar den på olika sätt i 

praktiken. Ibland handlar det om hur vuxna som arbetar med barn ser på det enskilda barnet, ibland 

kan det handla om hur själva barnet ser på sin egen värld, sina villkor, hur de ser på sig själva och hur 

de själva har det (Qvarsell, 2003, ss. 101-102). 

Sommer (2013) ger ett exempel på hur och var begreppet kan tolkas olika, närmare bestämt utifrån i 

FN:s barnkonvention där barnet ibland ses som ett objekt som är behov av en vuxens vård, skydd och 

kontroll, ibland utifrån ett handlings- eller aktörsperspektiv där barnet ses som subjekt. För att andra 

vuxna ska förstå sig på barn och deras verklighet, krävs ett barnperspektiv som tar utgångspunkt i 

professionellas realistiska uppfattningar om barns uppfattningar och erfarenheter (Sommer et al. 2011, 

ss. 35-41).  

Qvarsell (2003) menar att vuxna kan via utbildning och erfarenheter berika sina kunskaper för att 

värna om det enskilda barnets intressen och behov. I det pedagogiska och praktiska arbetet ska vuxna 

inte utifrån antaganden och föreställningar utgå från generella slutsatser om vad ett barn behöver. Om 

detta sker har den vuxne då inte tillvaratagit respekten för barnet. Förutfattade tankar om behoven eller 

andra föreställningar om vad barnet är i behov av eller vad som är bra kan krocka med barnets rätt till 

att göra sin röst hörd. Empati och respekt gäller konkreta individer och inte teoretiska objekt. Det 

gäller att se barnet som perspektivtagare där barnets integritet och värdighet respekteras och värdesätts 

i både forskning, politik och i den pedagogiska praktiken. För att vuxna ska fånga barnet värld behövs 

kunskapen om företeelserna ur flera aktörers perspektiv även barnets perspektiv.  

Qvarsell påpekar också att barn är de mest avbildade men de som samtidigt har minst makt att göra 

sina röster hörda. Qvarsell menar också att det inte går att endast sätta barnet i centrum just för deras 

uppmärksamhet. En vuxen bör låta de höras som perspektivstagare för att få de att bli delaktiga i de 

frågor som berör de själva (Qvarsell, 2003, ss. 102-103) 

Harper, Jones och Tincati (2010) har i deras forskningsstudie kring det humanitära biståndsarbetet 

studerat barnfrågor och kunskapen om barn i policyer. Slutsatsen av forskningsstudien säger att 

kunskap om barn, barndom och barns rättigheter är nödvändigt i arbetet med barn, samt att det bör 

finnas ett samarbete mellan olika aktörer som jobbar med barnfrågor. En del av samarbetet bör ske 

genom ett strategiskt kunskapsforum där erfarenheter och kunskap utbyts. I studien presenterar dem 

att det finns tecken på att det har gjorts framsteg i vissa länder kring barns rättigheter, samtidigt som 

motsatsen antyds i andra länder, alltså att de istället har gått bakåt. Detta innebär också att det måste 
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finnas en kollektiv kunskapsöversyn kring barn, barndom och barns rättigheter. Här krävs också en 

samordning bland olika sektorer, forskare, beslutsfattare och andra aktörer som jobbar med barnets 

rättigheter. Författarna till studien beskriver också att det är en svårighet att mäta hur och var 

kunskapen är bäst eftersom det varierar överallt såväl på en makronivå men även på en mikronivå 

(Harper, Jones & Tincati, 2010, ss. 35-36). 

Skydd av barn och barns delaktighet 

Rebecca Stern har i sin avhandling The child´s right to participation- Relity or Rhetoric? studerat 

barns delaktighet i både det praktiska arbetet med barn och i policyarbetet. Trots att avhandlingen inte 

handlar direkt om barnperspektivet i de humanitära biståndsinsatserna, behandlas dock intressanta 

aspekter som bör belysas här. Stern har ifrågasatt barnets rättighet att delta och ställt frågan ifall det 

finns en verklighet bakom orden, i den fina retoriken där konventionens artiklar ska implementeras. 

Stern analyserar detta med hjälp av FN:s konvention om barnets rättigheter och specifikt artikel 12 

som handlar om barnets åsiktsfrihet och rätten att bli hörd (Stern, 2006, s. 15). Artikel 12 i FN:s 

konvention om barnets rättigheter ska möjliggöra för varje enskilt barn att kunna uttrycka sig fritt, 

vilket påbjuder till delaktighet. Barnet ska få möjligheten att påverka och delta inom sitt eget 

sammanhang (Stern, 2006, s. 155). Stern har i synnerhet analyserat betydelsen av traditionella attityder 

gentemot barn. Ett fall i Indien presenteras i studien som ett exempel på hur en stat, som skrivit under 

konventionen om barnets rättigheter, argumenterar i denna fråga. Hur ser de vuxna på barnets roll i 

samhället? Ges barnet tillräckliga möjligheter att göra sin röst hörd och hur pass delaktiga får barn 

vara? (Stern, 2006, ss. 15-16). 

Det finns ett antal frågor som kan ställas, inte minst om ifall fullständig jämlikhet för både barn och 

vuxna är uppnåeligt i praktiken. Stern menar att detta är en särskilt viktig fråga i förhållande till 

deltagande. Rätten att delta i enlighet med konventionen, påverkar således ens liv och livet i samhället 

där personen bor. Det är också en grundläggande del av medborgarskapet och ett medel som är ytterst 

viktig i en demokrati. Stern (2006, s. 15) menar att rätten till delaktighet inte bara är progressiv, den är 

även en av de rättigheter som konventionen fastställt som anses vara den svåraste att genomföra. 

Vidare menar hon att det råder en klyfta mellan lag och praxis, mellan verklighet och retorik, som är 

anmärkningsvärd i de flesta av de stater som skrivit under konventionen. Klyftan redovisas tydligt av 

staterna själva som i sina olika rapporter till konventionen, meddelat detta. Analysen visar på att 

problemet inte ligger i vissa samhällen och/eller kulturer, utan istället råder det samma syn av barnet, 

oberoende av samhället i fråga. Stern menar att utmaningen ligger i att förändra vuxnas attityder 

gentemot barn och barns delaktighet och hävdar att stater kan uppmuntras att hitta den politiska viljan, 

vilket är en förutsättning för ett effektivt genomförande och för att överbygga klyftan mellan teori och 

praktik. (Stern, 2006, ss. 15-26). 

I en studie av Olsson (2009) diskuteras och studeras barns delaktighet, men specifikt utifrån 

humanitära krissituationer där barnet är i behov av skydd. Olsson (2009) kritiserar dels 

hjälporganisationernas arbete med barn i humanitära krissituationer och påpekar att 

hjälporganisationer befäster en bild av barn som underordnade, sårbara och utsatta. Bilden om det 

sårbara och inkompetenta barnet tar deras rättigheter ifrån de, rätten till delaktighet och rätten till att 

tala och agera. Olsson menar att det finns en obalans mellan rätten till delaktighet och rätten till skydd 

vid de humanitära krissituationerna. De metoder och arbetssätt som de humanitära 

biståndsorganisationerna använder är felaktiga då dessa gör barnet till ett svagt och inkompetent 

objekt. Barn får inte sina möjligheter till att tala fritt och göra sin röst hörd. Detta berövar dem deras 
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agentskap och undanskjuter deras lokala och kulturella villkor vilket sedan leder till att de utestängs 

från delaktighet. 

Olsson (2009) kritiserar även det internationella biståndssystemet. Hon menar att problemet börjar 

uppifrån det vill säga i västvärlden där rika länder ska bistå fattiga länder med bistånd. Det 

internationella biståndssystemet, särskilt humanitära biståndsarbetet, handlar inte bara om att ge 

biståndsinsatser från rika till fattiga, det handlar också om att överföra politiska, kulturella och sociala 

värderingar. Det gäller att börja förändra våra egna värderingar för att kunna göra förändringar i de 

fattiga länderna. Detta borde också vara en del av den globala utvecklingsprocessen.   

Trots barnkonventionen och arbetet kring barn, är det än idag vanligt att barnen är de sista som får 

åtnjuta de politiska och ekonomiska rättigheterna. En sådan syn på barn är skapad utifrån ett vuxet och 

västerländskt perspektiv Olsson påpekar i sin studie att rätten till delaktighet och rätten till skydd för 

barnet är en av de svåraste utmaningarna i barnkonventionen. Genom en ständig oro för barnet 

undanskjuts barnets intresse och behov av de vuxna. Olosson påvisar i sin studie att 

hjälporganisationerna istället borde öppna möjligheterna för barnen att bli delaktiga för att deras röster 

ska bli hörda (Saar, Hägglund & Löfdahl, 2006, ss. 5, 14-15 ).  

Teoretiskt ställningstagande 

Enligt Jan Hartman (2001) finns det olika vetenskapliga kunskaper som kan förklaras med hjälp av 

olika vetenskapliga metoder. Beroende på vilken sorts kunskap som ska förklaras, finns det olika 

metoder för forskaren att använda sig av. Inom vetenskapen förekommer en viss sorts kunskap som 

kan förklaras och begripliggöras med vetenskapligt stöd byggd på empiriska undersökningar. Genom 

olika empiriska undersökningar kan forskaren rättfärdiga denna kunskap. Denna typ av kunskap kallas 

för teoretisk kunskap och säger ofta något om verkligen och hur en del av verkligen är. Men för att få 

kunskapen ska rättfärdigad, krävs det ett mekaniskt arbete där forskaren följer vissa metodregler som 

ryms inom ramen för metodansatsen. Detta görs med en eller flera undersökningar där olika 

vetenskapliga metoder för urvalet, databearbetning och analys tillämpas och följs (Hartman, 2001, ss. 

18-19). Valet av metodansats kan också skilja sig beroende på vilken teori eller förklaring forskaren 

vill komma fram till (Hartman, 2001, s. 29). 

Inom det samhällsvetenskapliga forskningssammanhanget finns det två olika traditionella 

uppdelningar, den positivistiska och den hermeneutiska traditionen och deras respektive metodteorier. 

Inom den positivistiska traditionen skall teorier utgöras av satser som beskriver samband mellan olika 

mätbara företeelser i verkligheten. Inom den hermeneutiska traditionen beskrivs satser som inte 

möjliggör mätningar. Det som ska komma fram i en sådan hermeneutisk undersökning är inte något 

direkt observerbart, utan det som studeras studerar handlar om människans verklighet och dess 

föreställningar om verkligheten. Inom dessa två olika vetenskapsteoretiska traditioner används även 

två olika slags metoder, den deduktiva och den induktiva metoden. 

Det finns också en möjlighet till att använda sig av en mix av induktiv och deduktiv metod. Via eget 

insamlat data låter teorin eller förklaringen växa fram. Denna metod kallas för grundad teori och 

innehåller båda induktiva och deduktiva element. Dock är det viktiga med grundad teori att 

undersökningen påbörjas induktivt och negligerar redan existerande teorier. Ansatsen innehåller också 
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deduktiva element eftersom nya idéer och antaganden som genereras ur eget insamlat data 

kontinuerligt prövas mot empirin. Det viktiga med grundad teori är också att den genererande teorin 

ska vara väl grundade i empirin. Det gäller att låta det insamlade materialet tala för sig självt (Fejes & 

Thornberg, 2015, ss. 30-31, 46). Forskarens uppgift blir då att jämföra, definiera och bygga något av 

den empiri som samlats av forskaren själv (Guvå & Hylander, 1998, s.7). En viktig aspekt inom 

grundad teori är att utforska outforskade frågor eller forskningsområden för att skapa en ny teori eller 

förklaring kring det område som ska studeras. Datamaterialet som samlas in ska komma utifrån 

teoretiska överväganden. Men dessa överväganden kommer inte från en förutsatt teori, utan från 

tankar och funderingar som forskaren själv har genererat ur de data som har samlats in. De teoretiska 

överväganden har ett avgörande inslag i den teorin eller förklaringsmodell som forskaren kommer 

fram till. Forskarens teoretiska överväganden kan också påverkas av forskarens förförståelse. Med 

förförståelse menas då forskarens innestående kunskap och erfarenheter om sitt ämne som denne avser 

att undersöka. Det finns olika källor till förförståelse och den viktigaste är den inre källan, vilket är 

forskarens känslighet gentemot materialet som uppstår under teoriuppbyggandet och analysarbetet. 

Det finns även yttre källor till förförståelsen och här menar på t.ex. yrkeserfarenhet och personlig 

erfarenhet. Hartman påpekar också att det område som forskaren vill studera kan växa fram utifrån ett 

intresse eller en nyfikenhet (Hartman, 2001, s. 46).  Mitt intresse för det område som har studerats i 

denna uppsatsstudie, växte fram under en resa till Irak när den humanitära krissituationen var 

pågående. Den resan och de erfarenheterna kan självklart ha varit som startpunkten till uppsatsstudien. 

Därför kan jag också påpeka om att mitt intresse för forskningsområdet påbörjade redan då.  

Metod 

Val av metodologisk ansats 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver hur viktigt det är att välja metodansats innan val av 

datainsamlingsmetoder görs. Valet av metodansats kommer senare vägleda och påverka forskaren 

kring valet av de datainsamlingsmetoder som ska genomföras. Den metodansats som verkar intressant 

för forskaren och för det ämnet som ska studeras handlar om den helhet som forskaren skapar för sin 

forskning; metodansatsen ska inrymma logiska tankar och processer för både datainsamling och 

analys, två delar som är sammanhängande. Även syfte avgränsas och preciseras med hjälp av den 

valda metodansatsen (Fejes & Thornberg, 2015, ss. 16- 30). Som jag nämnde tidigare utgick jag från 

att det finns en del av verkligheten som inte hade förklarats, av denna anledning har jag också valt 

metodansatsen grundad teori. Grundad teori anses vara som en pusselläggning där data sammanställs 

för att få en förenad förklaringsmodell. Det finns inget rätt eller fel, utan det som kan göras är att hitta 

de lämpliga bitarna för att sedan skapa en teoretisk förklarings modell grundad i empiriskt material 

(Guvå & Hylander, 2003, s. 15). Innan jag fördjupar mig vidare i den valda metodansatsen och dess 

genomförande, är det angeläget att först ge en kort presentation av metoden grundad teori. 

Presentation av grundad teori 

Grundad teori används vanligtvis inom områden där problem eller andra frågor är outforskade. 

Forskarens uppgift blir då att jämför, definiera och bygga något av den empiri som samlats av 

forskaren själv (Guvå & Hylander, 1998, s.7). Hartman (2001) påpekar vikten med att påbörja arbetet 
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med en reflektion över vilket forskningsområde forskaren vill studera om grundad teori är den metod 

som ska användas. Genom forskningsområdet växer även forskningsproblemet fram. Hartman 

beskriver att det är viktigt att skilja på forskningsområde och forskningsproblem. Med 

forskningsområde menas den grupp av människor som ska studeras. Därefter väljer forskaren ut 

specifika personer som kan tillföra informationen kring det valda forskningsområdet, det vill säga den 

specifika målgruppen som ska studeras. I denna uppsatsstudie utgörs forskningsområdet, och således 

min målgrupp, av barn som befinner sig i den humanitära krisen i Irak. Med forskningsproblem menas 

det problem som har uppstått för målgruppen. Det är också viktigt att forskaren inte utgår från en 

förutbestämd frågeställning utan låter forskningsproblemet växa fram i samband med datainsamlingen. 

Forskaren ska vara noga med att påbörja undersökningen med så få förutfattande meningar som 

möjligt. Under datainsamlingen kan forskaren låta det insamlade datan styra undersökningen. 

Forskaren har också möjlighet att använda sig av sin förförståelse, även benämnd som teoretisk 

sensitivitet, när det behövs och det känns relevant för forskaren. Forskarens förförståelse används som 

ett centralt inslag under hela forskningsprocessen och den utvecklas under hela genomförandet av 

undersökningen. Att vara medveten om sin förförståelse inom grundad teori är viktigt eftersom den 

hjälper forskaren att skilja på det som är viktigt för undersökningen och det som inte är viktigt (Guvå 

& Hylander, 2003, s.15).  När forskaren väl har funnit det problem som står i centrum för målgruppen, 

kommer det att utgöra kärnkategorin i den genererande teorin. Denna kärnkategori ska vara den mest 

förekommande kategorin bland kategorierna och den ska uttrycka ett problem som står centralt och 

som de inblandade handskas med (Hartman, 2001, ss. 60-61). Mer utförlig beskrivning av hur denna 

kärnkategori och de andra kategorierna skapas kommer att förklaras nedan, under stycket 

databearbetning och analysmetod.  

Metoden grundad teori brukar också delas in i tre olika faser där olika delar av förklaringsmodellen 

genereras beroende på vilken fas forskaren befinner sig i (Hartman, 2001, s. 38).  Dessa faser är den 

öppna fasen, den selektiva och den teoretiska fasen. I första öppna fasen ska forskaren generera 

kategorier. En kategori innebär ett meningsfenomen för människor som tillhör en viss grupp. Det är 

viktigt att forskaren är så öppen som möjligt i denna fas för att på så sätt finna så många kategorier 

som möjligt. När fler kategorier inte går att hitta, harforskaren uppnått mättnad och i slutet av denna 

fas har forskaren funnit kärnkategorin det vill säga det problem som utrycker ett problem för 

målgruppen (Hartman, 2001, s. 88). Mättnad av data är en viktig aspekt inom grundad teori. Denna 

mättnadskänsla kallas för teoretisk sensivitet som forskaren besitter och utvecklar fortlöpande under 

datainsamlingsprocessen. För att utveckla sin mättnadskänsla är det också viktigt att forskaren 

använder sig av en minnesanteckningsbok som ens tankar skrivs ned i (Guvå & Hylander, 2003, ss. 

15-16). Att forskaren under hela processen skriver ner alla tankar är av betydelse, eftersom det är 

genom dennes egna tankar som modellen växer fram. I samband med skrivandet av tankar och 

teoretisering arbetar forskaren samtidigt med kodningen. Enligt Hartman finns det två olika koder som 

upptäcks under kodningsarbetet, faktiska koder och teoretiska koder. De faktiska koderna ska 

upptäckas i den inledande fasen av kodningsarbetet. Inom grundad teori är det meningen att i 

kodningsarbetet bryta ner, forska, jämföra, skapa begrepp och successivt skapa kategorier. Parallellt 

med kodning och kategoribildandet skrivs alla tankar kring kategorier, egenskaper och relationen dem 

emellan. De teoretiska koderna är benämningar på de relationer som binder samman de faktiska 

kategorierna. Arbetet med de teoretiska koderna handlar helt enkelt om att bryta ner de faktiska 

koderna i en teori. 

När kärnkategorin har skapats av forskaren övergår man till den selektiva fasen och ska då försöka 

välja de kategorier som relateras till ka ̈rnkategorin, dels att mätta kategorierna, det vill säga fylla På 
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med egenskaper. Detta gör forskaren genom det teoretiska urvalet där man väljer personer eller 

grupper som bäst kan tillföra den information man behöver. De kategorier som inte kan relateras till 

ka ̈rnkategorin lämnar man därhän. Den tredje fasen kallar Hartman (2001) för den teoretiska fasen. I 

denna fas ska forskaren ta reda på hur kategorierna förhåller sig till varandra. Här ska forskaren genom 

de teoretiska idéerna formulera hypoteser som ska mättas genom ytterligare insamlat data. De 

teoretiska idéerna som uppkommer i det teoretiska arbetet är en viktig del av metoden och det är 

genom att sortera och jämföra idéer med varandra och med data som själva teorin växer fram. Den 

färdiga teorin kommer i princip att bestå̊ av kategorier, deras egenskaper samt relationerna dem 

emellan. Teorin måste enligt grundad teori vara relevant. Alltså ska det vara ett centralt problem eller 

fenomen för de personer förklaringsmodellen handlar om (Hartman, 2001, s. 54). Inom grundad teori 

finns det även ett krav och det är att teorin ska fungera i praktiken. Med detta menas att teorin skall 

kunna förklara och förutsäga skeende på̊ ett visst område. En teori måste vara modifierbar, det vill 

säga att den skall kunna tillföra teorin nya data och kunna förändra teorin om verkligheten förändras 

(Hartman, 2001, ss. 40-41).  

Kvalitativa intervjuer  

Inom grundad teori bör forskaren efter att ha funnit forskningsproblemet närma sig aktörernas main 

concern. Detta innebär då att forskaren ska försöka komma åt aktörernas synsätt på 

forskningsproblemet och deras perspektiv på saker och ting (Fejes & Thornberg, 2015, s. 47). För att 

närma mig aktörernas perspektiv valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer, vilket alltså utgör stor 

del av det material som den här studien baseras på. Efter att ha bestämt mig för att genomföra 

intervjuer var det också dags att tänka igenom vilka intervjutekniker jag skulle använda mig av vid 

genomförandet av intervjuerna. Å ena sidan ville jag att aktörerna skulle ha frihet att uttrycka sig med 

sina egna ord vid samtalen. Å andra sidan ville jag genom ett visst mått av handlingsutrymme komma 

åt data som jag behövde för min undersökning. Den intervjuformen jag använde mig av var den så 

kallade semistrukturerade intervjuer (May, 2013, s. 86). Eftersom jag ville få svar på denna studies 

frågeställningar var det också angeläget att använda mig av en intervjuguide (bilaga 2), så att jag på så 

sätt delvis kunde strukturera upp intervjun och dess genomförande. Intervjuguiden innehöll olika 

teman, som i sin tur bestående av olika varför, vad, och hur frågor (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 175).  

Intervjuer brukar också användas när fokus är på en specifik person, situation eller institution. 

Intervjuerna i denna uppsatsstudie har genomförts med olika aktörer från olika myndigheter och 

organisationer (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 160). Beroende på intervjupersonens arbetsroll i det 

humanitära biståndsarbetet var det också naturligt att välja anpassade teman och frågor, utifrån 

individens specifika roll. I intervjuguiden hade jag specifika teman som var särskilt intressanta och 

som jag ville beröra, utan att för den delen i alltför hög grad påverka den intervjuade. Eftersom en av 

mina frågeställningar handlar om barns behov hade jag avsikten att beröra just temat om barns 

rättigheter och barnets behov, men vid vissa intervjuer var det inte möjligt då det var svårt att komma 

in på det temat. Samtidigt kom några enstaka intervjupersoner in på det temat av sig själva.  

De teman och frågor som togs upp under de olika intervjuerna skiljde sig inte åt så mycket. Dock var 

vissa teman självklara att ta upp vid en intervju men kunde inte tas upp vid en annan. Till exempel var 

vissa teman självklara att ta upp med de olika barnrättsorganisationerna som arbetade specifikt med 

barns rättigheter, men var inte lämpliga vid intervju med UD. Jag strukturerade de olika temana i en 

viss ordning, med avsikten att rätt stämning/känsla skulle infinna sig under intervjuerna. Jag inledde 
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intervjuerna med de mer allmänna frågorna för att sedan göra frågorna mer och mer precisa. Denna 

typ av intervjuguide kallas för trattekniken (Hartman, 2008, s. 281). 

Min avsikt var inte heller att ha några ledande frågor utan låta den intervjuade få friheten att besvara 

det som denne själv tyckte var relevant och viktigt. Därefter kunde jag som intervjuare ställa 

sonderande frågor, i syfte att utveckla och förtydliga det som den intervjuade förmedlade. Sonderande 

frågor är en bra teknik då man vill jämföra svaren för att sedan se var det eventuellt finns likheter och 

skillnader i svaren (May, 2001, s 86.). Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp en mobiltelefon. 

Att spela in intervjuerna underlättade då det tillät mig att koncentrera mig på den sociala interaktionen 

mellan mig och den intervjuade. Efter varje genomförd intervju valde jag att transkribera intervjuerna 

till text så fort som möjligt. För mig var det viktigt att göra det direkt efter intervjun, då jag av tidigare 

erfarenhet vet att det lönar sig och minskar risken att tappa information. Att transkribera det inspelade 

materialet så fort som möjligt rekommenderas även av Kvale och Brinkmann (2014, s. 218-219), som 

menar att detta är bra för att forskaren är fortfarande insatt i interaktionen och intervjustämningen, då 

detta också har en betydelse för intervjun.  

Teoretiskt urval  

Inom grundad teori är det viktigt att forskaren väljer rätt datainsamlingsmetoder för att komma åt den 

kunskap eller information som forskaren vill få tag på (Hartman, 2008, s. 284). För att göra ett korrekt 

urval bör man, inom grundad teori, följa kriterier som ställs på urvalsmetoden. Urvalet görs hela tiden 

utifrån teoretiska överväganden som är grundade i data. Så ledes har jag i denna uppsatsstudie inte 

bestämt urvalet enbart vid ett tillfälle, utan jag har kontinuerligt och systematiskt gjort teoretiskt urval. 

Detta innebär att jag inte har gjort urvalet av tidigare förutsatta antaganden eller fördomar om vilken 

datainsamling jag behöver för att komma åt teori eller förklaringsmodell (Hartman, 2001, s. 67). 

Denna typ av urval som kallas för teoretiskt urval är förekommande under hela processen. Det 

teoretiska urvalet anses också som en central princip inom grundad teori. Syftet med urvalet är att det 

hela tiden ska växa nya frågor och funderingar som forskaren omarbetar och omformulerar. Frågorna 

och funderingarna ska senare generera olika gruppurval som senare ska jämföras och bearbetas 

(Hartman, 2001, s. 76).  

De grundläggande kriterierna är att urvalet har ändamål och relevans. Med ändamål menas att de data 

som samlas in ska ge information om kategorier, kategoriernas egenskaper och relationer mellan dem. 

Å andra sidan ska urvalet ha relevans. Med detta menas alltså att egenskaperna eller begreppen som 

kategorierna besitter, ska vara relevanta för det ämne som studeras. Detta innebär också att urvalet inte 

ska bestämmas utifrån förutfattade idéer om vilken data som är viktig, utan utifrån de idéer som är 

genererade ur redan insamlad data (Hartman, 2003, ss. 70-71). Utifrån ett sådant urval kan forskaren 

se ett starkt band mellan data och det resultat som forskaren vill få fram (Guva & Hylander, 1998, s.2) 

Ett sätt att kontrollera sitt urval är genom maximering och minering. I till exempel mitt urval av 

intervjupersoner har jag strävat efter att maximera och minimera. De valda intervjupersonerna har haft 

både gemensamma egenskaper men också olikheter. I mitt urval har jag minimerat skillnaderna genom 

att intervjua undersökningspersoner med de med grundläggande likheterna, vilka bestod av att 

samtliga undersökningsobjekt ska ha jobbat med humanitärt bistånd och med humanitära 

biståndsinsatser till Irak under krisen. Samtidigt har jag maximerat skillnaderna genom att samla data 

från undersökningspersoner som både har jobbat med det humanitära biståndsarbetet på fältet men 

även utanför fältet, det vill säga här i Sverige. Det var en självklarhet att också välja 

undersökningspersoner som har arbetat inom en barnrättsorganisation. På så sätt kan forskaren  även 
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se om eller vilka jämförelser det finns mellan de vanliga organisationerna och de som jobbar specifikt 

med barn och deras rättigheter (Hartman, 2003, s. 71). 

Undersökningsmaterial 

Inom grundad teori finns det inte några gränser för hur eller vilka metoder som ska användas för att 

samla data och vad data ska bestå av. Allt räknas som data men vanligtvis görs datainsamlingen 

genom intervjuer och observationer. Hartman (2001) påpekar att det är tillåtet att använda sig av andra 

metoder än enbart intervjuer och observationer. I min undersökning blev deltagande fältobservationer 

inte möjligt då jag inte kunde befinna mig på fältet tillsammans med min målgrupp. Med tanke på de 

förutsättningarna jag har haft i denna studie, valde jag intervjuer och bearbetning av texter som de 

mest relevanta och användbara insamlingsmetoderna för min specifika studie. Jag tyckte att dessa två 

insamlingsmetoder kompletterade varandra bra, i och med att jag kunde få ta del av information från 

de som arbetade och även från skriftliga texter. Enligt Hartman är ett sätt att kontrollera andra 

textkällor genom att kombinera det med egen insamlad data, dock bör forskaren vara försiktig med att 

läsa andras texter i ett tidigt skede av undersökningen, då detta riskerar att forskaren fastnar i begrepp 

som denne sedan anpassar sitt egen data efter (Hartman, 2001, ss. 63-68). För min studie blev denna 

kombination av datainsamling relevant då undersökningsmaterialen dels består av intervjutexter från 

sju olika intervjutillfällen, dels två olika, färdiga, texter, närmare bestämt policyn Rädda liv och lindra 

nöd och positionspappret ett humanitärt bistånd med barnrättsperspektiv.  

Undersökningspersoner 

En viktig fråga som intervjuaren bör ställa innan valet av intervjupersoner görs är frågan om hur 

många intervjupersoner som undersökningen behöver. Antalet beror på undersökningens syfte och 

mål. Väljer forskaren att undersöka ett fenomen hos intervjudeltagarna, bör så många intervjuer som 

möjligt göras för att forskaren ska uppnå mättnad (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156). I denna studie 

intervjuades sju olika personer som arbetade på diverse myndigheter och organisationer. Oavsett 

arbetsplats arbetade dock samtliga intervjuade med humanitära biståndsinsatser.   

För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet har deltagarna anonymiserats. Intervjupersonerna i denna 

uppsatsstudie kommer istället att benämnas utifrån myndighet eller organisation, närmare bestämt 

SIDA, UD, MSB, Rädda barnen, Svenska kyrkan, Unicef, och NGO. Två av intervjuerna skedde via 

skype då dessa intervjupersoner fortfarande befann sig i Irak. De resterande intervjuerna genomfördes 

på intervjupersonernas arbetsplats, förutom en som genomfördes på ett bibliotek. Bilden nedan visar 

vilka myndigheter och organisationer samt vilka texter jag har inhämtat data ifrån. Den visar också om 

intervjupersonerna har arbetet på fältet det vill säga på plats i Irak. De aktörer som har befunnit sig på 

plats har jag skrivt (fält) bredvid aktörens namn. Jag började med att samla data från SIDA och policy 

vidare till UD, Rädda barnen och MSB. Eftersom jag kände att jag behövde mer data valde jag att 

vända mig till ytterligare fler aktörer och dessa var då NGO, Unicef, Svenska kyrkan och 

positionspappret. Jag var medveten om att jag kunde gå tillbaka till tidigare insamlat datamaterial för 

att jämföra och ombearbeta data. Pilarna visar hur jag tog mig från datamaterial till annat datamaterial 

och sedan tillbaka när det väl behövdes.  
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Genomförande 

Avsikten i denna studie var att som forskare komma nära mitt forskningsområde förutsättningslöst, för 

att på så sätt låta forskningsfrågan växa fram. Eftersom jag inte befann mig bland barnen som ingår i 

mitt forskningsområde valde jag att istället läsa in mig på vad humanitärt bistånd är och hur 

biståndsprocessen går till. Jag började undersökningsprocessen med en läsning av policyn rädda liv 

och lindra nöd. I policyn beskrivs de olika rollfördelningarna mellan myndigheter och organisationer. 

Där visades vilka myndigheter som arbetar med humanitärt bistånd och vad deras ansvar är i arbetet. 

Bland dessa myndigheter och organisationer beskrevs Utrikesdepartementet (UD) och Styrelsen för 

internationellt samarbete (Sida) som viktiga och verksamma myndigheter inom det humanitära 

biståndsarbetet. Jag valde att vända mig till Sidas växeltelefon och där vidarebefordrades jag till en 

person (SIDA) som arbetade specifikt med det humanitära biståndsarbetet till Irak. Den ansvarige 

kontaktades via telefon och under samtalet presenterade jag det övergripande syftet med 

uppsatsstudien. Eftersom personen på Sida verkade kunnig inom mitt forskningsområde, var det också 

angeläget att börja första intervjun med denne person, för att på så sätt få en helhets bild om det 

humanitära biståndsarbetet. Jag fick även kontaktuppgifter till en representant från UD som befann sig 

i Irak. Jag bokade min första intervju med SIDA och denne hjälpte mig även senare med vägledning 

till andra relevanta intervjupersoner. Intervjun med SIDA genomfördes parallellt med att jag läste 

policyn Rädda liv och lindra nöd. Genom att läsa, för min fråga, relevanta dokument kunde jag få en 

begriplig helhetsuppfattning av det humanitära biståndsarbetet, vilket hjälpte mig i formuleringen av 

frågorna till intervjuerna. Intervjupersonerna i denna undersökning kontaktades via telefon och mail 

sedan bokades mina intervjuer med lämpliga intervjupersoner.  

SIDA skickade en lista på de organisationer som hade fått bidrag för den humanitära krisen i Irak. 

Med hjälp av den listan kunde jag välja ut de organisationer som arbetade specifikt med det område 

jag avsåg att studera. Listan var även behjälplig i processen kring att få kontakt med de specifika 

personerna jag behövde för min undersökning. Som komplement till intervjuer använda jag mig även 

av en annan textmaterial. För att närma mig Sveriges arbete med barn i det humanitära biståndsarbetet 

använde jag mig även av en positionspapper. Positionspappret har till syfte att vägleda och öka 

kompetensen inom Sida kring frågor om barn i väpnade konflikter. Det har även till syfte att vägleda 

personal på Sida som tar emot ansökningar gällande program riktade för barn. Positionspappret kan 

även användas som information vid samarbeten mellan Sida och andra samarbetspartners (Hedlund-

Thulin, 1998, s. 11). Detta textmaterial har varit relevant som ett underlag vid intervjuerna, särskilt vid 

de frågor som berörde barnperspektiv och barns behov i de humanitära biståndsinsatserna.   
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Intervjuerna inleddes med att jag berättade om mig själv, om studierna och om anonymitet och 

konfidentialitet. Sedan frågade jag de intervjuade om de ville ställa några frågor innan intervjun 

påbörjas. Vid varje intervju blev det en bra stämning och den intervjuade kände sig alltid öppen med 

att säga till om frågorna eller frågan vare otydlig. Intervjuernas längd varierade mellan 60-80 minuter. 

Två av intervjuerna skedde via skype då intervjupersonerna befann sig fortfarande i Irak och arbetade. 

Under den ena skype intervjun bröts samtalet flera gånger så jag var tvungen att ringa tillbaka flera 

gånger för att avsluta intervjun. En av intervjuerna genomfördes på ett bibliotek och resten av 

intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplats.  

Databearbetning och analysmetod 

För att forskaren ska ta reda på vad det insamlade datamaterialet säger, krävs ett mekaniskt arbete 

kring datamaterialet. Detta mekaniska arbete påbörjas med kodning av det datamaterial som samlas in 

i den öppna fasen. Inom grundad teori finns det två olika typer av koder, faktiska och teoretiska koder. 

De faktiska koderna som upptäcks i den öppna fasen framkommer redan i början av analysarbetet. De 

teoretiska koderna ska framkomma i sista fasen av analysarbetet. I slutet av den öppna fasen ska även 

en kärnkategori upptäckas. Inom grundad teori är det också vanligt att forskaren rör sig fram och 

tillbaka mellan de olika faserna eftersom hela forskningsprocessen är som en spiralliknande process, 

där frågeställning, datainsamling och analysarbete av data samspelar. Till exempel kan koderna som 

upptäcks i den inledande fasen härleda forskaren till flera nya frågeställningar och till ytterligare data. 

Alltså kan analysmetoden i grundad teori se olika ut beroende på vilken fas forskaren befinner sig. Det 

är också viktigt att kategorierna är teoretiskt relevanta för undersökningen, men dessa kan också 

utgöra öppenhet för nya tolkningar av det insamlade datamaterialet (Hartman, 2001, s.79). 

Jag började det mekaniska arbetet av textmaterialen som bestod av intervjutexter och policydokument, 

redan i den inledande fasen av datainsamlingen. Jag läste genom texterna rad för rad och mening för 

mening. Därefter markerade jag olika begrepp och fenomen med markeringspenna för att få fram olika 

benämningar som sedan blev till koder. De koder som upptäcktes i den inledande fasen kunde till 

exempel utgöras av intervjupersonens egna utryck på ett visst fenomen eller situation. På detta sätt 

kunde jag kontrollera att koderna hade nära kopplingar till datamaterielet och inte till andra externa 

teorier eller material. I den inledanade fasen är det också meningen att upptäcka så många koder som 

möjligt. När jag upptäckte koder i texterna och kunde finna likheter och skillnader, grupperade jag 

dessa till kategorier. I den sista delen av den öppna fasen kunde jag även få fram en kategori som 

visade sig vara mest central bland de andra kategroierna (Fejes & Thornberg, 2015, ss. 47-53). Detta 

upptäcktes efter att jag hade kodat policyn och intervjuerna. Den s.k kärnkategorin som växte fram var 

samverkan. Samtidigt kände jag att kärnkategorin samverkan behövde kompletteras och fyllas på med 

mer data. Detta fick mig att göra ytterligare ett teoretiskt urval genom att jag vände mig till 

intervjupersonen från MSB som arbetar mycket med samordning och samverkan vid kriser och 

katastrofer. När kärnkategorin hade identifierats kunde jag lättare identifiera de andra 

underkategorierna. Exempelvis skapades underkategorin behovsbedömning genom att jag 

identifierade koderna behovsbaserad, mobila team, prioritering, grundläggande behov och särskilda 

behov. Det är viktigt att kärnkategorin upptäcks så tidigt som möjligt eftersom den oftast vägleder 

forskaren till de övriga underkategorierna. Med hjälp av kärnkategorin kan forskaren också sortera och 

sålla bort oviktiga kategorier som inte har något med forskningsområdet att göra (Hartman, 2001, s. 

90).   
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I sorteringsarbetet behöll jag kategorierna som vara relevanta för mitt forskningsområde, 

barnperspektiv i det humanitära biståndsarbetet. De kategorier som handlade om det allmänna 

biståndsarbetet eller andra politiska frågor, sållades bort eftersom dessa ansågs inte vara viktiga för 

just min uppsats. Här hade även min förförståelse en betydande roll då jag med hjälp av min 

förförståelse kunde lättare skilja på viktiga och oviktiga kategorier.  

I den tredje fasen, den teoretiska fasen, ska forskaren tänka över vilka begrepp som visar relationerna 

som råder mellan kategorierna. Dessa begrepp skrivs ner som minnesanteckningar och ska även hjälpa 

forskaren vidare i arbetet för att få mer information om relationerna. Sista delen i bearbetningen är 

sorteringen av forskarens idéer, det vill säga de teoretiska idéerna om kategorierna, deras egenskaper 

och relationer samt de tankar som har väglett forskaren vidare till avgränsning i arbetet. När allt detta 

är specificerat och bestämt, har teorin genererats (Hartman, 2001, ss. 83-85). Jag kunde till exempel i 

den sista fasen identifiera de olika relationerna som underkategorierna hade till varandra men jag 

kunde också stärka deras relationer till kärnkategorin. Genom att intervjua flera intervjupersoner som 

hade arbetat på fältet, fick jag höra om det praktiska arbetet de utför och där berättade de om hur de 

göra olika behovsbedömningar och hur dessa rapporteras vidare.  

Jag har tidigare nämnt min minnesanteckningsbok där jag skrev och utvecklade mina tankar kring 

textmaterialet, det vill säga de transkriberade intervjuerna och de skriftliga dokumenten. Inom grundad 

teori har minnesanteckningar en betydande roll eftersom det är ur dem som teorin växer fram. Mina 

minnesanteckningar har definitivt haft stor betydelse under hela uppsatsarbetets gång. Det har varit 

kreativt och effektivt för mig att ha den med mig överallt. Jag har när som helst kunnat föra ned mina 

teoretiska tankar till minnesanteckningar. Under processen har dessa idéer dykt upp när som helst och 

var som helst, på tunnelbanan, på arbetet och förstås vid skrivbordet. Jag har därför använt mig av 

skrivblock, dator och mobil beroende på var jag har befunnit mig.  

Forskningsetiska överväganden  

Väljer forskaren att genomföra intervjuer, får man räkna med några etiska ställningstagande som 

forskaren bör beakta. Det är också värdefullt och nödvändigt att utgå från ett etiskt protokoll för att 

undvika problem och andra svårigheter (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 99-100). I denna uppsatsstudie 

följde jag vetenskapsrådets ”god forskningssed”. Enligt vetenskapsrådet finns det fyra allmänna 

huvudkrav som är viktiga att beakta vid studier och andra forskningsarbeten som görs inom 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren eller 

studenten bör informera de berörda i undersökningen om syftet med undersökningen eller studien. Det 

är också viktigt att information om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst, om de så 

önskar, kan avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2011). Alla berörda deltagare i denna 

undersökning har blivit informerade om studiens syfte. Vidare har de informerats om att de har all rätt 

att säga till om de skulle vilja avsluta deltagandet. Det andra kravet, samtyckeskravet, inhämtades 

skriftligt via e-post och hos några av de intervjuade inhämtades samtycke även muntligt via telefon. 

För mig och för undersökningen var det viktigt att deltagarna själva skulle bestämma över sin 

medverkan utan någon påverkan eller påtryckningar från mig. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet, vilket följdes noga då jag ville att intervjupersonernas personuppgifter skulle 

skyddas och hanteras på ett sådant sätt så att ingen annan skulle kunna ta del av deltagarnas 

personuppgifter. Innan intervjun informerades de intervjuade om att intervjun skulle spelas in och att 

denna skulle enbart jag ha tillgång till. Uppgifter och namn som var för detaljerade har avidentifieras. 
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Det fjärde och sista kravet handlar om att de insamlade uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål. Här berättade jag för de intervjuade om vilket forskningsområde datamaterialet 

skulle användas till och inget annat (Vetenskapsrådet, 2011). 

Studiens kvalitet 

I grundad teori ska forskaren komma fram till teorier eller förklaringsmodeller utifrån praktiska 

erfarenheter. Alltså ska datamaterialet ha en nära koppling till praktiska erfarenheter. Dessa modeller 

ska också ha omformulerats och omvärderats innan. Grundad teori är en komplex och multivariant 

forskningsmetod som kräver tålmodighet och tid. Att använda sig av metoden och utgå från 

metodreglerna har fått stort utrymme i denna uppsatsstudie. Trots svårigheterna med metoden, blev jag 

mer och mer övertygad om att valet av metodansats var den mest lämpade för just det 

forskningsområde som står i fokus i denna uppsats. Eftersom det forskningsområde som har studerats i 

denna uppsatsstudie, var outforskad ansåg jag att metoden var en välanpassad metodansats för just det 

området och den målgruppen (Guvå & Hylander, 1998, ss.1 & 8). 

En teori måste också vara relevant, enligt Hartman. För att ta reda på om den är relevant bör forskaren 

fundera om teorin verkligen beskriver det den är tänkt att beskriva. Teorin ska också handla om det 

som är viktigast för personerna teorin handlar om, i detta fall barnen i den humanitära krissituationen. 

Det är viktigt att forskaren frigör sig från alla teorier och andra begrepp och låter nya begrepp 

framkomma ur data. Risken blir annars att teorin blir halvdant och otillräckligt om en forskare utgår 

från färdiga begrepp som sedan tvingas in i kategorierna (Hartman 2001, s. 54). Genom att hela tiden 

arbeta fram och tillbaka med datamaterialet för att hitta jämförelser och likheter, har jag kunnat påvisa 

en förklaringsmodell byggd på empiriska grunder.  

Flera forskare och författare inom grundad teori påpekar de svårigheter och hinder som kan dyka upp 

under processen. Guvå och Hylander (1998) påpekar att det finns stor risk att som nybörjare kan man 

drunkna i allt datamaterial som samlats in. Därför krävs det en handledare som är kunnig i metoden 

och som kan vägleda forskaren. Annars blir det omöjligt för forskaren att lära sig hantera metoden och 

metodreglerna (Guvå & Hylander, 1998, s. 1). 

En av de svårigheter som jag stötte på under processens gång var hur metoden beskrevs i de olika 

böckerna. Metodansatsen i denna undersökning har sedan långt tillbaka blivit diskuterad av flera olika 

förespråkare. Det finns olika sätt att använda sig av metoden. Gunilla Guvå (2003) beskriver i sin bok 

Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv att metoden är komplicerad eftersom den 

används och beskrivs olika av olika forskare och författare. Förutom att det finns forskare som har 

olika riktningar så har även författare olika begrepp och beskrivningar av själva metoden. Efter att ha 

läst olika metodböcker om grundad teori, kunde jag identifiera mig med vad Guvå uttryckt, då jag 

själv upplevde det som en svårighet med metoden. Vidare beskriver hon att det inte finns en färdig 

mall att följa utan endast en uppsättning datamaterial som kan sammanbindas till olika mönster (Guvå, 

2003, s. 15). 

Hartman (2001) påpekar också att teorier som är genererade i empiri kan inte appliceras på hela 

verkligheten och kallas även därför för mellanteorier, då de kan ge förklaringar till en del av 

verkligheten. I min undersökning intervjuades sju olika aktörer. Aktörerna har haft sina olika 

verkligheter och dessa har delat med sig den på olika sätt. Med det menas då att varje individ bär på 

sina egna personliga erfarenheter, sociala ursprung och utbildning (Hartman, 2001, s. 46). I de 

intervjuer som gjordes för denna undersökning kan jag tänka mig att alla dessa bar med sig sina egna 
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erfarenheter som kan ha påverkat den verklighet som de gav mig, något som Hartman (2001, s.46) 

menar i sin tur påverkar själva undersökningen.  

I grundad teori samlar forskaren data som handlar om processer och företeelser och inte om enskilda 

individer. Inom grundad teori ska det finnas ett intresse om människors handlingar och relationer. 

Därför ska man också vid dokumentation av datainsamlingen lägga vikt på att anteckna istället för att 

spela in då risken är att forskaren får för mycket data att arbeta. Just denna regel följde jag inte. Då jag 

inte var van vid att anteckna intervjuer valde jag istället att spela in, intervjuerna som sedan 

transkriberades. Detta ledde till det som Hartman (2001, s. 64) varnar för, nämligen att forskaren får 

för mycket data att arbete med. För att hantera för mycket data som samlats in, använde jag mig av 

min teoretiska sensitivet. Med den teoretiska sensitiviteten har jag kunnat fokusera mig på just de data 

som har varit viktigt för just mitt syfte och mitt forskningsområde. Trots nyfikenheten på all data har 

jag med hjälp av mina inre egenskaper kunnat styra undersökning till rätt riktning (Guvå & Hylander, 

1998, s. 12). Enligt Hartman finns det olika källor till den teoretiska sensitiviteten. Den mest 

användbara källan är den inre källan det vill säga forskarens tidigare förförståelse och färdighet för 

materialet som samlas in under analysarbetet. Men forskaren har också möjlighet att utveckla sin 

förförståelse för det datamaterial som forskaren samlar in och behöver för sin undersökning. Hartman 

påpekar att det även finns yttre källor och med yttre källor menas den kunskap som forskaren bär med 

sig från tidigare erfarenheter. De tidigare erfarenheterna kan vara hämtade från litteratur eller 

personliga erfarenheter. Litteratur kan vara till exempel forskningslitteratur, dokument och andra 

texter (Hartman, 2001, s. 98). Förutom användning av tidigare forskning har jag använt mig av policy 

och positionspapper. Dessa har varit relevanta för just mitt forskningsområde och mitt 

forskningsproblem. Jag har också tidigare nämnt kort om min förförståelse till uppsatsstudien. Det 

som jag också vill redogöra mer om är min förförståelse till forskningsområdet och 

forskningsproblemet. Genom mina tidigare erfarenheter hade jag en viss förförstålse för 

forskningsområdet det vill säga målgruppen som har studerats i denna uppsats. Jag hade sett att barnen 

hade drabbats hårdast i den humanitära krissituationen. Dock hade jag ingen förförståelse om 

forskningsproblemet, alltså visste jag inte vilket eller vilka problem det fanns och inte heller om vilka 

problem som var mest centrala för målgruppen.  

Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer jag redogöra resultat av intervjuerna och analysarbetet av textmaterialen som 

har legat till grund som ett komplement till intervjuerna. Resultatet av studien har utmynnat en 

kärnkategori och tre underkategorier och dessa förtydligas med hjälp av citat från intervjuerna. Då 

valet av intervjupersoner valdes utifrån organisation och myndighet kommer upprepande myndighet 

och organisationsnamn SIDA, UD, MSB, Rädda barnen, Svenska kyrkan, Unicef och NGO upprepas i 

detta avsnitt. Detta avsnitt kommer också utgöras av mina teoretiska tankar som skrevs ner i en 

minnesanteckningsbok och som sedan har sorterats som en del av analysarbetet.  

Kärnkategorin samverkan  

Den kategorin som valdes som kärnkategori är samverkan. Den uttrycktes som mest central och 

framkommande i intervjutexterna och i analysarbetet med texterna. Underkategorierna 

behovsbedömning, informationsfördelning och erfarenhet/tillit, som presenteras mer utförligt nedan, 
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är rangordnade då dessa har relationer till varandra. Deras relationer och påverkan på varandra bildar 

kärnkategorin samverkan.  

I policyn Rädda liv och lindra nöd betonas samverkan som en värdefull grundkomponent för att det 

humanitära biståndsarbetet ska fortgå. I denna samverkan är olika aktörer och roller inblandade. 

Aktörerna bär på olika ansvar och har olika arbetsuppgifter. (Utrikesdepartementet, 2011, s. 30). 

Samverkan kan ske på olika nivåer i det humanitära biståndsarbetet. Det kan ske på en internationell 

nivå men även på en fältnivå där den humanitära krissituationen utspelar sig. En samverkan kan och 

bör även finnas mellan de humanitära biståndsinsatserna och de utvecklingsinsatser som pågår under 

en längre period. Detta för att både de olika biståndsinsatserna ska tillsammans bidra med en mer 

hållbar och förbättrad situation för de drabbade människorna (Utrikesdepartementet, 2011, s. 23). 

Samverkan kan också ske kring barnets rättigheter. Enligt Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete (SIDA) har Sverige som konventionsstat ett ansvar att samverka med andra 

länder för att sprida kunskap om barnets rättigheter och barnets alla behov i biståndet. Det gäller att 

Sida gör en initialbedömning av hur och på vilket sätt de humanitära insatserna tillgodoser barnens 

rättigheter och basala behov, i varje unik situation och på varje enskild plats. Varje enskilt barn ska 

också uppmuntras till att delta i beslut som rör dem (Hedlund-Thulin, 1998, ss. 19, 56). En fungerat 

samverkan är en nödvändighet i det humanitära biståndsarbetet men också i det arbete som görs kring 

barnets situation i den humanitära krissituationen (Hedlund-Thulin, 1998, s. 40). 

Samtliga intervjuade hade olika roller och besatt i olika ansvarområden i det humanitära 

biståndsarbetet det innebar också att deras arbete i samverkan kunde skilja sig. En samverkan i det 

humanitära biståndsarbetet för UD och SIDA kunde ske med andra internationella aktörer såsom FN 

eller andra internationella biståndsländer. Det kunde till exempel också handla om det ansvar som 

beskrevs i positionspappret det vill säga att UD och SIDA ska arbete för att uppmuntra andra länder 

kring deras arbete med barnets rättigheter (Hedlund-Thulin, 1998, ss. 19, 56).  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som också jobbar under regeringen, kan när det 

behövs agera i krissituationer för att hjälpa till med samordning och andra planeringsinsatser. MSB 

berättade att de inte ger direkt stöd till barn utan att deras arbete med barnen kunde handla om att 

samverka med andra organ för att planera och bygga skolor eller lekplatser för barnen. MSB berättade 

i intervjun att de är inblandade i ett projekt som går ut på att bygga en skola i ett flyktingläger i staden 

Duhok i Irakiska Kurdistan. I den skolan som skulle byggas hade de också planerat och bygga en 

lekplats för barnen så att de fick möjligheten att leka.  

I intervjun med SIDA berättade den intervjuade att Sverige har haft ett svagt samarbete med Irak. 

Utrikesdepartementet och Sida hade till exempel ingen som jobbade på ambassaden. Tidigare har det 

inte heller funnits någon som har varit där som representant därför har Sverige haft låg insyn i landet. 

Men SIDA påpekar att via olika pålitliga informationsvägar, via olika rapporter och andra 

samarbetspartner, har de kunnat få en helhets bild över situationen. Den intervjuade berättade specifikt 

om hur SIDA och UD fick information om den irakiska humanitära krissituationen. Via olika 

informationsrapporter kunde de till exempel bedöma att Sverige bör skicka ut ett representant då Sida 

förstod att behovet var enormt och därför behövdes en person som kunde vara på plats och arbeta med 

irakiska ministrar och delta i olika möten. Dock hade den här personen inte ansvaret över att gå ut till 

lägren och göra bedömningar om den rådande situationen på lägren.  

Sida representanten arbetade på plats tillsammans med UD representanten som också blev intervjuad 

till den här uppsatsstudien. Både dessa representanter befann sig i Irak men inte på fältet där till 
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exempel flyktingarna befann. UD arbetade med samordning och deltog i olika möten med ministrar 

från Irak. Såhär beskrevs UD kort om det arbete som utfördes på plats i Irak. 

Det är båda de här stora organisationerna som vi ger pengar till och de pengar som går till via 

FN det är framförallt de som sedan kanaliserar till lokala men jag känner inte till en speciell, det 

är sida som kan svara på den frågan om det är något organ som vi ger direkt stöd till. 

Ett samarbete kunde också ske mellan Sida och de svenska biståndsorganisationerna. Detta samarbete 

handlade mer om Sidas finansieringsstöd till dessa organisationer. Flera av de intervjuade påpekade att 

Sida väljer att utdela finansieringsstöd till de stora organisationerna det vill säga de som har ett känt 

namn. Till exempel valde Sida att ge finansieringsstöd till Unicef för att de var kända och de hade 

sedan tidigare haft samarbeten med dem. När det kommer till olika barnrättsorganisationer så hade 

SIDA inte kännedom om många. De enda som SIDA kände till var UNICEF och Rädda barnen.  

En samverkan kunde också ske på fältet mellan de olika organisationerna till exempel Rädda barnen, 

Unicef och NGO organisationen. Det framkom också att dessa hade också samverkan med de lokala 

irakiska organisationerna. Rädda barnen gav ett konkret exempel på ett sådant samarbete såhär: 

I lägren i, jag var och besökte ett läger utanför Erbil där jobbar vi med barns rätt till skydd och 

trygghet. Om vi ser barn med trauman eller andra psykiska problem så kan vi referera de till en 

psykolog. Upptäcker vi till exempel att ett barn har utsatt för sexuellt våld då tar vi ej hand om 

den, vi refererar det till en annan NGO som är specialiserade på det. Det är så jag menar att vi 

delar upp arbetet. Det kan vara inom samma sektor så kan det vara flera NGO i samma läger fast 

vi jobbar väldigt specifik med en fråga då krävs ju samarbete med en annan NGO så att vi alla 

vet vad som görs så vi inte trampar in på varandras områden och gör dubbla arbeten.   

Till exempel använde sig Rädda barnen och UNICEF av de lokala organisationerna när de skulle vara 

ute på fältet på att besöka flyktinglägren. De kunde ta hjälp av de lokala organisationerna eftersom de 

kunde språket. Via de lokala organisationerna kunde de få bättre information om behoven hos de 

drabbade men också för att få en helhets bild över situationen. Gällande samverkan med lokala 

organisationerna, påpekade Unicef att samverkan med de lokala organisationerna har funkat men 

däremot har det funkat mindre bra med de internationella organisationerna. Såhär beskrev Unicef om 

varför det har funkat dåligt.   

De stora internationella organisationerna befinner sig långt ifrån krisen och konflikten. De sitter 

någon annanstans och beslutar om hur pengarna ska fördelas. Detta leder till att de också kan ha 

svårt att få en känsla för hela situationen eftersom de inte har samma insyn som de lokala 

organisationerna.  

De intervjuade som hade jobbat med insatserna på fältet var övertygande om att förankringen till den 

lokala kontexten och kulturen har stor betydelse för arbetet. Man får en helt annan helhets bild av 

situationen. Det är alltså stor skillnad. Om biståndsorganisationerna inte har kännedom om kontexten 

eller det samhället, kan det gå väldigt fel. Till exempel uttryckte svenska kyrkan såhär:  

Många tänker inte på framtiden och vad som kommer hända efter när alla har lämnat. Man 

kommer dit med massa pengar och sedan helt plötsligt lämnar man folket och landet. Detta har 

sina konserver för folket men också för ekonomin i landet.  

Flera av de intervjuade berättade om hur den humanitära krisen i Irak har påverkat även barnen från 

det lokala samhället. Många barn har inte gått i skolan på flera månader för att skolorna har istället 

blivit till olika bosättningsplatser för flyktingarna. Barnen ligger efter i skolan.  
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Unicef hade jobbat i Irak under en längre period och hade stora erfarenheter från just den krisen men 

också från andra tidigare kriser. Unicef påpekade att en sådan kris inte har skett i Irak tidigare och den 

är unik. Flera av de intervjuade berättade att den humanitära krisen har gått för långt och har påverkat 

hela landet i stort, allt från barn från det lokala samhället till den irakiska regeringen. Detta är oftast 

såhär med humanitära kriser att hela samhället påverkas och resursers tar slut.   

Såhär beskrev en av intervjuarna situationen: 

…..Allt och alla påverkas men det finns självklart vissa grupper som påverkas mer och det är ju 

oftast barnen. Att koppla ihop humanitära biståndsinsatser med mer långsiktiga insatser är en 

policy fråga och det måste lyftas upp hos de som jobbar högre upp. Självklart vill man agera vid 

humanitära krissituationer utifrån de humanitära principerna. Det är ett ansvar som vi har. Men 

när det gäller de långsiktiga målen brukar de inte känna samma ansvar och det brukar ta längre 

tid för många att agera.  Oftast känner man att det är regeringens eget ansvar och vi vill inte 

komma in och göra ett åtagande som är bortom, man tycker att det är regeringen som ska 

komma in och göra det.  

Samtliga intervjuade påtalade att det vanligaste kännetecknet med en humanitär biståndsinsats är att 

pengarna som kommer från de stora givarna är för en kort period. Insatsen eller projektet kan oftast 

pågå kortast i tre månader och max i ett år. Detta försvårar arbetet enormt då vissa insatsprojekt är 

omöjliga att slutföra eller helt enkelt att uppnå. Exempelvis är det svårt att slutföra projekt som är 

inriktade för barnen och psykosocialt stöd är exempel på sådant projekt. Oftast avbryter 

biståndsorganisationerna projektet för att pengarna inte räcker till. Den intervjuade från Unicef 

betonade att stormakterna inte säger direkt att barn inte behöver långsiktiga insatser men däremot 

skyller de på att pengar eller tid inte räcker till. Tid är också något som anses som ett problem i 

humanitära biståndsinsatser En humanitär biståndsinsats eller projekt kan max pågå i ett år och inte 

längre. Vanligtvis bör insatsen pågå under tre eller sex månader och max får insatsen pågå i ett år.  

Till exempel MSB som också samarbetar med andra organ uttryckte problemet med tidslängden såhär:  

Vi efterfrågar alltid efter 3-6 månader ibland kan vi förlänga den men det är ingen garanti men då 

måste vi ansöka om finansiering från sida men gäller det att vi har en bra motivering till varför vi vill 

förlänga t.ex. om det nu skulle vara ett projekt eller en biståndsinsats.  

Sammanfattningsvis kan en samverkan kring det humanitära biståndsarbetet ske mellan olika aktörer. 

En samverkan kan också ske kring barns rättigheter i de humanitära krissituationerna. När det kommer 

till rättigheterna för barnet kan det handla om att samverka för att påverka andra internationella länder 

eller organisationerna för att sprida en kunskap om barnets rättigheter och behov. Det kan också 

handla om att bedöma vilka behov det finns för barnet som har hamnat i den humanitära 

krissituationen. En samverkan kring barnet och barnets behov i det humanitära biståndsarbetet kan ske 

på olika nivåer. Det kan som sagt handla om samverkan mellan stora FN-organ och internationella 

länder men också den samverkan som sker bland de olika aktörerna för att bedöma om vad barnet har 

för behov i den humanitära krissituationen.  
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Förklaringsmodell enligt grundad teori 

Nedan visas den förklaringsmodell som har utvecklats med hjälp av datamaterialet som har samlats in 

under uppsatsstudien. Jag har valt att kalla förklaringsmodellen för samverkansmodellen och den 

består av olika underkategorier där varje underkategori har sin egen betydelse och funktion i modellen. 

Mer om denna modell redogörs i diskussionsavsnittet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underkategorin behovsbedömning 

Enligt både policyn och positionspapperet, bör de svenska humanitära biståndsinsatserna vara 

behovsbaserade och fördelas i proportion till humanitära behov. De utsatta gruppernas behov ska 

beaktas extra. Enligt policy och intervjuer är barn en utsatt grupp (Utrikesdepartementet, 2011, s. 13).  

Enligt de intervjuade är behovsbedömningarna en förutsättning för att arbetet ska utföras. 

Behovsbedömningarna som görs av till exempel organisationerna Rädda barnen och Unicef som 

befinner sig på fältet, förmedlas vidare till SIDA och UD som sedan bedömer om var de finansiella 

resurserna ska gå till det vill säga vilka behov eller organisationer som ska få finansiellt stöd i den 

humanitära krissituationen. UD och SIDA kan också utgå från sina tidigare erfarenheter kring 

samarbetet med organisationerna. De samarbetar oftast med organisationer som de har tidigare 

samarbetat med. De kan också använda sig av sina tidigare erfarenheter från tidigare humanitära kriser 

för att bedöma vilka behov det kan finnas i den irakiska humanitära krissituationen.  

Alla de intervjuade som hade arbetat med stödsinsatserna på fält, berättade att FN:s kontor för 

humanitära frågor (OCHA) ger ut rapporter om den humanitära krissituationen. I dessa rapporter 

beskrivs vilka behov som finns och vilka som behöver mest stöd. Via dessa rapporter får de 

inblandade kunskap och information om situationen. Rädda barnen och Unicef använde sig av en så 

kallad Rapid response mechanism (RMM) som ger en analys över situationen. 

Behovsbedömningar kring barnets behov kan ske på olika sätt bland aktörerna. Till exempel de som 

befinner sig på fältet gör olika bedömningsanalyser. Dessa rapporteras senare till biståndsgivarna så att 

de kan få en uppfattning om vilka behov det finns. Enligt policyn är det viktigt att det sker ett samspel 
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mellan alla olika aktörer. Det är viktigt att erfarenheter från fältet återförs till andra aktörer som inte 

befinner sig på plats där den humanitära krisen utspelar sig (Utrikesdepartementet, 2011, ss. 30-31). 

De olika organisationerna, både de som befinner sig på fält och de som arbetar i Sverige, fokuserar sig 

på olika behov. Varje organisation arbetar med olika sektorer. Till exempel Rädda barnens hade fokus 

på skydd och trygghet.  

 Vi arbetar med skydd och trygghet för barn i den humanitära krissituationen. Arbetet med barn 

kan se olika ut eftersom det finns olika behov. Det kan hända att pengarna inte räcker till 

behoven och ibland får man kolla om det finns olika fonder eller andra bidrag som man kan 

ansöka om för att kunna tillgodose behoven på ett annat sätt. Man måste hela tiden se var man 

kan få bidrag för att fortsätta arbetet.  

SIDA och UD berättade de väljer att samarbeta med organisationer utifrån de behov organisationen 

fokuserar sig på. Men de väljer också organisationer utifrån deras tidigare erfarenheter med just den 

organisationens Till exempel påpekade SIDA att de väljer att samarbete med Unicef dels för att de har 

haft tidigare samarbete med de men också för att SIDA har kännedom om deras program som de 

bedriver i den humanitära krisen.  

SIDA poängterade mycket om barns skydd i intervjun men inget om hur detta görs. Det framkom 

endast om att de har samarbete med organisationerna för de arbetar med skydd av barn. SIDA 

påpekade att det är som en pusselläggning och att de på Sida ser till att tillgodose de mest 

grundläggande behoven för att de utsatta ska överleva och få mat, skydd och vatten. Dessa 

överlevnadsbehov framkommer också i policyn.   

I Samtliga intervjuer påpekades basala behov och särskilda behov. Med basala behov menas till 

exempel mat, skydd och vatten. NGO menade såhär med basala behov:  

Det stöd som de drabbade människorna får är t ex uppvärmningssystem kaminer, filtar, madrasser, 

sen finns det kläder, osv det är ej mer än så egentligen. Dessa är basala behoven. Det är inte mer 

avancerat eftersom pengarna räcker ej till och det är ett stort problem inom humanitära 

krissituationer. Stödet som skickas är fokuserad på de basala förnödenheter som får människan att 

överleva. Man ser behovet av psykosocialt stöd framför ögonen på en men inget görs då det är brist 

på kompetens men också på resurser från givarna.  

 

När det gäller särskilda behov för barn i just den här krisen betonades psykosocialt stöd som ett 

särskilt behov för barnen. Samtidigt lyfte NGO som hade jobbat där sen flera år tillbaka och vid även 

vid tidigare krissituationer i landet, att när det kommer till psykosocialt stöd så är detta inte så bra där 

och att psykosocialt stöd i Irak har alltid varit bristfällig.. Det finns knappt psykologer där och det har 

det inte funnits tidigare heller. Sen är nästan alla barn traumatiserade av kriget men barnen har fått stå 

ut med detta.  

Rädda barnen, Unicef, svenska kyrkan och NGO organisationen betonade att psykosocialt stöd inte 

räknas som en akut hjälp i humanitära biståndsinsatser. Enligt Unicef bedömdes behoven utifrån 

vuxnas perspektiv. Detta beror dels på bristfälliga resurser men också att de vuxna som arbetar med 

har inte så mycket kunskap om barn och barns behov.   

Behoven uppfattas fortfarande lite baserad på vuxenperspektivet och många av de antaganden som 

görs kring barns behov stämmer inte på barn. Vuxna tror oftast att de grundläggande behoven kan 

förhindra de långsiktiga konsekvenser och för barn stämmer det ej för barn är i utvecklingslivet och 

de utvecklas varje dag. Det handlar inte bara om att bevara det som finns utan att de måste ha mer. 

Ett år i en vuxens liv är inte så mycket, har de vuxna tak, mat och vatten över huvud så klarar man sig 

och kan återhämta sig snabbare. Medan i ett barns liv tar det mycket längre tid och barn utvecklas 
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hela tiden. Återhämtandet blir betydlig svårare för varje år som går, de förlorar något konstant i sin 

utveckling och påverkas olika beroende på vilken utvecklingsfas de befinner sig i. Alla barn är inte 

bara barn. Det är olika faror som de bemöter och det är inte alltid så man ser barnen, man väljer att 

dela in de i olika grupper. 

 

Alla intervjuade påpekade utbildning som ett viktigt behov hos barn. Barn behöver gå i skolan och 

speciellt i sådana kriser när allt känns hopplöst, de behöver en trygg zon där de kan vara barn.   

Vi försöker bygga skolor i alla flyktingläger men tyvärr är det omöjligt på grund av resursbrist. 

Utbildningen är jätte viktig, om man inte satsar på deras utbildning då kommer en hel generation vara 

analfabet och det är inte bra det är därför man ska satsa redan i början på utbildning.  

UD påpekade vikten av utbildning såhär:  

Jag menar på detalj så har jag svårt och svara eftersom jag inte har känsel för den detaljnivån, följer 

man imperativt och principerna då är det naturligtvis att behoven skiljer sig åt. Man har också sett till 

att behovet av utbildning för barn är väldigt viktigt.  

 

Den intervjuade från UNICEF berättade om sin roll och sitt arbete just med Irakkrisen och det 

humanitära biståndsarbetet på plats. UNICEF tillsammans med andra stater, andra organisationer och 

även med de lokala aktörerna, hade startat ett initiativ som hette no lost generation. Syftet med 

initiativet handlar om att på något sätt påvisa andra stora aktörer att det inte fungerar med endast 

snabba och akuta humanitära biståndsinsatser vid långvariga humanitära krissituationer. Detta har 

omfattande och allvarliga konsekvenser för de drabbade människorna, särskilt för barnen som har 

hamnat i den omvälvande humanitära krissituationen. De aktiva aktörerna i initiativet ville 

uppmärksamma barnen och hur barnen kan påverkas negativt av kortsiktiga och snabba insatser. 

Aktörerna i initiativet ville dela med sig av sina erfarenheter från Syrienkrisen, så att beslutsfattarna 

och andra stora internationella aktörer kunde få en förståelse om hur viktigt det är med långsiktiga 

stödinsatser för barn.  De ville också påvisa att det krävs långsiktiga stödsinsatser för att barn ska 

kunna återhämta sig från konflikten. Deras erfarenheter från Syrienkrisen var att sådana humanitära 

kriser pågår i flera år och därför är det effektivare om insatserna är långsiktiga redan från början.  

Tanken bakom det här initiativet är att humanitära insatser inte räcker, för att barnens behov skiljer 

sig från vuxnas behov och därför så måste man koppla ihop grundläggande och akuta  behov med de 

långsiktiga insatserna. Det kan vara utbildningsbehov, psykosocialt stöd eller andra behov som barn 

kan utvecklas av.  

Underkategorin 

Kommunikation/informationsfördelning 

Denna underkategori har en stark relation till den tidigare underkategorin behovsbedömning. Här 

handlar det om att föra vidare informationen om barnens behov till de aktörer som finansierar och 

bidrar med biståndspengar. Samtliga intervjuade visade att kommunikationen var en viktig del i 

samverkan. Informationsfördelning kan ske mellan de olika organisationerna, svenska och lokala 

organisationer, men också mellan till exempel rädda barnen, Unicef och NGO organen som har varit 

på fältet vidare till Sida och UD. De aktörer som inte befinner sig på plats får information via 

rapporter och andra appeller. På detta sätt kommer informationen till kännedom. Till exempel MSB 

som också arbetade med samordning och information, påpekade underkategorin 

informationsfördelning såhär:  
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Information är väldigt viktigt i humanitära krissituationer. Hur informationen förmedlas 

har stor betydelse för själva arbetet och även vad informationen handlar om. Idag sprids 

informationen väldigt mycket via texter.  

Till exempel UD som var på plats påpekade att de hade ständigt dialog med Sida och andra kollegor 

från Utrikesdepartementet. UD hade även dialog med ministrar från Irak. Dock påpekade UD att dessa 

besök och möten inte fyllde information om detaljer till exempel om det som händer på fältet utan 

syftet med dessa möten var att få en helhetsbild av situationen.  

Bland de frågor som ställdes till de intervjuade som jobbade eller hade jobbat med insatserna på fält, 

fanns frågan om det skedde någon dialog med barnet. Enligt positionspappret är det viktigt att vuxna 

bemöter barnet med respekt genom att se barnet som en egen individ. Det är också viktigt att de vuxna 

talar med barnet när det kommer till frågor som berör de. Vuxna ska inte talas om istället ska man tala 

med barnet (Hedlund-Thulin, 1998, ss.7-10). För att nå ut till barnen om att det finns stöd, använder 

sig Rädda barnen och UNICEF av de lokala aktörerna. Till exempel de lokala organisationerna kan 

språket och kontexten. Då dessa kan språket är det lättare och nå ut till barnen. Unicef som också är en 

barnrättsorganisation utryckte såhär när det kommer till att ge barnet rätten till att komma till tals: 

För att få med barnperspektivet i metoderna är det viktigt att ha med allt från story telling till att 

måla och rita och diskussioner med barnen. På vissa läger finns det barn aktiviteter och andra 

utrymmen där barnen kan besöka. Det är byggnader i förläggningarna där barnen kan gå och 

spendera ett par timmar per dag. Sen är svårigheten att de ska få veta att vi finns. Detta är ett 

stort problem.  

En annan typ av dialog kan ske när det till exempel handlar om att övertyga andra aktörer om vilka 

behov det finns och vilka behov som är viktiga för ett barn i en sådan situation. Till exempel Unicef 

påpekade svårigheten om att få med andra organisationer att arbeta utifrån ett barnperspektiv. Ett 

exempel kan vara att ha ett barnperspektiv i ett skyddsmandat. Vissa organisationer har det men detta 

kan vara svårare hos andra aktörer som arbetar både på fält men också på en större internationell plan. 

Det händer ofta att barnen välmående glöms bort. På en policy nivå så är det en självklarhet att 

utbildning ska inkluderas i insatserna men när det väl ska inkluderas i verkligheten så räknas det inte 

som en akut insats.  

Denna underkategori kan också handla om information om den kunskap som de inblandade besitter 

kring barnets behov och barnets rättigheter. I positionspappret beskrivs vikten av att personal som 

arbetar med barn ska ha kunskap om barns speciella behov. Denna kunskap bör finnas med i 

planeringen av de humanitära biståndsinsatserna och i genomförandet av varje humanitär insats. 

Samtidigt ska personal aktivt sprida kunskapen till andra berörda kring barnfrågor och barnets 

rättigheter (Hedlund-Thulin, 1998, s. 18) 

Underkategorin erfarenhet/tillit 

Samtliga intervjupersoner påpekade att de ofta använder sig av tidigare erfarenheter i humanitära 

krissituationer. De använder sig av sina tidigare erfarenheter från andra tidigare humanitära 

krissituationer i andra länder för att kunna snabbare bedöma om vilka behov det finns. Flera av de 

intervjuade påpekade att de vet utifrån sina tidigare erfarenheter att utbildning är ett stort behov hos ett 

barn. Samtliga intervjuade tyckte också att skydd var en akut behov och med skydd menade de att 

rädda liv. 
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Unicef påpekade att vissa aktörer förutser behoven innan en behovsbedömnings har ens gjorts. 

Eftersom allt handlar om tid och snabba resurser, så väljer de stora beslutsfattarna att gå via den 

snabba vägen. Unicef såg detta som ett problem eftersom kriser och konflikter ser olika ut därför ser 

behoven också olika ut. Till exempel påpekade flera av de intervjuade att behovet av psykosocialt stöd 

för barnen har varit enormt i just den humanitära krisen då de flesta av barnen har bevittnat våld och 

andra svåra situationer. NGO organisationen som hade jobbat i Irakiska Kurdistan under flera år och 

vid andra kriser, kände till landet och hur utvecklingen har gått framåt i landet. Till exempel påpekade 

NGO att det psykosociala stödet i Irak alltid har varit väldigt bristfälligt, därför är behovet ännu större 

nu i den humanitära krissituationen. Rädda barnen påpekade också att det har varit ett stort problem att 

ha psykologer som kan prata med barnen på deras eget språk.  

Ett problem med humanitära krissituationer är att fokus ligger oftast på tiden och att det ska komma in 

pengar samtidigt som aktörerna vill uppnå ett resultat. Unicef uttryckte att barnperspektivet brukar 

komma i nästa fas eftersom humanitära krissituationer handlar om pengar, tid och resultat. Eftersom 

det är ont om tid och resurserna inte räcker till väljer aktörerna bort barnperspektiv i början av den 

humanitära krissituationen. De börjar också designa programmen mer långsiktiga vid ett sent skede. 

Unicef såg detta som ett problem.   

Flera av de intervjuade påpekade vikten av att ha tillit för de aktörer som de samarbetar med. Till 

exempel Sida och UD använder ofta sina tidigare erfarenheter av samarbetspartner, för att försäkra sig 

om vilka behoven är eller vilka partner de ska samarbete med. SIDA väljer att ge finansieringsstöd till 

deras tidigare samarbetspartner eftersom de har kunskap om dessa och vet vilka behov de lägger 

pengarna på. SIDA och UD förlitar sig också på att deras partner har gjort behovsbedömningar. Då 

SIDA fördelar biståndsresurserna till UNCEF innebär det också att SIDA har en tillit för 

organisationen och organisationens behovsbedömningar som görs. 

SIDA uttryckte att de förlitar sig på att deras samarbetsorganisationer som befinner sig på plats har 

kompetens kring barns rättigheter. UD som var på plats i Irak men som inte befann sig på fältet det 

vill säga bland flyktingarna, sa flera gånger under intervjun att det är viktigt att Sverige som 

biståndsland följer det humanitära imperativet. UD litar också på sina samarbetspartner eftersom dessa 

följer imperativet, enligt UD.  

 

…. jag har svårt och svara på detalj information eftersom jag inte har känsel för de 

detaljerna. Jag menar så länge man följer det humanitära imperativt så är de 

tillförlitliga. Det är skönt att arbeta för ett land som följer det humanitära imperativet. 

Vi vet också att i samtal med andra aktörer att vi inte kan anklagas eftersom vi vet att vi 

gör tillförlitliga beräkningar och bedömningar hemma.  

Diskussion  

Syftet med denna uppsatsstudie var att undersöka på vilket sätt barnperspektivet kommer till uttryck i 

de svenska humanitära biståndsinsatserna till den humanitära krissituationen i Irak till följd av 

Islamiska staten (ISIS). Kärnkategorin i denna studie har varit samverkan vilket har i policyn Rädda 

liv och lindra nöd (Utrikesdepartementet, 2011) lyfts fram som en viktig komponent i det svenska 
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biståndsarbetet. Utifrån denna kärnkategori har jag också i studien identifierat vad denna kärnkategori 

har för betydelse på barnperspektivet i de humanitära biståndsinsatserna. Ett barnperspektiv i de 

humanitära biståndsinsatserna kan handla om att bistå med långsiktiga och realistiska insatser 

parallellt med de humanitära biståndsinsatserna, för barnet. Den humanitära biståndsinsatsen sträcker 

sig från tre månader till maximalt ett år vilket innebär att de akuta insatserna avbryts därefter. Detta är 

problematiskt då de akuta insatserna endast riktar sig till att förse de drabbade barnen med akuta 

förnödenheter vilket i sin tur skapar en beroendeställning hos barnet. När de akuta insatserna bryts, 

men behoven kvarstår ställs barnet återigen inför en krissituation. I vissa fall kan de kortsiktiga 

humanitära biståndsinsatserna skada barnet. Att avbryta ett psykosocialt stödsinsats i ett barns liv som 

är traumatiserad av en kris, kan bidra till en Do no harm- effekt, vilket kan ge skada i barnets liv. En 

samverkan mellan långsiktiga och humanitära insatser har därför stor betydelse för barnet.  

I denna uppsatsstudie har fokus varit att undersöka de humanitära biståndsinsatserna, inte det 

långsiktiga utvecklingsbiståndet, men det är av vikt att beskriva och förklara varför det är betydande 

att ha långsiktighet i de humanitära biståndsinsatserna, särskilt de stödinsatser som ska tillgodose 

barnets behov. Det är viktigt att barnet stärks inför framtiden. Det handlar inte endast om att se barnet 

som ett inkompetent objekt i behov av skydd. Barn har en egen agens, en egen vilja och egen förmåga 

till att förstå sig själva men också på världen (Saar, Hägglund & Löfdahl, 2006, ss. 5, 14-15 ). I 

intervjuerna och i policy men också i positionspappret betonas ständigt vikten av skydd för barnet. 

Men vad innebär just detta skydd? Är det kanske dags att titta på just den insatsen och se om det 

verkligen är skydd för barn, till vilken grad av skydd? Att arbeta utifrån principen ”do no harm” 

kräver moraliska överväganden men det kräver också en lokal förankring till den lokala kontexten som 

bygger på mottagarens ägarskap och på användandet av lokal kapacitet. Do no harm ska även gälla för 

barn. Vad innebär det exempelvis för ett barn att påbörja ett psykosocialt program som sedan måste 

avbrytas efter sex månader på grund av tidsbegränsningen i det humanitära biståndet? Skulle 

insatserna kunna organiseras på ett sådant sätt där biståndsorganisationerna exempelvis med hjälp av 

de lokala resurserna implementerar ett program i flyktinglägren som främjar barnets psykosociala 

hälsa under en längre tid. Hur kan de vuxna exempelvis stärka barnen genom att hjälpa dem till själv 

hjälp? Och vad utgår de vuxna ifrån när man bestämmer vad som främjar barnets psykosociala hälsa? 

Vad ett barn har för behov för att mentalt förstärkas kan skilja sig åt utifrån kultur, ålder, mognad 

etcetera. Därför är det viktigt att ge barnen möjlighet att själv få uttrycka vad denne har för behov 

istället för att basera behoven på vuxenperspektiv. Ett år i ett barns liv som ständigt är i utveckling är 

mycket jämfört med ett år i vuxenlivet där den vuxne snabbt kan återhämta sig så länge man har mat 

och tak över huvudet (Unicef & Olsson, 2009, s.12; Odén & Wohlgemuth, 2012, ss. 15-16). 

Att ha ett barnperspektiv i de humanitära biståndsinsatserna innebär att skaffa sig en helhetssyn kring 

barnet där vuxna även beaktar barnets långsiktiga behov. Med detta menas att stödet till barnen inte får 

avbrytas på grund av strikta uppdelade biståndsinsatser, biståndsinsatser i de första faserna av stödet 

eller återuppbyggnaden och även det långsiktiga utvecklingsarbetet (Odén & Wohlgemuth, 2006, s. 4). 

Det är ytterst viktigt att vuxna även tar hänsyn och stärker barnets omgivning det vill säga det lokala 

samhället som barnet befinner sig i. För att göra det krävs ett väl planerat genomförande av insatserna 

där det råder en samverkan mellan de humanitära biståndsinsatserna och de tidigare 

samarbetsstrategierna som har funnits mellan Irak och Sverige.  

I min undersökning har det visat sig att bland de intervjuade och i policyer så finns det en medvetenhet 

om att kriser och konflikter kan skilja sig. Många vet också att alla barn är olika och barn bär på olika 

egenskaper och erfarenheter. Det kan vara tidigare erfarenheter som de bär med sig men också 

erfarenheter från den humanitära krisen. Men när det sker en sådan humanitär kris där Sverige som ett 



 

32 

givarland har ett ansvar att agera, väljer de svenska aktörerna att ha fokus på annat än att till exempel 

bistå med stödinsatser som stärker barnets aktörskap. Istället blir det fokus på resultatstyrning och 

legitimitet utåt (Odén & Wohlgemuth, 2012, s. 3). Snabba, kortsiktiga planeringar och insatser ska 

genomföras. Detta leder till att varken tid eller resurser läggs på att låta barnet komma till tals där 

barnets röst är inkluderade i de behovsbedömningar som görs.  

I policyer och intervjuer, påpekas vikten av att följa det humanitära imperativet och Sverige är ett av 

de länder som ambitiöst följer imperativet. Detta är också en av anledningarna till att Sverige har ett 

gott internationellt rykte. Detta är något som Sverige stolt kan belysa i policy och även i andra 

sammanhang till exempel vid olika möten och konferenser med ministrar. Sverige är också noga med 

att belysa hur bra barnkonventionen och barnens rättigheter följs (Regeringskansliet, 2014). Att 

uppmärksamma barns situation i fattiga länder har lyfts fram i rapporter och policyer länge. Många 

länder runt om i världen är medvetna om det arbetet Sverige bedriver kring barnets rättigheter och 

andra barnfrågor. Men samtidigt bör vi i Sverige inte glömma att gå från ord till handling. Ett sätt att 

gå från ord till handling är också att börja med och göra barnkonsekvensanalyser inför varje humanitär 

biståndsinsats. Detta kan vara ett bra sätt för till exempel Sida som inte kan alltid befinna sig på fältet, 

för att säkerställa om insatserna är verkligen till för barn. Sverige bör också i samverkan med andra 

internationella länder sprida kunskapen om av att göra barnkonsekvensanalyser så att andra länder och 

andra biståndsaktörer börjar med dessa analyser, för att realisera barnperspektivet i både policy men 

också i det praktiska arbetet.  

Förklaringsmodellen - Samverkansmodellen 

I resultat och analys avsnitten har jag beskrivit om kärnkategorin samverkan och underkategorierna: 

behovsbedömning, kommunikation/informationsfördelning, erfarenhet/tillit. I detta avsnitt kommer jag 

redogöra för mina teoretiska tankar kring samverkansmodellen, från min minnesanteckningsbok som 

jag använde mig av under hela uppsatsstudien. Jag kommer också belysa relevanta aspekter från de 

tidigare forskningsartiklarna som använts i denna uppsatsstudie. Minnesanteckningsboken är även en 

bok som används för att forskaren ska kontinuerligt skriva ner sina teoretiska tankar som dyker upp i 

samband med litteraturläsningen och analysarbetet (Guvå & Hylander, 1998, s. 12). 

Den förklaringsmodell som har genererats, består av olika underkategorier där varje underkategori har 

sin egen betydelse och funktion i modellen, för att barnperspektivet ska realiseras i både policy och 

praktik. Varje underkategori har skapats med hjälp av de koder och egenskaper som har framkommit i 

analys och kodningsarbetet. Dessa koder och egenskaper har kännetecknat myndigheterna och 

organisationernas arbete med barns rättigheter och barnets behov i det humanitära biståndsarbetet som 

sker på en övergripande plan och även på fältet där krisen sker.  

Att göra behovsbedömningar handlar om att se och veta vilka behov det finns hos den drabbade 

befolkningen i den humanitära krissituationen. Det handlar också om att ta särskild hänsyn till utsatta 

grupper och deras behov. Enligt policyer är barnen en av de utsatta grupperna. Barnen är utsatta på 

olika sätt och behöver därför stöd och skydd för att klara sig (Utrikesdepartementet, 2001, s. 10, 

Gingerich & Cohen, 2015, s. 34-36; Howe, Stites & Chudacoff, 2015, ss. 41-43). Enligt 

samverkansmodellen behöver barnen också möjligheterna för att komma till tals och för att göra sina 

röster hörda. Genom att ge barnet rätten till att tala fritt om sina behov kan barnet känna sig 

respekterad och värdefull (Saar, Hägglund & Löfdahl, 2006, ss. 5, 14-15 ). Att uppmärksamma barnet 

eller barnets behov vid senare fas är ingen långsiktig lösning eftersom det är just i den svåra 

situationen barnet behöver uppmärksamhet och stöd för känna sig värdig. 
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Behovsbedömningarna bör vara baserade på verkliga behov och inte förutbestämma behov. Det krävs 

behovsbedömningar som är gjorda av personal som har kunskap och färdighet kring barns behov och 

barnets rättigheter. Det krävs också att aktörerna arbetar utifrån ett barnperspektiv där barnet ses som 

egen individ med egna erfarenheter och egenskaper. I intervjuerna framkom det att det fanns child fair 

spaces i flyktinglägren, där barn kunde komma och delta i olika aktiviter och samtal. Dessa utrymmen 

kan vara en möjlighet för barnen att tala och agera utifrån sina egna villkor. Via dessa utrymmen kan 

personal ta reda på mer om barnets behov. Sedan handlar det också om barnen verkligen vet om att 

möjligheten finns. Eller är det de vuxna som vet? Vilka metoder och vägar har aktörerna använt för att 

förmedla om att dessa möjligheter finns? Är det anpassad till just den kontexten och kulturen? Dessa 

är de vidare frågor och funderingar som dyker upp i denna uppsatsstudie.  

Att barnet ska ha har rätt till skydd från krig och konflikter ska vara en självklarhet. Men vad innebär 

just det skyddet? Handlar det om att underminera barnet från delaktighet och tala fritt om sig själv och 

sina gena behov. I så fall är det värt att ta ett steg tillbaka för att samla på sig den verkliga kunskapen 

om vad skydd egentligen innebär för ett barn, som ska stärkas och uppmärksammas för ett deltagande 

(Qvarsell, 2003, ss. 101-102). Det krävs kunskap och färdighet om barnets rättigheter hos varje 

enskild aktör som är inblandad i arbetet, vare sig om arbetet med barnen sker på fältet eller om arbetet 

sker  på Sida eller UD.  

I den andra underkategorin (kommunikation/informationsfördelning) gäller det att föra vidare 

informationen om barnets behov till SIDA och UD det vill säga de som finansierar och fördelar 

resurserna. Kommunikationen i samverkan är oerhört viktigt. Det är också oerhört viktigt att det förs 

en kommunikation på fältet bland de olika aktörerna, lokala och internationella aktörer. Det kan också 

vara mellan UD och de irakiska ministrarna. Samtidigt kan kommunikationen ske här i Sverige mellan 

SIDA och andra internationella organisationer som arbetar med de humanitära insatserna i olika länder 

eller inom olika organisationer. I samverkansmodellen handlar det särskilt om den 

informationsfördelning som görs mellan de svenska humanitära biståndsorganisationerna som arbetar 

på fältet och sedan till UD och SIDA. Dels gäller det att de som arbetar på fältet inkluderar de verkliga 

och realistiska informationen om barnets behov i behovsbedömningar, det vill säga behoven som är 

baserade på vuxnas professionella insikter om barns uppfattningar och erfarenheter (Stern, 2006, ss. 

15-26). SIDA och UD bör också vara öppen för annan information om till exempel ytterligare behov 

som de inte har haft kunskapen om från tidigare humanitära krissituationer. En annan viktig 

informationsfördelning handlar om att sprida kunskapen om barnets rättigheter till andra aktörer som 

också arbetar med barns frågor.   

Även hos SIDA och UD krävs ett barnperspektiv i arbetet. SIDA uttrycker att de väljer att fördela 

resurserna utifrån behoven, de behov som de tror är de verkliga behoven. Att ta beslut eller att utgå 

från tidigare erfarenheter är bra. Men det gäller också att tänka på vilka och vems erfarenheter som ska 

beaktas. Om behovsbedömningen görs utifrån tidigare erfarenheter bör SIDA och UD förlita sig på de 

verkliga och realistiska behovsbedömningar som har genomfört utifrån ett barnperspektiv där barnet 

har respekterats som en fullständig individ med egna behov. I både policyer och intervjutexterna 

framkommer det att humanitära kriser ser olika ut. Detta kan bero på flera olika faktorer. Faktorer som 

kan ha betydande roll i den humanitära krisen och de utsattas behovsnödvändigheter. Det bör också 

noteras att även behoven för det enskilda barnet varierar i olika humanitära krissituationer. Det är klart 

att humanitära krissituationer handlar om att ta akuta beslut därför utgår aktörerna oftast utifrån 

tidigare erfarenheter av tidigare kriser. Men för att insatserna ska komma till nytta är det värt att tänka 

på för vems nytta? Är det för att genomföra snabba och resultatstyrda insatser eller är det för att 
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realisera ett barnperspektiv i de humanitära biståndsinsatserna där barnens riktiga behov beaktas och 

tillgodoses.  

Slutsatser 

Förespråkarna till grundad teori vill helst att forskaren undviker att skriva slutsatser och summeringar 

kring den teorin eller förklaringsmodellen som har genererats. Däremot kan forskaren beskriva de 

rekommendationer som verkar intressanta och viktiga för praktiken, inom det område som har 

studerats (Hartman, 2001, s. 107). 

För att vägledas till en teoretisk förklaringsmodell baserad på empiriska grunder har jag analyserat 

policyer och sedan samlat eget datamaterial från intervjuer med myndighetspersoner och 

organisationspersoner. Slutsatserna av denna uppsatsstudie har visat att det finns skillnader mellan det 

som beskrivs i policyer och den verklighet som utspelas på fältet, för barnen. Jag menar också att det 

finns stora brister i det humanitära biståndsarbetet. Detta har påvisats genom forsknings och 

utvärderingar. Att barn är extra utsatta och är i behov av särskilt stöd har också påvisats i flera 

forskningsstudier. Jag tror också att barnen blir värst drabbade i den humanitära krissituationen då 

många kan glömma att se barnet och deras behov samt ge barnet stöd för att de också ska få sina röster 

hörda även om det är en humanitär krissituation.  

Vidare forskning 

Det svenska humanitära biståndsarbetet är omfattande och det finns flera olika outforskade områden 

som säkerligen behöver forskas. Jag har också insett att forskningsarbeten och andra 

förbättringsarbeten som berör barnperspektiv eller barns rättigheter i de humanitära biståndsinsatserna 

är bristfälliga och behöver utforskas och utvecklas.  

Det finns också många frågor och funderingar som har dykt upp under uppsatsens gång. Frågor som 

behöver besvaras eller utforskas med hjälp andra typer av forskningsstudier. Enligt metoden grundad 

teori kan den utarbetade teorin modifieras utifrån nytillkommen data samt om verkligheten ändras. I 

denna studie innebär förändring i verkligheten exempelvis ett regeringsskifte som resulterar i 

samhällsförändring samt förändring i biståndsarbetet. Detta i samband med de förändringar som sker i 

den humanitära krissituationen gör det högst relevant att utföra denna studie för nytt resultat eller 

förstärkning av den existerande förklaringsmodellen. Det gäller att skaffa sig ny data om 

forskningsområdet. Enligt grundad teori kallas kriterier om att modifiera teorin för 

modifierbarhetskriteriet och det anses vara stödjande för metoden eftersom den framtagna teorin eller 

modellen anpassar sig efter verkligheten (Hartman, 2001, s 55). 

En annan anledning till valet av grundad teori var att jag i ett tidigt skede märkte att de humanitära 

insatserna skilde sig åt beroende på insatsens form och inslag, vilka som är givarna och mottagarna 

och så vidare. Min undersökning och det datamaterial som samlats in skulle inte kunna ge allmänna 

förklaringar om till exempelvis hur barnperspektivet realiseras i de svenska humanitära 

biståndsinsatserna i allmänhet. 

Andra kan fördjupa sig ytterligare i studien genom att samla data på plats, alltså på fältet där den 

humanitära krissituationen äger rum. Detta kan då jämföras med det data som samlats in via 

intervjupersonerna för att kontrollera om de överensstämmer med det arbete som utförs på plats. Ett 

exempel på vidare forskning är att studera närmare de olika metoderna och verktygen som används av 
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organisationerna för att informera barnen om att möjligheter att komma på aktiviter eller samtal finns. 

Enligt till exempel barnrättsorganisation Rädda barnen fanns det olika child fair spaces utrymmen. 

Dessa utrymmen kunde barnen besöka för att komma till tals, få stöd och få leka. Dessa utrymmen och 

de verktygen som används där kan utforskas för att undersöka om dessa barn verkligen får komma till 

tals eller får det stöd de behöver. Andra kan till exempel titta på de olika tillvägagångssätten som 

används för att få dit barn. Är det anpassade för just de barnen och för just den humanitära krisen?  
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Bilagor  

Bilaga 1  

Intervjuguide  

Jag vill börja med och tacka er för ni ställer upp och lägger er tid på att delta i min studie. Intervjun 

kommer ta ca 1 timme och ni kan ta en paus om ni skulle behöva de. Självklart kan ni säga till om det 

finns några funderingar eller frågor som dyker upp eller om det är en av mina frågor som ni inte kan 

svara på. Jag tänkte också berätta att samtalet kommer spelas in om ni godkänner det så klart. Detta för 

att jag ska komma ihåg allt senare. Har du några frågor än så länge? Annars kan vi påbörja intervjun.  

Allmän information från intervjupersonen om den intervjuade  

Vad har du för roll inom organisationen? Hur länge har du jobbat med humanitärt biståndsarbete? Vad 

är dina arbetsuppgifter?  

Sveriges humanitära bistånd:  

Kan du berätta vad som menas med ett humanitärt bistånd? Om det finns några speciella kännetecken 

just för det humanitära biståndet? Hur styrs den humanitära biståndet i Sverige? Hur arbetar ni med 

humanitära insatser hos er på Sida?   

Humanitära biståndsinsatserna till Irak 2014-2015: Hur har ni jobbat med krisen/katastrofen som har 

skett i Irak? Hur jobbar ni idag med det? Vilka Humanitära bistånds insatser/Projekt har ni haft och 

har idag? Varifrån kommer biståndsresurserna? Hur fick du arbete med dessa? Kan du berätta om 

arbetet med detta? Vad är din roll i detta?  

Hur fördelar resurserna? Hur väljer ni organisationerna? Kan du berätta varför just till dessa? Kan du 

berätta mer om de olika organisationerna?  

 

Humanitär krissituation:  

Vad är det som krävs/kännetecknar en kris för att den ska räknas som en kris och att Sverige ska gå in 

med ett humanitärt bistånd? (Akut, hur akut?) 

Kan du berätta hur du tror att människor drabbas av kris? Finns det vissa grupper som är särskild 

drabbade? Vad är viktigt för er att tänka på när ni går in med en humanitär biståndsinsats i en kris tex 

som den pågående i Irak? Hur ser man på de inblandade i kris situationer? Ser de olika ut? Berätta för 

mig om vilka som är särskild viktiga att tänka på? Tar man extra hänsyn till vissa grupper? Hur 

påverkas ert arbete av de grupper som är mer utsatta? T.ex. i fördelningen av resurserna. Berätta om 

hur en akut insats går till? Vad innebär det för att det ska ske snabbt? Hur påverkar den snabba 

insatsen framtiden? 

Barnperspektiv i det humanitära biståndet: Berätta för mig hur barnen blir påverkade av 

krisen/katastrofen? Berätta hur barnen blir sedda i såna situationer? Påverkar barnen insatserna, 

insatsfördelningen, resurserna? På vilkets ätt uppmärksammas barnen i projekten/biståndsinsatserna? 

Hur synliggörs barnen? Berätta om det är något särskilt som uppmärksammas extra mycket?  

 

Insats: Är insatserna behovsbaserade? Hur påverkar barnen insatserna? Hur vet ni att insatserna är 

specifikt riktade för barnen? Berätta vad det är som gör så att de riktas just för barnen? (Vilka behov? 

Vems behov? Vilka behov priorieras?) Var får ni kunskapen om barnen? (barnens behov) Kan du 
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berätta hur informationen hanteras hos er? (Tar ni till er en viss information mer än. Gärna om hur ni 

försäkrar er om deras information och erfarenheter?) berätta om det är några särskilda grupper av barn 

som är extra viktiga att tänka på? Några särskilda barns behov som är extra viktiga att tänka på? 

Varför? Hur?  

När avslutar ni insatsen/insatserna? Vad är det som gör att den avslutas? Hur tar ni reda på att 

insatserna har nått till barnen? Hur vet ni att insatsen har kommit till nytta?( Nytta för barnen? För de 

mer utsatta grupperna? ) Barnens behov? Hur vet ni att barnets alla behov är med i insatserna?  (Via 

vilka kanaler, vilka organisationer, syns det tydligt, vad är det som syns tydligt, hur förändras barnens 

situation)  

Hinder/svårigheter: Några särskilda svårigheter som är återkommande i kris och katastrofer?  Berätta 

om det finns några hinder eller svårigheter i ditt arbete? (när det gäller barn och deras behov, att få 

med barnen i insatserna,) Kan du ge ett exempel? 

Barnkonsekvensanalys? kunskap om barnkonsekvensanalyser?  
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Bilaga 2  

 

Mail   

 

Hej! 

 

Jag heter Tara Azizi och studerar ett masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter, på 

Stockholms universitet bästa och mänskliga rättigheter. Jag går sista terminen på masterprogrammet 

och nu är det dags för mig att skriva min examensuppsats som handlar om de svenska humanitära 

biståndsinsatserna till Irak.  

Jag skulle vara tacksam om Du kan ställa upp på en intervju som tar max en timme. All material 

kommer att avidentifieras och kommer endast användas i forskningssyfte.  

Hör gärna av dig om du kan och är intresserad så kan vi boka ett datum och tid för intervju.  

 

Jag ser fram emot ett svar från er.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Tara Azizi 
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