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Sammanfattning  

Att hjälpa eller stjälpa? En kvalitativ studie av drabbades erfarenheter av 

katastrofbiståndet efter tsunamin 2004. 

Av Emelie Berg och Johanna Eriksson 

 

Syftet med studien var att få kunskap om hur en mindre grupp invånare i Banda Aceh, 

Indonesien, erfor det utländska biståndet som de mottog efter tsunamin år 2004 och på 

vilket sätt hjälpen har påverkat dem psykosocialt.  Målet var att fånga gruppens 

erfarenhet av situationen och hjälparbetet.  En fokusgruppintervju med fyra deltagare 

genomfördes. Intervjun analyserades med hjälp av teorier kring kristeori, intentionell 

makt samt paternalism. Studiens resultat visade att fokusgruppen uppfattade brister i det 

internationella hjälparbetet, exempelvis möjlighet till delaktighet och självbestämmande 

i hjälpen, hur informationen kommunicerades samt avsaknaden av hjälp på ett 

psykologiskt plan, vilket flera av intervjupersonerna lider av än idag. Studiens resultat 

överensstämmer med den tidigare forskning vi tagit del av. 

 

Nyckelord: utlandsbistånd, katastrofhjälp, biståndsresultat 



 

Abstract  

To help or to hinder? A qualitative study of the experiences of people affected by the 

foreign aid after the tsunami 2004. 

By Emelie Berg and Johanna Eriksson 

 

The purpose of the thesis was to gain insight into how a small group of residents in 

Banda Aceh, Indonesia, experienced foreign aid that they received after the tsunami in 

2004 and how this affected them psychosocially. The goal was to elucidate the group’s 

experiences of the situation and the aid. A qualitative focus group interview was made 

and analyzed by using theories of crisis, intentional power and paternalism. The results 

showed that the focus group experienced shortcomings in the international relief effort. 

The deficiencies were as participants' access to participation and empowerment in help, 

how the information was communicated and the lack of help at a psychological level, 

which many suffer from today. The results correspond with previous research that we 

have reed. 

 

Keywords: Foreign aid, Aid, Results of the aid 

 

 



 

Förord 

Med hjälp av varsitt Minor Field Studie1stipendium reste vi under höstterminen 2011 till 

Indonesien för datainsamling och färdigställande av uppsatsen. Vi tillbringade närmare 

två månader i landet och har haft stor användning av varandra vilket har haft betydelse 

för arbetet genom att vi har kunnat utveckla en ökad förståelse för ämnet. 

 

Vi vill framföra ett stort tack till de personer som medverkat i fokusgruppsintervjun och 

som öppenhjärtat berättat om den svåra tiden under och efter tsunamin. Utan dem hade 

studien inte varit möjlig att genomföra. 

 

Emelie Berg och Johanna Eriksson 

Norrtälje december 2011 

 

 

                                                             
1 Minor field studies är ett stipendium för universitet och högskolestudenter där studenten får 

möjlighet att samla in material till sitt examensarbete på plats i ett utvecklingsland. Under åtta till 

tio veckor ska den studerande vistas i landet och undersöka frågor som berör det aktuella landets 

sociala, politiska, kunskapsmässiga och ekonomiska utveckling. Stipendiet finansieras av SIDA 

(www.programkontoret.se). 
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1 Inledning 

År 2004 drabbades Banda Aceh på Sumatra i Indonesien mycket hårt av jordbävningen 

i Indiska Oceanen och den efterföljande tsunamin. Jordbävningen var oerhört kraftig 

och mätte 9.0 på richterskalan, något som inträffar ungefär en gång var tjugonde år 

(Nationalencyklopedin n.d.). 130 000 människor i Banda Aceh avled, 654 byar 

förstördes och mer än 500 000 människor blev hemlösa efter tsunamin (Global 

education 2009). Katastrofbistånd gavs från många länder och Sverige har via Sida 

bland annat stått för 20 miljoner dollar som gått till olika projekt i Banda Aceh, en stor 

del av biståndet har lagts på att renovera och bygga nya hus, men också på att återställa 

och utveckla en fungerande infrastruktur i de nybyggda bostadsområdena (Sida 2009a). 

Det svenska biståndet (samt enskilda personers privata donationer av pengar till 

utvecklingsländer och katastrofområden) är ett ämne som vi upplever har fått ett större 

utrymme i media i och med de senaste årens stora naturkatastrofer som påverkat ett stort 

antal människor världen över. Enligt Sidas utredningar om Sveriges hjälpinsatser i 

Indonesien och Banda Aceh efter tsunamin finns det brister med biståndet. Bristerna 

berör bland annat att hjälparbetet inte har lagt fokus på byar och mindre samhällen när 

det kommer till frågan om vem som ska ha ansvaret för återuppbyggnaden. Stora delar 

av biståndet har istället givits direkt till den indonesiska staten eller högre myndigheter. 

Det har påverkat lokalbefolkningen genom att deras åsikter inte har blivit 

uppmärksammade, men också då de inte har haft något inflytande i utformningen av sin 

egen bys återuppbyggnad. Kritiken handlar även om att den största delen av biståndet 

endast har berört arbetet med återuppbyggnaden, vilket har gjort att faktorer som 

lokalbefolkningens sociala förhållanden och försörjning har hamnat i skymundan 

(Cosgrave 2009:14). En annan synpunkt för att utformningen av det svenska biståndet 

kan vara skevt är att det utformas utifrån Sveriges förhållanden vilket resulterar i att 

mottagarländernas efterfrågan ofta kommer i andra hand (Krausse 2007:58). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur en mindre grupp invånare i Banda Aceh 

upplever det utländska biståndet efter tsunamin år 2004 och på vilket sätt det har 

påverkat deras liv. De här kunskaperna är viktiga för Sverige och andra biståndsgivande 

länders utformning och utveckling av katastrofinsatser och bistånd. Det är av vikt att 

hjälpen är så effektiv som möjligt, där pengarna nyttjas på rätt sätt och att insatserna 

påverkar de berörda människornas liv i en positiv långsiktig riktning. 

Uppsatsens frågeställningar lyder: 
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1. Hur har ett mindre urval av invånarna i Banda Aceh upplevt den hjälp och det 

stöd som de fått genom utländskt bistånd efter tsunamin år 2004? 

2. Hur har ett mindre urval av invånarna i Banda Aceh påverkats psykosocialt av 

den hjälp som de mottagit? 

 

1.2 Avgränsningar 

Vår ursprungliga idé var att undersöka hur det svenska katastrofbiståndet i Banda Aceh 

hade påverkat en grupp personer ur lokalbefolkningen, men efter undersökningar från 

vår sida kom vi fram till att arbetet skulle bli alldeles för omfattande och tidskrävande 

för en uppsats på den här nivån. Bland annat för att många av insatserna från bistående 

länder samordnades och en del av det svenska biståndet gavs direkt till den indonesiska 

staten. Arbetet skulle bli alltför omfattande om vi skulle ha grävt och försökt att utreda 

vad i hjälpen som genererats ur svenskt bistånd, det skulle även ha varit svårt att finna 

personer att intervjua som själva visste att hjälpen de mottog finansierats och 

distribuerats av endast Sverige. Därför valde vi att fokusera på katastrofbistånd som 

givits från andra länder till Banda Aceh, då Sverige var på plats efter tsunamin och var 

en av de aktörer som stod för hjälparbetet anser vi att vi ändå borde kunna dra lärdomar 

av studiens resultat. 

 

1.3 Anknytning till socialt arbete och sociologi 

Sverige har genom riksdagsbeslut en politik för global utveckling som styr det svenska 

biståndet. Under år 2011 uppgick det svenska biståndet till 35,2 miljarder kronor. De 

senaste åren har biståndet legat mer eller mindre kring den här summan. Syftet med det 

svenska biståndet är ekonomisk- samt social utjämning, självständighet vad det gäller 

ekonomi och politik, demokratisk samhällsutveckling, resurstillväxt, jämställdhet och 

bevarandet av naturresurser. I stort kan man säga att det svenska biståndet har som mål 

att hjälpa fattiga och utsatta människor att förbättra sina levnadsvillkor genom att skapa 

förutsättningar för det (Nationalencyklopedin 1995a:598, Sida 2009b, 

Utrikesdepartementet 2008). Sverige med andra välfärdsländer i världen bedriver ett 

globalt socialt arbete som når och påverkar människor långt bort, kanske hundratals mil 

hemifrån. Inom sociologin kan internationella förhållanden studeras där relationer och 

samspel mellan stater ligger i fokus, exempelvis mellan välfärdsländer och 

utvecklingsländer (Nationalencyklopedin 1995d:598). Vi anser att det här i kombination 

med att vi med uppsatsen vill söka svar på vilka typer av förändringar som biståndet har 

genererat psykosocialt hos lokalbefolkningen i Banda Aceh, hur de har påverkats av de 

olika hjälpinsatserna och hjälpteamen samt vilka deras erfarenheter av hjälpen gör att 
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anknytning till socialt arbete och sociologi i studien finns. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens första kapitel består av inledning, arbetets syfte och frågeställningar, 

avgränsningar, anknytning till socialt arbete och sociologi, uppsatsens disposition samt 

förklaring av förekommande centrala begrepp i arbetet. I uppsatsens andra kapitel 

presenteras tidigare forskning i ämnet. Det tredje kapitlet består av en presentation av de 

tre valda teorier som används. Kapitel fyra innehåller en redovisning av vald metod med 

förförståelse, forskningsdesign, tillvägagångssätt, databearbetningsmetod, metodens 

relevans, uppsatsens trovärdighet samt forskningsetiska aspekter. I kapitel fem skildras 

en presentation av fokusgruppsintervjuns fyra deltagare och en presentation av studiens 

resultat och analys utifrån arbetets tre teman och fokusgruppens berättelsefragment samt 

de valda teorierna. I kapitel sex redovisas en sammanfattning av studiens resultat och en 

diskussion förs kring alternativa tolkningar av resultaten, kopplingar till tidigare 

forskning och förslag till fortsatt forskning.  

 

1.5 Begreppsförklaringar 

Nedan beskrivs centrala begrepp som förekommer i studien och vars innebörd kan 

behöva förklaras lite närmare. 

 

Bistånd: är de pengar och insatser som Sverige bistår utvecklingsländer med 

(Utrikesdepartementet 2008). I studien använder vi även begreppet utlandsbistånd 

synonymt med begreppet bistånd. 

 

Hjälpteam: när vi använder begreppet hjälpteam menar vi de personer, team och de 

läger som representerades av biståndsgivande länder. Begreppet rymmer inte de 

frivillighetsorganisationer som var på plats. 

 

Katastrofhjälp: syftar till den hjälp och det bistånd som länder ger till andra länder vid 

exempelvis olika nödsituationer och katastrofer (Nationalencyklopedin 1995b:502). I 

studien används även begreppet katastrofbistånd med samma innebörd som 

katastrofhjälp. 

 

Sida: är en förkortning för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete eller 

Swedish International Development Cooperation Agency. Sida är en svensk 

förvaltningsmyndighet som arbetar med bistånd till utvecklingsländer 



4 

(Nationalencyklopedin 1995c:419). 

 

Tsunami: en tsunami är en havsvåg eller flodvåg, eller en serie av vågor som bildas 

efter vulkanutbrott, jordbävningar eller jordskred. Vid en jordbävning i havet sätts 

vatten i rörelse då havsbottnen flyttar sig och en våg bildas som blir större och större ju 

närmare den kommer land (Nationalencyklopedin 1995e:475). När vi använder 

begreppet tsunami i arbetet refererar vi till tsunamin som bildades efter jordbävningen i 

Indiska Oceanen i december år 2004. 

 

2 Tidigare forskning 

Det har gjorts flera studier angående vad för slags insatser det internationella biståndet 

har gått till i Banda Aceh och i andra drabbade områden i Asien samt hur insatserna har 

fungerat. Nedan presenterar vi sju olika undersökningar som vi valt för att de alla 

behandlar hjälparbetet i Banda Aceh och Indonesien efter tsunamin. En annan anledning 

till valet av dem är att de fokuserar på lokalbefolkningen och deras roll i 

återuppbyggnaden samt deras åsikter kring hjälparbetet. Undersökningarna är uppdelade 

i tre teman, delaktighet och inflytande över hjälparbetet efter tsunamin, information om 

hjälparbetet efter tsunamin samt psykosociala följder för de överlevande efter tsunamin. 

 

2.1 Delaktighet och inflytande över hjälparbetet efter tsunamin 

Sidas utredning A ripple in development? (Cosgrave 2009) är en sammanställning av 

olika rapporter som behandlar effekterna av katastrofbiståndet i Banda Aceh, Sri Lanka 

och på Maldiverna. I utredningen presenteras resultat på vad biståndsarbetet har betytt 

inom olika områden och ett av de problem som lyfts fram är att återuppbyggnaden av 

bostäder tagit lång tid och att många fick bo för länge i tillfälliga bostäder. De olika 

hjälporganisationerna har inte lagt fokus på byar och mindre samhällen när det kom till 

frågan om vem som skulle ha ansvaret för återuppbyggnaden. Istället för att tillvarata 

lokala resurser hyrdes utomstående entreprenörer in för att utföra arbetet med 

återuppbyggnaden (Cosgrave 2009:16). Resultaten visar även att lokalbefolkningens 

åsikter inte har uppmärksammats, de har inte kunnat påverka återuppbyggnaden av hus 

och byar och deras sociala förhållanden och försörjning har hamnat i skymundan. 

Brister återfanns även i informationsflödet mellan hjälporganisationerna och 

lokalbefolkningen och lokalbefolkningen ansåg att de själva fick se till att ta reda på 

information kring återuppbyggnaden (Cosgrave 2009:14,18). 
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Projektet The Collaborative learning project (Collaborative learning project 2005) 

startade som ett samarbete mellan enskilda internationella organisationer och andra 

bistånd - och utvecklingsorgan med målet att göra en omfattande undersökning av 

åsikter från människor som mottagit internationellt bistånd efter tsunamin. I arbetet 

intervjuades många människor, både kvinnor och män med en rad olika positioner i 

samhällena i städer och på landsbygden (Collaborative learning project 2005:2). 

Slutsatsen från projektet var att de flesta var tacksamma för den hjälp de hade fått men 

att hjälpen utöver den mest basala som vatten och mat var underlig då hjälparbetare 

delade ut oanvändbara varor, äldre saker och inkompletta maskiner. Många upplevde 

det som att hjälporganisationerna behövde tömma sina lager och att gåvorna inte var 

nödvändiga för dem. En annan slutsats var att de tillfrågade ansåg att alla behandlades 

likadant och att ingen hänsyn togs till ålder, familjesituation eller egentligt behov. Det 

här sågs enligt undersökningen som en nackdel då olika människor hade olika 

hjälpbehov (Collaborative learning project 2005:3).  

 

Undersökningen Impact of the tsunami response on local and national capacities 

(Scheper, Parakrama & Patel 2005) tar upp hur viktigt det är att se till alla resurser som 

finns i en viss situation. Undersökningen visar att biståndet bör innehålla mer än enbart 

akut katastrofhjälp, hänsyn bör även tas till mottagarnas egna resurser och försöka göra 

dem delaktiga i hjälparbetet. Utvärderingsgruppen har i den här undersökningen 

identifierat tre viktiga områden som bör uppmärksammas av internationella aktörer, 

samtliga av dem stämmer överens med befintliga internationella normer, men trots det 

verkar det inte ha utövats i hjälparbetet efter tsunamin i Banda Aceh. Det första området 

som behandlas är engagemang, som inkluderar förmågan att känna igen och identifiera 

lokal kapacitet och behovet av att inkludera lokalsamhällen i planering och 

beslutsfattandet för att decentralisera beslutsfattandet så långt som möjligt. Det andra 

området uppmärksammar sociala orättvisor, utslagning och hierarkier. Det tredje 

området som behandlas är hur bidrag ska ges för att möjliggöra marginaliserade grupper 

att förbättra sin position i samhället och samhällen i relation till distriktet och nationella 

myndigheter. Grunden för en sådan process är medinflytande genom den strategiska 

ledningen av information (Scheper et al. 2005:9–13). 

 

2.2  Information om hjälparbetet efter tsunamin 

Rapporten ”Where’s My House”? Improving communication with beneficiaries: an 

analysis of information flow to tsunami affected populations in Aceh Province (Wall 

2005) är en undersökning kring invånarna i Banda Acehs möjlighet till delaktighet och 
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tillgång till information i anslutning till hjälparbetet efter tsunamin 2004. Undersökarna 

har tittat på effektiviteten i de kanaler som fanns tillgängliga i Banda Aceh och i vilken 

utsträckning de användes av hjälparbetarna. En enkel kvalitativ undersökning 

utformades och sammanlagt 82 samhällen i 12 distrikt i Banda Aceh undersöktes (Wall 

2005:2). Resultatet av rapporten visar att det fanns en allvarlig brist på information om 

återuppbyggnaden till lokalbefolkningen, 7 procent av de tillfrågade uppgav att de 

kände sig mycket välinformerade och 15 procent ansåg att den mängd information de 

fick var tillfredsställande. Resultaten visade även att lokala informationskanaler 

utvecklades under arbetets gång, exempelvis genom lokala anslagstavlor där 

befolkningen kunde sätta upp och ta del av aktuella händelser och nyheter (Wall 

2005:2-3).  

 

EU, den Europeiska unionen, har i utvärderingen The EU’s contribution to the 

international response to the 2004 Asian Tsunami: Achievements, next steps and lessons 

learned (Europeiska kommissionen 2005) redogjort för resultatet av EU:s insatser efter 

tsunamin 2004 i Indonesien, Sri Lanka och Maldiverna. De lärdomar som presenteras är 

bland annat koordinationen mellan de olika hjälpgivande organisationerna, de bistående 

länderna och det aktuella landets stat och myndigheter i framtiden måste bli bättre. 

Vidare behövs kommunikationen mellan bistående länder, frivillighetsorganisationer, 

det drabbade landets stat och myndigheter samt lokalbefolkningen som är i behov av att 

biståndet bli effektivare. Förbättringen är viktigt för att lokalbefolkningen ska kunna bli 

involverade i återuppbyggnaden av sitt samhälle och sin egen framtid (Europeiska 

kommissionen 2005:2,4-8). 

 

2.3 Psykosociala följder för de överlevande efter tsunamin 

I studien Tsunami Relief study: Effectiveness of the Tsunami relief effort (Lindgren, 

Matondang & Putri 2006) som är gjord för UNICEF presenteras statistik och åsikter 

från människor som drabbades av tsunamin angående den hjälp de mottagit efter 

tsunamin samt hur de ser på framtiden. Studien gjordes i Banda Aceh, Meulaboh, 

Calang, Pidieand och Nias i Indonesien. Resultaten av studien visar på att nästan nio av 

tio av de tillfrågade två år efter tsunamin tycker att återuppbyggnaden är på rätt väg 

(Lindgren et al. 2006:1-4). Många av de tillfrågade tycker att arbetet har tagit längre tid 

än vad de förväntade sig och flera av de drabbade känner sig fortfarande osäkra på sin 

framtid. Vid frågan ”Vilka tre ord beskriver bäst hur du kommer att känna dig om tolv 

månader?” svarar många av de tillfrågade hoppfull, tacksamma och självsäkra. Dock 

finns det en andel människor som anser att vissa förhållanden blivit sämre efter 
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hjälparbetet, bland annat placeringen av de nya husen och hur de mår fysiskt och 

psykiskt (Lindgren et al. 2006:9–13).  

 

I undersökningen The meaning of ”Build Back Better”: Evidence from post-tsunami 

Aceh and Sri Lanka (Ashmore, Babister, Kelman & Kennedy 2008) har observationer 

på plats under uppbyggnadsarbetet i Banda Aceh och på Sri Lanka efter tsunamin 

gjorts. Undersökningen med fokus på utveckling och skydd gjordes för att undersöka 

huruvida teorin om att bygga nytt och bättre fungerade i praktiken (Ashmore et al. 

2008:24). Undersökningens resultat visat att det fanns brister i arbetet och de slutsatser 

som forskarna kom fram till resulterade i ett antal rekommendationer angående hur ett 

återuppbyggnadsprojekt kan genomföras på ett tillfredställande sätt i framtiden. Det 

som i framtiden måste ändras är att betydelsen av samhälleligt engagemang lyfts fram 

och används i återuppbyggnadsarbetet och att organisationer överväger sin egen 

kapacitet och sina länkar till andra användbara aktörer. Något annat som är viktigt att 

fokusera på är framtidsplanering, det är betydelsefullt att tänka och planera framåt och 

det är nödvändigt att försöka förbereda samhällen på liknande katastrofer men även 

satsa på katastrofförebyggande åtgärder. Den övergripande slutsatsen blev att en 

tankegång om att bygga tillbaka säkrare kan vara bättre än att bygga tillbaka bättre 

eftersom bättre kan tolkas på olika vis (Ashmore et al. 2008:299). Även den 

psykologiska hjälpen och avsaknaden av sådan efter tsunamin har utvärderats i 

undersökningen. Slutsatsen visade att även om bostäder finns och annan social trygghet 

kan skapas för de drabbade är behovet av psykologiskt stöd mycket viktigt efter en 

sådan traumatisk upplevelse som tsunamin innebar för de drabbade. Den här typen av 

hjälp får inte glömmas bort i hjälparbetet med de drabbade människorna (Ashmore et al. 

2008:298). 

 

2.4  Sammanfattning  

Sammanfattningsvis pekar alla studierna på att det har funnits brister i hjälparbetet efter 

tsunamin där den drabbade lokalbefolkningens åsikter och möjligheter till delaktighet i 

arbetet borde ha fått ett större utrymme. Resultaten pekar även på att koordinationen och 

samarbetet mellan hjälpgivande länder, hjälporganisationer, det aktuella landets stat 

samt lokalbefolkningen och informationen till dem måste bli bättre i framtiden. I 

studierna som vi har läst har teorier inte använts i analysen utan där har endast resultatet 

presenterats. När vi har sökt efter utredningar och studier har vi inte funnit någon 

undersökning som använt sig av fokusgruppsintervjuer. I sökandet efter tidigare 

forskning på akademisk nivå har vi inte hittat någon liknande studie som behandlar det 
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ämne som vi har granskat. Vi hoppas att vår studie kan bidra med en ökad och ny 

kunskap kring de drabbade människorna i Banda Acehs erfarenheter och åsikter kring 

hjälparbetet samt hur hjälpen påverkade deras liv då och hur hjälpen påverkar deras liv i 

dag. 

 

3 Teorianknytning 

I det här avsnittet presenterar vi de teorier och begrepp som vi kommer att använda oss 

av i analysen av vårt insamlade material. Teorierna och begreppen är kristeori, 

intentionell makt och paternalism, vi valde dem för att vi ansåg att de skulle kunna vara 

användbara vid vår analys. De människor som överlevde tsunamin befann sig i ett 

kristillstånd och blev involverade i hjälpteamens krisarbete. Då maktfaktorn i den givna 

hjälpen och förhållandet mellan hjälpteamen och de drabbade tidigare hade diskuterats 

(exempelvis i vad hjälpen bestod av och under vilka villkor den gavs till de drabbade) 

tyckte vi att begreppen intentionell makt och paternalism skulle vara lämpliga att 

använda i arbetet.  

 

3.1 Kristeori 

Begreppet kris kan betyda många olika saker, en innebörd kan handla om de reaktioner, 

både av psykisk och somatisk art, som kan uppstå hos och uttryckas av personer som 

befinner sig i utsatta situationer i livet. En kris kan vara en fara för individen men den 

kan även vara en möjlighet för individen. Den som är drabbad av en kris kan med hjälp 

av olika försvarsmekanismer fly från den, som då leder till att det inträffade skjuts åt 

sidan och blir ett obearbetat psykiskt trauma. Det här påverkar individen genom olika 

psykiska och somatiska symtom. Om den krisdrabbade får möjlighet att visa och ge 

utlopp för sina känslor kring det som har inträffat, både av sin omgivning och av sig 

själv, kan utloppet av känslorna resultera i en bearbetning av det som skett. 

Bearbetningen kan leda till att personen blir mer mogen och får en ökad kompetens för 

att klara av svårigheter i framtiden, då den krisdrabbade under bearbetningsprocessen 

blir medveten om resurser och styrkor hos sig själv som personen inte varit medveten 

om innan (Persson 1995:9–11). Krisbiståndets förutsättningar har som ovan nämnt att 

göra med att kravet på verklighetskonfrontation hos den drabbade är uppfyllt samt att 

den krisdrabbade tillåts att uttrycka sina känslor kring det inträffade. Det finns även 

andra förutsättningar för ett lyckat krisbestånd, exempelvis att den som skall bistå den 

drabbade befinner sig där den andre är, både fysiskt och psykiskt.  
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En kris genomgår olika faser, i de två första faserna har den hjälpgivande parten en 

viktig roll och ställs inför olika krav för att uppnå ett bra krisbiståndsarbete. 

Chockfasen, som är den första fasen, kan vara i några minuter till ett par dygn och visar 

sig i individens oförmåga att ta in det som skett. I den här fasen är det viktigt att den 

hjälpgivande personen fokuserar på den yttre omsorgen, att den krisdrabbade har 

tillgång till vätska och är varm. Det är av vikt att den hjälpgivande parten tydligt visar 

att han eller hon vill vara nära och hjälpa, det kan leda till att den krisdrabbade kommer 

ur chocken snabbare och att det då finns någon som den drabbade kan vända sig till.  

 

I fas nummer två, reaktionsfasen, ställs den krisdrabbade, på grund av smärtan som den 

drabbade känner, inför uppgörelse eller flykt. Det är viktigt att den hjälpgivande 

personen påverkar den drabbade så att den drabbade väljer uppgörelse, om det sker har 

förutsättningar för bearbetning av traumat skapats då den krisdrabbade känner att det är 

okej att öppet visa sina känslor. Människor som blir bemötta på ett lämpligt sätt har ofta 

en stor bearbetningsförmåga och det kan visas redan efter det andra samtalet mellan den 

krisdrabbade och den hjälpgivande personen. För att kunna hjälpa människor som 

drabbats av en kris på ett bra sätt är det även viktigt att som hjälpgivande part ha en 

ändamålsenlig hållning. En del i det här förhållningssättet är att den hjälpgivande 

personen har kunskaper kring kriser, hur de uppstår, hur de visar sig samt hur ett 

krisförlopp kan se ut. Det är även gynnsamt om personen har empatisk förmåga och kan 

sätta sig in i den krisdrabbades situation, empatin leder till att den drabbade känner sig 

förstådd och kan gå vidare i krisen. Den hjälpgivande människan bör också ha 

självkännedom då de använder sig själva som verktyg i hjälpinsatsen, särskilt då de 

möter människor i kris och utsätter sig för den krisdrabbades utsatthet. Att ha en god 

självkännedom är betydelsefullt då vissa kriser kan vara väldigt tragiska att endast 

vetskapen om det inträffade kan innebära stor smärta för den som skall hjälpa. Det här 

kan leda till att den hjälpgivande parten inte är närvarande i mötet med den drabbade i 

den grad som krävs för att kunna hjälpa personen (Persson 1995:34–35,45,47,53,55–

57).  

 

3.1.2 Kanels A-B-C modell 

Det finns olika modeller för att bedriva krisarbete som alla fokuserar på olika faktorer 

och behandlingsmodellerna kan organiseras i olika stadier. En metod som fokuserar på 

lyssnandet på den krisdrabbade är Kanels A-B-C modell. Kanels A-B-C modell i tre 

steg betonar vikten av att den hjälpande parten skapar en god relation till individen 

genom att lyssna på personen och försöka sätta sig in i individens situation. I det första 
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steget, steg A, skall den som ska bistå personen som har drabbats av en kris försöka 

uppmärksamma själva problemet. Den som skall bistå den krisdrabbade ska även 

försöka få och skapa kontakt med personen som är föremål för krisarbetet. I det andra 

steget i Kanels A-B-C modell, steg B, ska den krisdrabbade och personen som skall 

bistå personen som befinner sig i en kris försöka finna problemets centrum, tydliggöra 

och formulera det. I det sista steget i Kanels A-B- C modell, steg C, ska krisarbetets 

fokus kretsa kring att hantera själva krisen och finna vägar för att lyckas göra det (Payne 

2005:161–162). 

 

3.2 Intentionell makt 

Begreppet makt är ett flytande begrepp som har många olika förklaringar. I förståelsen 

för hur exempelvis en organisation eller ett samhälle fungerar har makt en viktig roll. 

Det som påverkar och avgör vilka individer eller grupper som får sina viljor 

tillgodosedda mer än andra eller hur utvecklingen för en organisation ter sig har med 

olika former av makt att göra. Att begreppet makt är oprecist och flytande beror på att 

begreppet innehåller många olika typer av maktutövning. Makt går inte att röra vid och 

vi kan inte iaktta makt som en speciell bestämd händelse. Makt kan istället ses som ett 

uttryck för de företeelser som påverkar mänskliga strukturer och relationer, det som 

fasthåller eller förändrar dem (Christensen, Daugaard Jensen & Lindkvist 2011:12).  

 

Maktbegreppet kan bland annat delas upp i två olika delar, intentionell makt och 

strukturell makt. Det strukturella maktbegreppet handlar om över- och underordning 

och här ses makt som ett bestämt förhållande mellan olika parter. Det intentionella 

maktbegreppet behandlar istället förmågan att mäkta över någonting, den som har 

möjlighet och är i stånd att göra saker är den som har tillgång till och äger makt enligt 

det här synsättet (Franzén 2005:86–87). Det intentionella maktbegreppet fokuserar på 

olika handlingsteorier och det är till den handlande aktören och personens handlingar, 

intentioner, mål och vilja som makten knyts. Inom det här begreppet har således det 

handlande subjektet och subjektets vilja en central plats (Franzén 2005:86–87, Swärd & 

Starrin 2006:248–250). 

 

Makt är något som utövas på olika nivåer i samhällen och ett subjekt kan vara allt från 

en individ eller en grupp till organisationer och kollektiv. På högre nivå kan även ett 

subjekt vara en nation eller en sammanslutning av olika nationer. Subjektet, den som 

har tillgång till makten, kan ha olika grad av makt och maktkapaciteten kan variera i 

olika situationer och under olika omständigheter. Maktutövning handlar om möjligheten 
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att få igenom sin vilja i olika sammanhang även om det strider mot viljan eller intresset 

hos den andra parten. För att kunna utöva makt krävs olika typer av maktresurser, 

exempelvis rätten att fatta beslut och möjligheten att bevilja olika bidrag och 

hjälpinsatser. Effekterna av maktutövning kan både vara positiva och negativa (Franzén 

2005:86–87, Swärd & Starrin 2006:248–250). Maktaspekten är något som ständigt är 

med och omger individer som arbetar med människor, exempelvis socialarbetare. Trots 

att maktaspekten oavbrutet är närvarande kan den lätt skylas då fokus ofta ligger på de 

stödjande och hjälpande delarna i arbetet med de hjälpbehövande (Swärd & Starrin 

2006:248–249).  

 

3.3 Paternalism  

Det sociala arbetet dras mellan två olika läger, det ena lägret består av en 

lågprioritering, en underlåtenhet, av hjälp och insatser till dem som är i behov av hjälp 

och det andra lägret utgörs av ett förhållningssätt grundat i paternalism (Swärd & 

Starrin 2006:254)  

 

Det paternalistiska förhållningssättet innebär att det finns en risk att hjälpbehövande kan 

utsättas för de hjälpgivandes moraliseringar som kan uppfattas som förnedrande för den 

part som behöver hjälp. Paternalism handlar om att en människas handlingar eller 

valmöjligheter inskränks utan att individen har givit sitt klart uttalade medgivande till 

det och det görs med skälet att det är för personens eget bästa. Synsättet bygger på en 

uppfattning om överlägsenhet och över- och underordning. Utgångspunkten för 

paternalism är att personen som är i behov av hjälp inte själv vet vad som är bäst för sig 

själv utan att det är upp till ”specialister” att avgöra. Det vill säga, personer som är i 

behov av hjälp och bistånd från samhället är inte själva kompetenta att besluta om vad 

det är för något som de behöver utan det skall avgöras hos dem som vet, exempelvis en 

myndighet med expertis. Det leder till att mycket och många delar i livet hos människor 

styrs och planeras av andra (Swärd & Starrin 2006:254–255, Starrin 2000:82–83). 

 

Ett problem som kan uppstå är då paternalistiska auktoriteter, experterna som 

bestämmer, personligen inte har någon erfarenhet av de problem, ämnen eller de 

situationer de ska finna lösningar till. En tankemodell för paternalism är den allsmäktige 

och stränge fadern som vid problem anser sig kunna lösa dem, samt utställa anvisningar 

om hur man ska bete sig. Moderna och dagsaktuella allsmäktiga fäder, eller patriarker, 

finns idag överallt, bland annat inom politiken, vetenskapen och inom myndigheter. Om 

man ser tillbaka historiskt har paternalistiska förhållningssätt påverkat 
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samhällsutvecklingen då experter har trott sig veta hur människor vill leva och bo, hur 

man skall klä sig samt hur mycket mat varje mål under dagen skulle innehålla. 

Paternalismen kan ge en bild av att auktoriteten eller specialisterna vill väl och är 

beskyddande gentemot de hjälpbehövande men så behöver det inte vara. Specialister 

hyser en oäkta kärlek till de hjälpbehövande människorna, då specialisterna endast 

involverar sig i de hjälpbehövandes behov när det tjänar specialistens eget intresse 

(Swärd & Starrin 2006:254–255, Starrin 2000:82–83). 

 

4 Metod 

I den här delen av arbetet tar vi upp vilka metoder vi har använt när vi har skrivit 

uppsatsen. Kapitlet innehåller delarna förförståelse, forskningsdesign, tillvägagångssätt, 

databearbetningsmetod, metodens relevans för undersökningen, uppsatsens trovärdighet 

samt forskningsetiska aspekter. 

 

4.1 Förförståelse 

Nyhetsrapporteringen om tsunamin den 26 december 2004 var grunden till vår 

förförståelse. När tsunamin slog till i Indiska oceanen spreds den tragiska nyheten 

snabbt över världen och det tog inte lång tid innan det sändes på nyheterna i Sverige. De 

första och mest omfattande rapporteringarna kom från Thailand som sedan följdes av 

rapporteringar från den indonesiska västkusten, med Acehprovinsen som huvudfokus. 

Genom nyhetsflödet visste vi vad som hade hänt i Banda Aceh i stora drag. Genom att 

läsa rapporter, skildringar och söka information på internet inför vår stipendieansökan 

fördjupades vår kunskap om läget i Banda Aceh. Vi fick en viss uppfattning om hur 

biståndsarbetet hade gått till och att hjälpinsatserna inte hade fungerat så bra som det var 

planerat enligt drabbade och hjälpgivare. 

 

4.2 Forskningsdesign 

I studien användes ett fenomenologiskt perspektiv då målet var att erhålla detaljerade 

beskrivningar av intervjupersonernas erfarenheter. Ett fenomenologiskt perspektiv 

fokuserar på intervjupersonen och att beskriva personens upplevelse av sin livsvärld. 

Fenomenologin lämpar sig väl då undersökaren vill få fram det essentiella i det som 

undersöks. Intervjupersonens roll ska vara så liten som möjligt så att intervjuarens 

personliga förförståelse och medverkan under intervjun inte påverkar intervjun och 

intervjupersonen (Larsson 2005:93, Szklarski 2009:106).  
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Vid analysen av materialet från intervjun användes analysstrategin meningstolkning via 

teori. Meningstolkning handlar om att gå på djupet och förstå meningen med uttalanden 

som beskrivits mer allmänt. Undersökaren försöker presentera djupare tolkningar av 

materialet som kommit fram under exempelvis en intervju, tolkningen kan göras med 

hjälp av valda analysverktyg (Larsson 2005:106). Studiens analysverktyg bestod av de 

tre valda teorierna, kristeori, intentionell makt och paternalism.  

 

Vi valde att göra en empirisk kvalitativ undersökning i form av en fokusgruppintervju 

som baserades på tre olika teman som låg till grund för intervjuguidens frågor 

(Intervjuguide se bilaga 1). Valet av metod styrdes av studiens syfte att erhålla muntliga 

detaljrika berättelser från deltagarna kring studiens ämne. Vid en kvalitativ metod ställer 

forskaren raka frågor till deltagaren och får av deltagaren detaljrika svar (Trost 2005:7). 

En studie med en kvalitativ metod utgår ofta från den deltagandes perspektiv (Alvesson 

& Sköldberg 2008:17) och vid en kvalitativ intervju använder sig forskaren av samtalet 

för att erhålla de intervjuades muntliga berättelser kring ett ämne (Widerberg 2002:16). 

Då vi ville få fram en mindre grupps åsikter kring studiens ämne valde vi att göra en 

fokusgruppsintervju istället för enskilda intervjuer. Fokusgruppsintervjun är användbar 

då målet med undersökningen är synliggöra en grupp människors attityder och hur de 

gemensamt resonerar kring ett visst ämne (Billinger 2005:171). Valet av metod 

baserades även på ämnets känsliga karaktär där fokusgruppsdeltagarna upplevt psykiskt 

och fysiskt påfrestande händelser. I en fokusgruppundersökning får deltagarna 

möjlighet att diskutera det aktuella ämnet och det kan underlätta för deltagarna om 

ämnet är känsligt att ha varandra som stöd i samtalet. Svåra ämnen som kan vara 

jobbiga att prata om kan komma fram på ett mer naturligt sätt i ett samtal med andra 

som varit med om liknande händelser (Kvale & Brinkman 2009:166). 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Nedan beskrivs hur valet av litteratur och deltagare för fokusgruppen gjordes samt hur 

fokusgruppsintervjun genomfördes. 

 

4.3.1 Urval av litteratur 

Den litteratur vi har använt oss av är webbaserade rapporter rörandes vad som hände i 

Banda Aceh efter katastrofen samt hur olika byar i provinsen påverkades av den.  

Vi sökte tidigare forskning kring ämnet genom den webbaserade sökmotorn Google 

(www.google.se) samt litteraturdatabaserna DIVA (www.hig.diva-portal.org.) och 

http://www.google.se/
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Libris (www.libris.kb.se). När det valda forskningsområdet är bestämt och avgränsat 

kan sökningar efter tidigare forskning ske i elektroniska databaser, för att få fram 

relevant material behöver sökord formuleras som stämmer in på det bestämda ämnet 

(Bryman 2008:113,116). De sökord som vi använt i de tre ovan nämnda sökmotorerna 

är ”Aid Banda Aceh”, ”Aid Indonesia”, ”Aid Tsunami”, ”Banda Aceh”, ”Tsunami”, 

”Tsunami 2004”, ”Tsunami Banda Aceh”, ”Tsunami Indonesia”.  De här sökorden har 

kombinerats på olika sätt för att få fram relevant information kring vårt ämne. Vid en 

första sökning på Google (www.google.se) fick vi 427 000 träffar, efter det varierade vi 

sökorden på olika sätt för att få fram väsentliga texter. Rapporterna valdes ut efter titel 

och läsning av rapporternas sammanfattningar, sju stycken valdes slutligen ut då de 

överensstämde med syftet för vår studie.  

 

Vi har även använt oss av böcker i arbetet och då har vi främst använt oss av 

kurslitteratur som vi haft tillgång till under socionomutbildningens tidigare kurser. Vi 

har också besökt bibliotek och sökt efter specifik litteratur i deras bibliotekskatalog, 

exempelvis efter litteratur innehållandes ”Krisarbete”, ”Kristeori”, ”Svenskt bistånd” 

och ”Tsunamikatastrofen”. Litteratursökningen har skett under hela studiens gång från 

oktober 2011 till januari 2012. 

 

4.3.2 Urval av deltagare 

Då syftet med studien var att fånga en del av lokalbefolkningen i Banda Acehs 

erfarenheter av biståndsarbetet var det första kriteriet att de människor som skulle delta i 

studien bodde i Banda Aceh under tiden för tsunamin, att de på något sätt blev drabbade 

av katastrofen samt att de fick ta del av det efterföljande biståndsarbetet. I kvalitativ 

forskning är ofta urvalet av deltagare målinriktat, det betyder att de individer som väljs 

ut för undersökningen har en koppling till den aktuella studiens formulerade 

forskningsfrågor (Bryman 2008:350). Ett annat viktigt kriterium för deltagandet i 

fokusgruppen var att personerna på något sätt skulle ha en relation till varandra. En stor 

fördel för en fokusgrupp är att gruppen är naturlig, det vill säga att deltagarna i 

fokusgruppen sedan tidigare känner varandra och har en gemensam historia (Billinger 

2005:174). Vi ville att personerna skulle vara äldre än 18 år då tsunamikatastrofen 

inträffade då vi avsåg att intervjua vuxna människor. Vi utgick efter Sveriges syn på 

inträdandet i vuxenlivet och då blev 18 år gränsen. I studiens syfte finns inget fokus på 

könstillhörighet bland de drabbade så vi valde att fokusgruppen skulle bestå av hälften 

kvinnor och hälften män. Vi bestämde att fokusgruppsdeltagarna skulle bli fyra till 

antalet, vi valde ett jämnt tal så att könsfördelningen blev jämn. En fokusgrupp ska ha 
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fyra till sju deltagare, antalet får inte vara för litet men inte heller för stort (Billinger 

2005:173). 

 

Vi valde att göra intervjun på engelska då den inte kunde genomföras på svenska, men 

även för vi ansåg att kommunikation på engelska mellan oss och fokusgruppen gav 

bättre flyt och insyn i intervjun samt större möjlighet för oss att styra samtalet än om vi 

enbart hade använt oss av en tolk. För att finna personer som kunde ingå i 

fokusgruppsintervjun använde vi oss av ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är en metod 

som kan användas när forskaren skall finna deltagare till en undersökning. 

Rekryteringen sker då forskaren kontaktar en person som är lämplig som i sin tur 

kommer med förslag på andra personer som skulle kunna passa för studien (Billinger 

2005:174–175). Vi tog kontakt med den Indonesiska kulturföreningen i Göteborg som 

hjälpte oss att få kontakt med flera personer som stämde in på de kriterier som vi hade. 

Slutligen hade vi satt samman en grupp om fyra personer som uppfyllde våra krav. 

 

4.3.3 Beskrivning av fokusgruppsintervjuns genomförande 

Den insamlingsmetod som användes i studien var en kvalitativ fokusgruppsintervju som 

baserades på de tre temana med tillhörande frågor från vår intervjuguide. Det viktigaste 

med en intervjuguide är att de frågor som formuleras i den leder fram till information 

kring hur de intervjuade personerna upplever sina liv (Bryman 2008:419). Studiens 

intervjuguide utformades efter studiens syfte och för att få svar på studiens 

frågeställningar. För att få kunskap om fokusgruppsdeltagarnas erfarenheter 

formulerades intervjuguiden efter tre teman som bestod av delaktighet och inflytande, 

information samt psykosociala följder.  

 

Fokusgruppsdeltagarna fick våra frågeställningar och vår intervjuguide skriftligt innan 

vårt möte så att personerna kände till vilka teman och frågor de skulle samtala om. Det 

är av vikt att intervjun hålls på en plats där det är lugnt och där intervjun inte blir störd 

eller där deltagarna känner sig osäkra (Bryman 2008:421). Fokusgruppintervjun hölls 

efter ett beslut från deltagarna i ett privat hem som tillhörde en av deltagarna och dit 

övriga deltagarna var inbjudna och kände sig trygga.  

 

Innan intervjun samlade vi alla deltagare och presenterade vårt arbete muntligt. Vi 

informerade även deltagarna än en gång om att de skulle få vara anonyma. 

Fokusgruppsintervjun startade med en diskussion om det första temat i intervjuguiden 

följt av de två andra temana. Frågorna från intervjuguiden användes vid behov och som 
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vägledning under samtalet för att föra deltagarnas berättelser framåt. En del frågor 

behövde inte ställas då en del svar från deltagarna redan framkommit i deras berättelser 

kring temana, men en del frågor ställdes ändå för att förtydliga svaren. Vid kvalitativa 

intervjuer är det fördelaktigt att intervjun spelas in vilket gör det möjligt för forskaren 

att gå tillbaka och lyssna om på materialet och analysen av det som sagts underlättas 

och utsagorna kan kontrolleras. Vid fokusgruppsintervjuer är det nödvändigt att 

använda inspelning för att kunna kontrollera vem som säger vad (Bryman 

2008:428,450). Under studiens fokusgruppsintervju användes en bandspelare för att 

spela in samtalet och för att underlätta det efterkommande analysarbetet. Mötet med 

fokusgruppen varade i cirka fem timmar och diskussionerna kring studiens tre teman 

varade i cirka tre timmar.  

 

4.4 Databearbetningsmetod 

När vi hade genomfört fokusgruppsintervjun lyssnade vi igenom det inspelade 

materialet, totalt hade vi cirka tre timmars intervjumaterial. Inspelningarna 

transkriberades och skrevs av ordagrant på engelska och översattes till svenska med 

hjälp av våra egna kunskaper i språket samt det internetbaserade 

översättningsprogrammet Lexikon (www.lexikon.se) och Nordstedts stora engelsk-

svenska ordbok (Nordstedts 2000). Det är viktigt att forskaren överväger hur 

transkriberingen går till då transkriptioner är selektiva, undersökaren bör vara noggrann 

då varje del av materialet kan vara viktigt (Tholander, Thunqvist & Cekaite 2009:157). 

Vi valde att behålla pauser och tystnad i den skrivna texten för att vi ansåg att de skulle 

kunna ge djup åt berättelserna och att de tysta stunderna ibland förmedlade känslor och 

stämningar som skulle gå förlorade om de togs bort helt. Vi gick igenom materialet 

tillsammans och hjälptes åt att tyda det inspelade materialet och det efterkommande 

arbetet med att skriva ner intervjun på svenska. Under det här arbetet diskuterades våra 

enskilda tolkningar av materialet som överensstämde med varandra.  

 

När materialet från fokusgruppsintervjun var nedskriven lästes texten igenom och 

delades in i temana från intervjuguiden samt underteman och med hjälp av 

meningskoncentrering och meningskategorisering blev materialet mer lätthanterligt. 

Meningskoncentrering handlar om att korta ner intervjupersonernas berättelser till 

formuleringar som är mer sammanfattande. Utsagornas mening och innebörd finns 

fortfarande kvar men i en mer kortfattad form. Meningskategorisering syftar till att 

undersökaren delar in intervjumaterialet i kategorier för att göra materialet mer 

överskådligt och hanterbart (Larsson 2005:106). Ett annat verktyg som användes i 

http://www.lexikon.se/
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bearbetningen av fokusgruppsintervjutexten var meningskodning, metoden går ut på att 

textstycken blir tilldelade olika koder som pekar på de ämnen som texten innehåller, 

kodningen gör det enklare för undersökaren att snabbt finna specifika delar och ämnen i 

det stora textmaterialet (Kvale & Brinkman2009:217-218). För att underlätta arbetet 

med intervjumaterialet delade vi upp texten i olika delar som tilldelades koder baserat 

på vad textstyckena innehöll. 

 

Materialet från intervjun har sedan i studiens analysdel tolkats med hjälp av 

meningstolkning via studiens valda teorier. Analysstrategin meningstolkning utgår från 

intervjupersonernas uttalanden och syftet är att gå på djupet och förstå meningen med 

dem samt att presentera djupare tolkningar av berättelserna (Larsson 2005:106). De 

teorier som använts för att analysera materialet är kristeori, intentionell makt och 

paternalism. 

 

4.5 Metodens relevans för undersökningen 

Det finns flera anledningar till att vi bestämde oss för att göra en 

fokusgruppsundersökning istället för enskilda individuella intervjuer. Då 

fokusgruppsdeltagarna hade varierande kunskaper i engelska, ämnet var väldigt känsligt 

och vi inte var helt bekanta med gruppens kultur var vår tanke att det skulle kännas 

tryggare för deltagarna att samtala i grupp istället för att vi skulle ställa direkta frågor 

till var och en enskilt. I en fokusgruppsundersökning får deltagarna möjlighet att 

diskutera det aktuella ämnet tillsammans. Den kan underlätta för deltagarna om ämnet 

som diskussionen handlar om är känsligt, att ha varandra som stöd och partners i 

samtalet. Svåra ämnen som kan vara jobbiga att tala om kan komma fram på ett mer 

naturligt sätt i ett samtal med andra som varit med om liknande händelser (Kvale & 

Brinkman 2009:166).  

 

En annan anledning till att vi valde fokusgruppsmetoden utöver ämnets känsliga 

karaktär var att vi ville synliggöra gruppens syn på ämnet och diskussioner kring det. 

Användandet av en fokusgrupp är bra då målet är att utröna en grupp människors 

attityder och uppfattningar (Kvale & Brinkman 2009:334). En anledning till att vi valde 

att endast göra en intervju med fokusgruppen var att vi ville gå på djupet med det 

material som framkom under fokusgruppsintervjun. Ämnet var mycket känsligt för 

deltagarna i fokusgruppen då alla hade erfarenheter av väldigt traumatiska händelser 

under och tiden efter tsunamin. Ämnet var även känsligt då erfarenheterna kring 
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tsunamin hade lett till en viss misstro och rädsla hos fokusgruppsdeltagarna gentemot 

myndighetspersoner och utomstående.  

 

Vid den första kontakten med de fyra fokusgruppsdeltagarna berättade de att de 

fortfarande mådde psykiskt dåligt av händelserna och att de upplevde ämnet som 

känsligt och påfrestande men att de ändå ville dela med sig av sina erfarenheter till oss. 

Det här gjorde att vi bestämde oss för att endast göra en intervju med gruppen och då gå 

på djupet med de olika ämnena vi skulle tala om. En fokusgruppsintervju brukar vara 

mellan en till två timmar lång (Patton 1990:335). Vi gjorde en längre 

fokusgruppsintervju som resulterade i cirka tre timmars material till resultat- och 

analysdelen men intervjun varade längre än tre timmar då vi till en början pratade 

allmänt om tsunamin och vårt arbete så att deltagarna skulle känna sig trygga och 

bekväma med oss.  

 

Vid intervjuer med personer som talar ett annat språk kan svårigheter uppstå i 

förståelsen och tolkningen av det som sägs. Svårigheter kan uppstå vid användning av 

tolk då tolken bör vara speciellt utbildad för att utföra intervjuer. Vid användning av 

tolk kan det lätt bli så att tolken summerar och förklarar frågor och svar och där igenom 

omedvetet lägger sin egen värdering i det som sägs (Patton 1990:337–338). På grund av 

det och den misstro deltagarna kände mot utomstående ville vi inte använda tolk utan 

själva genomföra intervjun. För att det skulle vara genomförbart var ett krav att de som 

skulle delta i intervjun kunde engelska på en grundläggande nivå. Det var svårt att finna 

människor som hade grundläggande kunskaper i det engelska språket men med hjälp av 

den Indonesiska kulturföreningen i Göteborg fick vi kontakt med fyra personer som 

uppfyllde kraven och som ville delta i undersökningen. Vi valde att endast göra en 

fokusgruppsintervju med de fyra deltagarna som uppfyllde språkkraven där vi själva 

kunde hålla i intervjun och samtala med deltagarna utan tolk. Det gjorde det möjligt för 

oss att gå på djupet med intervjun som vi tror hade blivit svårare att uppnå vid 

användandet av en tolk.  

 

4.6 Uppsatsens trovärdighet 

Nedan beskrivs uppsatsens validitet, reliabilitet, uppsatsens generaliserbarhet samt 

triangulering. 
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4.6.1 Uppsatsens validitet 

Med uttrycket validitet menas att man så nära som möjligt lyckats mäta det som 

undersökningen avser att mäta (Elofsson 2005:66).  Det är viktigt att kunna se 

sammanhang och trovärdighet i de slutsatser som dras i arbetet.  För att åstadkomma det 

i en kvalitativ undersökning, där vi som författare både formulerade frågorna, det vill 

säga mätinstrumenten och tolkade materialet, krävs det att vi antar ett kritiskt 

förhållningssätt till det insamlade materialet. Det finns de som menar att det kan vara 

svårt att mäta validiteten i individuella berättelser då det inte är helt enkelt att veta hur 

mycket av de intervjuade individernas berättelser som stämmer överens med den direkta 

sanningen eller hur mycket de har påverkats och konstruerat sanningen i efterhand 

(Larsson & Goldberg 2008:172).  En fara som kan påverka validiteten vid användandet 

av en fokusgrupp är hur mycket deltagarna påverkas av varandra och den gruppdynamik 

som uppstår samt om de känner sig hotade utifrån eller obekväma med platsen som 

intervjun utförs på (Wibeck 2000:121). I vårt arbete fokuserade vi på att hitta deltagare 

som kände varandra sedan tidigare för att de skulle känna sig så trygga som möjligt i 

situationen. Vi valde även att vara i ett privat hem där deltagarna kunde känna sig lugna 

och trygga.  

 

I vårt arbete kan fenomenet med konstruerad sanning förekomma då berättelserna vi 

använder är minnen av en traumatisk upplevelse. Katastrofen i Aceh inträffade för snart 

sju år sedan, flera av dem som medverkade i studien förlorade familjemedlemmar och 

har lidit svårt psykiskt efter händelsen. Att minnen blandas med känslor och 

efterkonstruerade sanningar är på något vis oundvikligt i en sådan situation men 

eftersom det var deltagarnas erfarenheter av ett visst fenomen som efterfrågades kände 

vi att målet kunde uppnås. Vi var inte ute efter att få en exakt beskrivning av 

händelseförloppet eller redogörelser för vad exakt som skedde med hjälparbetet efteråt. 

Vi ville få fram människors känsla och erfarenheter av hur hjälparbetet påverkade dem i 

deras vardag och om de erbjöds hjälpinsatser som kunde stärka dem som individer, både 

psykiskt och fysiskt, efter katastrofen.  

 

Validiteten i ett arbete kan höjas genom att i resultat presentationen använda sig av 

mycket citat samt tydliggöra ifrågasättandet av intervjupersonernas berättelser under 

intervjuns gång samt se till hur bra resultatet av undersökningen stämmer överens med 

tidigare forskning (Olsson & Sörensen 2001:74–75).  I resultatdelen har vi många citat 

tagna från de medverkande i fokusgruppsintervjun, dock ansåg vi att de medverkandes 

historier var så pass personliga att vi inte ville ifrågasätta trovärdigheten i dem. Det som 



20 

framkom under intervjutillfället var likheterna i de medverkandes berättelser, som för 

oss var så uppenbara att de inte fanns mycket utrymme till felaktiga återgivelser eller 

anledning för oss att ifrågasätta dem.  

 

4.6.2 Uppsatsens reliabilitet 

Reliabilitet syftar till att måttet i en undersökning ska vara så stabilt som möjligt och 

inte störas av variationer i exempelvis tid, plats och intervjuare (Elofsson 2005:66). Det 

innebär att samma resultat skall fås fram av olika forskare som studerar materialet 

oberoende av varandra (Wibeck 2000: 119).  En förutsättning som finns för att kunna 

uppnå hög reliabilitet är att frågeställningarna i undersökningen är tydligt formulerade 

(Lilja 2005:294). Ett sätt att höja reliabiliteten är att ställa kontrollfrågor till 

intervjupersonerna (Ejvegård 2003:73). För att uppnå hög reliabilitet i studien 

fastställde vi frågeställningarna i ett tidigt skede och hade dem alltid närvarande i 

arbetet med de olika delarna i studien. Vi formulerade frågeställningarna så att de var så 

tydliga och klara som möjligt så att de inte kunde misstolkas. Under 

fokusgruppsintervjun ställde vi även kontrollfrågor under tiden när intervjupersonerna 

berättade om sina erfarenheter. Kontrollfrågorna ställdes i anknytning till ämnet som 

frågorna berörde men även under andra delar av intervjun för att vi skulle vara säkra på 

att vi uppfattat det som sagts korrekt. 

 

4.6.3 Uppsatsens generaliserbarhet 

Möjligheten att generalisera våra resultat är liten då vi har intervjuat en liten grupp 

individer som har varit med om en mycket speciell händelse som inte kan upprepas utan 

variationer. Resultatet skulle kunna appliceras på liknande händelser, exempelvis i 

områden där människorna har likvärdiga levnadsförhållanden, men det är ingen mall för 

hur alla människor kan uppleva en liknande situation. Den naturalistiska 

generaliseringen bygger på personlig erfarenhet. I erfarenheter finns mycket kunskap 

om hur ett visst fenomen fungerar eller påverkar människor. När kunskapen utvecklas 

och börjar analyseras kan den mynna ut i så kallad påståendekunskap (Kvale & 

Brinkman 2009:281). I vår undersökning fick vi ta del av människors erfarenheter och 

det var därmed en metod för att erhålla naturalistisk generaliserbarhet. Det resultat som 

vi fått fram av vår undersökning kan fungera som ett komplement till andra resultat 

samt delge kunskap och förståelse för vad de här människorna varit med om.  I 

förlängningen kan deltagarnas berättelser och erfarenheter hjälpa till att belysa liknande 

fenomen i framtiden.  
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4.6.4 Triangulering 

Det finns olika sorters triangulering och en av dem är teoritriangulering som innebär att 

olika teorier används vid analysen av data (Larsson 2005:109). I vårt arbete har vi 

använt oss av teoritriangulering, de svar och citat som vi fått ut från vår 

fokusgruppsundersökning har analyserat genom de tre teorierna, kristeori, paternalism 

samt intentionell makt. Avsikten var att försöka få en så bred tolkning som möjligt av 

det material som vi hade efter fokusgruppsintervjun. 

 

4.7 Forskningsetiska aspekter   

En viktig utgångspunkt och ett viktigt krav för forskning är att respondenterna inte 

utsätts för kränkning eller tar psykisk eller fysisk skada. Det här kravet kallas 

individskyddskravet och handlar bland annat om att forskaren skall informera 

respondenterna om vilket syfte forskningen har, att deltagande i studien är frivilligt och 

att deltagare när som helst under forskningens gång kan avbryta sin medverkan. (Kvale 

& Brinkmann 2009:87, Vetenskapsrådet 2002:5-7). När vi kontaktade de personer som 

skulle delta i vår fokusgruppsintervju blev de upplysta om syftet med uppsatsen. Via vår 

kontaktperson på den Indonesiska kulturföreningen i Göteborg informerades deltagarna 

muntligt men de fick även informationen skriftligt på engelska via email. De blev 

införstådda i att deras medverkan endast styrdes av dem själva och att de kunde avstå 

från att delta i fokusgruppen om de skulle ångra sig. Individskyddskravet tar också upp 

de uppgifter som insamlats och berör enskilda människor och att de endast får användas 

för forskning och forskningens ändamål. Uppgifterna får inte lånas ut eller nyttjas för 

exempelvis kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2002:14). Då en del känsliga ämnen 

skulle diskuteras i fokusgruppen (bland annat kritik mot hjälparbetet) garanterade vi 

deltagarna att det insamlade materialet från intervjun endast skulle användas i vår 

uppsats. Individskyddskravet behandlar även uppgifter om identifierbara respondenter 

och att de skall lagras och behandlas på ett sådant sätt att de deltagande individerna inte 

kan identifieras av utomstående personer. Det är speciellt viktigt då respondenternas 

deltagande och deras lämnande av uppgifter kan ses som etiskt känsliga (Kvale & 

Brinkmann 2009:88, Vetenskapsrådet 2002:12). I vår kontakt med deltagarna var vi 

tydliga med att deras personuppgifter och utsagor endast skulle behandlas av oss och att 

deltagarna i den färdiga uppsatsen skulle vara anonyma. Det här var något som både 

deltagarna och vi ansåg var viktigt då fokusgruppsdeltagarna var ängsliga över att deras 

åsikter skulle bli offentliga.  
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras studiens resultat och analys. Nedan följer en presentation 

av fokusgruppsdeltagarna följt av en redovisning av studiens resultat baserat på 

fokusgruppens utsagor. Resultaten och de tillhörande delanalyserna är uppdelade efter 

de tre temana delaktighet och inflytande, information samt psykosociala följder. Efter 

varje resultat och delanalys redovisas koppling till tidigare forskning. Avsnittet avslutas 

med en helhetsanalys som är uppdelad efter studiens tre valda teorier, kristeori, 

intentionell makt och paternalism som följs av ett stycke med koppling till tidigare 

forskning. 

 

5.1 Presentation av fokusgruppsdeltagarna 

 

Deltagare 1: Kvinna 43 år, arbetade som barnmorska på en kvinnoklinik. Hon miste 

ingen familjemedlem eller närstående och all hennes tid efter katastrofen gick till att 

försöka bygga upp den förstörda kvinnokliniken samt att skaffa fram medicinsk 

utrustning för att kunna hjälpa behövande.  

 

Deltagare 2: Kvinnan 34 år, som den första tiden efter tsunamin försökte överleva med 

sitt yngsta barn. Hon miste sin man och två barn, sitt hem och ett antal släktingar i 

katastrofen. Hon och hennes yngsta barn sögs med ut i havet då tsunamin drog sig 

tillbaka och räddades efter två dygn ute till havs flytandes på bråte av den indonesiska 

militären.  

 

Deltagare 3: Man 52 år, undkom mirakulöst tsunamin då han var på väg till sitt 

risplantage. Han förstod inte vad som hade inträffat förrän flera timmar efter det att 

vågen svept in över land. När han kom fram till plantagen möttes han av en chockerande 

bild, risfältet vad fyllt med döda kroppar och han trodde att synen var början på jordens 

undergång. Han förlorade sin frus närmaste släkt och sitt hem i tsunamin.  

 

Deltagare 4: Man 38, som miste flera släktingar i katastrofen, han förlorade även 

släktingar på sin frus sida. Hans hem förstördes och han förlorade sin boskap. 

 

5.2 Tema 1 Delaktighet och inflytande 

Tema 1 handlade om fokusgruppsdeltagarnas möjlighet till delaktighet och inflytande i 

hjälpen som gavs i form av katastrofbistånd och insatser på plats i Banda Aceh efter 
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tsunamin. Temat är uppdelad i två underteman, det första är graden av delaktighet och 

inflytande och det andra är möjligheten att påverka vad hjälpen bestod av.  

 

 

5.2.1 Graden av delaktighet och inflytande 

I den första delen av fokusgruppsintervjun diskuterades hjälpen samt den möjlighet till 

delaktighet och den grad av inflytande deltagarna upplevde sig ha i hjälpen som erbjöds 

dem. Gruppen berättade om sina erfarenheter av att hjälpen kom allt från fyra till tolv 

dagar efter tsunamin och de hjälpteam och organisationer från andra länder som kom 

fick en chock när de såg hur stor förödelsen faktiskt var.  

 

Citat deltagare 4: ”De visste inte vad de gav sig in på. De som skulle hjälpa oss förstod 

inte i början vad vi behövde. /…/ Tsunamin tog ju det mesta och vi stod helt tomhänta 

och kunde inte påverka fortsättningen. /…/ När jag försökte diskutera vad byn behövde 

så sa personerna i hjälplägren att jag skulle gå till ett annat läger /…/ så var det ofta 

/…/ hur skulle vi kunna bestämma om hjälpen då? Det var ju vår hjälp.”   

 

Citat deltagare 2: ”Det tog lång tid innan vi i området kunde kommunicera med 

utlänningarna. Vår grupp kunde inte deras språk och de kunde inte vårt. /…/ Jag gick 

dit och hämtade mat, vatten och kläder. Vi kunde ta det som låg framme. /…/ Jag kunde 

inte be om något annat eller hur det skulle bli med mitt hus för vi kunde inte prata med 

varandra.” 

 

Citat deltagare 1: ”Jag kunde inte direkt påverka hjälpen, det enda jag kunde göra var 

att berätta för de olika ländernas läger vad jag behövde till min klinik och de sa att de 

skulle försöka hjälpa mig./… / Jag fick själv gå till lägren flera gånger och fråga efter 

utrustning och om jag fick något fick jag först vänta i flera veckor./…/  Jag och 

kvinnorna på kliniken fick förlita oss på frivillighetsorganisationer som vi redan innan 

katastrofen hade kontakt med.” 

 

Citat deltagare 3: ”Det fanns ingen plan alls. /…/Alla team och överlevande gjorde lite 

som de ville och det blev som det blev. Det var som att allt sköttes efter hjälpteamens 

viljor, de ville nog bara vara snälla men det var ju vår stad och våra byar, borde då 

inte vi få bestämma om vår framtid?” 

 

Citat deltagare 2: ”Det tog lång tid att ta sig till vissa läger som skulle hjälpa oss. När 
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vi kom dit tog vi det som fanns, vi fick nöja oss med det. /…/ Vi som gick dit hade inget 

att säga till om.” 

 

Citat deltagare 1: ”De bestämde hur kvarteret skulle bli, vart moskén skulle ligga och 

sedan vart någonstans alla nya hus skulle byggas. /…/ Ingen av oss infödda fick säga 

eller bestämma något /…/ de sa att planen hade godkänts av våra myndigheter och att 

resultatet skulle bli bra. /…/ Det var som att vi inte visste något alls fast vi föddes här 

och det var vi som skulle bo i husen när de var klara.” 

 

5.2.2 Möjlighet att påverka vad hjälpen bestod av 

Deltagarna diskuterade även det faktum att endast de mest basala förnödenheterna 

erbjöds samt möjligheterna för deltagarna att själva påverka vad hjälpen bestod av 

 

Citat deltagare 4: ”Nej jag kunde inte påverka hjälpen, jag och min familj fick ta det 

som erbjöds. Vatten, mat, filtar och en del kläder. Vi fick stå i kö i flera timmar för att 

komma fram till lägren där vi kunde få förnödenheter. /…/De som hjälpte oss var 

vänliga och jag frågade vid ett antal tillfällen om jag kunde få annat än det de erbjöd 

och då försökte de hjälpa mig vidare och tipsa om i vilka läger jag skulle kunna hitta 

det jag sökte, men de flesta gånger stämde det inte alls.”  

 

Citat deltagare 2: ”Jag visste ingenting /…/  teamen lämnande knappt sina läger utan vi 

som behövde hjälp och förnödenheter fick uppsöka dem./…/ Många olika team sa att de 

skulle hjälpa mig och min son med ett nytt hus så att vi skulle kunna gå vidare men 

ingenting hände. Jag berättade att jag behövde ett hem fort så att min familj skulle 

kunna känna sig trygg men de sa att allt sådant skulle lösa sig senare. /…/Jag visste inte 

vad jag skulle göra, jag kunde endast få det basala som erbjöds. Jag fick hjälp med ett 

riktigt boende av släktingar i en annan del av landet de närmaste månaderna efter 

tsunamin.” 

 

Citat deltagare 4: ”Vi fick det mest nödvändiga. De hjälpte oss att lägga om såren och 

vi fick mat. /…/ Vi erbjöds det som fanns på plats men inget annat. När det värsta hade 

lagt sig ville vi återgå till vårt vanliga liv. Vi som överlevde ville att barnen skulle gå i 

skolan igen och vi behövde besöka vår moské. /…/ Vi behövde läroböcker och koranen. 

Vi fick vända oss till släkt och vänner utomlands eller till vänner på andra platser i 

landet som skänkte oss det vi inte kunde få i lägren.” 
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Citat deltagare 3: ”Vi behövde bygga upp vårt raserade samhälle från grunden. Det var 

så mycket som var förstört och vi ville gå vidare när den första choken lagt sig. Jag 

ville hjälpa till med att bygga upp mina vänner och grannars hus, så som vi alltid gjort 

när någon behövt hjälp, men vi fick inget byggmaterial. /…/ De sa att vi skulle få hjälp 

med återuppbyggnaden, att någon annan skulle göra det åt oss. /…/ När vi sa att vi 

kunde göra det själva om vi bara fick material så sa de att vi skulle prata med 

myndigheterna”. 

 

Citat deltagare 1: ”De i hjälplägren var så snälla mot mig och min familj. Jag såg att 

även de kände stor sorg för vad tsunamin gjorde mot oss. /…/ Jag tror att 

hjälparbetarna ville göra så mycket men det var kaos. Vi bad om nya köksredskap så vi 

skulle kunna laga vår egen mat men det enda de kunde ge oss var kläder. /…/ När vi 

frågade om de kunde skicka efter kastruller sa de att det inte behövdes för vi fick mat i 

lägren så att vi skulle slippa göra mat själva.” 

 

Citat deltagare 3: ”Jag behövde utföra mina religiösa plikter när jag hade kommit till 

sans efter tragedin.  Vårt land är det största muslimska landet i världen och här är alla 

aktiva troende. /…/ Jag bad om bönemattor till oss i lägren men jag fick aldrig några. 

/…/ Vi hade tur för det kom människor från moskéerna längre söderut som gav oss det 

vi behövde”. 

 

Citat deltagare 2: ”Jag fick allt jag behövde i början, mat, nya kläder och ett tillfälligt 

boende i ett stort sjuktält. /…/ ju mer tiden gick behövdes mer saker. /…/ När barnen 

hade frisknat till behövde de sysselsättas och det fanns inget för dem att göra. Jag 

frågade i lägren efter leksaker och bollar men de jag talade med hade inget annat än 

mat och kläder”. 

 

5.2.3 Delanalys tema 1 kristeori 

Det tog lång tid innan de utländska hjälpteamen kom till Banda Aceh och när de väl var 

på plats tycktes de vara oförberedda på förödelsen. Deltagarna berättade att 

kommunikationen mellan hjälplägren och de överlevande inte var så smidig då det var 

få som kunde kommunicera på engelska och att det till en början saknades hjälparbetare 

som kunde tala de överlevandes modersmål. I berättelserna från fokusgruppen framhålls 

betydelsen av hjälp från anhöriga och vänner i andra delar av landet och i vissa fall 

utomlands. Enligt kristeorin är det viktigt att den som drabbats av en kris får möjlighet 

att visa och ge utlopp för sina känslor kring det som har inträffat, både av sin omgivning 
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och av sig själv. Om det sker ges den krisdrabbade möjlighet till bearbetning av det som 

skett (Persson 1995:9–11). Den bristande kommunikationen mellan det överlevande och 

hjälpteamen påverkade möjligheten för dem att visa och ge utlopp för sina känslor. Alla 

de drabbade kunde inte ta sig till hjälplägren och då teamen inte lämnade sina läger fick 

de drabbade som inte orkade förflytta sig ingen möjlighet att visa och ge utlopp för sina 

känslor för dem som skulle hjälpa.  

 

Enligt Kanels A-B-C modell är det viktigt att den som skall hjälpa en person i kris 

lyssnar på den drabbade och skapar en relation till personen (Payne 2005:161–162). I 

berättelserna från fokusgruppen framkommer det att hjälpteamen i vissa fall inte 

lyssnade på de överlevande och deras behov, exempelvis när kastruller och religiösa 

attiraljer efterfrågades. Enligt kristeorin är det viktigt att den som skall bistå den 

drabbade befinner sig där den andre är, både fysiskt och psykiskt (Persson 1995:34). 

Hjälpteamen befann sig inte där fokusgruppen och de överlevande var, teamen kom inte 

direkt efter olyckan, det fanns stora brister i kommunikationen, hjälpteamen lät de 

drabbade uppsöka dem istället för tvärtom och hjälpteamen kunde inte förstå betydelsen 

och behovet för de överlevande att ha tillgång till exempelvis bönemattor och 

köksredskap. En fördel i krisarbete är att den hjälpgivande parten har en empatisk 

förmåga och kan sätta sig in i den krisdrabbades situation, empatin leder till att den 

drabbade känner sig förstådd och kan gå vidare i krisen (Persson 1995:34–

35,45,47,53,55–57).  

 

5.2.4 Delanalys tema 1 intentionell makt 

Fokusgruppen är överens om att de saknades vissa saker i hjälpen under den första tiden 

efter tsunamin, religiösa attiraljer som bönemattor men även leksaker till de yngre 

barnen hade önskats. De anser att de inte heller hade så stor delaktighet eller inflytande i 

den hjälp som gavs, de efterfrågade saker i hjälplägren som de ansåg att de behövde 

men då teamen inte kunde ge dem det efterfrågade fick de överlevande istället vända sig 

till vänner och bekanta. Intentionell makt handlar om att makt knyts till en handlande 

aktör, aktörens intentioner och handlingar oavsett om det strider mot andra inblandades 

viljor eller intressen (Swärd & Starrin 2006:248–250). Den hjälp som gavs formades 

efter hjälpteamens syn på vad de överlevande behövde tiden efter tsunamin. 

Hjälpteamen och deras läger stod för makten över hjälpen då de kunde bestämma över 

vad som inte skulle ges till de överlevande. Hjälpteamen och fokusgruppdeltagarnas 

önskemål stred mot varandras och då makten låg hos hjälpteamen var det teamens 

åsikter om hjälpen som efterföljdes, trots att fokusgruppsdeltagarna påpekade bristen i 
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hjälpen och uttryckte sina önskemål.  

 

Effekterna av maktutövning kan vara både positiva och negativa (Franzén 2005:86–87, 

Swärd & Starrin 2006:248–250). Enligt fokusgruppsdeltagarnas berättelser var 

effekterna av hjälpteamens maktutövning negativa då lägren inte lyssnade till de 

överlevandes önskemål. Exempelvis så berättade en i deltagare i fokusgruppen att denne 

och några andra som överlevt tsunamin bad om byggmaterial så att de själva skulle 

kunna påbörja återuppbyggnaden av hus. De fick inget material utan blev istället 

hänvisade till lokala myndigheter i frågan och kunde inte själva hjälpa till med sin bys 

återuppbyggnad. Maktaspekten är oavbrutet närvarande i arbetet med utsatta människor 

och kan lätt skylas då fokus ofta ligger på de stödjande och hjälpande delarna i arbetet 

med de hjälpbehövande (Swärd & Starrin 2006:248–249).  

 

5.2.5 Delanalys tema 1 paternalism 

Deltagarna i fokusgruppen berättade att distributionen av nya hem till de personer vars 

egna hus förstördes i tsunamin tog lång tid och att deras och andra överlevandes 

möjlighet till påverkan av återuppbyggnaden var väldigt liten. Då det var deras hem och 

deras samhälle som förstördes ansåg deltagare i fokusgruppen att lokalbefolkningen 

själva skulle få vara med och påverka återuppbyggnaden.  

 

Utgångspunkten för paternalism är att personen som är i behov av hjälp inte själv vet 

vad som är bäst för sig själv utan att det är upp till ”specialister” att avgöra. Det här 

synsättet bygger på en uppfattning om överlägsenhet och över- och underordning 

(Swärd och Starrin 2006:254–255, Starrin 2000:82–83). Paternalistiska drag fanns i den 

hjälp som hjälpteamen gav till invånarna i Banda Aceh.  Exempelvis när de överlevande 

inte fick vara med och påverka planeringen av uppbyggnaden av hus och moskéer. Det 

var inte upp till lokalbefolkningen att avgöra när det var dags att börja 

återuppbyggnaden utan beslutet låg enligt fokusgruppen, hos hjälpteamen och de så 

kallade specialisterna. De överlevande befann sig i ett underläge och var underordnade 

hjälpteamen. Fokusgruppens handlingar och valmöjligheter begränsades av hjälpteamen 

och deras viljor och syn på hur hjälpen skulle se ut, utan att fokusgruppsdeltagarna eller 

andra överlevare själva hade tillåtit och ville det.  

 

Paternalismen syns även i att den hjälp som gavs i lägren då den grundade sig på vad 

hjälpteamen trodde att de drabbade behövde och ville ha. De som överlevt befann sig i 

underläge och kunde inte bestämma vad de skulle få och hjälpteamen skickade inte efter 
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det som fokusgruppen efterfrågat fast det enligt fokusgruppen var viktiga saker. Om 

paternalistiska auktoriteter, experterna som bestämmer, personligen inte har autentisk 

eller någon liknande erfarenhet i de problem och de ämnen eller de situationer de ska 

finna lösningar till kan problem uppstå (Swärd & Starrin 2006:254–255, Starrin 

2000:82–83).  

 

5.2.6 Koppling till tidigare forskning 

Fokusgruppsdeltagarnas upplevelse av brist på delaktighet och inflytande över 

hjälparbetet efter tsunamin stämmer överens med tidigare forskning vi har tagit del av 

där deltagarna i undersökningarna berättade liknande historier som deltagarna i vår 

fokusgruppsintervju. Exempelvis Sidas utredning A ripple in development? (Cosgrave 

2009) där deltagare berättar om att lokalbefolkningens åsikter inte uppmärksammats och 

att de inte har kunnat delta i återuppbyggnadsarbetet på ett tillfredsställande sätt 

(Cosgrave 2009:14). 

 

5.3 Tema 2 Information 

Tema 2 behandlar hur informationen till invånarna förmedlades samt vad informationen 

innehöll och hur det påverkade fokusgruppsdeltagarna. Temat information är uppdelat i 

två underteman, hur informationen förmedlades samt informationens innehåll. 

 

5.3.1 Hur informationen förmedlades 

Under fokusgruppsintervjun pratade gruppen kring om att mycket av ansvaret för 

informationen lades på lokalbefolkningen trots allt de hade gått igenom. Fokusgruppen 

talade även om deras upplevelse, att hjälpteamen till stor del stannade i sina läger eller 

rörde sig i de närmaste omgivningarna och att de som ville ha hjälp och information ofta 

fick uppsöka lägren själva. Gruppen diskuterade också kring om hjälpteamen och de 

organisationer som kom för att hjälpa de drabbade inte var införstådda i det rådande 

läget efter tsunamin, och om det ledde till dålig organisering och att informationen kring 

hjälpen som erbjöds inte förmedlades på ett effektivt och informativt sätt. 

 

Citat deltagare 1: ”Jag fick knappt någon information alls, jag visste inte vad jag kunde 

få och fick gå till alla läger för att få information om vad som erbjöds oss. /…/Alla var 

tvungna att vara aktiva för att få information om vad man kunde få mer än det allra 

nödvändigaste som vatten, mat och tillfälligt boende.” 

 

Citat deltagare 4: ”Det var lätt att få tag i mat men vi behövde ett hem så att vi kunde 
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börja om på nytt. /…/ Vi kunde inte direkt heller börja bygga ett eget utan allt skulle 

planeras på ett högre plan av myndigheter och hjälpteamen.” 

 

Citat deltagare 3: ”Vi var många som ville få veta om när vi skulle få nya hem. Vi fick 

gå från läger till läger för att försöka få fram någon information om 

återuppbyggnadsarbetet, de kom inte till oss. /…/ De borde ha haft ett läger som skötte 

frågorna kring husen och inte flera.” 

 

Citat deltagare 2: ”Jag mådde väldigt dåligt tiden efter tsunamin och att inte veta om 

jag skulle få hjälp med att återuppbygga mitt hem eller om jag skulle få ett nytt hus i ett 

annat område gjorde allt värre. /…/Jag visste inte vad jag skulle göra, jag fick hjälp av 

släkt och vänner som tog emot oss men tänk om de hade avlidit i tsunamin med de 

andra, vad hade vi gjort då?.” 

 

Citat deltagare 1: ”Det var kaos och rörigt, många var skadade och hade ingenstans att 

ta vägen. Vi visste inte vad vi skulle ta oss till så vi förlitade oss på lägren. /…/ De hade 

fullt upp och med alla som var i sämre skick. De trodde nog inte att vi behövde så 

mycket hjälp som vi behövde. /…/ Organiseringen var fel och ineffektiv. Alla sa olika 

saker i lägren till oss som frågade.” 

 

Citat deltagare 2: ”Lägren låg nära varandra och de vågade inte bege sig ut långt ifrån 

dem. /…/ Jag var i chock och hade mitt barn att ta hand om men för att veta vad som 

skulle ske och vad det skulle bli av mig behövde jag söka upp dem i lägren för att få 

information. /…/ Det tog lång tid för mig att gå dit. Det tog lång tid för kroppen att 

återhämta sig.” 

 

Citat deltagare 4: ”Det var vi som skulle lägga tid och energi på att ta reda på saker. Vi 

fick köa för att få tag i mat och vi fick köa för att få information om vad som skulle 

hända med oss. /…/ Det var dessutom svårt att få fram informationen till oss 

överlevande eftersom vi var få som kunde bra engelska. /…/ De borde ha tänkt till och 

ordnat tolkar från början som kunde kommunicera med oss.”  

 

Citat deltagare 1: ”Det är konstigt att de åker från andra sidan jorden utan att tänka på 

att vi talar ett annat språk. De måste ha varit dåligt förberedda och organiserade. /…/ 

Hur ska vi kunna förstå vad de säger och erbjuder oss om vi inte kan prata samma 

språk eller de har med sig tolkar? De borde ha haft tid att hitta några eftersom de kom 
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flera dagar efter tsunamin.”    

 

5.3.2 Informationens innehåll 

Gruppen diskuterade även om den information som de fick om återuppbyggnaden av 

bostadsområden, skolor, vägar med mera, i första hand kom från lokalbefolkningen som 

i sin tur från olika håll fått höra nyheterna om projekten eller om det var information 

från hjälpteamen. Diskussionen fortsatte och fylldes av frågorna om ryktena och de 

varierande utsagorna från de olika hjälpteamen gjorde att det blev svårare att ta till sig 

informationen då de inte visste vad som egentligen var sant och stämde.  

 

Citat deltagare 3: ”Vi visste inte vem eller vilka vi skulle tro på, det gick rykten om att 

alla drabbade snart skulle få nya hus i modern stil med indraget vatten och toalett. /…/ 

Mina släktingar och vänner kunde inte stanna och bo i tält eller tillfälliga skjul så de 

flyttade till släktingar och flyttade tillbaka flera månader senare då allt var klart”. 

 

Citat deltagare 4: ”Jag visste inte vart jag skulle ta vägen när mitt hem inte fanns 

längre. Jag och min familj behövde ju någonstans att bo. /…/ Vi fick köa och prata med 

många olika personer och hjälpteam för att få information kring vilka planer det fanns 

för att återställa alla hus som förstörts. Men ingenting verkade vara bestämt det fanns 

många planer som det pratades om.” 

 

Citat deltagare 2: ”Alla vi pratade med sa olika saker. Det var svårt att veta vad som 

var sanning och vad som enbart var rykten. /…/ Informationen som vi tog del av fick vi 

för det mesta av andra överlevande. /…/ Vi orkade inte ta oss till de olika lägren så ofta 

så vi försökte få information av dem som kom tillbaka från lägren.” 

 

Citat deltagare 4: ”När jag pratade med hjälpteamen om byggplanerna och att vi som 

inte var skadade ville bidra svarade de oss med att det fanns många 

återuppbyggnadsprojekt som skulle starta. Det fanns inget vi kunde göra utan det skulle 

skötas av andra /…/ De kunde aldrig riktigt säga när bara att det skulle börja byggas. 

/…/ Om vi hade fått hjälpa till hade husen blivit klara snabbare. Det var många som 

behövde nya hem snabbt.” 

 

Citat deltagare 3: ”Det var så jobbigt att inte veta hur det skulle bli. Vi hörde olika 

saker från olika människor och läger. /…/ Efter ett tag började allt kännas ännu mer 

hopplöst. Ryktena gjorde att jag började förlita mig på att lägren inte skulle kunna 
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hjälpa oss alls med att komma tillbaka till det som en gång var.” 

 

Citat deltagare 1: ”I lägren sa de att alla skulle få hjälp och att de som mist sina hem 

skulle få modernare hus som skulle klara mer. Folk var glada och började gå vidare 

efter tsunamin. /…/ Det tog så lång tid och både hjälpteamen och vi som överlevt hade 

olika information om återuppbyggnaden. Alla sa olika saker. /…/ Många av de vars 

hem inte klarat sig efter tsunamin eller de vars hem som behövde renoveras slutade 

förlita sig på lägren. De flyttade till släktingar i andra delar av landet tills de fick 

besked att återuppbyggnaden och upprensningen började bli klar.”   

 

5.3.3 Delanalys tema 2 kristeori 

Fokusgruppen berättade att mycket ansvar för informationen om hjälpen lades på de 

överlevande. De var tvungna att vara aktiva och uppsöka hjälpteamen och deras läger 

för att få tillgång till information. Andra mönster som framkom genom deltagarnas 

utsagor var att kommunikationen var bristfällig och att olika läger gav olikartad 

information till de överlevande. Effektiviteten för spridandet av informationen till de 

överlevande hämmades bland annat av att de flesta hjälpteam stannade i sina läger och 

väntade på att de drabbade skulle komma till dem. En fokusgruppsmedlem berättade att 

medlemmen själv behövde vara aktiv och själv ta sig till lägren för att få reda på 

information och en annan deltagare berättade att deltagaren fick förlita sig på människor 

som hade varit i lägren och sedan fick föra vidare informationen till deltagaren för att 

deltagaren inte själv orkade ta sig till hjälpteamen.  

 

Enligt kristeori har den hjälpgivande personen en viktig roll och bör befinna sig hos den 

krisdrabbade, både rent fysiskt men även på ett psykiskt plan. I chockfasen som är den 

första fasen en krisdrabbad person går igenom och som kan hålla i sig ett par dygn, är 

det viktigt att den hjälpgivande personen fokuserar på den yttre omsorgen. Den 

krisdrabbade bör har tillgång till vätska och vara varm. Det är även viktigt att den 

hjälpgivande parten tydligt visar att han eller hon vill vara nära och hjälpa. Om det 

lyckas kan det leda till att den krisdrabbade kommer ur chocken snabbare och att det då 

finns någon som den drabbade kan vända sig till (Persson 1995:34–35,45,47,53,55–57). 

De överlevande borde istället ha blivit uppsökta av teamen och inte själva behövt 

anstränga sig för att ta sig till dem. Rent psykiskt befann sig inte hjälpteamen hos de 

drabbade då de inte förstod deras behov. Hjälpteamen borde ha förstått att det var 

viktigt för de överlevande att bli uppsökta av dem och att de fanns de som inte orkade ta 

sig till lägren och köa för att komma fram. Att det fanns språkbrister hämmade även 
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möjligheten för hjälpteamen att befinna sig hos de överlevande psykiskt, många kunde 

inte kommunicera med lägren då de inte kunde tala engelska och det inte fanns några 

tolkar på plats den första tiden. Den första tiden efter tsunamin och då hjälpteamen kom 

till Banda Aceh befann sig de överlevande i chockfasen. Hjälpteamen levde delvis upp 

till kraven som ställs på den hjälpgivande parten under den här fasen då hjälpteamen 

fokuserade på den yttre omsorgen och erbjöd vatten, mat och det mest basala, om än det 

bara gällde de överlevande som orkade ta sig till lägren. Deltagare i fokusgruppen 

berättade att de i lägren sa olika saker och att det var rörigt.  

 

Hjälpteamen blev inte de som fokusgruppsdeltagarna kunde vända sig till. Kanels A-B-

C modell för krisarbete grundar sig i att den hjälpgivande parten lyssnar på individen 

som behöver hjälp och sätter sig in i individens situation (Payne 2005:150–151). Som 

ovan nämnt berättade fokusgruppen att de som ville få information var tvungna att söka 

upp hjälpteamen i deras läger och det uppstod svårigheter i att ta till sig det som 

hjälpteamen sa då olika hjälpteam och läger sa olika saker. Hjälpteamen satte sig inte in 

i de överlevandes situation och lyssnade på vad de hade att säga. 

 

5.3.4 Delanalys tema 2 intentionell makt 

Olika maktresurser krävs för att kunna utöva makt, maktresurser kan bland annat vara 

rätten att fatta beslut eller möjligheten att bevilja hjälpinsatser (Franzén 2005:86–87, 

Swärd och Starrin 2006:248–250). Hjälpteamen som var på plats efter tsunamin besatt 

maktresurser då de kunde bestämma över hjälpen de förmedlade och hur informationen 

kring den skulle se ut och förmedlas till de överlevande. Enligt fokusgruppsdeltagarna 

var informationen om hjälpen knuten till lägren och de som ville ta del av informationen 

fick därför ta sig dit. Inom det intentionella maktbegreppet knyts makten till den 

handlande aktören och det är aktörens handlingar, intentioner, mål och vilja som har en 

central plats (Franzén 2005:86–87, Swärd & Starrin 2006:248–250). Utifrån 

fokusgruppsdeltagarnas berättelser kan vi se att hjälpen styrdes av intentionell makt och 

att det var hjälpteamen som i det här fallet var den handlande aktören. 

Återuppbyggnaden styrdes av hjälpteamen och deras viljor, inte av deltagarna i 

fokusgruppens eller andra överlevandes. De som hade överlevt besatt ingen makt i 

frågan om återuppbyggnad eller i hur informationen till dem skulle förmedlas. Att 

fokusgruppen och de andra överlevande fick olika svar i olika läger och från olika 

hjälpteam kan ha varit för att de olika lägren hade olika intentioner och viljor i hur 

hjälpen skulle se ut eller över hur återuppbyggnaden i ett kvarter skulle planeras. De 

olika lägren med sina hjälpteam kan ha haft skilda mål. 
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5.3.5 Delanalys tema 2 Paternalism 

Det paternalistiska synsättet handlar om överlägsenhet och över- och underordning. 

Utgångspunkten för paternalism är att personen som är i behov av hjälp inte själv vet 

vad som är bäst för sig själv utan det är upp till ”specialister” att avgöra vad som är bäst 

för personen. Paternalism handlar om att en människas handlingar eller valmöjligheter 

inskränks utan att individen har gått med på det. Inskränkningen och begränsningen av 

individens valmöjligheter görs med skälet att det är för personens eget bästa (Swärd & 

Starrin 2006:254–255, Starrin 2000:82–83).  

 

Deltagare i fokusgruppen berättade att det var svårt att få information kring 

återuppbyggnaden och när den skulle börja. Fokusgruppsmedlemmarna och de andra 

överlevarna var underordnade hjälpteamen och de som bestämde. Det var upp till 

hjälpteamen eller andra personer att bestämma om hjälpen och exempelvis 

återuppbyggnaden, de var specialister och visste därför vad som var bäst för de som var 

i behov av hjälp. De överlevande som ville hjälpa till med återuppbyggnaden var 

underordnade hjälpteamen och deras handlingar och valmöjligheter blev inskränkta. 

Hjälpteamen, specialisterna, bestämde att det bästa för de överlevande var att inte hjälpa 

till att bygga upp husen och de överlevandes valmöjligheter och handlingar blev därav 

inskränkta. 

 

5.3.6 Koppling till tidigare forskning 

Resultaten från analysen stämmer överens med tidigare forskning om att 

kommunikationen mellan de olika hjälporganisationerna samt mellan lokalbefolkningen 

och hjälporganisationerna inte fungerade så bra som fokusgruppsdeltagarna hade 

önskat. I EUs utredning EU’s contribution to the international response to the 2004 

Asian Tsunami: Achievements, next steps and lessons learned (Europeiska 

kommissionen 2009) lyfts brister i kommunikationen fram mellan de hjälpgivande 

parterna och de överlevande (Europeiska kommissionen 2005:9). 

 

5.4 Tema 3 Psykosociala följder 

Tema tre handlade om den psykosociala påverkan som hjälpen från de andra länderna 

hade på fokusgruppsdeltagarna. Vad för typ av psykosocial hjälp som erbjöds och hur 

hjälpen påverkar dem flera år efter händelsen. Temat är uppdelat i två underteman, hjälp 

med att bearbeta erfarenheterna efter tsunamin och hur utformningen av hjälpen 
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påverkar gruppen flera år efter tsunamin.  

 

 

5.4.1 Hjälp med att bearbeta erfarenheterna efter tsunamin 

Fokusgruppen diskuterade i vilken mån de fick utlopp för sina känslor och om det fanns 

utrymme för dem att tala med någon utomstående om de traumatiska händelserna de 

varit med om. De talade om sina känslor kring den hjälp som gavs och vad de hade 

förväntat sig av lägren gällandes deras välmående och möjlighet till att gå vidare och 

lämna tsunamin bakom sig. De diskuterade även om den kaotiska situationen och att 

hjälpteamens sena ankomst till området påverkade organiseringen av hjälpen som i sin 

tur påverkade vad hjälpen bestod av.  

 

Citat deltagare 3: ”Vi var alla i chock, ingen hade väntat sig det här. /…/ Det var så 

svårt att förstå hur mycket tsunamin förstörde och hur många människor den tog med 

sig tillbaka. /…/ Jag hade många blandade känslor som jag var tvungen att gömma 

undan för att klara den första tiden. Det hade varit skönt att kunnat få prata med någon     

utomstående om det.” 

 

Citat deltagare 2: ”Vi grät och jag ville skrika. Sedan kändes det tomt. /…/ Vi tänkte på 

alla andra och att det var bäst att inte göra det värre för dem genom att vara 

hysteriska. /…/ Det borde ha funnits ett ställe dit man kunde gå för att gråta och vara 

arg. Där vi hade kunnat prata med någon som hade kunskap om trauman.” 

 

Citat deltagare 4: ”Jag fick ingen hjälp alls med hur jag kände, varken jag, min familj 

eller vänner. /…/Det fanns inga psykologer eller utbildade människor jag kunde prata 

med eller som kunde hjälpa mig, om det fanns så var de i sådana fall väldigt svårt att 

finna dem. Det enda jag hörde var om de projekt som skulle påbörjas, nya hus, 

områden, vägar och skolor.” 

 

Citat deltagare 1: ”När vi fick höra att det skulle komma många hjälpteam till oss blev 

vi glada för det. Vi trodde att vi skulle få hjälp direkt med att röja upp och börja bygga. 

/…/ Jag trodde att de som kom skulle hjälpa oss att gå vidare genom återuppbyggnad 

av allt som förstörde. /…/ Vi trodde också att vi skulle få prata och få information om 

hur vi skulle kunna leva ett normalt liv igen.”  

 

Citat deltagare 3: ”På vissa platser här var det kaos. Vissa familjer var helt utplånade 
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och i andra hade bara ett fåtal överlevt. /…/ De som vi träffade i lägren verkade bli 

förvånade när vi talade om hur det låg till. De kom när många av de döda återfanns 

och en del i hjälpteamen trodde inte att vi behövde så mycket hjälp som vi behövde. /…/ 

Det fanns ingen att prata med om sina känslor. Kristna präster och andra personer som 

kom från kristna organisationer utomlands erbjöd sig men inte någon i lägren. Vi fick 

andligt stöd av imamer och andra människor från moskéerna i närheten.” 

 

Citat deltagare 2: ”Vi fick mat, vatten och ett tillfälligt boende. Vi bara satt där och 

försökte hjälpa till så gott det gick men allt kändes så meningslöst. Ibland funderade jag 

över om det hade varit bättre om vi också hade dött. /…/ Vi hade verkligen behövt prata 

med någon om allt.” 

 

Citat deltagare 3: ”Många i lägren var så snälla och de kände verkligen för oss. Vi 

pratade lite om hur det kändes och hur jag skulle fokusera för att gå vidare men det var 

alltid under så kort tid. De hade andra uppgifter som de skulle sköta så vi kunde inte 

prata så länge. /…/ Jag hade velat prata med någon enskilt under en längre tid och inte 

bland alla som sökte hjälp i lägren.”   

 

5.4.2 Hur utformningen av hjälpen påverkar gruppen flera år efter tsunamin 

Under samtalet kom fokusgruppens diskussioner in på hur hjälpen de mottog efter 

tsunamin påverkar dem idag, flera år efter händelsen. De pratade om vad de tror att 

avsaknaden av psykologer och andra människor som de överlevande skulle ha kunnat 

tala med om sina erfarenheter har resulterat i. Diskussionen fortsatte och gruppen 

resonerade kring om hjälpen de var i kontakt med endast fokuserade på det materiella 

och absolut nödvändigaste.  Fokusgruppsdeltagarna berättade även om sina erfarenheter 

av den oreda och det kaos som rådde när hjälpteamen anlände och försökte samordna 

sina insatser, om det ledde till mer problem för gruppen som stress, ångest och ovetskap 

om framtiden då de upplevde att olika hjälpteam sa och utlovade olika saker.  

 

Citat deltagare 3: ”De trodde att vi behövde nya vägar och nybyggda hus men det vi 

hade behövt var en strategi för att gå vidare i livet och hantera våra känslor. /…/Jag 

menar hur kan man återgå till livet innan allt hände när man har hittat de ruttnande 

liken efter sina familjemedlemmar och vänner? /…/ En ny fin väg hjälper inte mig och 

säkerligen ingen annan heller med demonerna som tsunamin gav oss.” 

 

Citat deltagare 2: ”Det jag fick var ett nytt och modernt hus men det kunde jag vara 
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utan för innan jag fick det var jag tvungen att skaffa mig ett annat och där hade jag 

kunnat stanna. /…/Jag hade dödsångest och hade ingen aning om hur jag skulle börja 

kunna leva igen. Halva min familj dog och jag kan aldrig bli av med bilderna i mitt inre 

efter alla lemlästade döda kroppar och den stora förödelse som tsunamin lämnade efter 

sig” 

 

Citatdeltagare 4: ”Vi är många som fortfarande mår dåligt. Vi kan aldrig glömma. /…/ 

Så här i efterhand är jag säker på att vi hade mått bättre om vi hade fått prata med 

psykologer så att vi kunde bearbeta allt vi gick igenom. De fanns så många läger och 

människor på plats som ville hjälpa. Jag tycker att de borde ha funnits utbildat folk som 

fokuserat på det psykiska. /…/ Hjälpen vi fick var materiell och kortsiktig, vi hade 

behövt mycket mer. Vi visste inte hur vi skulle hantera allt.” 

 

Citat deltagare 3: ”Det var så hemskt, vissa bilder har fortfarande inte lämnat mig. Alla 

mådde dåligt och det blev värre av att vi inte visset någonting. /…/ I lägren sa de olika 

saker och många gånger förstod vi inte vad de sa. /…/ Det gjorde mig och många andra 

stressade och allt blev värre, jag kände mig helt maktlös och ville ge upp. /…/ Jag tror 

att den tiden har påverkat livet idag, jag mår dåligt ibland till och från och jag tror att 

det hade varit bättre nu om det hade skötts bättre då. /…/ De kunde bygga upp allt från 

grunden och ge oss mat men inte hjälp med hur vi mådde. De borde ha haft resurser för 

det.” 

 

Citat deltagare 2: ”Min livssituation förändrades egentligen inte av hjälpen, flera år 

efter katastrofen mår jag fortfarande psykiskt dåligt och har problem att leva ett 

normalt liv. /…/Jag kan inte ens gå ner till havet.”  

 

Citat deltagare 1: ”Jag tror att mycket av de överlevandes lidande hade kunnat 

begränsas om det hade funnits en bättre struktur i lägren. Vi hade nog kunnat må och 

känt oss bättre idag. Vi är många som inte riktigt kan leva fullt ut idag trots att det är 

många år sedan det där. /…/  Varför ordnade de inte med psykologer? Jag vet att det är 

viktigt att släppa ut allt man bär på efter ett trauma och det vi gick igenom var något så 

ofattbart hemskt. /…/ Det är tur att vi har vår moské idag, där finner vi tröst när allt 

känns hopplöst.” 

 

Citat deltagare 3: ”Det tog lång tid för mig att försonas med Gud. Under tiden efter 

tsunamin förstod jag inte varför det hände. /…/ Jag var så deprimerad och många 
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omkring mig delade mitt tillstånd. Jag mår fortfarande dåligt idag men nu träffar jag en 

kurator som jobbar inom församlingen. /…/ Jag har fått berättat för mig att det är 

viktigt att människor som varit med om traumatiska händelser får prata om det och 

bearbeta dem med någon som lyssnar. /…/ Varför fick vi inte prata med kuratorer då? 

Direkt efter tsunamin? Det var då vi behövde dem som mest. /…/ Jag tror att livet hade 

varit vänligare idag om lägren inte bara hade givit oss materiella ting. Vi hade mått 

bättre psykiskt idag.” 

 

5.4.3 Delanalys tema 3 kristeori 

Fokusgruppen berättade att det var brist på människor i lägren som arbetade med att 

prata med de överlevande om deras erfarenheter och känslor. Mönstren i fokusgruppens 

berättelser gäller även att hjälpen var kortsiktig och fokuserade på det materiella som 

mat och återuppbyggnad. Deltagarna fick vända sig till andra för att kunna prata om 

sina erfarenheter och flera år efter tsunamin mår många fortfarande väldigt dåligt. Enligt 

kristeori kan den krisdrabbade få möjlighet till att bearbeta det som har hänt om den 

drabbade ges möjlighet att ge utlopp för och visa sina känslor kring det inträffade, både 

av sin omgivning och av sig själv. Bearbetningen kan leda till att den som drabbats av 

krisen blir mer mogen och får en ökad kompetens för att klara av svårigheter i framtiden 

(Persson 1995:9–11).  

 

Under intervjun berättade fokusgruppen att det inte fanns några människor i lägren som 

de kunde tala med om sina känslor, bortsett från en person som kunde prata lite löst med 

en hjälparbetare men som hade önskat enskilda djupare samtal. Fokusgruppen fick 

ingen hjälp med att bearbeta sina erfarenheter kring tsunamin av hjälpteamen utöver den 

materiella hjälp som de erbjöds i lägren. En deltagare i fokusgruppen berättade att 

deltagaren var tvungen att gömma sina känslor den första tiden och att det hade varit 

skönt att få tala med någon. Att en del inte gavs eller gav sig själva möjlighet att 

uttrycka sina känslor kring det inträffade kan ha lett till att de flera år senare fortfarande 

mår psykiskt dåligt.  

 

Deltagarna i fokusgruppen berättade att de har svårt att glömma det som hände och att 

gå vidare och leva ett normalt liv idag. De sa att de tror att de och andra överlevande 

hade mått bättre idag om de hade fått hjälp direkt efter tsunamin med att bearbeta 

erfarenheterna. I krisens andra fas, reaktionsfasen, gör smärtan som den krisdrabbade 

känner att den drabbade ställs inför uppgörelse eller flykt. Den som ska hjälpa den 

krisdrabbade har en viktig roll i den här fasen och ska försöka påverkar den drabbade så 
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att den drabbade väljer uppgörelse, om det sker finns det förutsättningar för bearbetning 

av traumat då den krisdrabbade känner att han eller hon öppet kan visa sina känslor. 

Människor som blir bemötta på ett lämpligt sätt har ofta en stor bearbetningsförmåga 

(Persson 1995:34–35,45,47,53,55–57). Att hjälpteamen var oförberedda på det rådande 

läget i Banda Aceh efter tsunamin kan ha påverkat deras möjlighet till att bistå de 

överlevande med bearbetande samtal. En viktig del i bearbetningsarbetet av ett trauma 

är att öppet kunna visa sina känslor vilket de överlevande inte direkt uppmuntrades till 

då hjälpen främst fokuserades på det materiella som mat och tillfälligt skydd.  

 

Enligt kristeori är det viktigt att den som ska hjälpa någon har en ändamålsenlig 

hållning, En del i det här förhållningssättet är att den hjälpgivande personen har 

kunskaper kring kriser, om hur de uppstår, hur de visar sig samt hur ett krisförlopp kan 

se ut (Persson 1995:34–35,45,47,53,55–57). Baserat på fokusgruppsdeltagarnas 

berättelser kring avsaknaden av psykisk hjälp och att det inte fanns någon professionell 

person att tala med för de överlevande kan det ha funnits brister i hjälpteamens 

kunskaper. Kanels A-B-C modell lägger stor vikt på den hjälpgivande och att den 

hjälpgivande parten lyssnar till den krisdrabbade, att lyssna och sätta sig in i den 

drabbades situation är modellens ryggrad (Payne 2005:161–162). Enligt fokusgruppens 

utsagor tolkar vi det som att hjälpteamen inte satte sig in i de drabbades situation eller 

att de gjorde det men struntade i att göra något åt behoven de fann. Alla i fokusgruppen 

uttryckte önskningar om att det borde ha givits utrymme för samtal och stöd och om 

hjälpteamen hade lyssnat borde de ha sett till att det fanns tillgängligt.   

 

5.4.4 Delanalys tema 3 intentionell makt 

Det intentionella maktbegreppet handlar om maktutövning och möjligheten att få sin 

vilja igenom i olika sammanhang även om det strider mot viljan eller intresset hos den 

andra parten. Effekterna av maktutövning kan både vara positiva och negativa. 

Maktutövning hänger även samman med tillgången på olika maktresurser, exempelvis 

rätten att fatta beslut och möjligheten att bevilja olika hjälpinsatser (Franzén 2005:86–

87, Swärd & Starrin 2006:248–250). Den intentionella makten var närvarande i hjälpen 

och det var hjälpteamen och deras läger som besatt maktresurserna. Det var de som 

styrde över hjälpinsatserna och vad hjälpen skulle bestå av. 

 

 Fokusgruppen berättade att de hade önskat att hjälpen utöver det materiella skulle ha 

innehållit möjlighet för de överlevande att få prata med psykologer. En deltagare i 

fokusgruppen berättade att deltagaren inte fick någon hjälp alls med att prata om det 
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som inträffat. Inte heller deltagarens familj eller vänner fick tillgång till det. 

Fokusgruppen berättade att de flera år efter tsunamin fortfarande mår psykiskt dåligt 

över det som de var med om, en deltagare berättade att deltagaren fortfarande inte kan 

bli av med de inre bilderna av alla döda.  

 

Effekterna av att hjälpen bestämdes och utformades efter hjälpteamens viljor har enligt 

fokusgruppens berättelser varit negativt för dem. Avsaknaden av hjälp med att bearbeta 

deras erfarenheter och avsaknaden av samtal om deras psykiska välmående efter 

tsunamin har fått negativa effekter genom att fokusgruppsdeltagarnas liv flera år efter 

tsunamin begränsas av deras psykiska tillstånd. Deltagarna berättar att de mår dåligt till 

och från och tror att deras psykiska situation hade kunnat vara bättre för dem om 

hjälpen efter tsunamin hade innehållit samtalshjälp och bearbetning av det inträffade.  

 

Enligt det intentionella maktbegreppet är den som är i stånd att göra saker den som 

besitter makt (Franzén 2005:86–87). Individer som arbetar med människor är alltid 

omgivna av en maktaspekt som lätt kan skylas då arbetets fokus ofta centreras på de 

stödjande och hjälpande delarna i arbetet med personerna som behöver hjälp (Swärd & 

Starrin 2006:248–249). Då fokusgruppsmedlemmarna inte direkt kunde påverka 

hjälpens innehåll då innehållet reglerades av hjälpteamen var det hjälpteamen som 

besatt makten. 

 

5.4.5 Delanalys tema 3 paternalism 

Paternalism handlar om att en människas handlingar eller valmöjligheter inskränks. 

Begränsningen av en individs valmöjligheter görs med skälet att det är för personens 

eget bästa (Swärd & Starrin 2006:254–255, Starrin 2000:82–83). Som vi har nämnt 

tidigare berättade fokusgruppen att de inte blev erbjudna någon hjälp som fokuserades 

på deras psykiska hälsa, de kände ett behov av att tala med någon om det som skett men 

det fanns ingen i lägren som hade det som arbetsuppgift. Enligt det paternalistiska 

synsättet så var hjälpteamen specialisterna och de som behövde hjälp var de som 

överlevt tsunamin, överlevarna visste inte vad som var bäst för dem efter tsunamin och 

det var därför upp till specialisterna, hjälpteamen, att avgöra det.  

 

De överlevandes valmöjligheter var inskränkta och hjälpen utformades och bestämdes 

enbart av hjälpteamen, med skäl att det var för de överlevandes bästa, enligt det 

paternalistiska synsättet.  Att hjälpen såg ut som den gjorde och att fokusgruppen inte 

kunde påverka och förändra innehållet i hjälpen kan bero på att det fanns ett 
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paternalistiskt förhållningssätt i lägren och i utformningen av hjälpen. Det kan bli 

problem om de paternalistiska auktoriteterna, de som ses som experter och bestämmer, 

inte har någon egen erfarenhet i de situationer eller problem som de ska hitta lösningar 

till (Swärd & Starrin 2006:254–255, Starrin 2000:82–83).  

 

En deltagare i fokusgruppen berättade att de enda som erbjöd samtalshjälp var kristna 

präster och andra personer som tillhörde olika kristna organisationer från utlandet eller 

imamer och folk från moskéer i närheten. En annan tyckte att med så många läger och 

hjälpteam på plats borde det även ha funnits utbildade personer som kunde sköta den 

mentala hjälpen. Att hjälpen var utformad som den var med avsaknad av hjälparbetare 

som fokuserade på samtalshjälp kan enligt det paternalistiska synsättet ha att göra med 

att hjälpteamen inte hade egna erfarenheter kring det som skedde i Banda Aceh. Om de 

hade haft erfarenhet från en katastrof så stor och förödande som tsunamin i indiska 

oceanen år 2004 hade de kanske förstått vikten av samtalshjälp och bearbetning för de 

överlevande och hur en tidig insats med just det här skulle kunna påverka de 

överlevandes framtida liv. Bilden som paternalismen ger kan vara att specialisterna är 

beskyddande mot dem som behöver hjälp och att de vill väl, men det behöver inte vara 

sanningen. De hjälpgivande kan hysa en oäkta kärlek till dem som behöver hjälp, då 

specialisterna endast involverar sig i de hjälpbehövandes behov när det tjänar 

specialisternas eget intresse (Swärd & Starrin 2006:254–255, Starrin 2000:82–83).  

 

5.4.6 Koppling till tidigare forskning 

Fokusgruppsdeltagarna berättade om avsaknaden av psykologisk hjälp efter tsunamin 

och att de hade önskat att sådan skulle finnas. Resultaten stämmer överens med tidigare 

forskning, exempelvis undersökningen The Meaning of Build Back Better: Evidence 

from Post-Tsunami Aceh and Sri Lanka (Ashmore et al. 2008) där avsaknaden av 

psykologisk hjälp tas upp och där vikten av sådan beskrivs (Ashmore et al. 2008:298). 

 

5.5 Helhetsanalys kristeori 

Deltagarna har egna erfarenheter som de delar med sina anhöriga och vänner om att det 

är viktigt att få prata med någon och att det skulle kunna påverka den psykiska hälsan 

senare i livet om krisdrabbade personer får samtalshjälp efter en katastrof.  Deltagarna i 

fokusgruppen berättade att de flera år efter tsunamin fortfarande mår psykiskt dåligt till 

och från. Några har svårt att bli av med obehagliga bilder från katastrofen och en 

deltagare kan inte gå ner till havet. Enligt kristeori är det väsentligt att den som drabbats 
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av en kris tillåts att uttrycka och ge utlopp för sina känslor för att kunna bearbeta det 

som skett, vilket kan påverka personen positivt i framtiden då de kan ha fått erfarenheter 

och bättre kan klara av svårigheter (Persson 1995:9–11). Att erbjuda samtalshjälp i 

anslutning till katastrofen där den drabbade får ventilera sina erfarenheter och känslor 

kan därför påverka den drabbade positivt i framtiden då personen får hjälp med 

bearbetningen av det som inträffat. Fokusgruppen berättade också att det är viktigt att de 

som kommer för att hjälpa de överlevande efter en katastrof är väl förberedda då dålig 

organisering och samarbete mellan olika läger påverkar de som är i behov av hjälp 

negativt. Oredan förvärrar situationen för de drabbade enligt fokusgruppen då de inte 

riktigt vet vad som gäller och vilka som kan bistå dem med vad. 

 

Fokusgruppen berättade om deras erfarenheter av att informationen till de överlevande 

lades på de överlevande och att det var upp till dem att ta reda på vad som skulle ske då 

hjälpteamen stannade i sina läger. De hade önskat att hjälpteamen hade varit bättre 

organiserade och att de hade haft en bättre strategi för att sprida informationen. Enligt 

kristeori krävs det att den som skall hjälpa den som drabbats av en kris måste befinna 

sig där den drabbade är, både psykiskt och fysiskt, att den som skall hjälpa tydligt visar 

att han eller hon vill hjälpa och att den drabbade har någon som lyssnar och kan vända 

sig till (Persson 1995:34–35,45,47,53,55–57).  

 

En annan viktig punkt i katastrofhjälp enligt fokusgruppen är att kommunikationen 

mellan de som överlevt och hjälpteamen på plats är god och att de kan tala med 

varandra. Fokusgruppen berättade om svårigheterna med att tala med lägren då många 

av de överlevande inte kunde prata engelska och många i hjälpteamen inte kunde de 

överlevandes modersmål. En modell för kristeori är Kanels A-B-C modell vars grund 

betonar vikten av att den hjälpande parten skapar en god relation till individen genom 

att lyssna på individen och försöka sätta sig in i individens situation (Payne 2005:161–

162). Språket är mycket viktigt enligt fokusgruppen och för att kunna lyssna och skapa 

en god relation till de drabbade måste hjälpteamen kunna kommunicera med de 

drabbade som behöver hjälp. 

 

5.5.1 Helhetsanalys intentionell makt 

Fokusgruppsdeltagarna berättade att de inte upplevde det som att de hade något direkt 

inflytande över hjälpen och vad den innehöll. Hjälpen bestod av materiella ting och när 

deltagare ut fokusgruppen bad om något annat i lägren så fanns det inte att få. En 

fokusgruppsmedlem berättade att medlemmen hade önskat bönemattor som personen 
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inte kunde få i lägren utan personen fick förlita sig på människor på andra platser i 

landet för att få det. En annan i fokusgruppen berättade under intervjun att det var 

hjälpteamen och lägren som bestämde om återuppbyggnaden och vart byggnader skulle 

placeras. Enligt det intentionella maktbegreppet handlar maktutövning om möjligheten 

att få igenom sin vilja i olika sammanhang även om det strider mot viljan eller intresset 

hos den andra parten. För att kunna utöva makt krävs olika typer av maktresurser, 

exempelvis möjligheten att bevilja olika bidrag och hjälpinsatser (Franzén 2005:86–87, 

Swärd & Starrin 2006:248–250). Grundat på fokusgruppens uttalanden är intentionell 

makt inte den typ av makt som bör råda när det gäller katastrofhjälp och utformning av 

den. Istället bör makten vara fördelad så att båda parterna, de som ska hjälpa och de som 

behöver hjälp kan påverka utformningen av hjälpen och vad den innehåller. 

Fokusgruppen och dess medlemmar uttryckte att hjälpen borde ha innehållit andra ting 

och även hjälp med att gå vidare och möjlighet till att få tala med någon professionell 

person i lägren. Enligt fokusgruppens uttalanden hade de upplevt hjälpen som bättre om 

de hade haft större påverkan på innehållet av den. 

 

5.5.2 Helhetsanalys paternalism 

Baserat på fokusgruppsmedlemmarnas berättelser kring hjälpen var en brist i den att de 

överlevande inte kunde påverka den så mycket. Exempelvis berättade en 

fokusgruppsmedlen att några som överlevt ville hjälpa till med återuppbyggnaden men 

att de inte fick det för att återuppbyggnaden skulle skötas av andra. Vi tolkar det som att 

det fanns ett paternalistiskt förhållningssätt hos hjälpteamen och i deras läger då 

fokusgruppsdeltagarna och andra överlevande inte gavs tillåtelse att påverka 

utformningen av hjälpen. Paternalism handlar om att en människas handlingar eller 

valmöjligheter inskränks utan att individen har givit sitt klart uttalade medgivande och 

inskränkningen och begränsningen görs med skälet att det är för personens eget bästa. 

Enligt paternalism är personen som är i behov av hjälp inte förmögen att själv veta vad 

som är bäst för honom eller henne, utan ska avgöras av ”specialister” (Swärd & Starrin 

2006:254–255, Starrin 2000:82–83). Baserat på fokusgruppsintervjun och deltagarnas 

berättelser hade de själva velat ha större möjlighet till att påverka hjälpen och dess 

innehåll. De berättade att de hade önskat andra saker utöver det som hjälpen bestod av 

och att de var tvungna att förlita sig på andra människor på andra platser i landet eller 

utomlands. En fokusgruppsmedlem berättade att hjälpen sköttes efter hjälpteamens 

viljor och att de säkerligen hade goda intentioner men att det borde ha varit de 

överlevande som skulle ha fått bestämma över hjälpen och sin framtid. Utan ett 

paternalistiskt förhållningssätt hos hjälpteamen och i utformningen av hjälpen skulle det 
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ha kunnat vara möjligt. 

 

 

5.5.3 Koppling till tidigare forskning 

Studiens resultat, både delanalyser och helhetsanalysen, stämmer överens med den 

tidigare forskningen som presenteras i kapitel 2. Likheter finns gällandes de olika 

deltemana delaktighet och inflytande, information och psykosociala följder. Det fanns 

brister i hjälparbetet enligt fokusgruppsdeltagarna på alla ovan nämnda teman. Den 

tidigare forskningen som vi har tagit del av och som tar upp bristerna i hjälparbetet är 

exempelvis Rapporten “Where’s My House”? Improving communication with 

beneficiaries: an analysis of information flow to tsunami affected populations in Aceh 

Province (Wall 2005), undersökningen The Collaborative learning project 

(Collaborative learning project 2005) och studien Impact of the tsunami response on 

local and national capacities (Scheper et al. 2005). 

 
6 Diskussion 

I den här avslutande delen av arbetet presenteras en sammanfattning av studiens resultat 

och diskussion förs kring alternativa tolkningar av studiens resultat, koppling till 

tidigare forskning samt förslag till fortsatt forskning. 

  

6.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med vår undersökning var att söka förståelse för en mindre grupp invånare i 

Banda Acehs erfarenheter av det internationella bistånd som de tagit del av efter 

tsunamin samt hur hjälpen har påverkat dem. Studiens frågeställningar löd: 

1. Hur har ett mindre urval av invånarna i Banda Aceh upplevt den hjälp och det 

stöd som de fått genom utländskt bistånd efter tsunamin år 2004? 

2. Hur har ett mindre urval av invånarna i Banda Aceh påverkats psykosocialt av 

den hjälp som de mottagit? 

 

Studiens resultat baserat på de svar och uttalanden som kommit fram under vår 

fokusgruppsintervju är att deltagarna ansåg att det fanns brister i hjälpen efter tsunamin. 

Fokusgruppsdeltagarna är alla tacksamma för att de har fått hjälp med det som var 

livsnödvändigt exempelvis mat, vatten och skydd. Bortsett från den första akuta och 

basala katastrofhjälpen tycker de att hjälpen har skett över deras huvuden och att de inte 

kunnat vara med och påverka den på något sätt. Fokusgruppsdeltagarna tycker även att 

de hjälpteam som var på plats efter tsunamin var dåligt förberedda och dåligt 
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informerade om hur läget var i Banda Aceh. De ansåg också att det fanns brister i 

informationen kring hjälpen och hur den kommunicerades till de överlevande 

människorna. Flera år efter tsunamin mår deltagarna i fokusgruppen fortfarande 

psykiskt dåligt till och från och de hade alla önskat att den hjälp som de erbjöds av 

hjälpteamen även hade bestått av samtalshjälp med mer fokus på de överlevandes 

psykiska välmående.   

 

6.2 Alternativa tolkningar av studiens resultat 

Vi valde att använda oss av teorier som fokuserade på kriser och olika aspekter av makt. 

Vi hade kunnat välja andra teorier och använt dem som analysverktyg och hade då 

kanske fått fram andra resultat än de vi nu fick. Om vi hade använt en annan metod 

istället för en fokusgruppsintervju, hade resultaten också kunnat skilja sig från de vi nu 

fick fram i studien. Något annat som skulle kunna påverka resultatet av studien är om 

någon annan skulle analysera och tolka det insamlade materialet, det finns alltid 

möjlighet till alternativa tolkningar kring en studies resultat. Fokusgruppen berättade att 

de tyckte att det fanns brister i den hjälp de blev erbjudna av hjälpteamen och att hjälpen 

även borde ha fokuserats på de överlevandes psykiska välmående och inte endast på 

vatten, mat och återuppbyggnad. Att hjälpen efter en så omfattande katastrof fokuseras 

på livsuppehållande åtgärder är egentligen en självklarhet. Den första prioriteringen för 

hjälpteam är att se till att människor överlever genom att de mest basala behoven blir 

tillgodosedda. Hjälpteamen som var på plats i Banda Aceh kanske hade inställningen att 

deras uppgift var att hjälpa till med de mest akuta åtgärderna och ansåg att de inte själva 

besatt den kompetens som krävdes för att ge psykiskt stöd och finna långsiktiga 

lösningar för de drabbades psykiska hälsa. De kanske ansåg att det var ett arbete som 

den indonesiska staten eller organisationer i landet borde stå för då de borde vara bättre 

utrustade för uppgiften. Då de indonesiska myndigheterna och andra inhemska 

organisationer förmodligen var väl insatta i områdets kultur, religion och historia och då 

de delar samma språk och kan kommunicera utan problem borde de ha haft bra eller 

bättre förutsättningar för att bistå de som överlevt på den här punkten.  

 

6.3 Koppling till tidigare forskning 

Vår undersöknings resultat stämmer överens med resultaten i många av de utvärderingar 

och rapporter som vi presenterat i uppsatsens kapitel ”tidigare forskning” och belyser de 

problem som fanns eller uppstod i Banda Aceh i samband med hjälparbetet. Att arbetet 

med insatser i katastrofdrabbade områden måste utvecklas är de flesta undersökningar 

eniga om, det ser vi även tydligt i vår undersökning. Mer hänsyn måste tas till lokala 
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förhållanden och de hjälpteam och hjälporganisationer som finns på plats i drabbade 

områden måste vara väl insatta i gällande förhållanden och bortse från vad som kan vara 

norm i andra samhällen. Att hjälpa människor i kris kräver stor respekt och förståelse 

för den drabbades personliga förutsättningar och ställer höga krav på det bistånd som 

levereras och de personer som levererar den. Att de bistående länderna hade större makt 

än mottagarna blev tydligt i vår undersökning där hjälp inte gavs till dem som kanske 

mest behövde det utan till dem som hade möjlighet att själva söka efter den i 

hjälpteamens läger. Även det faktum att de bistående länderna bestämde vilka varor 

som skulle finnas utan att först ta reda på vad de överlevande faktiskt efterfrågade och 

ansåg vara viktigast för dem är ett tecken på att makten låg hos de bistående länderna 

och hjälpteamen. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

När vi sökte information och tidigare forskning kring ämnet om hur människor påverkas 

av katastrofhjälp från andra länder fann vi inte så mycket. Därför anser vi att det skulle 

behöva diskuteras och forskas mer kring ämnet då många länder, inte minst Sverige, vill 

bistå och hjälpa människor i nöd i andra delar av världen.  Nedan följer ett antal punkter 

med förslag till fortsatt forskning inom ämnet, några punkter som vi anser bör 

uppmärksammas och diskuteras hos de människor och stater som bedriver 

biståndsarbete och katastrofhjälp. 

 

1. Hur man bättre kan förbereda hjälparbetare och hela organisationer på att involvera 

befolkningen i de områden där biståndsarbete och katastrofhjälp utförs och att inse 

vikten av att göra mottagarna av biståndet delaktiga och låta dem påverka hjälpen som 

de får.  

 

2. När hjälparbetet sker i ett område som drabbats av någon sorts naturkatastrof med 

många döda, saknade och traumatiserade människor bör vikt läggas på psykologisk 

hjälp, med samtal och stöd. Forskningen skulle kunna handla om vilka skillnader som 

finns mellan personer som fått psykisk hjälp efter en katastrof och personer som inte fått 

någon alls och om det finns någon skillnad. 

 

 3. Hur krisdrabbade människor upplever hjälp och bistånd från personer med ett relativt 

okänt ursprung, kultur, religion och språk. 

 

3. Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att göra mer omfattande och 
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långvariga undersökningar där fler individer kan ingå under en längre tid. För att 

få svar på hur hjälpen verkligen har påverkat individernas liv bör de följas under 

en lång tid med en tidsram som sträcker sig över flera år. 
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Bilaga 

Nedan presenteras vår intervjuguide som fungerade som underlag vid 

fokusgruppsintervjun.  

 

8.1 Bilaga 

 

Interview Guide 

 

1. Participation and influence 

Could you influence the shaping of the aid at all? 

Were you able to decide anything about the aid you were given? 

Did you feel that you had any control of the situation and knew what was going on? 

 

2. Information 

What type of information did you received about the aid? 

If you did get any information, how did you get it? 

Did you feel that you had control of the situation and knew what was happening? 

 

3. Social and psychological impact 

How has the aid influenced your daily life on a psychosocial level? 

How have your life changed because of the aid? Bad or good doesn’t matter.  

Have you regained a similar life situation as you had before the disaster with the help of 

assistance?



 

 


