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Sammanfattning 

Allt fler socialarbetare väljer idag att åka ut i världen för att arbeta med olika projekt. Det 

internationella perspektivet är av stor relevans för socialt arbete då globaliseringen av världen 

gör länder allt mer beroende av varandra och sociala problem kräver internationella lösningar. 

Kunskaper om hur man arbetar med sociala problem på en strukturell nivå är mycket viktigt 

inom det internationella fältet för att uppnå hållbara förändringar. 

Syftet med uppsatsen har varit att bidra med en förståelse för hur socialarbetare arbetar med 

förändring utifrån ett strukturellt perspektiv inom socialt arbete i utvecklingsländer. Det vi frågat 

oss är vilka möjligheter som finns, vilka utmaningar och hinder som kan uppstå samt vilka 

metoder och kunskaper som är viktiga vid socialt förändringsarbete i utvecklingsländer då man 

arbetar utifrån ett strukturellt perspektiv. För att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar 

har vi valt att genomföra fem kvalitativa intervjuer med socialarbetare med erfarenhet av 

strukturellt socialt arbete i utvecklingsländer. Intervjumaterialet har bearbetats och analyserats 

utifrån: Teorier kring Social Mobilisering, Systemteori och Maktteorier samt utifrån tidigare 

forskning. 

Intervjumaterialet visar på att det finns stora möjligheter att uppnå förändring på strukturell 

nivå men att det kan uppstå utmaningar och hinder på vägen. Makt och hierarkier är exempel på 

sådana hinder. Viktiga metoder för att öka dessa möjligheter är exempelvis att arbeta på flera 

nivåer i samhället och att arbeta tillsammans med de människor som hjälpen åsyftar. Kunskaper 

om helhetsperspektiv som inkluderar individ, grupp och samhälle är av betydande vikt för 

socialarbetaren i det strukturella förändringsarbetet i utvecklingsländer och vikten av att vara 

lyhörd, respektfull och ödmjuk lyfts fram. 
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1. Inledning 

1.1 Inledande ord 

Sociala insatser sker i hela världen och tar sig olika former beroende på problemsituation, 

kontext, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. För socialarbetare finns idag många 

möjligheter att arbeta internationellt och det sker en ökande trend bland socialarbetare att rikta in 

sig på just internationellt socialt arbete. Det finns ett stort intresse i att åka ut i världen för att 

arbeta med olika projekt. Healy, som är en framträdande forskare inom internationellt socialt 

arbete, beskriver i sin bok International social work (2008) att intresset för internationellt socialt 

arbete vuxit runt om i världen de senaste åren. Detta menar hon att man kan se på det ökade 

antalet stipendier för internationella utbyten, många nya böcker och publicerade artiklar i ämnet 

samt att det startas upp kurser i socialt arbete med internationella perspektiv. Samtidigt som 

intresset kring det internationella sociala arbetet stiger finns även ett ökat behov av ett 

gränsöverskridande samarbete kring sociala problem. Detta menar Healy beror på att socialt 

arbete påverkas av globaliseringen i världen och att lösningar på sociala, ekonomiska och 

politiska problem kräver internationella samarbeten (a.a. s. xiii). 

Det finns beskrivet i böcker och tidigare forskning vilka metoder som är framgångsrika och 

vilka teorier man utgår ifrån i internationellt socialt arbete. Litteraturen fokuserar ofta på grupper 

och strukturer i samhället och att sociala problem angrips på bästa sätt genom ett strukturellt 

perspektiv. Att ha ett strukturellt perspektiv är en förutsättning för att se mönster och för att 

förstå hur och varför dessa problem uppstår. Som socialarbetare arbetar man ofta utifrån ett 

individperspektiv med fokus på den enskilda människan. Man möter till exempel människor i 

utsatta situationer och fokuserar på individuella hjälp- och stödinsatser. När det handlar om 

internationellt förändringsarbete är det en förutsättning att förstå hur och varför de problem man 

möter uppstår. 

Det internationella perspektivet är av stor relevans för socialt arbete då globaliseringen av 

världen gör länder allt mer beroende av varandra och att sociala problem kräver internationella 

lösningar. Kunskaper om hur man möter sociala problem på en strukturell nivå är mycket viktigt 

inom det internationella fältet för att långsiktiga förändringar ska uppnås. Då många strategier 

och synsätt på socialt arbete härstammar från västerländska industriländer krävs det även 

kunskaper om hur man angriper sociala problem i utvecklingsländer, där många av de 



 
 

6 

internationella satsningarna sker. Dessa frågor är viktiga för professionen socialt arbete för att 

anpassas till den utveckling som sker och de nya utmaningar som följer med globaliseringen. 

Vi vet alltså att man som socialarbetare har möjlighet att arbeta internationellt och att det 

internationella sociala arbetet enligt böcker och forskning fokuserar på främst grupper och 

strukturer. Frågan är hur det ser ut i verkligheten då man som socialarbetare åker ut och arbetar 

praktiskt i utvecklingsländer. Vad finns det för möjligheter att arbeta utifrån ett strukturellt 

perspektiv, hur förbereder man sig på arbetet, är det några särskilda förkunskaper man bör ha 

med sig och hur yttrar sig dessa metoder och teorier i praktiken? Vi anser att detta är ett 

kunskapsfält som behöver förtydligas. 

  

1.2 Arbetsfördelning 

Vi valde att skriva denna uppsats tillsammans i så stor utsträckning som möjligt, men för att 

effektivisera arbetet delade vi upp vissa delar mellan oss. Resultat, analys och diskussion skrev 

vi däremot till största del tillsammans för att få till ett enhetligt språk samt bättre reflektioner. Vi 

var båda delaktiga i samtliga intervjuer och transkriberingen av dessa delades i stort sett lika. För 

att försöka göra arbetet så rättvist som möjligt försökte vi se till att lägga ungefär lika mycket tid 

var och producera ungefär lika mycket text i de individuella delarna. Sammanfattning, Design, 

Etiska överväganden, Teoretisk utgångspunkt och Tolkningsprocessen har vi skrivit tillsammans. 

Nedan följer uppdelningen av arbetet: 

Följande delar är skrivna av Sara Lind: Alla delar i inledningen (förutom syfte och 

frågeställningar som vi formulerat tillsammans). I Bakgrunden: Socialt arbete i ett internationellt 

perspektiv, Strukturellt social arbete, arbete på makronivå och Globalisering. I tidigare 

forskning har Sara skrivit: Internationellt socialt arbete och dess svårigheter. I Metod och 

Materialdelen: Urval, Intervjubeskrivning, Bearbetning och analys. I teoridelen har Sara skrivit: 

Teorier kring Social mobilisering. Sara har även skrivit Förslag på vidare forskning. 

Följande delar är skrivna av Rebecca Zakrison: I Bakgrunden: Påverkansarbete, Community 

Practice & Community Work. I tidigare forskning har Rebecca skrivit: Komplettering av den 

globala agendan med strukturellt socialt arbete, Komplettering av den globala agendan med 

strukturellt socialt arbete och Fokusera på att bekämpa strukturella hinder. I Metod och 

Materialdelen: Arbetsfördelning, Förförståelse, Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, 

Litteratursök. I teoridelen har Rebecca skrivit: Systemteori och Maktteorier. 
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1.3 Disposition 

Efter det första inledande kapitlet som innehåller förord, förklaringar av begrepp, 

problemformulering, syfte och frågeställningar följer kapitel två med en generell genomgång av 

internationellt socialt arbete samt redogörelser för olika begrepp och teman som är 

utgångspunkter för vår studie. Kapitel tre innehåller tidigare forskning i området och i kapitel 

fyra redovisar vi hur vi gått till väga i forskningsprocessen samt vilka material vi använt oss av. 

Därefter följer kapitel fem med en genomgång av de teorier vår forskning bygger på och som är 

underlag för analys av resultatet, som presenteras i kapitel sex. I resultatdelen presenteras de svar 

vi fått genom intervjuer med fem personer med erfarenhet av internationellt socialt arbete. 

Svaren är indelade under rubriker som utgår från våra frågeställningar. Analysen och vår 

avslutande diskussion följer i kapitel sju och åtta. I kapitel nio kommer vi även med förslag på 

vidare forskning i ämnet. Varje nytt kapitel i uppsatsen inleds med en liten 

dispositionsbeskrivning av kapitlets innehåll för att tydliggöra för läsaren vad varje del innehåller. 

  

1.4 Förklaringar till begrepp i uppsatsen 

- Utvecklingsländer 

För att avgränsa urvalet inom internationellt socialt arbete ligger fokus i uppsatsen på 

utvecklingsländer. Det är ofta till så kallade utvecklingsländer många socialarbetare åker för att 

arbeta socialt i världen. Begreppet utveckling definieras i Nationalencyklopedin (1996) vara 

något som sker från ett lägre till ett högre och bättre tillstånd. Utveckling förutsätter alltså i regel 

ett ändamål och bygger på öppna eller dolda värderingar om vad som är eftersträvansvärt. (s. 

158) 

 I Nationalencyklopedin finns definitionen för begreppet u-land som där förklaras vara en 

förkortning av underutvecklat land eller, mer positivt uttryckt, utvecklingsland: 

  

Ordet har sedan 1940-talet använts om en mycket heterogen grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika, som 

varit föremål för humanitära och/eller strategiska hjälpinsatser i syfte att påskynda utvecklingen och därigenom 

minska klyftan mellan rika och fattiga. Den mer teoretiska innebörden har skiftat mellan underutveckling som ett 

stadium av ekonomisk eftersläpning och som en exploaterad position i världsekonomin. (Nationalencyklopedin, 

1996 s. 11) 
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Det finns ingen enhetlig lista över utvecklingsländer då det finns ett flertal definitioner på 

begreppet och då status på utveckling är problematiskt att kategorisera. Alla länder utvecklas 

men i olika takt och under olika förutsättningar. I uppsatsen menar vi med utvecklingsländer de 

länder som enligt definitionen ovan är föremål för humanitära och strategiska hjälpinsatser för att 

nå utveckling och minska klyftan mellan rika och fattiga samt länder med ekonomisk 

eftersläpning i världsekonomin. 

  

- Förändringsarbete 

När begreppet förändringsarbete används i uppsatsen menas att arbetet som utförs har i syfte att 

bidra med förändring i en viss kontext för att motverka uppkomst av sociala problem. För att 

orsaka förändring ligger fokus på bakomliggande orsaker till de problem man arbetar mot och på 

att se alternativa vägar för att undkomma dessa orsakande faktorer. 

Netting et al (1993) menar att alla socialarbetare är företrädare för förändringsarbete då de 

ständigt ser behov bland målgrupper och därmed kan se vilka förändringar som krävs i systemen 

för att förbättra situationer och problem. Förändring och socialt arbete kan inte delas upp eller 

separeras då förändring är en del av socialt arbete. (s. 5) 

Vidare beskriver författarna förändring som något konstant i det moderna livet. Trots det ses 

inte alltid förändringar som något önskvärt då individer, grupper och organisationer gärna håller 

sig till det som är välbekant. Strukturella förändringar handlar om hur olika delar inom ett system 

relaterar till varandra. Exempel på en typ av strukturell förändring kan vara privatisering av 

servicegivare i samhället som genom förändringen har chans att från grunden hitta nya sätt att 

möta missgynnade människor i samhället. (a.a.s. 40-41) 

  

- Socialarbetare 

I uppsatsen använder vi begreppet socialarbetare istället för socionom då titeln socionom är mer 

begränsad. Internationellt används begreppet “social worker” som benämning på en person som 

arbetar med sociala problem vilket till svenska översätts socialarbetare. De personer vi intervjuat 

är alla utbildade socionomer men då vi rör oss på den internationella arenan och använder oss av 

en del internationell litteratur blir socialarbetare ett mer passande begrepp. 

  

 



 
 

9 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att bidra till en förståelse för hur socialarbetare arbetar med förändring 

utifrån ett strukturellt perspektiv inom socialt arbete i utvecklingsländer. 

  

1.6 Frågeställningar 

Vilka möjligheter finns för socialarbetare att arbeta med förändring utifrån ett strukturellt 

perspektiv inom socialt arbete i utvecklingsländer? 

Vilka utmaningar och hinder kan socialarbetare möta i ett strukturellt socialt förändringsarbete i 

utvecklingsländer? 

Vilka metoder och kunskaper är viktiga att ha med sig då man arbetar som socialarbetare inom 

socialt förändringsarbete i utvecklingsländer utifrån ett strukturellt perspektiv? 

 

2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras utgångspunkterna för vår undersökning. Först följer en redovisning 

över den internationella arenan för socialt arbete som uppsatsen kretsar kring. Därefter följer en 

beskrivning av strukturellt arbete och vad det har för betydelse för socialt arbete. För att 

förtydliga innebörden av det strukturella perspektivet på internationellt socialt arbete innehåller 

kapitlet fortsättningsvis introducerande texter i vanliga arbetsmetoder i området; påverkansarbete, 

systemteori i praktiken, community practice samt community work. Varför vi använder engelska 

begrepp i de två sistnämnda delarna förklarar vi under rubriken “community practice och 

community work” nedan. Slutligen presenteras globalisering som förklarar framväxten av 

internationellt socialt arbete och beroendet internationella lösningar. 

  

2.1 Socialt arbete i ett internationellt perspektiv 

Internationellt socialt arbete har vuxit kraftigt i betydelse under de senaste decennierna. 

Möjligheterna att arbeta med sociala problem internationellt utvecklas snabbt vilket gör att 

förutsättningarna förändras. Många författare publicerar böcker i området med olika angreppssätt. 

Nedan följer en redovisning av vad några olika, framträdande nationella och internationella 

författare betonar i det internationella sociala området. 

Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2006) menar att socialt arbete bedrivs under olika 

förutsättningar och därmed tar sig olika former runt om i världen. De diskuterar orsakerna till 
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dessa olikheter i boken Socialt Arbete- en grundbok och förklarar att det delvis beror på länders 

skilda politiska, kulturella och ekonomiska förhållanden vilka skapar olika förutsättningar för det 

sociala arbetet. Därmed krävs angreppssätt som är anpassade för länders specifika kontext för att 

möta sociala problem. Författarna menar vidare att jämförande av socialt arbete i olika länder är 

problematiskt då jämförandet bygger på förenklade och generaliserande indelningar av länder 

utifrån förutbestämda kriterier. Trots svårigheterna görs beskrivningar och jämförelser av socialt 

arbete i världen av olika forskare. (s. 195-196) 

Trygged (2007) menar att internationellt socialt arbete är något som blir allt mer universellt på 

grund av globaliseringen. I en globaliserad värld krävs internationella samarbeten både vid större 

katastrofer och vid problem som pågår dagligen. Människor reser runt som aldrig förr och 

migrerar mellan länder samtidigt som det blir allt lättare att hålla koll på omvärlden genom 

teknikutvecklingen. Fattiga och rika människor lever mer blandat än förr samtidigt som den 

totala världsfattigdomen minskat på många håll. Detta förklarar Trygged har skapat nya, så 

kallade globaliserade sociala problem, vilket betyder att det är mycket viktigt att utbyta 

erfarenheter och kunskaper mellan länder då alla berörs av den sociala utvecklingen. 

Internationellt socialt arbete får en allt mer ökad betydelse då behovet av fokusering på frågor 

kring utsatta grupper, utveckling av system för ekonomisk trygghet och införande av socialt 

arbete på olika nivåer växer. (s. 7-8) 

Indikatorer på att socialt arbete kräver internationellt samarbete är uppkomsten av 

internationella förbund och gemenskaper inom området. International Federation of Social 

Workers (IFSW) är en internationell socialarbetarorganisation som idag har ett 90-tal 

medlemsorganisationer över hela världen. IFSW arbetar för social rättvisa, mänskliga rättigheter 

och social utveckling genom att främja internationellt samarbete. Förbundet införde år 2004 en 

global definition av socialt arbete tillsammans med International Association of Schools of 

Social Work (IASSW) (www.ifsw.org): 

  

Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i relationer, social sammanhållning samt 

för självbestämmande och frigörelse för att öka människors välfärd. Principer kring social rättvisa, 

mänskliga rättigheter, kollektivt ansvar och respekt för mångfald är centrala för socialt arbete. Med 

stöd av teorier från samhällsvetenskap och kunskaper inom humaniora får det sociala arbetet 

människor och strukturer att ta itu med utmaningar i livet samt öka välbefinnandet. (vår översättning) 

  

http://www.ifsw.org/
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Trygged (2007) lyfter fram två framträdande utgångspunkter för internationellt socialt arbete: 

demokrati och mänskliga rättigheter. Demokrati strävar mot öppenhet och är ett förhållningssätt 

till sociala och kulturella system samt om uppfattning om rättvisa. Demokratisering är ett viktigt 

inslag i socialt arbete då många länder har problem med fattigdom, korruption och 

maktkoncentration. Mänskliga rättigheter utgör en grund för socialt arbete världen över och 

handlar om människans värdighet och lika värde. FN:s konvention om mänskliga rättigheter från 

1948 och barnkonventionen är viktiga grundpelare som många länder ratificerat. (s. 9) 

Trygged presenterar vidare olika nivåer inom vilka det internationella sociala arbetet kan 

bedrivas (a.a. s. 14): 

- arbete i olika länder genom FN-systemet 

- arbete med invandrare och flyktingar i det egna landet 

- internationellt utbyte av lärare, studenter och yrkesverksamma socialarbetare 

- erfarenhetsutbyte via t ex konferenser ordnade av International Association of Schools of 

Social Work (IASSW) och International Federation of Social Workers (IFSW) 

- biståndsprojekt 

- komparativ forskning 

Vidare listar han några exempel på frågor som internationellt socialt arbete kan beröra: 

- katastrofbistånd 

- fattigdom 

- trafficking 

- stöd till gatubarn 

- stöd till grupper som drabbas av inbördeskrig och andra svåra konflikter och post-konflikter 

- internationella adoptioner 

- migration, såväl frivillig som påtvingad 

- hiv/aids 

Healy definierar internationellt socialt arbete i sin bok Handbook of international social work 

(2012) enligt följande: “Internationellt socialt arbete är ett multidimentionellt koncept. 

Internationellt socialt arbete syftar till att främja global social rättvisa och människors 

välbefinnande samt att se till att lokala insatser är relevanta i förhållande till det inflytande 

globala händelser har över lokala villkor”. (s. 12, vår översättning) 
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 I en tidigare utgiven bok, International social work, (2008, s. 16) förklarar Healy att 

internationellt socialt arbete är värdebaserat handlande som syftar till att främja mänskliga 

rättigheter och människors välbefinnande globalt. Vidare delar hon in internationellt socialt 

arbete i följande fyra dimensioner: 

1. Internationellt perspektiv på nationellt arbete och påverkansarbete: Denna dimension 

handlar om att socialt arbete som sker nationellt påverkas av och relaterar till internationella 

sociala problem och att socialarbetare därför ständigt möter problem som har internationella 

kopplingar och som berör fler länder. Exempel på sådana sociala problem kan vara inom 

området för flyktingar, internationella adoptioner eller socialt arbete nära landsgränsområden. 

(a.a. s. 10) 

2. Professionella utbyten: Detta kan innebära att läsa utländska tidskrifter och böcker inom 

socialt arbete, samarbeta med professionella i andra länder, delta i internationella möten och 

utbyten eller att lära sig om andra länders nya välfärdslösningar och tillämpa dessa i sitt eget 

arbete. Att utbyta information och erfarenheter inom socialt arbete internationellt och att använda 

sig av denna kunskap och dessa erfarenheter leder till förbättring i det sociala arbetet och i den 

sociala välfärden på hemmaplan. (a.a. s. 12) 

3. Internationell praktik: Genom att som professionell socialarbetare vara anställd eller arbeta 

volontärt på organisationer för internationell utveckling kan man på ett direkt sätt bidra till 

internationell utveckling. Socialarbetaren har många användbara kunskaper inom 

utvecklingsprojekt som exempelvis kunskaper i beteendevetenskap, samhällsorganisering och 

färdigheter i planering, ledning och utvärdering. Dessa kunskaper är viktiga att kombinera med 

ett engagemang för utveckling, kunskap om den internationella kontexten samt en lyhördhet och 

förmåga att kommunicera i tvärkulturella sammanhang. (a.a. s. 15) 

4. Internationell policyutveckling och påverkansarbete: Den fjärde dimensionen handlar om 

socialt arbete som en världsomspännande rörelse som genom att ta sig an viktiga och aktuella 

sociala frågor i samhället kan bidra med lösningar på stora globala problem. Verkliga 

förändringar och lösningar på globala problem kan uppnås när professionella yrkespersoner över 

lands- och kulturgränser går ihop och engagerar sig i arbete med gemensamma mål. Med 

specifika kunskaper inom ett visst område, om politiska lägen i olika länder som påverkar 

utrymmet för sociala insatser och förmåga att kommunicera i tvärkulturella sammanhang kan 

man tillsammans påverka policys och viktiga beslut i området. (a.a. s. 15) 
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Dessa fyra dimensioner menar Healy täcker in det mest väsentliga som internationellt socialt 

arbete handlar om i praktiken. 

 

2.2 Strukturellt socialt arbete 

I det sociala arbetets historia har dominerande synsätt varierat mellan att riktas åt 

individperspektiv på sociala insatser och fokus på större och vidare systemtänk. Sedan tidigt 

skede av det sociala arbetets utveckling har insatser åtskilts mellan att vara inriktade på mikro- 

eller makronivå. Medan vissa socialarbetare under 1900-talets början fokuserade på individuell 

hjälp arbetade andra mer med att uppnå förändring på samhällsnivå. (Netting et. al., 1993, s. 21) 

Den första boken som handlade om socialt arbete på samhälls- och organisationsnivå kom ut 

redan på 1920-talet och i samma veva började framträdande personer inom yrket att diskutera 

socialarbetarens roll i samhällsutvecklingen. Sedan dess har strömningar genom åren skiftat 

gällande vilken nivå som bör vara det sociala arbetets huvudsakliga fokus. Än idag råder 

skiljaktiga meningar kring detta och det finns en uppdelning mellan de som föredrar mikro- 

kontra makroperspektivet inom socialt arbete. (a.a. s. xiii) 

Den traditionella indelningen av de nivåer socialt arbete utövas inom är strukturell nivå, 

grupp- och organisationsnivå samt individ- och familjenivå. Det strukturella arbetet som 

uppsatsen är inriktat på innefattar enligt nationalencyklopedin samhällsplanering och allmänt 

förebyggande insatser (www.ne.se). 

Vetenskapssociologen Thomas Brantes (Meeuwisse, 2009) har delat in sociologiska teorier i 

tre nivåer; makro-, meso- och mikronivå, vilka är användbara inom socialt arbete. Makronivån 

studerar samhällen på nationell nivå och hur olika delar av samhället fungerar i relation till 

helheten men inrymmer även ett internationellt jämförande perspektiv på olika samhällen. (a.a. s. 

95) 

Nash (2005) beskriver att internationellt socialt arbete på makronivå behandlar frågor om 

mänskliga rättigheter, social rättvisa och påverkansarbete. Hon förklarar vidare att det är viktigt 

att socialarbetare inom det internationella fältet har specifik kunskap om hur man arbetar med 

detta på makronivå men lyfter även fram vikten av kunskaper på meso- och mikronivå, vilket 

handlar om “community development work” (samhällsutveckling) samt problemlösning på 

individ- och familjenivå. (a.a. s. 145) 

http://www.ne.se/
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Netting et. al. (1993) skriver i sin bok “Social Work Macro Practice” att alla socialarbetare 

måste ha kunskap och förståelse för hur man arbetar utifrån ett makroperspektiv. De förklarar att 

socialarbetare alltid kommit i kontakt med strukturella frågor i samhället och inom 

organisationer men att vikten av att ha ett systemtänk på makronivå i arbetet ökar. Även de 

socialarbetare som arbetar på individnivå eller med familjer/grupper behöver ha ett systemtänk 

och kunna använda sina kunskaper om individers behov till att påverka viktiga aktörer inom 

organisationer och i samhället. (s. xiv) Innebörden av att arbeta på makronivå inom socialt arbete 

beskriver författarna som “sociala insatser med syfte till att bidra med förändring inom 

organisationer och samhällen” (a.a. s. 3, vår översättning). Detta sätter socialarbetaren i en viktig 

roll på den organisatoriska, samhälleliga nivån och har därmed mindre fokus på direkta insatser 

för individer och grupper. Dock grundar sig arbetet fortfarande på behov, problem och aktuella 

frågor som existerar på mikronivå. Exempel på arbetsuppgifter kan vara arbete med utskott eller 

nämnder inom organisationer, budget, komma med förslag på lösningar samt utveckla 

programförslag. Det handlar även om att förhandla om avtal, uppmuntra människor i samhället 

att delta i beslutsfattande, göra behovsutvärderingar samt att tala för människors behov i syfte att 

påverka system i samhället. Politisk påverkan är viktig och uppnås enligt författarna genom att 

bilda koalitioner, utöva påtryckningar, identifiera utveckling inom lagstiftningar som har direkt 

påverkan på klienter samt att arbeta med insatser för att påverka dessa lagstiftningar. (a.a. s. 4) 

Enligt författarna krävs det att socialarbetare ser sina klienter som delar i ett större system. 

Det går alltså inte att undgå ansvaret för att ta initiativ till förändring när det framgår att det finns 

strukturella problem. Socialarbetare som arbetar direkt med individer är ofta de första som lägger 

märke till mönster som visar att det finns behov av förändring. Därför är det även upp till dem att 

identifiera problemen och ta reda på vilken form av förändring det finns behov av. (a.a. s. 5) 

Vidare förklarar de att socialt arbete är en profession som arbetar med insatser mot förändring 

och att socialarbetare står till hjälp för de som inte själva kan kontrollera de förändringar som 

krävs för att lösa problem. Majoriteten av alla socialarbetare arbetar med förändring på 

individnivå direkt med enskilda klienter, alternativt med familjer eller smågrupper. Men 

författarna menar att socialarbetare även kan arbeta med vidare sociala problem som rör hela 

samhället och med att planera, leda och administrera organisationer. Arbete på denna högre nivå 

handlar om att påverka förändringar inom organisationer och samhällen och detta görs i följande 

tre steg (a.a. s. 203): 
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1. Identifiering av population och problemet 

2. Analys av problem 

3. Utveckling av förslag på insatser 

  

2.3 Påverkansarbete 

Påverkansarbete handlar om att representera och stötta en klient, grupp eller organisation och är 

av stor vikt inom socialt förändringsarbete. Som socialarbetare bör man arbeta med att påverka de 

politiska och sociala arenorna i syfte att uppnå social rättvisa samt en rättvis fördelning av 

samhällets resurser (Gilbert & Specht, 1976, refererad i Hardcastle et. al, 2004, s. 21). Lindenberg 

och Bryant (refererad i Healy & Link, 2012) menar att det är av stor vikt att arbeta med 

påverkansarbete för att komma åt de strukturella rötterna till globala sociala problem och därmed 

uppnå förändring. Påverkansarbete har blivit definierat enligt följande: ”...working for policy 

change and action to address structural causes of global social problems, ‘not simply speaking out 

to alert people of a problem in order to raise funds to support operational work’”. (s. 313) 

Arbetet bedrivs på olika nivåer och har olika mål. Politisk påverkan är ett nyckelområde inom 

internationellt socialt arbete och fokus är att utveckla det sociala arbetets kapacitet för att skapa 

och implementera politik när det kommer till globala sociala problem (Healy, 2008, refererad i 

Healy & Link, 2012, s. 315). 

Fokus inom påverkansarbete är att arbeta med myndigheter och donatorer för att påverka 

politik och praktik för att i sin tur ha en positiv påverkan på klienter, menar Healy (2008, s. 263). 

Socialarbetare som arbetar med internationella frågor ökar och det finns många exempel på 

nationella sociala problem som är relaterade till internationellt arbete, såsom återvändande 

flyktingar och internationellt adoptionsarbete. Även om vissa socialarbetare specialiserar sig på 

dessa områden, borde alla socialarbetare arbeta med internationella frågor för att ta sitt 

professionella ansvar. (a.a.s. 10) 

 

2.4 Community Practice & Community Work 

I följande avsnitt beskriver vi Community Practice och Community Work som vi menar har stor 

anknytning till uppsatsens ämne då det berör stora delar av det insamlade empirimaterialet. Vi 

har valt att använda de engelska begreppen “Community Work” och “Community Practice” i 

uppsatsen då vi inte funnit någon lämplig översättning för dessa begrepp. Möjliga översättningar 
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hade varit något i stil med “samhällsarbete” och “samhällspraktik” men vi tänker att 

“community” och “samhälle” inte riktigt har samma innebörd då vi menar att de omfattar olika 

nivåer, där “samhälle” innebär ett större sammanhang än “community”. Så att översätta 

begreppen med “samhällsarbete” och “samhällspraktik” menar vi är lite diffust och vi valde 

därför efter dessa övervägningar att använda oss utav begreppen på engelska även om det kan 

innebära hinder för läsaren. 

  

Community Practice 

Community Practice rör olika former av lokalt utvecklings-och förändringsarbete i praktiken 

(Turunen, 2004) och är centralt inom socialt arbete (s. 10). Well och Gamble (refererad i 

Hardcastle et. al, 2004) beskriver att syftet med Community Practice enligt följande är: 

 

Empowermentbaserade interventioner för att stärka deltagande i demokratiska processer, 

hjälpa grupper och samhällen att påverka grundläggande behov och arbeta för social rättvisa, 

samt förbättra effektiviteten och ansvarstagandet för mänskliga servicesystem (vår 

översättning). (s. 4) 

  

Vidare beskriver de målen med Community Practice som handlar om att utveckla individers och 

gruppers organisationsfärdigheter- och förmågor, att få social planering att bli mer tillgänglig och 

inkluderande i samhället, att arbeta med breda lösningar för samhällsproblem samt att göra den 

sociala planeringsprocessen för social rättvisa mer angelägen. För socialarbetaren innebär 

Community Practice bland annat att engagera sig i att utveckla, sammanlänka, lokalisera och 

hantera samhällsresurser för att hjälpa människor att förbättra sina livsförhållanden. Det kan även 

innebära att hjälpa klienter att på bästa sätt använda sig av och ta tillvara på den sociala 

omgivningens resurser. (Ezell, 2001, Schneider & Lester, 2001 refererad i Hardcastle et. al 2004, 

s. 4) 

Inom samhällsarbete finns antaganden om att om samhället, med dess institutioner, 

organisationer och beteendemönster, blir mer effektivt och ansvarstagande gentemot dess 

individer, blir i sin tur individerna mer välmående och lyckliga. I försök att bidra till god 

livskvalitet hos individuella klienter bör socialarbetare utgå från att om tillräckligt många 

individer i samhället innehar god hälsa och livskvalitet genererar det ett bättre samhälle för alla. 

Socialarbetare engagerar sig ofta i arbete på olika nivåer, antingen genom att vara involverade på 

olika plan på samma gång eller genom att röra sig mellan olika nivåer under tid. De kan arbeta 
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direkt med klienter, på mikronivå, och med utveckling av samhällsresurser, på makronivå. Ofta 

börjar exempelvis socialarbetare som befinner sig i ledarskaps-, och administratörspositioner sina 

yrkeskarriärer just på mikronivå och i arbetet nära klienten. (Hardcastle et al, 2004, s. 4-5) 

Inom socialt arbete finns en utarbetad problemlösningsstrategi att utgå ifrån då man arbetar 

med förändring. Den beskriver fem olika faser där man börjar med att uppmärksamma och 

erkänna att det finns ett problem och att förändring är nödvändigt. Information kring problemet 

samlas sedan in och man arbetar med att finna möjliga åtgärder för att lösa problemet. Därefter 

görs en bedömning och utvärdering av fallet och en utvecklingsplan för förändring arbetas fram. 

För att nå det önskade målet arbetar man med åtgärder som baseras på det specifika fallets teori 

och de förändringsinsatser man beslutat sig för att ta i bruk. Sista fasen i strategin innebär en 

utvärdering av förändringsarbetets effektivitet i syfte att nå de uppsatta målen. (Well et al, 1995, 

refererad i Hardcastle et al, 2004, s. 10-14) 

  

Community Work 

Community Work kan på ett simpelt sätt beskrivas som den process som hjälper människor att 

förbättra sina egna samhällen genom att vidta kollektiva åtgärder. Kärnan innebär att se till att 

människor, invånare i geografiskt bestämda områden eller med stora behov (såsom 

inlärningssvårigheter) får bättre levnadsvillkor och att de genom processen i sin tur tar med sig 

det positiva de fått med sig och utvecklar fler färdigheter och ett större självförtroende. 

(Twelvetrees, 2002, s. 1-2) 

Inom community work finns en central paradox. Å ena sidan kan effektivt 

samhällsutvecklingsarbete enbart ske om medlemmarna i samhället tar ansvar för handlingar och 

beslut. Å andra sidan skiljer sig ofta det som människor i samhället vill göra från det som 

socialarbetare tycker att de borde göra. Detta är problematiskt i praktiken då socialarbetare många 

gånger är så passionerade när det gäller att nå sina mål och i sin entusiasm missar att 

samhällsmedlemmarna inte delar denna entusiasm och att de till exempel enbart går på möten om 

de vet att någon annan leder. Detta problem är inte ovanligt förekommande, delvis på grund av att 

samhällsmedlemmarna ofta säger vad de tror att socialarbetarna vill höra. (a.a. s. 8-9) 

Twelvetrees poängterar vikten av att skapa kontakter i arbetet. Han menar att det finns vissa 

principer eller regler som kan vara bra att följa när det kommer till att skapa kontakter och 

relationer, nedan beskrivs de, enligt honom, sex viktigaste: 
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- Missa aldrig ett tillfälle att skapa eller återskapa en kontakt. 

- Överväg alltid först och främst vilket intryck du gör. 

- Lär dig hur du på bästa sätt gör för att lyssna och observera. 

- Skapa möjligheter för att etablera personliga kontakter. 

- För att få måste vi också ge. 

- Tro inte på allt människor säger. (a.a. s. 15-18) 

  

Gruppnivå inom community work 

Community work handlar mycket om att arbeta med människor på gruppnivå; att förstå och 

påverka grupper. Det kan handla om att hjälpa grupper att fatta beslut. Många gånger tänker 

gruppmedlemmar att det måsta råda konsensus vid beslutsfattning och ibland uppstår förvirring 

vid beslutsfattande vilket innebär att missförstånd uppstår. Som socialarbetare kan man också 

behöva se till att möten fungerar som de ska, att hålla gruppen lugn då det uppstår oförutsedda 

saker. Det är viktigt att som professionell socialarbetare hålla sig relativt objektiv gentemot 

gruppen och att använda sin relation till gruppen till att skapa balans. Att stärka gruppers 

självförtroende och arbeta med hur man effektivt lär sig från misstag, hur man reser sig och börjar 

om från början samt hur man handskas med konflikter är viktiga inslag i socialarbetarens uppdrag 

inom community work. Något som också är av väsentlig betydelse inom området är det som 

brukar kallas ”learning by doing” och att få grupper att utvärdera situationer. Det handlar inte 

endast om att identifiera och förstå sina misstag utan också om att medlemmarna måste bestämma 

sig för hur de ska förändra sitt beteende för att undvika upprepning av misstagen. (a.a. s. 60-69) 

Vidare menar Twelvetrees att gruppmedlemmars självförtroende, självständighet och kapacitet 

kan stärkas genom att någon gör aktiviteter/arbete åt dem. Samtidigt finns risken att ett beroende 

utvecklas om det inte finns ett genomtänkt tillvägagångssätt och en överfasning där 

medlemmarna själva succesivt träder in i rollerna som tar ansvar för arbetet. Det ideala i det här 

sammanhanget är att man går in och gör insatser för gruppen under en begränsad och uttalad tid 

och att det finns en överenskommelse med gruppens medlemmar om att de framöver ska ta över 

rodret. (a.a. s. 80) 

  

 

 



 
 

19 

Kommunikation inom community work 

Kommunikation handlar om alla de sätt människor kan förmedla tankar och känslor till varandra 

på. För att ett gott ledarskap och en bra organisering ska fungera är kommunikation “A och O”. 

Ledares förmåga att lyssna till, förstå och se till att människor har möjlighet att säga vad de 

tycker är av stor vikt. Individ-till-individkontakt är en stor styrka att använda sig av om man vill 

skapa förtroende i det långa loppet. Denna typ av kontakt innebär att man ser människan som just 

människa och inte t.ex. som köpare eller producent. När kommunikation sker från individ till 

individ visar man att varje specifik persons idéer och tankar är värdefulla och att varje person har 

rätt att ha kontroll över sitt eget liv. (Kahn, 1991, s. 196-198) 

  

2.5 Globalisering 

Globalisering är ett centralt begrepp inom internationellt socialt arbete då framväxten på området 

bygger på de villkor och förändringar som kommer med globaliseringen. Uttrycket globalisering 

används enligt Giddens (2007) ofta inom områden för politik, ekonomi och media. Begreppet 

handlar om att individer, grupper och nationer blir allt mer beroende av varandra och att vi lever 

i “en enda värld”. Trans- och multinationella företag sträcker sig över landsgränser och påverkar 

både global produktion och internationell arbetsfördelning samtidigt som elektronik och 

världshandel ständigt utvecklas. Men Giddens menar att globaliseringen, förutom inom 

ekonomin, även rör sig inom sociala och kulturella områden. Information sprids allt snabbare 

med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi vilket underlättar för kontakt mellan 

människor över hela jordklotet och för spridning av nyheter och händelser runt om i världen. 

Detta menar Giddens är en viktig faktor som bidrar till globaliseringen då människor i det 

globala samhället inser att det sociala ansvaret sträcker sig utanför enskilda nationer. När krig 

och andra krissituationer uppstår finns ett internationellt ansvar och en skyldighet att agera för att 

värna om mänskliga rättigheter. Det kan yttra sig i exempelvis humanitära insatser och teknisk 

hjälp vid katastrofer. (s. 61-63) 

Hewa & Stapleton (2005) definierar globalisering i boken “globalization, philanthropy, and 

civil society” som “en växande känsla av mänsklig sammankoppling över världen” (vår 

översättning). Definitionen beskriver både globaliseringens kontinuitet och den mänskliga 

aktivitet som ständigt drar nationer närmare varandra. Författarna menar att globalisering är en 

historisk process och att lokala organisationer och samhällen med tiden givit allt mer plats åt 
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strukturella relationer och institutioner som driver globala frågor. Idag finns många politiska, 

ekonomiska och sociala institutioner som samarbetar över landsgränser runt om i världen och 

skapar, som författarna kallar det, globala samhällen. Globaliseringen har genomgått olika 

historiska perioder i och med sociala och politiska förändringar och vetenskapliga påfund genom 

tiderna som lett fram till den globaliserade värld vi har idag. Som exempel beskriver författarna 

kolonialtiden, då till exempel europeiska länder styrde över länder i Asien och Afrika, som 

bidrog till stor fientlighet och svåra konflikter men som sedan blev en utveckling mot starka 

relationer och ett beroende länder emellan. (s. 4) 

Ett flertal författare diskuterar globalisering inom området för socialt arbete då det är något 

som direkt påverkas och förändras i och med globaliseringen i världen. När man talar om socialt 

arbete i en internationell kontext är globalisering ett centralt begrepp. För att förstå utveckling av 

välfärdssamhällen är kunskap om globalisering mycket betydelsefull. Sociala problem kan ta sig 

olika uttryck i olika länder och kulturer men handlar ofta om samma sak. I och med migration 

samt ökade relationer och samarbeten mellan länder blir de sociala problemen allt mer 

gemensamma. Sociala problem är med andra ord globala och kan inte längre endast studeras 

inom ramen för ett specifikt land. (Trygged, 2007, s. 109) 

Lyons beskriver i boken International social work: themes and perspectives (1999, s. 12) att 

socialt arbete över landsgränser inte är något nytt fenomen men att internationalisering har fått 

nya infallsvinklar sedan man fått ökad förståelse för globaliseringens påverkan på 

välfärdssektorn och på socialarbetarnas roll och uppgift. Globaliseringsprocessen har bidragit till 

förändringar inom handeln, instabilitet på ekonomimarknaden, försämring av miljön, den globala 

uppvärmningen, epidemier, ökade inbördeskrig och migration samt ökad internationell 

kriminalitet så som narkotikahandel. Författaren menar att alla dessa exempel leder till problem 

som inte kan lösas inom ett enskilt land utan kräver samlade insatser av internationella 

sammanslagningar. Globalisering diskuteras ofta inom områden som berör ekonomi och miljö 

men det är även viktigt att studera globalisering av kulturer då det är betydande för 

samhällsutveckling och aspekter som exempelvis genus och kvinnofrågor, som har direkt 

inverkan på socioekonomiska faktorer. (a.a. s.150) 

Payne & Askeland (2008) beskriver globalisering som sammankopplat med postkolonialism 

och postmodernism och menar att dessa tre begrepp hänger ihop och representerar sociala 

trender. När globalisering till exempel visar på i-länders dominans i den globala världsekonomin 
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stärker det postkolonialismen, som handlar om att tidigare kolonialmakter fortsätter att dominera 

de tidigare koloniländerna genom sin ekonomiska och kulturella maktställning. Payne menar att 

globalisering handlar om social förändring och trender inom ekonomiska, kulturella och politiska 

förhållanden mellan människor runt om i världen. Dessa internationella förhållanden gör att 

nationella gränser och nationell identitet försvagas. Förändringar i ekonomiska förhållanden 

grundar sig i de riktlinjer som gynnar och upprätthåller fri handel mellan länder. Detta gör att 

enskilda nationer har mindre inflytande och på grund av försvagad politisk makt inom nationer 

har människors etnicitet och kultur blivit viktigare än nationalitet för att bestämma och försvara 

sin sociala identitet. (s. 1, 9-15) 

Giddens (2007) beskriver vidare att försvagandet av enskilda nationer lett till nya former av 

global styrning som ska ta sig an globala problem. FN och EU är exempel på överstatliga 

styrelseskick som arbetar med de problem som, med globaliseringen, uppstått på överstatlig nivå. 

Giddens hävdar att riktningen mot ett globalt styre behövs i en tid av internationellt beroende och 

där den snabba förändringstakten påverkar hela världen mer än någonsin. (s. 76) 

 

3. Tidigare Forskning 

Det finns en hel del forskning som belyser vikten och innebörden av strukturellt arbete kopplat 

till socialt arbete i utvecklingsländer. Nedan följer redovisningar utifrån litteratur vi funnit som 

understryker vikten av att arbeta utifrån ett strukturellt perspektiv inom det internationella sociala 

arbetsfältet och som därför är betydande för uppsatsen. Den tidigare forskning vi valt att ta med i 

uppsatsen beskriver både specifika exempel där det varit viktigt att använda sig av den 

strukturella approachen, svårigheter inom internationellt socialt arbete samt innebörden och 

betydelsen av socialt förändringsarbete utifrån ett strukturellt perspektiv. 

  

3.1 Internationellt socialt arbete och dess svårigheter 

Midgley (2001) diskuterar internationellt socialt arbete och dess problematik i artikeln Issues in 

International Social Work: resolving critical debates in the profession. Han diskuterar 

svårigheterna att definiera internationellt socialt arbete, läsa av globaliseringens och 

internationaliseringens inverkan på området samt förklarar hur socialarbetares roll ser ut på en 

arena som kantas av skiljaktiga värderingar och kulturer. 
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Midgley beskriver att det internationella fältet har fått en allt större betydelse för socialt arbete 

i och med globaliseringen. Socialarbetares engagemang i internationella utbyten har pågått länge 

men har ökat signifikant under senare årtionden. Idag är intresset av utveckling i andra länder 

större bland socialarbetare och många fler deltar i internationella konferenser och internationella 

samarbeten, menar Midgley. Samtidigt menar han att arbetet försvåras av en rad internationella 

problem som det råder olika meningar om hur professionen ska förhålla sig till. Dels finns en 

oenighet kring hur utbildningar i socialt arbete ska anpassa sig till internationaliseringen och dels 

finns det olika uppfattningar om vad globaliseringen egentligen har för innebörd. Midgley menar 

att dessa tillsammans med andra problem utmanar det sociala arbetet och gör därför ett försök att 

få klarhet i skiljaktigheterna samt hitta sätt som de på bättre vis kan förstås och respekteras. (s. 

22) 

Midgley diskuterar att definierandet av internationellt socialt arbete är problematiskt då till 

och med experter inom området har olika idéer om vad det innebär. Vissa forskare definierar 

internationellt socialt arbete som ett fält som möjliggör för socialarbetare att arbeta med 

välfärdsfrågor inom internationella organisationer. Andra riktar in definitionen på arbete inom 

nationer som rör internationellt kopplade frågor som exempelvis migrations- och flyktingfrågor. 

Definitionerna är många och täcker allt från snäva och specificerade till mer breda och 

inkluderande områden. Som lösning på problemet föreslår Midgley att man formulerar en bred, 

övergripande definition baserad på en global medvetenhet och olika förhållningssätt. Detta 

menar han skulle försona de skiljaktiga meningar som finns och skapa en förståelse för vad 

begreppet internationellt socialt arbete betyder. (a.a. s. 23-25) 

Sedan socialt arbete uppkom under tidiga 1900-talet har det tagit sig uttryck i olika arbetssätt 

och inriktningar för att öka människors välfärd. Dessa angreppssätt har berört individ-, grupp- 

och samhällsnivå vilket verkar heltäckande men vilket även kan ge olika föreställningar om vad 

socialt arbete har för funktion. Medan vissa menar att socialt arbete främst ska rikta in sig på 

individers behov hävdar andra att socialarbetare ska ha en aktiv roll i samhällsförändring. Trots 

att dessa skiljaktiga uppfattningar främst visar sig i debatter på nationella plan, menar Midgley 

att de även gör avtryck inom internationella kretsar och särskilt när det rör utvecklingsländer. 

Specht & Courtney (1994) och Lowe & Read, (1999) (refererad i Midgley, 2001) belyser att 

socialt arbete i industriländer utvecklats till att inrikta sig främst på terapeutiskt stöd för individer 

och familjer. Detta har spridit sig till utvecklingsländer i samband med att socialarbetare åker ner 
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för att utbilda människor i socialt arbete med västerländska böcker inriktade på psykoterapi, 

vilket författarna menar sprider en felaktig bild av vad arbetet handlar om i sådana kontexter. 

(a.a.s. 28) Midgley förklarar vidare att många forskare är överens om att det individualiserade, 

terapeutiska förhållningssätt som dominerar inom socialt arbete är opassande för de akuta 

fattigdomsproblem utvecklingsländer karaktäriseras av. Ytterligare en fråga är huruvida 

socialarbetare ska ha en aktivist-roll i samhället eller ej. På 1970-talet kom influenser från 

Latinamerika och författaren Paulo Freire om att socialarbetare skulle påverka genom att aktivt 

demonstrera och framföra de mest utsatta människornas röster. Denna roll bland socialarbetare är 

dock inte lika vanligt förekommande idag. Midgley diskuterar dessa olika roller socialarbetare 

har haft genom åren och menar att det inte går att bestämma ett sätt som är bättre än andra. Det 

handlar om, menar han, att anpassa rollen efter specifika behov och situationer och att kunna 

integrera rollen som hjälpare, aktivist och samhällsutvecklare för att öka mänsklig välfärd. (a.a. s. 

29-30) 

Slutligen går Midgley igenom problemet med de djupt rotade värderingar, kulturella 

skillnader och nationella identiteter som är svåra för människor att bortse ifrån. Det finns en 

allmän uppfattning om att socialarbetare delar universella värderingar och respekterar kulturella 

skillnader, men Midgley menar att även socialarbetare bär med sig grundläggande värderingar 

om vad som är rätt och fel. Inom professionen för socialt arbete försökte man redan under tidiga 

1900-talet formulera universella värderingar och principer som skulle ligga till grund för arbetet 

över världen. Problemet var att dessa värderingar skapades i västerländska liberala kontexter 

med individualistiska kulturer och därför inte delades över hela världen. Bland andra noterade 

forskaren Friedlander (refererat i Midgley, 2001) att de värderingar som anammats inom socialt 

arbete byggde på amerikanska ideal som frihet, likställda möjligheter och individuellt ansvar, då 

det var där värderingarna utformats. Frågan om dessa liberala värderingar var relevanta i 

samhällen med helt andra värderingssystem kom att bli ett problem inom internationellt socialt 

arbete. Detta skapade engagemang bland många socialarbetare som deltog i debatter kring hur 

socialt arbete skulle kunna anpassas bättre till underutvecklade länder och andra kulturer. 

Midgley förklarar att problemet med universalism relaterar till utvecklingen av internationalism 

inom socialt arbete och menar att internationalism, till skillnad från nationalism, kräver större 

integrering, avskaffande av nationell identitet och en upplösning av nationalstaten för att istället 

ge plats åt global styrning. Han problematiserar detta ytterligare med att hävda att socialarbetare, 
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liksom andra människor, kommer ha svårt att överge sin nationella identitet för något “formlöst 

globalt samhälle” och att de flesta, trots en växande global medvetenhet, med stolthet identifierar 

sig med sitt land. Dilemmat är att samtidigt som man inom socialt arbete strävar åt universalism 

finns en förpliktelse att respektera och värdesätta etniska och kulturella identiteter. (a.a.s. 31-32) 

  

3.2 Komplettering av den globala agendan med strukturellt socialt arbete 

I artikeln Improving the lives of Ghanian children: complementing the global agenda with a 

structural social work approach diskuteras hur globalisering innebär möjligheter såväl som hot 

för barnen i Ghana. De menar att det finns en fara med att globaliseringen skapar ojämlikhet och 

klyftor såväl mellan som inom länder om de inte hänger med i systemen som globaliseringen 

introducerar. I artikeln argumenteras för att addera ett strukturellt perspektiv inom socialt arbete 

till de socioekonomiska och institutionella förändringar som genomförts för att förbättra barns 

välfärd. Författarna menar att det strukturella perspektivet skulle kunna fungera som ett effektivt 

sätt att möta de komplexa sociala problem som orsakats av implementeringen av Ghanas globala 

agenda. De flesta av problemen i Ghana är strukturellt rotade och genom att arbeta med socialt 

arbete utifrån ett strukturellt perspektiv hoppas man kunna förbättra livssituationen för Ghanas 

barn. (Manful & Manful, 2009, s.115-116) 

Ojämlikheter och sociala problem lyfts upp i artikeln som man menar skulle kunna 

identifieras genom att använda sig av det strukturella perspektivet inom socialt arbete. 

Författarna återkommer ständigt till det brådskande behovet av ett kompletterande arbetssätt och 

tänk till de redan existerande institutionella strategierna. Moreau och Leonard (refererad i 

Manful & Manful, 2009) menar att ”strukturella socialarbetare” till exempel efter att ha 

identifierat de behov som finns gällande arbetet med att förbättra barnens välfärd skulle kunna 

arbeta med NGO:s (Non Governmental Organizations) och lokala organisationer för att möta 

dessa behov. De skulle även kunna arbeta med att utbilda personal inom barnomsorgen i att 

skapa en medvetenhet kring och lära sig hur man identifierar olika faktorer som orsakar utsatthet. 

(s.121) Vidare menar Fook (refererad i Manful & Manful, 2009, s.121) att de skulle kunna arbeta 

med att påverka politiker genom att till exempel gå på parlamentmöten för att influera politik 

gällande barn. 

Författarna menar att insatser för att förbättra barns liv i Ghana inte enbart bör vara rotade i 

institutionella arbetssätt utan det viktigaste är att de reflekterar över de orsaker som skapar barns 
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utsatthet i samhället. De menar vidare att socialarbetares kunskaper och färdigheter behövs för 

att öka medvetenhet och engagemang kring hur man på bästa sätt kan möta barn och andra 

utsatta gruppers behov. Genom att använda sig av sociala strukturella analyser borde möjligheter 

öppnas för socialarbetare att engagera och påverka beslutsfattare genom att markera den sociala 

påverkan det innebär att implementera globala initiativ för de utsatta grupperna. Avslutningsvis 

menar författarna att socialarbetare med utbildning inom strukturellt socialt arbete skulle kunna 

analysera och komma fram med tidsenlig information om hur barns välfärd och livskvalité i 

Ghana skulle påverkas av den föreslagna politiken. (a.a.s. 121-122) 

  

3.3 Med fokus på social förändring och empowerment 

I Socialt arbete, social rättvisa och mänskliga rättigheter poängterar författaren vikten av att 

förstå relationen mellan individuella problem och sociala förhållanden. Ett centralt tema är att 

individuell återhämtning eller förändring ofta är relaterat till förändring i sociala strukturer. 

Boken syftar till att bidra med en förståelse för sociala förhållanden, problem samt social 

förändring för att stärka det sociala arbetets praktik. Författaren beskriver att målet med allt 

socialt arbete är förändring och att det är förändringens karaktär och metod som skiljer den 

strukturella ansatsen från andra. Den strukturella synen grundar sig på en kritisk analys av social, 

ekonomisk och politisk kontext samt förespråkar en omstrukturering inom de sociala strukturer 

som utnyttjar och avhumaniserar människor. Teorier och praktiska färdigheter inom det sociala 

arbetets ramar har under åren utvecklats och blivit hjärtat i hjälpande och relationsbyggande 

inom socialt arbete. Fokus, som grundar sig i en lång tradition inom socialt arbete, ligger på 

social förändring och empowerment. (Lundy, 2011, s. 96) 

Vidare menar författaren att en strukturell approach inom socialt arbete är att eftersträva då 

den är mycket användbar men att det samtidigt är viktigt att inte utesluta och avfärda teorier och 

koncept som inte anses lika effektiva då varje teori som förespråkar empowerment och social 

förändring är användbar och kan omvandlas. En stor del av den hjälp socialarbetare erbjuder ges 

på individnivå och man antar många gånger att problem ligger hos individen snarare än att det 

rör sig om vidare sociala strukturella problem. Många försök att minska gapet och understryka 

vikten av både mikro- och makroperspektiv som utgångspunkter inom socialt arbete har gjorts 

(där man på mikronivå syftar till att arbeta med individer och familjer och på makronivå arbeta 

med samhälle, opinionsbildning samt social förändring). Lundy menar att det råder en spänning 
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mellan personliga och offentliga problem. Denna spänning reflekteras över i de mål om personlig 

förändring, genom terapi eller samtal, kontra social förändring, genom opinionsbildning, som 

eftersträvas inom det sociala arbetets praktik. (a.a. s. 88) 

 

3.4 Fokusera på att bekämpa strukturella hinder 

I artikeln Beyond empowerment: Changing local communities görs en kritisk analys av ett antal 

empowermentprojekt i ett lokalsamhälle i södra Indien och brister i utvecklingsprojekt som 

syftar till att förändra marginaliserade människors levnadsförhållanden utforskas. Författaren 

menar att internationellt socialt arbete bör gå bortom etablerade empowermentteorier och 

praktiker och fokusera på att bekämpa strukturella hinder. Jönsson pekar på de snabba 

ekonomiska, miljömässiga och sociala förändringar som sker världen över och ett växande krav 

på utveckling. Hon menar att man inte får glömma att utvecklingen inte handlar om saker eller 

siffror, utan om människor. Globaliseringen och den ojämna fördelningen av världens resurser 

innebär stora utmaningar för världens beslutsfattare och politiker. Strukturella förändringar, som 

urbanisering, modern arbetsmarknad och utbildning, har inneburit stora förändringar inom 

lokalsamhället och färre lokala nätverk, som stora familjer. Förändringar i familjestrukturen och 

på arbetsmarknaden har i många västerländska länder lett till att statens roll och insatser i 

människors dagliga liv ökat. (Jönsson, 2010, s. 2-3) 

De västerländska modellerna inom socialt arbete implementeras och legitimeras genom 

utveckling som koncept, vilket i sin tur ofta kopplas ihop med ekonomisk tillväxt. Fattigdom och 

sociala problem beskrivs ofta som individuella problem. Utveckling och modernisering är inom 

det sociala arbetsfältet ofta kopplat till empowerment, vilket representerar marginaliserade 

gruppers behov och ansträngningar i en social miljö som är fri från sociala, ekonomiska och 

politiska ojämlikheter. Sambandet mellan empowerment och utveckling, där utveckling ses i en 

global och västerländsk kontext, är mycket kritiserat av forskare inom postutveckling och 

postkoloniala debatter. (Darby and Paolini, 1994; Escobar, 2000; Harding, 1998, refererad i 

Jönsson, 2010, s. 3) Idén om utveckling är nära relaterat till en hierarkisk kolonial förståelse av 

människor där man delar in dem i två kategorier: utvecklad/modern samt outvecklad/traditionell 

(Kamali, 2008, refererad i Jönsson, 2010, s. 3). Den dominanta utvecklingsmodellen och tron på 

universella värden har paradoxalt nog genererat djupa och strukturella kriser och bidragit till 

ojämlika socioekonomiska, kulturella och ekologiska miljöer. Den ojämna 
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moderniseringsutveckling som ligger bakom har resulterat i ojämlikhet i välfärd, fattigdom, 

sjukdom, arbetslöshet, krig, sanitära problem och ett stort ökat antal flyktingar i många icke-

västerländska områden. (McMichael, 2008; Melkote and Steeves, 2001; Pathy, 2001; Pearce, 

2000, refererad i Jönsson, 2010, s. 4) 

Empowermentprojekt har blivit kritiserade för att inte ha nått framgång inom bekämpning av 

ojämlikhet mellan könen. Ofta arbetar man med att förändra individens förhållanden och inte de 

sociala och kulturella omständigheterna. Individuell förbättring, som att bygga självförtroende 

och medvetenhet, måste kombineras med förändring av strukturer i samhället. Melkote & 

Steeves (refererad i Jönsson, 2010) menar att det kan ses som oetiskt att som professionell hjälpa 

till att lösa problem och på samma gång ignorera de systematiska barriärer som rests av 

samhället och som tillåter till exempel ojämlikhet mellan invånarna (s. 7). Melkote & Steeves 

återkommer flera gånger under artikeln till att det krävs ett strukturellt tänk för att uppnå hållbar 

förändring i samhället. Hon summerar och avslutar artikeln med att peka på att om strategier 

inom empowerment arbetar för att skapa en frigörande effekt för marginaliserade och 

diskriminerade människor måste man börja se förbi utvecklingsmål som högre utbildning, högre 

produktivitet och högre konsumtion. Som socialarbetare med viljan att förändra måste man 

istället se till de sociala strukturer, maktrelationer och barriärer som finns och som kvarhåller 

ojämlikhet och orättvisa och som begränsar människors möjligheter till bättre 

levnadsförhållanden i samhället. Man måste också arbeta med att öka människors möjlighet att 

utnyttja de maktmedel och det inflytande som finns i samhället. (refererad i Jönsson, 2010, s.12-

13) 

 

4. Metod och Material 

I detta metodavsnitt presenteras vårt tillvägagångssätt i forskningen. Först redogör vi för studiens 

design och hur vi delat upp arbetet mellan oss för att effektivisera arbetet. Sedan följer en 

beskrivning av hur vi valt ut våra intervjupersoner, hur intervjuerna gått till samt hur vi bearbetat 

och analyserat informationen vi fått fram under intervjuerna. Därefter presenteras vår 

tolkningsprocess, förförståelse samt våra etiska överväganden. 
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4.1 Design 

Studien har en kvalitativ ansats, vilken syftar till att utifrån en individs egna uttryck och 

beskrivningar nå kunskap om individens subjektiva upplevelser. I kvalitativ forskning sätter man 

sig in i individens inre livsvärld och försöker förstå denna med personens egna ord, tankar, 

känslor, minnen och beskrivningar som bakgrund. (Larsson, Lilja, Mannheimer (red), 2005, s. 

92) 

Vårt metodval är således en kvalitativ intervjustudie och vi har utfört fem intervjuer med 

socialarbetare som har erfarenhet av socialt arbete i utvecklingsländer. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade till sin form vilket betyder att vi haft en intervjuguide att utgå ifrån men att vi 

utifrån den ställt olika följdfrågor samt låtit intervjupersonerna vara fria att utveckla sina svar. 

(Bryman, 2009, s. 301) 

Vi har använt oss av såväl induktiva som deduktiva inslag i studien. Induktion handlar om att 

dra slutsatser utifrån empiriska fakta medan deduktion handlar om att dra en logisk slutsats och 

efter empiriinsamling avgöra om den är giltig eller ej. (Thurén, 2008, s. 22-29) I studien har vi 

valt att utgå från två teoriområden, Teorier kring Social Mobilisering och Systemteori, och har 

efter insamlandet av data valt att lägga till ytterligare ett teoriområde, Maktteorier, som vi menar 

är relevanta för studien, i strävan efter att uppnå en gedigen teoridel samt en så heltäckande 

analys som möjligt. 

  

4.2 Urval 

I vårt urval av intervjupersoner har vi haft kriterier om att de ska ha: 

- socionomutbildning 

och 

- erfarenhet av socialt arbete i utvecklingsländer. 

För att få tag på personer som uppfyller dessa kriterier ringde och mailade vi till 

organisationer som arbetar med sociala problem internationellt. Vi hörde även av oss till 

personer som vi fått tips om av bekanta samt till nyckelpersoner i området som vi läst om i 

tidskrifter och litteratur. Sammanlagt hörde vi av oss till drygt tio organisationer och ett flertal 

enskilda personer. Kontakt har hållits via telefon och e-post och intervjupersonerna har vid 

förfrågan att delta i studien informerats om vilka vi är, vad vi gör samt syftet med vår studie. 

Fem personer tackade ja till att ställa upp i intervju. 
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4.3 Intervjubeskrivning 

Inför varje intervju har vi skickat ut vår intervjuguide (se bilaga 2) till intervjupersonerna för att 

förbereda dem på vilka ämnen och frågor intervjuerna skulle komma att utgå ifrån. När vi sedan 

träffat intervjupersonerna har de fått läsa igenom vårt informationsbrev (se bilaga 1) 

innehållandes information om studiens syfte och etiska riktlinjer samt ge sitt samtycke genom att 

skriva under det. 

Intervjuerna har pågått under cirka 40 minuter och spelats in på band för att underlätta för 

minnet och för att garantera korrekt information. De har varit semistrukturerade till sin form 

vilket innebär att vi utgått från vår intervjuguide men gett utrymme för följdfrågor samt för 

intervjupersonerna att fritt utveckla sina svar. 

När vi utfört intervjuerna har vi delat upp ansvarsuppgifter mellan oss. Medan den ena 

ansvarat för själva intervjun, det vill säga att ställa frågor utifrån intervjuguiden och komma med 

följdfrågor, har den andra av oss fungerat som ett stöd och skött inspelning, antecknat och även 

flikat in med följdfrågor eller förtydliganden. Detta för att undvika en rörig intervjusituation samt 

för att göra transkriberandet av bandinspelningen mer lätthanterligt. Dessa uppgifter har vi turats 

om att ha för att göra arbetsansvaret jämlikt. 

  

4.4 Tolkningsprocessen 

Vi har tolkat intervjumaterialet enligt den hermeneutiska traditionen som går ut på att få 

förståelse för mening, betydelse och innebörd av ett fenomen. När vi tolkat materialet har vi gjort 

det baserat på våra egna förståelser av verkligheten, vilket Per-Johan Ödman (2006) beskriver 

som ofrånkomligt vid tolkning. Han menar att den aspekt man väljer att göra sin subjektiva 

tolkning utifrån alltid grundar sig i den förståelse man har i ämnet. Vidare förklarar han att man 

alltid gör tolkningar när man vill förstå något vilket beror på otillräcklig förförståelse. (s. 45) 

Inom hermeneutiken talar man om den hermeneutiska cirkeln. Den innebär ett växelspel 

mellan förförståelse och erfarenhet, mellan teori och praktik, och handlar om att erfarenhet och 

förförståelse vävs samman likt en cirkel. En större erfarenhet genererar en bättre förförståelse 

vilket i sin tur innebär att man kan gå ännu djupare och uppfatta detaljer (Thurén, 2007, s. 60-61). 

Vi har reflekterat över att vår tolkning av intervjumaterialet påverkas av vår förförståelse i det 

berörda området samt av de teorier vi valt att förankra analysen i. Detta har lett till en 

medvetenhet och ett försök från vår sida att under tolkningen ha en öppenhet för alternativa 

tolkningar och att ständigt använda oss av ett kritiskt förhållningssätt.  
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 4.5 Bearbetning och analys 

I denna studie har analysen gjorts utifrån gemensamma teman i empirimaterialet. Tematiska 

analyser innebär att man strukturerar data utifrån teman som är bestämda i förväg eller som 

utarbetas utifrån det insamlade materialet. När teman bestäms i förväg kallas det deduktiv eller 

teoristyrd tematisk analys och när de genereras ur insamlat material kallas det induktiv eller 

empiristyrd tematisk analys. (Langemar, 2008. s. 127) Den tematiska analysen går till på så sätt 

att en genomgång görs av det transkriberade materialet genom att markera text och nyckelord 

som är relevanta för frågeställningen. Dessa texter och nyckelord sorteras in i olika teman och 

sedan sammanfattas materialet under varje tema med egna ord samt med belysande citat eller 

konkreta exempel. (Langemar, 2008, s. 128) 

I denna studie har teman strukturerats både på ett deduktivt och ett induktivt sätt. Intervjuerna 

har utgått från i förhand framarbetade frågeställningar för att få struktur i intervjuerna. Frågorna 

har i sin tur lett till att svaren har kunnat delas in i lämpliga teman i analysen. Samtidigt har det 

insamlade empirimaterialet genom intervjuerna påverkat de teman som vi slutligen strukturerat 

analysen utifrån. 

Kvale (2010) beskriver meningskoncentrering som ett sätt att lyfta fram den huvudsakliga 

innebörden i något som sagts under exempelvis en intervju genom att korta ner längre uttalanden 

till några få ord. Först läser forskaren igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten och 

för att fastställa meningsenheterna i intervjupersonens uttalanden. Utifrån meningsenheterna 

formuleras teman som sedan sållas ner till teman som ligger inom undersökningens syfte. De 

teman som återstår presenteras slutligen i en beskrivande text. (s. 221) 

Intervjuerna i denna studie har spelats in på band och sedan transkriberats ordagrant till skrift 

för att få korrekt information. För att göra materialet mer lätthanterligt och meningskoncentrerat 

gick vi igenom texterna och tog bort överflödiga ord och fraser utan att ändra i 

meningsinnehållet. Totalt omfattade dokumentet med de transkriberade intervjuerna då 35 sidor. 

För att få fram det som sedan kom att ligga till grund för vår slutanalys och diskussion gick vi 

noggrant igenom textmaterialet för att hitta gemensamma teman och intressanta likheter och 

skillnader i intervjupersonernas svar. Innan vi sammanställde detta förde vi in all relevant 

information som varje intervjuperson svarat i fem olika dokument, ett för varje intervjuperson, 

och skickade ut dem till var och en för att ge dem möjlighet att kommentera och ge synpunkter 

på innehållet i texterna. När vi sedan hade fått deras svar och gjort vissa ändringar lade vi ihop 
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och bearbetade all text för att få den i berättande form med beskrivningar av vad de lyfter fram, 

både tillsammans och enskilt. Utifrån våra frågeställningar och andra viktiga punkter som 

framkommit under intervjuerna har vi formulerat rubriker utifrån frågeställningar och teman, 

under vilka vi presenterar intervjupersonernas svar. 

Vi har valt att använda oss av citat i resultattexten för att ge läsaren en inblick i vad 

intervjupersonerna sagt och en uppfattning om vad vi grundat våra tolkningar på. Detta ökar 

även transparensen och tillförlitligheten i uppsatsen. Några av citaten har vi redigerat milt utan 

att citatens karaktär eller betydelse förändras, detta för att göra innehållet mer begripligt för 

läsaren. När en intervjuperson särskilt betonat ett ord har vi i citatet kursiverat ordet för att 

förstärka meningsinnehållet. 

 

4.6 Förförståelse 

Förförståelse präglar vårt sätt att se på verkligheten, såväl i vardagslivet som inom vetenskapen. 

Redan från barndomen socialiseras människan in i ett visst sätt att uppfatta verkligheten på och 

förförståelsen är många gånger omedveten. Riktig förförståelse kan liknas vid förkunskap medan 

felaktig förförståelse kan liknas vid fördomar. För att övervinna fördomar kan man använda sig 

av den hermeneutiska cirkeln och komma fram till en bättre förförståelse. (Thurén, 2007, s. 58-

62) Vid valet av uppsatsämne var det internationella arbetsfältet ett givet ämnesområde då vi 

båda är intresserade av att arbeta med internationella frågor i framtiden. Vi har båda 

utlandserfarenhet i form av utbyteskurser genom Ersta Sköndal Högskola samt av resor världen 

över. Detta har gett oss möjlighet att med egna ögon uppleva socialt arbete på den internationella 

arenan vilket innebär att vi båda kan relatera till hur socialt arbete kan fungera utomlands. Trots 

den förförståelse vi har inom området strävar vi efter att förhålla oss objektivt och ha ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot uppsatsens ämne och innehåll för att undvika att vår förförståelse ska 

påverka studiens resultat. 

  

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppet validitet innebär att man i studien undersöker det man uppgett att man ska undersöka. 

Författarna betonar vikten av forskarens trovärdighet och hantverksskicklighet som innebär ett 

för forskaren ständigt ifrågasättande, kontrollerande och teoretiskt tolkande av sina resultat för 

att uppnå hög validitet. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264-268) I urvalet av intervjupersoner har 

vi försökt hitta personer med relevant erfarenhet och kunskap i ämnet samt utformat 
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intervjuguiden (bilaga 2) utifrån studiens syfte och frågeställningar för att bidra till hög validitet i 

studien. Att intervjuerna är gjorda på plats med respektive intervjuperson, och inte via 

exempelvis telefon, stärker också validiteten då det är av betydande vikt att möta människor på 

plats eftersom det ger en ökad insikt och förståelse för studiens innehåll och syfte. Varje intervju 

har avslutats med att fråga intervjupersonen om den vill tillägga något som är av vikt för studiens 

syfte, allt för att försäkra oss om en hög validitet. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och innebär att studien är korrekt utförd. 

Undersökningen har hög reliabilitet om flera undersökare använder samma metod och kommer 

fram till liknande resultat. (Thurén, 2007, s. 26) För att i studien få så hög reliabilitet som möjligt 

har vi kontaktat intervjupersonerna inför besöket för att de skulle ha möjlighet att vara 

förberedda på intervjusituationen och studiens syfte. Vi har varit två intervjuare vid varje intervju 

då en av oss varit ledande i att ställa frågor medan den andra har haft möjlighet att anteckna, 

lyssna uppmärksamt, komplettera med frågor vid behov samt se till att de frågor vi avsett att 

fråga ställts. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats vilket bidrar till reliabiliteten.  

Generalisering handlar om i vilken utsträckning man kan applicera studiens resultat på en 

annan population. Kvalitativ forskning innebär ofta ett fåtal intervjupersoner vilket i sin tur 

innebär att det finns invändningar mot att generalisera resultaten. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

280) Då vi i studien har valt att undersöka fem socialarbetares erfarenheter av socialt 

förändringsarbete i utvecklingsländer har syftet inte varit att komma fram till generella slutsatser 

som kan överföras på en större befolkning utan att bidra till förståelse i ämnet.  

 

4.8 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är en viktig del i forskningsprocessen. För att på bästa möjliga sätt skydda 

såväl intervjupersoner som intervjuare är det viktigt att förhålla sig till etiska riktlinjer. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning består av fyra huvudkrav som forskning som bedrivs inom vetenskapen ska innehålla. 

Dessa huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

utnyttjandekravet. (s. 6) Vi har även beaktat de etiska riktlinjerna som finns reglerade i Lag (SFS 

2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor där 16 och 17 §§ behandlar 

informations- och samtyckeskraven. 

För att uppfylla dessa krav utformade vi ett samtyckesformulär (se bilaga 1) som vi gav till 

varje intervjuperson innan intervjuerna påbörjades. Samtyckesformuläret beskriver syftet med 
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vår uppsats, varför vi gör intervjuerna, hur informationen kommer att hanteras, 

intervjupersonernas rätt till anonymitet samt hur materialet kommer att användas. I formuläret 

framgår även att c-uppsatsen kan komma att användas i forskningssammanhang. Med det menar 

vi att vår uppsats kommer finnas publicerad och att den därmed kan laddas ner och användas 

som exempelvis inspiration eller källa av andra uppsatsskrivare. Intervjupersonerna informerades 

om att deltagandet i uppsatsen är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan. De fick innan intervjun påbörjades möjlighet att läsa igenom, godkänna samt skriva 

under formuläret. 

När det gäller konfidentialiteten informerades intervjupersonerna om deras rätt till anonymitet 

i uppsatsen, att det endast var vi som forskningshuvudmän som skulle ha tillgång till 

intervjumaterialet samt att de inspelningar som gjordes under intervjuerna endast skulle 

användas som stöd för minnet och därefter raderas. Vi informerade även om att den färdiga 

uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Ersta Sköndal Högskolas hemsida 

och att vi kommer skicka ut uppsatsen till intervjupersonen efter att den är godkänd. 

Då man som forskare måste vara medveten om vilka konsekvenser undersökningen kan få för 

berörda parter har vi diskuterat hur vi på bästa sätt hanterar materialet. Vi anser inte att det är ett 

för intervjupersonerna vidare känsligt ämne men valde ändå att inte nämna intervjupersonerna 

vid namn trots att ingen av dem bett om att få vara anonyma, då det dessutom inte skulle tillföra 

studien något av vikt att skriva ut deras namn. Vi valde även att inte ta med deras aktuella 

arbetsplatser och de specifika länder de arbetat i. Istället har vi skrivit vilka världsdelar de arbetat 

i, allt för att undvika direkt koppling till intervjupersonerna. Gällande organisationer som 

intervjupersonerna arbetat genom har vi tagit bort de flesta organisationer men valt att benämna 

enstaka organisationer/instutioner som är stora och världsomspännande och därmed inte härleder 

till specifika personer eller uppdrag. 

Oavsett om det berörda ämnet bedöms vara känsligt eller ej är det alltid viktigt att reflektera 

över hur den information som lämnas ut kan komma att påverka de berörda intervjupersonerna. 

De personer vi intervjuat har berättat om personliga upplevelser av och tankar kring deras 

erfarenheter i arbetet vilket kan vara känslig information att dela inför exempelvis arbetsgivare 

eller kollegor. Denna uppsats kommer att finnas tillgänglig för allmänheten. Vi har därför valt att 

ta bort detaljerad information som kan koppla intervjupersonerna direkt till specifika platser och 

projekt. Om intervjupersonerna uttryckt missnöje över någon specifik organisation under 
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intervjuerna har vi valt att inte ta med detta i uppsatsen med hänsyn till åsikternas eventuella 

känslighet. Detta för att inte riskera att sätta intervjupersonerna i dålig dager inför exempelvis 

arbetsgivare eller kollegor. 

 

4.9 Litteratursök 

För att finna relevant litteratur till studien har vi använt oss av Ersta Sköndal Högskola biblioteks 

artikeldatabaser, Libris databas, DIVA-portal, Google Scholar samt Stockholms Universitets 

databaser. Vi använde oss främst av Academic Search Premier och SocINDEX på Ersta Sköndal 

och av Social sciences citation index: SSCI och Social Services abstracts på Stockholms 

Universitet. Vi började med att göra några sökningar på svenska men det gav inte så goda 

resultat så vi gick ganska snabbt över till att söka på engelska. Sökord som “international social 

work*”, “structural social work*”, “international social work* structural change”, “international 

structural social work* + empowerment; hierarchy; power”, “community development”, “social 

work* macro change”, “international social work* macro”, “globalization social work*”, “global 

social work*”, “internationalization social work*” användes och i sökfältet kryssades “full text” 

och “peer riewed” i där det var möjligt. I SU:s databaser avgränsade vi även till “social work”. 

Vi har även sökt litteratur genom böcker och tidskrifter samt använt oss av olika publicerade 

texters källhänvisning som i sin tur lett fram till ytterligare referenser. 

  

5. Teori 

I detta kapitel går vi igenom de teorier som används i uppsatsen. Teorier kring social 

mobilisering och systemteori hade vi som utgångspunkter medan maktteorier framkom efter att 

intervjumaterialet bearbetats. För att på bästa sätt försöka förstå resultatet som kommer fram 

genom intervjuerna har vi valt att använda oss av ovan nämnda teorier.   

 

5.1 Teoretisk utgångspunkt  

Payne (2008) beskriver teori som “en strukturerad uppsättning påståenden som rör uppfattningar 

om världen”. Han förklarar att det alltid finns teorier som kan hjälpa oss att bestämma varför och 

hur vi ska välja mellan olika arbetssätt, även om vi inte alltid vill kännas vid teorierna. Det finns 

med andra ord alltid teorier som ligger till grund för en metod eller ett arbetssätt och som 

förklarar varför och hur det är ett effektivt sätt att arbeta på. Socialarbetare behöver ha tillgång 
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till idéer som kan förklara på vilket sätt de ska fatta beslut som rör praktiken, det vill säga teorier 

om praktiken. (s. 25) Payne beskriver vidare tre olika tolkningar som täcks av termen teori inom 

det sociala arbetsfältet: modeller, perspektiv samt förklarande teorier. Dessa tolkningar är alla 

nödvändiga delar i teorier som ska användas i praktiken. Socialarbetare utför praktiska 

handlingar i en mycket komplex verklighet vilket innebär att de teorier som används måste 

innefatta tydliga råd och konkret vägledning. (a.a.s. 26-27) Hartman (refererad i Payne, 2008) 

menar att man måste bestämma sig för en definition av teori för att sedan kunna fungera i det 

praktiska arbetet (s. 60).  

Det finns med andra ord olika sätt att se på teorier. I uppsatsen har vi valt att använda oss av 

tre teorier som vi menar ingår i Paynes term teori kopplat till socialt arbete och dess arbetssätt. 

Vi är medvetna om att de teorier vi valt inte alltid ses som tre renodlade teorier men vi anser att 

de ändå utgör en god teoretisk ram som är högt relevanta för uppsatsens ämne. Vi menar även att 

de ger oss olika infallsvinklar på intervjupersonernas svar och att de genererar en flerbottnad och 

djup analys. 

 

5.2 Teorier kring Social Mobilisering 

Payne (2008) beskriver social mobilisering i ett teoretiskt avsnitt där han går igenom den 

teoretiska grunden till arbetssättet. I Paynes term teori ingår tre delar varav en, modell, på ett 

generellt och strukturerat sätt beskriver hur praktiken kan se ut i olika situationer. Detta medför 

att modellerna kan framhäva vissa principer och mönster som ger olika konsekvenser i praktiken. 

Payne beskriver praktikteorier, det vill säga modeller inom termen teori, där social mobilisering 

ingår. (s. 26) 

Social mobilisering beskrivs av flera författare som något centralt inom sociala problem i 

utvecklingsländer och innehåller väl utarbetade tillvägagångssätt för att identifiera, möta och 

arbeta mot förändring tillsammans med de människor som hjälpen avser. Teorier om hur social 

mobilisering kan bidra med förändring och öka mänsklig välfärd är viktig för att ringa in 

socialarbetares arbete i utvecklingsländer och hur de genom arbetet kan uppnå strukturella 

förändringar. Payne förklarar att social mobilisering utgör den största formen av socialt arbete i 

resurssvaga områden och utvecklingsländer och menar att man kan dra lärdomar genom att 

studera mobiliceringsprocessen som teori. Social mobilisering är en form av samhällsarbete som 

syftar till att bidra med ekonomisk och social utveckling i områden som präglas av fattigdom och 
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social exkludering. Ekonomisk och social utveckling är något som ständigt sker och behövs över 

hela världen trots att det ofta finns en uppfattning om att det rör sig främst om länder som 

ekonomiskt mätt är underutvecklade, så kallade utvecklingsländer. Utvecklingsarbetet i form av 

social mobilisering kan dock skilja sig åt i länder med hög kontra låg ekonomisk utveckling. (s. 

300)  

 Paiva (refererad i Payne, 2008) definierar social mobilisering enligt följande: “Utvecklingen 

av människors förmåga att kontinuerligt verka för sin egen och samhällets välfärd”. Definitionen 

fokuserar på, förutom individers förmågor och välbefinnande, även strukturell förändring, 

socioekonomisk integration och institutionell utveckling. Social mobilisering är relaterat till 

synsätt som delaktighet och medbestämmande och riktar in sig på frågor om exempelvis 

fattigdom, urbanisering, arbete, utveckling och genus. (a.a. s. 312) 

Payne presenterar Midgley:s beskrivning av social mobilisering som “en process med 

planerad social förändring som syftar till att främja hela befolkningens välbefinnande och som en 

dynamisk process som rör ekonomisk utveckling”. Det handlar om att de sociala förändringarna 

genomförs på så vis att sociala problem kan lösas, människors behov uppfyllas och möjlighet till 

förbättringar tillhandahållas. Social mobilisering är inriktad på relationer inom en större grupp 

som till exempel ett lokalsamhälle och fokus ligger på att nå tillväxt snarare än att öka enskilda 

individers välbefinnande. I industriländer har social mobilisering under 1900-talet tagit form av 

organiserat samhälleligt stöd för sociala interventioner för befolkningens fördel. Detta har sedan 

spridit sig till utvecklingsländer där internationella organisationer som till exempel FN bidragit 

med hjälp och stöd. (refererad i Payne, 2008, s. 315) 

Vidare presenterar han Midgley:s tankar om att delaktighet och medbestämmande är viktiga 

faktorer i social mobilisering. Midgley har delat in strategier inom social mobilisering i följande 

tre kategorier (refererad i Payne, 2008, s. 313): 

1. Individualistiska strategier fokuserar på människors självförverkligande, självbestämmande 

och utveckling. Arbete med social mobilisering på individnivå handlar om att hjälpa människor 

att bli självständiga och oberoende. 

2. Kollektivistiska strategier som har ett institutionellt perspektiv och handlar om att bygga 

organisationer för att öppna för nya synsätt. Utgångspunkten är att människor i sociala grupper 

själva kan organisera sig, ta kontroll och hantera problem för att uppnå sina mål. En grund i 
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social mobilisering är att diskutera och arbeta med problem i grupp. Detta ger de som har 

gemensamma problem ett personligt stöd och hjälp att ta kontroll över sin situation. 

3. Populistiska strategier med fokus på aktiviteter i lokalsamhället och i det stora samhället. 

Insatser från staten kan också stå för mobiliseringsarbete genom exempelvis lagstiftningar mot 

olika former av diskriminering som i sin tur hjälper utsatta grupper. 

Ronnby (refererad i Sundh & Turunen, 1992) behandlar mobiliseringsprocessen i 

samhällsarbete i boken Social mobilisering- om samhällsarbete i Sverige. Han beskriver att 

utgångspunkten för att förändring och problemlösning ska ske är att arbeta tillsammans med de 

människor som förändringen avser och att utgå från deras fysiska, mentala, sociala och 

resursmässiga läge. För detta krävs en socialarbetare som förstår de berörda människornas behov 

och viljor och sedan utifrån dessa mobilisera deras resurser för att skapa aktivitet. Syftet är alltså 

att de ska stimuleras att själva hitta lösningar på sina problem och förbättra sin livssituation samt 

att frigöra och sätta igång en mobiliserande process. (s. 202) 

Ronnby beskriver hur mobiliseringsprocessen kan se ut steg för steg. Här följer stegen i korta 

drag: 

1. Förberedelse genom att orientera sig i området, lokala miljöer och de sociala grupper som 

önskas få kontakt med. 

2. Upptakt: Lära känna människor och miljöer, skapa kontakt och motivera sin närvaro för 

människor samt tillsammans med dem skapa en plattform för samarbete. 

3. Organisering: Skapa ett kreativt klimat där alla i gruppen får möjlighet att delta samt utveckla 

gruppen genom vägledning. 

4. Mobilisering: Hjälpa individerna att inse sina möjligheter och resurser och samla gruppens 

resurser. 

5. Strategier: Lägga upp taktik och strategi för att nå uppsatta mål, hålla kontakt med 

myndigheter för att få goda relationer och öka inflytande, förankra sin egen organisation i 

samhället och hantera konflikter som uppstår i gruppen och omgivningen. 

6. Avslutning: Ta vara på och samla upp erfarenheterna av arbetet i gruppen. 

(a.a. s. 204-225). 

Slutligen förklarar Ronnby att det är viktigt att “göra sig själv överflödig” för att gruppen ska 

kunna fortsätta sin verksamhet utan att socialarbetaren är med och hjälper till. Arbetet utifrån 
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social mobilisering går ut på att bygga upp självbärande strukturer och att utvecklingen ska gå 

mot att människor själva agerar för sitt eget, och för sitt samhälles välfärd. (a.a. s. 206) 

Genom att studera mobiliseringsprocessen och de teorier som ligger till grund för den kan 

man förstå hur och varför den är framgångsrik och applicerbar i många olika situationer. 

 

5.3 Systemteori 

Systemteorin är högst aktuell för uppsatsen och socialt arbete då den på olika sätt berör dess 

områden, i form av hur olika system samverkar på olika nivåer och dess strävan efter struktur.   

Systemteori handlar om att olika system samverkar med varandra och teorin bidrar till en 

djupare förståelse över hur individer samspelar med varandra på olika plan; i familjen, i grupper 

och i samhället. Inom systemteorin betonas arbetets sociala fokus vilket är inriktat på 

människans sociala nätverk och relationer, sociala mål, förändring samt på interpersonellt arbete. 

Jämfört med många andra teorier inom socialt arbete ligger systemteorins värde i att se helheter 

framför delar och detaljer av individuellt eller socialt beteende. Integration av atomistiska och 

holistiska synsätt skapas inom systemteorin vilket innebär att teorin kräver att sociala och 

personliga aspekter uppmärksammas i varje social situation på samma gång som dessa aspekter 

är i ständig samverkan med varandra och förenas på så sätt till en helhet. (Payne, 2008, s. 211-

212) Öquist (2008) beskriver i boken Systemteori i praktiken: konsten att lösa problem och nå 

resultat att det måste finnas kopplingar, till exempel gemensamma normer och värden, mellan de 

olika delarna i systemen för att målet med arbetet ska kunna uppnås. Han beskriver även hur 

synen på teori och praktik, det abstrakta och konkreta, inom det systemiska tankesättet innebär 

en oupplöslig relation. (s. 76, 85) 

Systemteorin strävar efter struktur och är en omfattande och sociologiskt grundad teori inom 

det sociala arbetsfältet. Teorin fokuserar snarare på att förändra omgivningen än att utgå från 

psykologiska synsätt. Den inriktar sig även på hur en person påverkar en annan jämfört med 

flertalet andra teorier inom socialt arbete då fokus ofta ligger på individens känslor och tankar. 

(Payne, 2008, s. 232) 

Inom systemteorin är nivåer ett grundläggande begrepp vilket är lika viktigt vare sig det gäller 

att förstå kommunikation mellan människor eller hur organisationer är uppbyggda. Inom alla 

system råder hierarki. Mänskliga system som familjesystem eller samhällen kan liknas vid en 

spiraltrappa där trappstegen blir större och vidare ju högre upp i trappan man kommer. Den 
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hierarkiska uppbyggnaden av system är av stor vikt för att bevara ett välfungerande samhällsliv. 

Det är betydande på så sätt att de översta skikten i hierarkin alltid är överordnade och styr de 

lägre nivåerna inom systemet och för att helheten ska fungera måste gränserna mellan de olika 

nivåerna inom systemet upprätthållas. Tonvikten på ett ömsesidigt beroende mellan individ och 

världen runt omkring är centralt inom systemtänkandet. Inom den moderna systemlitteraturen är 

begrepp som kontext, självförnyelse och evolution betydande och fokus ligger på “här och nu”. 

Teorin understryker vikten av att undersöka hur strukturen och funktionen inom system 

förändras och förnyas i samspel med dess omgivning. (Öquist, 2008, s. 13-14, 28) 

Lewin (refererad i Öquist, 2008) är en framstående forskare inom det socialpsykologiska 

fältet och skriver om gruppåverkan samt hur systemteori kan se ut i praktiken. Han beskriver hur 

alla individer existerar och rör sig inom ett psykologiskt kraftfält där krafterna reglerar 

individens handlande. Lewin är bland annat känd för att ha utvecklat fältteorin som på många 

sätt är en systemisk teori. Teorin ser till hela människans sammanhang, som erfarenheter, 

förväntningar och drömmar i livet samt de sociala och fysiska förutsättningar människan lever 

under. Han menar vidare att ett oförändrat psykologiskt tillstånd där ingen förändring råder 

innebär att ingen förändring heller sker i människans beteende. (s. 81) 

Lewin har forskat och utfört experiment kring vad som främjar individens nyinlärning och 

har kommit fram till att det finns vissa förutsättningar för lärande med anknytning till gruppers 

betydelse. Han slår fast att gruppåverkan är viktigare än massmedial påverkan, reklam, annonser 

och undervisning om målet är ny inlärning hos människor. Han menar även att människans 

informella närgrupper, som umgängeskrets och andra egna nätverk är av större betydelse för 

åsiktsbildning än statliga direktiv, formella och professionella grupper som arbetar med 

påverkansarbete. Slutligen lyfter han fram hur gruppens inverkan på individen påverkar och 

framkallar ett beroende i förhållande till gruppen och dess åsikter, detta i stigande faktor ju mer 

angelägen individen är att tillhöra gruppen. (a.a. s. 81-82) 

  

5.4 Maktteorier 

Makt är ett mycket komplext och omdiskuterat område inom samhällsvetenskapen samt centralt 

inom socialt arbete. Vår studie har genom resultatet en tydlig koppling till makt varför vi valt att 

använda olika maktteorier inom uppsatsens teoretiska tolkningsram. 
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I alla samhällen råder olika maktförhållanden vilket påverkar de människor som lever där 

och det arbete som pågår. Man kan urskilja en idéhistorisk förändringsriktning där innebörden i 

maktbegreppet har utvidgats med tiden och omfattar i allt högre utsträckning sociala processer 

och identitetskonstruktioner. Förr såg man på makt framförallt som ”en formell ordning och 

kapacitet hos en elit” medan det nu mer handlar om ”informella processer i allmänna sociala 

relationer, gemenskaper, identiteter och sammanhang”. I den tidiga samhällsvetenskapliga 

diskussionen såg man på makt antingen som statens militära styrka eller individers och gruppers 

förmåga att sätta andra människor under sig och styra deras agerande efter egen vilja. Makt 

handlar inte främst om kapacitet utan om relationer enligt senare maktteorier där det betonas hur 

makten formar vad människor uppfattar, vill eller är medvetna om. Makt ses även som en 

möjlighet att göra eller inte göra något. (Lilja & Vinthagen, 2009, s. 27-28) 

Robert Dahls definition av makt är kanske den mest uppmärksammade av dem alla och 

lyder: makt är när A har makt över B i den utsträckningen att A kan få B att göra något B annars 

inte hade gjort (Peterson & Runyan, 1993, refererad i Lilja & Vinthagen, 2009, s. 30). Den 

brittiske filosofen Francis Bacon (refererad i Thurén, 2006) hävdar att kunskap är makt. Med 

detta menar han att den som besitter kunskap har makt medan den som inte har kunskap är 

maktlös. Men omvänt är makt också kunskap, vilket innebär att den som har makt även har makt 

över kunskapen och vad som ska anses vara kunskap samt makt över människor och deras tankar. 

(s. 147) 

Michel Foucault kom med nytänkande inom maktforskningen då han diskuterade hur makt 

utövas istället för att som tidigare forskare ägna sig åt frågan ”Vad är makt?”. Foucaults syn på 

makt skulle kunna ses som kvalitativ där makten kan liknas vid ett invecklat nätverk där alla har 

lika stor möjlighet att utöva makt över alla. Såväl Foucault som Bourdieu menar att det finns en 

rådande hierarki där vissa beteenden klassas med högre status än andra. De hävdar att de 

individer som inte följer normen i samhället ofta vidtar åtgärder för att erhålla social status och 

bli socialt accepterade (Lilja & Vinthagen, 2009, s. 36). Hindess (refererad i Lilja & Vinthagen, 

2009) menar att den som sitter i en maktposition har makt därför att människor behandlar den 

som befinner sig där just som att den har makt. Han hävdar att det är så enkelt att man genom att 

erövra makt kan erhålla den och att makten endast gäller så länge det finns en underordning. 

Underordning i samhället skapas genom att människor ges fördelar eller hotas med nackdelar av 
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olika slag men framförallt är formandet av föreställningen om att makten är önskvärd avgörande. 

(s. 37-38) 

Hveem (1997) kopplar ihop begreppen makt och välfärd. Den starka ekonomiska tillväxten 

som följde efter andra världskriget skapade en ökad välfärd vilken har fördelats mycket ojämnt 

länder emellan. Klyftan mellan rika och fattiga har ökat såväl inom som mellan länder. I strävan 

efter en mer jämlik fördelning menar han att stabilitet och förändring inte behöver utesluta 

varandra. (s. 23) 

Det är hög tid att satsa på makt åt de maktlösa genom att hjälpa utvecklingsländerna att nå 

sina uppsatta utvecklingsmål. Vi måste lita på vår gemensamma styrka och genom att ta till 

åtgärder och hantera problem åstadkomma resultat samt att kvalitén på de arbeten som görs ute i 

världen behöver höjas. Vi måste även lära oss av synsätt som inte är hållbara och utveckla vårt 

eget tänkande när det gäller hantering av den ekonomiska politiken och gå vidare genom att 

belysa sociala och strukturella reformer. Vikten av att inte göra saker för de svaga utan arbeta för 

att sätta dem i ledningen understryks. Om makt och röst utgör viktiga bidragande orsaker till en 

framgångsrik utveckling måste man fråga sig vilka processer det är som ökar såväl förmåga som 

tillträde för utsatta grupper så att de har möjlighet att delta i och förändra alla olika institutioner 

som påverkar deras livssituation. (Karlsson, 2001, s. 26-30) 

Pedagogikprofessorn och empowermentlegenden Paulo Freire uttrycker 

följande: ”revolutionär förändring lyckas endast i gemenskap med de förtryckta, endast genom de 

förtrycktas organisering”, skriver Rodhe i förordet till Freires bok Pedagogik för de förtryckta 

(1972). Freire menar vidare att befrielse endast kan uppnås med folket men aldrig för folket. 

Grundförutsättningen för att en verklig befrielse ska infinna sig är att det finns ett uppriktigt 

förtroende för folket och för att de har rätt att bestämma sitt eget öde och förändra sina 

förhållanden. Han menar att befrielse där folket är åskådare enbart slutar i maktbyte. (s. 17-18) 

De förtrycktas stora mänskliga och historiska uppgift är att befria sig själva, men också deras 

förtryckare. Den makt förtryckarna använder sig av leder inte till befrielse för någon utan det är 

makten som kommer ur de förtrycktas svaghet som kommer att vara tillräckligt stark att befria de 

båda grupperna. Freire menar vidare att för att de förtryckta ska kunna kämpa för sin frihet måste 

de se på förtrycket som en begränsande situation, som de har möjlighet att påverka och förändra, 

och inte som en stängd värld som de inte kan ta sig ifrån. Världen och människorna i den 
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existerar i ett konstant samspel och genom samverkan människor emellan finns möjlighet till 

befrielse. (a.a. s. 39-46) 

Makt kan betraktas ur många olika perspektiv och grunda sig ur olika källor. Information och 

kompetens är en av dem. Den som besitter den information och kompetens som behövs för 

lösandet av problem är den som har makt. Exempelvis är det lärare och professorer inom skolan 

som befinner sig i maktposition och inom politiken de politiska konsulter som arbetar för att 

politikerna ska bli valda. (Baldridge, 1971; French och Raven, 1959; Kanter, 1977; Pfeffer, 1981, 

1992; Russ, 1994 refererad i Bolman och Deal, 2012, s. 246-249) 

Då man utbildar sig inom människobehandlade yrken är kanske inte makt det man främst 

funderar över, utan snarare om hur man kan arbeta med att förebygga sociala problem och vara 

till hjälp och stöd för människor på olika sätt, menar Swärd & Starrin (refererad i Meeuwisse, 

Sunesson & Swärd, 2006). Maktbegreppet är dock ständigt närvarande inom yrken där man 

arbetar med människor, även om det många gånger är dolt av hjälpande och stödjande moment i 

arbetet. Makt och hjälp går hand i hand och det är viktigt att fundera och reflektera över hur man 

kan förhålla sig till och förändra maktrelationer. (s. 248) 

  

6. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av de intervjuer vi utfört. Först presenteras intervjupersonerna i 

egna stycken där vi kort redogör för deras bakgrund och erfarenheter av arbete i 

utvecklingsländer. Därefter följer deras svar som vi efter sammanställandet delat in i olika 

kategorier utifrån våra frågeställningar. 

  

6.1 Presentation av intervjupersoner 

Intervjuperson 1 (I1) 

I1 har en socionomexamen med social inriktning och har efter det läst enstaka kurser inom 

utbildning, religionshistoria och internationella relationer. För närvarande läser I1 en 

masterutbildning i ”International Education” parallellt med sitt arbete.  

Under 80- och 90-talet arbetade I1 i flertalet länder i Sydamerika. Hon arbetade som 

handläggare av biståndsinsatser på två stora biståndsorganisationer samt som konsulär 

handläggare på svenska ambassaden. Arbetet har till stora delar varit administrativt men med 

mycket fältbesök och besök hos organisationer i olika länder. Mycket handlade det om att ta 
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emot ansökningar från organisationer om olika sociala insatser, fatta beslut, skriva och formulera 

programförslag som sedan följdes upp, ta initiativ till och fatta beslut om utvärderingar och att 

ofta vara på resande fot. I1 har arbetat med utbildning av poliser och personal på kommunala 

barnrättsenheter kring hur man bemöter, respekterar och samtalar med barn och ungdomar. Hon 

utformade även blanketter och lärde ut hur dessa skulle fyllas i och sedan rapporteras till 

myndigheter. 

I1 arbetar mycket med utbildningsfrågor och rätten till utbildning och har även dialog med 

samarbetsorganisationer som Världsbanken och Unicef. Arbetet handlar mycket om att gå 

igenom vad problemet är, vilka förutsättningar som finns för att få till bättre möjligheter för att 

barn ska kunna gå i skolan samt på vilket sätt Sverige kan vara med och främja detta. Det gäller 

alltså att ringa in problem och behov av förändringar och hur man kan bidra med förbättring. 

  

Intervjuperson 2 (I2) 

I2 arbetar som handläggare och handlägger flera stora biståndsorganisationer. Hon samordnar 

även handläggare som arbetar med stöd till civilsamhällsorganisationer. Under 80-talet läste I2 

socionomprogrammet med social inriktning och har även läst en magister i strukturinriktat 

socialt arbete samt kurser i antropologi och internationella relationer. I2 har länge brunnit för att 

arbeta med socialt arbete och kom in på det internationella området redan som 19-åring. 

I2 har en gedigen erfarenhet av arbete i Latinamerika. Bland annat gjorde hon praktik där 

genom utbildningen då det var mycket fokus på gruppinriktat arbete och på 90-talet arbetade I2 

som volontär för på en biståndsorganisation under ett år. Arbetsuppgifterna var bland annat att 

utvärdera, skriva landrapporter och ha en dialog med partners som satte igång utvecklingsprojekt 

och söka pengar för det. I2 har även arbetat som hälsohandläggare i Latinamerika vilket innebar 

ett strukturellt arbete inom den sociala sektorn samt arbetat som Latinamerikahandläggare på en 

biståndsorganisation i sex, sju år vilket inneburit mycket resande i de latinamerikanska länderna 

och hon har då fått se många olika exempel på hur man där jobbar med socialt arbete. Under sitt 

arbete i utvecklingsländer har hon arbetat mycket med community based development, 

ledarutvecklingsprojekt med ungdomar, formulera projekt och rapporteringar. 

  

Intervjuperson 3 (I3) 
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I3 är utbildad socionom och har arbetat mycket i Latinamerika. Drömmen om att lära sig spanska 

var från första början anledningen till att han hamnade just där. 

Under socionomutbildningen åkte I3 ut på praktik till ett barnhem i Latinamerika och var med 

och höll i workshops med ungdomsgrupper där ungdomarna informerades om, och samtalade 

kring, till exempel hur andra världsdelar kan se ut, om sexualitet och livet i allmänhet. 

Under tiden i Latinamerika har I3 utöver praktiken dels arbetat självmant och utifrån en 

organisation. Han har bland annat arbetat mycket med att försöka återförena ungdomar med sina 

familjer samt att lära dem att stå upp för sig i samhället och att få dem mer respekterade. 

  

Intervjuperson 4 (I4) 

I4 är socionom i botten och har arbetat i utvecklingsländer i Afrika och Asien i flera omgångar, 

både under kortare och längre perioder.  

Hon har under åren arbetat mycket med genusfrågor och hon beskriver följande: “Att arbeta 

med genusperspektivet i utvecklingskontexten och konflikthanteringen innebar ett konsekvent 

fokus på jämställdhet och mänskliga rättigheter samt att hela tiden ta hänsyn till att kvinnor och 

män har olika behov, erfarenheter och viljor vid utveckling av program och projekt inom 

organisationen.” 

I4 har bland annat arbetat med att utveckla en nationell genuspolitik samt att introducera 

verktyget “gender market” som handlar om att säkerställa att jämställdhetsprojekten verkligen 

behandlar jämställdhet. Hon har även arbetat med internflyktingar. Arbetet gick ut på att 

intervjua människor som levde i flyktingläger för att ta reda på hur deras behov såg ut på kort 

och lång sikt. 

  

Intervjuperson 5 (I5) 

I5 arbetar inom det internationella fältet på en stor kyrklig organisation. Hon arbetar där med 

något som kallas “Act Alliance” som består av 140 olika organisationer runt om i världen och 

som inriktar sig på “Community based psycho social support”. Arbetet sker tillsammans med 

lokala och internationella partners och handlar om att styra bort från individtänkandet i 

katastrofarbete. Detta bygger på idén om att den bästa läkningen sker i en så naturlig miljö som 

möjligt och att individuell psykoterapi då inte är den bästa metoden att arbeta med. 
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Genom I5:s globala arbete inom organisationen gör hon årligen resor till olika 

utvecklingsländer för att arbeta med kapacitetsstärkning. Därmed har hon varit i ca 20-30 länder 

genom yrket. Hon har även arbetat i utvecklingsländer genom flera olika nationella och 

internationella organisationer. 

Under ett av uppdragen arbetade I5 som “community service officer” och hade då ansvar för 

det sociala arbetet i 12 distrikt med 258 olika flyktingläger. Hennes arbete gick då ut på att 

organisera och handleda socialarbetarna i de olika flyktinglägren samt ta hand om budgeten. 

  

6.2 Förutsättningar för och erfarenheter av strukturellt förändringsarbete 

När det kommer till vilka förutsättningar intervjupersonerna upplever att de haft med att arbeta 

strukturellt har de ganska olika uppfattningar. De har alla arbetat i utvecklingsländer under olika 

förutsättningar och i olika uppdrag vilket gör att förutsättningarna sett olika ut. Flera av 

intervjupersonerna menar dock att det finns goda förutsättningar att påverka strukturer, politiker 

och beslutsfattare och ger exempel på hur de arbetat praktiskt. 

 I2 anser att hon haft möjlighet att vara med och påverka genom sitt arbete. Hon tar ett 

exempel från en period då den svenska biståndsministern gick in tidigare än avtalat och klippte 

landets bistånd. I2 arbetade då i en utfasning av biståndet men så avbröts det. Det blev en intern 

dialog inom organisationen där I2 menade att det handlade om att de fattigaste i landet måste få 

tillgång till hälsovård och få stöd under några utfasningsmånader i enlighet med avtal. Det 

slutade med att Sverige kortade stödet i enlighet med det svenska beslutet men höll sig till 

avtalets klausul vid avbrott i förtid. I2 var också med och försökte påverka beslutsfattare till att 

staten i gällande land skulle ta sig an barnmorskeprogrammet och att de skulle påverka folk till 

att män skulle få vara med och delta vid förlossningar, vilket tidigare inte var tillåtet. 

I2 berättar vidare om hur hon arbetat med påverkansarbete bland annat genom att stötta 

projekt om brasilianska invandrares rätt att gå i skolan. De fick då hjälp att påverka myndigheter 

så att de kunde få papper och möjlighet till skolgång då de saknade identitetshandlingar. Ett 

annat projekt hon var med och satte igång handlade om att organisera och utbilda lantarbetare i 

mänskliga rättigheter. Detta satte igång processer som sedan ledde till förändring i byarna. I ett 

av länderna hon arbetat i var arbetet i allra högsta grad strukturinriktat. Till exempel bidrog 

Sverige med 40 miljoner kronor per år till hälsosektorn och då hade I2 arbetat mycket med att 

staten själv skulle ta ansvar för sina egna hälsovårdsplaner och se till att göra planer själva för 
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hur man på bästa sätt når de mest utsatta inom hälsovård. ”Det är ju påverkansarbete”, menar I2. 

I2 berättar vidare om hur hon arbetat med påverkansarbete på strukturell nivå då hon arbetat 

inom frivilligorganisationsvärlden. Hon tycker på ett sätt att hon kunnat nå politiker och 

lagstiftare och berättar hur det i arbetet ingick att till exempel gå på olika uppvaktningar. 

 I1 berättar att arbetet genom en av biståndsorganisationerna tydligt utgick från ett strukturellt 

perspektiv och att arbetet då fokuserade på långsiktiga strukturella förändringar. Hon berättar om 

när hon arbetade i huvudstaden i ett sydamerikanskt land i början på 90-talet och en 

Barnlagstiftning, som innebar att man på kommunal nivå skulle inrätta speciella barn- och 

ungdomsenheter och främja barns rättigheter, kommit till. Biståndsorganisationen utnyttjade då 

möjligheten att sätta sig i kontakt med myndigheter, dels justitieministeriet i landet men även 

med ett antal stora kommuner i huvudstaden. I1 var då genom biståndsorganisationen med och 

arbetade med att stötta utbildning av personer som i det specifika landet oftast kom ifrån 

juristutbildningen. Biståndsorganisationen utformade kapacitetsutvecklingsmodeller för 

ungdomarna som kom som juriststudenter och även för kommunens egen personal för 

kommunen skulle själv ställa upp med ett kontor, en lokal och personal. Personalen utbildades i 

hur man bemöter barn, hur man lyssnar på och respekterar barn, hur man för samtal med barn 

och ungdomar och även deras föräldrar. Blanketter iordninggjordes; hur de skulle fyllas i och hur 

de skulle rapporteras till myndigheter. Modellerna blev mycket lyckosamma i landet och genom 

biståndsorganisationen spred detta sig som ringar på vattnet både inom landet men även till andra 

länder vilket genererade stora utbildningssatsningar. Utifrån ländernas lagstiftningar försökte 

man etablera de här systemen och i de fall det inte fanns någon lagstiftning hade organisationen 

en annan modell. Den innebar stöd och pengar till nyligen etablerade kommittéer på landnivå 

som skulle följa upp barnkonventionen och i de fall som länderna redan hade rapporterat in till 

barnrättskommittén skulle man även följa upp de rapporterna. Framförallt handlade det om att 

man skulle förmå länderna att lagstifta kring barns rättigheter. Landet satsade även på att utbilda 

poliser i att bemöta barn på ett mer barnrättsvänligt sätt, vilket senare spred sig till ett av 

grannländerna. I1 sammanfattar att arbetet verkligen har bidragit till förändring. 

 I4 berättar lite om hur hon arbetat med påverkansarbete. Till exempel tog hon dokument som 

handlade om vilka policys och riktlinjer man hade att följa och la dem på bordet och sa: ”dessa 

måste vi följa”. Hon menar att påverkansarbete handlar mycket om information, att vägleda, 

training (fortbildning) och så vidare. Hon jobbade också med att ta fram informationsfoldrar med 
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genuspolicy och att stötta FN:s militär i arbetet de bedrev för att öka kunskapen om att kvinnor 

har särskilda erfarenheter och behov av skydd. 

 I3 förklarar att det handlar mycket om hur man är som person och att förutsättningar att 

arbeta strukturellt beror på om man vill och kan. ”Det är upp till var och en. Det finns hur 

mycket förutsättningar som helst!” Han tror det gäller att skapa en vänskap eller att på något sätt 

hitta något gemensamt med viktiga nyckelpersoner som man vill påverka. När man skapat en 

relation kan man sedan komma in på de frågor man som socialarbetare vill förändra och påverka. 

Han menar att man på detta sätt kan uppnå förändring genom exempelvis poliser, politiker eller 

biståndsorganisationer. Genom att lära känna människor menar I3 att man förstår hur systemet 

fungerar och vart man ska vända sig för att påverka mot förändring. 

  

Jag tror det är enklare att fatta beslut om man lär känna individer bättre. Då slipper man hålla i 

regelboken för att hitta korrekta nämnare. Utan du vet att den där personen…ja, du blir en väldigt bra 

människokännare och förstår vad som händer i leden. 

  

I5 tycker att det strukturella arbetet är svårt när det handlar om att påverka inom humanitärt 

arbete. Hon menar att det då handlar om att hjälpa människor i stunden och att fokus inte är på 

att påverka på ett strukturellt plan. ”Jag har alltid tänkt att man måste jobba mycket med att 

människor ska bli självförsörjande och kunna styra över sina egna liv. Att de inte blir fortsatt 

beroende.” Hon beskriver vidare att det ändå givetvis ofta är politik inblandat när man arbetar 

med exempelvis flyktingar och att det är viktigt att fokusera på hur man kan få till förändringar 

och arbeta med bakomliggande faktorer. 

En del av att jobba strukturellt menar I5 är att undersöka hur strukturerna ser ut och att man 

inte går emot dem. Hon liknar det vid att lösa upp en knut, då hjälper det inte att dra i ändarna 

utan man måste gå med motståndet och lösa upp det, det är först då man kommer vidare. Som 

exempel nämner hon hur hon i de afghanska flyktinglägren först byggde upp ett samarbete med 

de manliga ledarna och därefter kunde gå vidare med att ordna träffar för kvinnorna. 

  

6.3 Möjligheter att själv utforma det strukturella arbetet 

Överlag är intervjupersonerna överens om att det finns goda möjligheter att själva påverka och 

utforma det strukturella arbetet i utvecklingsländer. De beskriver att de haft inflytande över 

arbetet och att de kunnat ta egna initiativ till insatser och upplägg av arbetet. Flera exempel och 
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tankar kring detta dyker upp under intervjuerna. I3 menar till exempel att han upplevt stora 

möjligheter att själv utforma det strukturella arbetet men understryker att det beror mycket på 

personlighet och om man har viljan att göra det. I2 ger exempel på hur hon kunde vara med och 

forma och påverka arbetet då hon var med och satte igång ett antal utvecklingsinsatser samt 

projekt inom mänskliga rättigheter, migrantarbete och en yrkesskola. I4 berättar om en kvinna 

hon arbetade väldigt nära under en period som verkligen har tagit till sig det de gjorde 

tillsammans vilket är en stor bekräftelse på att hon bidragit till förändring. Hon berättar även om 

texter hon skrivit som blivit institutionella minnen och om en rapport hon skrev om 

internflyktingar som har använts i utbildning för att förbereda för människor som ska åka ut i 

olika EU-missioner. 

 Två av intervjupersonerna förklarar att det viktigaste med arbetet är att låta de människor 

man möter vara med och påverka och utforma arbetet istället för att själva göra det. I5 tycker att 

hon haft möjlighet till inflytande över arbetet men understryker vikten av att stärka den lokala 

kapaciteten, de lokala organisationerna som finns på plats eftersom det är de som finns där när 

katastrofer inträffar och som finns där när all hjälp utifrån försvunnit. ”Man tänker att det tar 

mycket längre tid att fråga människor vad de vill ha men det är väldigt mycket mer effektivt”. 

Hon menar att man som utomstående inte kan veta vad människor behöver utan att man måste 

arbeta med dem, låta dem berätta och själva göra saker istället för att man gör saker åt dem. 

Detta poängterar även I1, som till skillnad från de andra inte upplever att hon haft möjlighet till 

utformande av det strukturella arbetet. Hon menar att hon inte utformat arbetet själv men att hon 

däremot deltagit i vidareutveckling av arbetet. Hon poängterar att det till syvende och sist är de 

själva, människorna på plats, som gör jobbet och att man som extern resurs kan göra små instick 

men att hon inte varit med och gjort något ”från ax till limpa”. 

  

6.4 Utmaningar och hinder i det strukturella arbetet 

Det framgår av intervjuresultatet att utmaningar och hinder kan se ut på många olika sätt inom 

det strukturella arbetet. Flera av intervjupersonerna belyser exempelvis makt, hierarkier, språk, 

ojämlikhet samt genus som vanligt förekommande utmaningar i arbetet i utvecklingsländer. I5 

understryker vikten av att arbeta mycket kring genusfrågan, både med män och kvinnor, flickor 

och pojkar och inte bara se genus som en kvinnofråga. Hon menar att det handlar om att se hur 

man kan arbeta med genusfrågor i strävan mot ett jämlikt samhälle. ”Ofta handlar utmaningar 
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och hinder om okunskap. Exempelvis är det ett hinder att människor inte förstår att genus inte är 

en detaljfråga utan en huvudfråga”, menar I4. 

I5 beskriver hur maktbalanser rubbas då människor som har varit i underläge ges mer 

egenmakt och att det kan innebära en utmaning i arbetet. ”Männen reagerar om man arbetar med 

att stärka kvinnors ställning. Om man då inte kan visa på att alla tjänar på det i längden kan det 

innebära mycket motstånd”. 

Ett ytterligare område som flera av dem lyfter fram är vikten av att kommunicera med 

människor. I5 ger ett exempel som visar på att stora, och onödiga, misstag kan begås om man 

inte kommunicerar med varandra. Hon berättar om ett tillfälle då en vattenpump skulle 

installeras. Vattenexperterna kommunicerade inte med lokalbefolkningen eftersom man tyckte 

att en insats måste göras här och nu. Vattenpumpen levererades till platsen men ingen gick dit på 

grund av att den placerades på en gammal gravplats. I5 menar att det ibland inte är den kortaste 

och snabbaste vägen som är den bästa, utan att man måste se vart målet är och hur man kan nå 

dit. 

I2 berättar om utmaningar hon stött på i arbetet i andra länder vilket har varit alltifrån att en 

organisation har andra prioriteringar än det man själv ser som viktigast till att man inte får tid 

och resurser att göra det man tycker är viktigt. Det kan även vara att en organisation är svag och 

man tvingas ägna sig åt att ta hand om det istället för att ägna sig åt det som behöver göras för de 

mest utsatta. I2 beskriver det faktum att man mer eller mindre på alla arbetsplatser kämpar med 

sin ledning eller styrelse och att man många gånger behöver formulera vad det är man tror på 

som ett hinder. Hon menar att det är väldigt viktigt att prata när det kommer till att möta 

utmaningar och hinder som uppstått. 

  

Att dels formulera vad problemet är och dels formulera vad man själv kan göra åt det. Vad kan jag 

själv göra för att förändra? Man måste börja med att formulera sig och sedan hitta någon att formulera 

sig tillsammans med. Därefter lägger man upp en handlingsplan. Det tror jag är viktigt. 

  

I3 nämner korruption som en stor utmaning i det sammanhang han befunnit sig i. Han pekar 

också på ett mycket stort problem som handlar om att det inte finns någon större tillit till staten 

vilket till exempel innebär att människor inte betalar sina skatter för att de inte litar på politiker. 

Att vara vit i en svart kontext menar I4 är en stor utmaning inledningsvis. Hon beskriver 

upplevelsen av att som vuxen känna sig och bli behandlad så annorlunda som väldigt stark. 
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Hennes svarta kolleger var tvungna att se att hon kunde prestera något innan de började se henne 

som en arbetskamrat. En annan sak I4 tar upp som ett problem hon stött på är hur man kan se på 

och arbeta med individen. Hon beskriver ett exempel då hon skulle möta en grupp flickor som 

hade släppts som barnsoldater för att prata om deras behov av stöd. Det visade sig att samtalet 

inte skulle gå till så som hon föreställt sig och hon kände sig mycket obekväm i situationen. Men 

så insåg hon att det ju inte fungerade så just där och då och då var hon tvungen att finna sig i 

det. ”Antingen sitter jag kvar här och lider och kanske får veta något eller så ställer jag till en 

scen och då blir det ju definitivt ingenting bra av det”. Det lyckades bli ett riktigt bra samtal ändå 

och med exemplet menar hon att det är sådana typer av kulturkonflikter man kan stöta på och då 

är det viktigt att ha beredskap och kanske ta ett steg tillbaka, andas lite och se hur det går. ”En 

stor utmaning är att anpassa sin ’verktygslåda’ till den kontext man befinner sig i”, menar I4. 

I1 beskriver hur hon i början kunde känna sig obekväm över att hon kom från en organisation 

som hade mycket pengar. 

  

Jag kände ibland att jag hade ett dollartecken i pannan, att man såg mig som en levande bank. Och även 

fast det var människorna där som hade kompetensen så skulle jag sitta och bedöma deras budget och 

komma med förslag på hur förändringar borde göras för att budgeten kanske skulle slimmas. Det var en 

obekväm roll framförallt i början, sen vänjer man sig. Någon måste ju trots allt förbereda, föreslå och 

fatta beslut. 

I2 berättar om ett hinder hon stött på som hon kallar ”Atlantensyndromet”, vilket innebär att man 

från andra sidan Atlanten upplever saker mycket annorlunda jämfört med huvudkontoret. 

I3 menar att det kan vara svårt att åka ut och arbeta som europé i fattigare delar av 

världen. ”Det kan innebära att människor sätter sig under mig hierarkiskt sätt och vågar kanske 

inte prata på ett visst sätt eller kritisera samhället för att de tror att jag som västerlänning kan 

sätta dit dem om de säger något fel”. 

I1 pekar på vissa faktorer som försvårat det strukturella arbetet, till exempel avsaknad av 

budget, lagstiftning och politisk vilja. ”Har man inte en politisk vilja och har man inte en lag som 

ger uttryck för det här arbetet är det jättesvårt att åstadkomma förändring. Sen är det som det är, 

har man budget fungerar det enklare”. Sen kan man givetvis åstadkomma förändring genom att 

jobba i enskilda organisationer, fortsätter I1. Hon understryker vikten av civilsamhällets 

betydelse när det kommer till förändringsarbete. 
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Jag tror det måste finnas ett embryo i alla fall till ett civilt samhälle som driver de här frågorna. För när 

det inte finns blir det väldigt svårt att få gehör för förändringar.  Om det saknas politisk vilja och ett bra 

juridiskt ramverk och om det dessutom inte finns något civilsamhälle så är det väldigt svårt. 

  

6.5 Makt och hierarkier 

Intervjupersonerna har olika erfarenheter av mötet med makt och hierarkier i arbetet i andra 

länder. Några beskriver det som mycket påtagligt medan andra inte stött på det något nämnvärt. 

I3 berättar att makt och hierarkier har varit tydliga på de ställen där han arbetat. Han beskriver 

det som en osynlig hierarki som grundar sig på till exempel hudfärg, samhällsklass, vart man bor 

eller vad man arbetar med. Han menar att det har varit viktigt att lära människor att prata för sig, 

se till att de vet sina rättigheter och så vidare, vilket resulterar i att de hamnar högre upp i 

hierarkin. 

I1 berättar om hur hon upplever sig ha stött på hinder i form av makt och hierarkier på 

kontoret på en stor biståndsorganisation i Sydamerika. 

  

Där fanns en nationell samordnare som var mycket driven och duktig på många sätt men han var också 

otroligt hierarkisk. Hans sätt var maktfullkomligt och han utnyttjade sin position och makt på framförallt 

den unga kvinnliga personalen. Jag genomskådade hans tydliga härskarteknik och hanterade honom 

genom att säga till honom med jämna mellanrum. Han sa vid ett tillfälle till mig att ta på mig en kort kjol 

inför ett polisseminarium där jag skulle sitta och prata inför en aula fylld av män och menade att det 

skulle göra succé. 

Då I4 ofta varit äldst i de sammanhang hon befunnit sig i menar hon att hon varit priviligierad 

i mötet med makt och hierarkier. Hon har inte varit beroende av att värna om sin karriär då den 

ligger bakom henne vilket har gjort att hon kunnat vara lite tuffare. Hennes fokus har varit att 

frågan som hon arbetat med ska lösas. Hon menar att hon har kunnat vara lite oförskämd och 

låtsas som att hon inte vet att hon borde gått till personer längre ner på hierarkistegen för besked 

utan har gått direkt till den person hon vet har makt att förändra. 

I4 beskriver hierarki som ett stort hinder, bland annat för kreativiteten. Det kan bli ett problem 

då för stor vikt läggs vid individuella prestationer och då grupparbete inte uppmuntras. Hon 

menar att det är ett vanligt förekommande bekymmer inom större internationella organisationer. 

I4 berättar vidare om hur hon haft kontakt med kvinnor och män som hon vet skulle kunna 

prestera mycket mer men som hindras av makt och hierarkier. Hon menar att det är ett sådant 
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slöseri och att det utgör ett stort problem. Vi svenskar har problem med vertikala makt- och 

byråkratistrukturer då vi är vana vid våra mer platta, och effektiva, strukturer, tror I4. 

  

 

6.6 Metoder 

Intervjupersonerna ger olika exempel på vilka typer av metoder de använt sig av i arbetet och 

flera av dem nämner att de arbetat mycket med deltagande och gruppinriktat arbete. När I3 

arbetat med grupper av barn och ungdomar som lever på gatorna i Latinamerika har han 

fokuserat på att hjälpa dem individuellt och att uppmuntra dem till reflektion och att lyssna. Han 

tycker det är mycket viktigt att få igång en tvåvägskommunikation och inte vara den som endast 

informerar. Då I3 arbetade på barnhem höll han i workshops för att få igång samtal med 

ungdomar i grupper. 

I1 berättar att det i hennes arbete ingått att besöka mindre lokala grupper av till exempel 

kvinnor, barn eller ungdomar, framförallt kvinno- och ungdomsgrupper som har arbetat med 

frågor kring kvinnors rättigheter, demokrati och mänskliga rättigheter. Detta var under en period 

då militärdiktaturerna i Latinamerika gick från diktaturer till demokratier och det var på många 

ställen inte tillåtet att prata om demokrati och mänskliga rättigheter. Basgrupper där kvinnor satt 

och stickade och pratade om sina rättigheter och demokratiutveckling var då viktiga. I1 besökte 

dessa grupper ofta och fungerade som en extern besökare som satt och pratade med dem. Hon 

menar också att det handlar mycket om att arbeta på olika fronter, att man får använda sig av det 

humankapital som finns till förfogande. Hon exemplifierar detta genom att berätta om att de som 

var intresserade av frågor gällande barns situation i byarna kunde vara en lärare, en hårfrisörska 

eller en hemmafru. Man fick då arbeta med att utbilda dem och samtidigt föra en dialog med 

myndigheter som då gjorde förändringar i strukturen. I1 menar vidare att hon använt sig av 

metoder som att läsa, skriva och föra dialog på olika nivåer inom organisationer och med 

myndighetsföreträdare medan I3 nämner kognitivt arbete som en bra metod att utgå ifrån i 

bemötande och när problem och hinder uppstår. Men framför allt tycker han det är viktigt att lära 

känna människor ordentligt för att det ska bli smidigt att arbeta ihop. 

 I2 menar att information är av stor vikt i arbetet: ”Det är väldigt viktigt med information. Om 

människor inte har information kan man inte agera. En flykting som inte har information vet inte 

vart han ska vända sig.” I2 tar upp deltagande som en metod hon arbetat med då hon suttit med 
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mycket i möten för att de skulle skapa ett förtroende för henne och sedan börja lyssna på vad hon 

hade att komma med. Hon har även suttit med i forum tillsammans med representanter från andra 

länder och gett Sveriges synpunkter i olika frågor. I2 lyfter även fram coaching som en bra 

metod för att samla ihop erfarenhet bland medarbetare och hitta sätt att stärka varandra och 

komma vidare i arbetet, vilket kräver tid, samordning, att man lyssnar och att man gör en 

gemensam handlingsplan med de berörda. 

I4 nämner intervjumetodik och grupparbete som metoder hon använt sig av i arbetet i andra 

länder. När det kommer till metoder I4 fått med sig från socionomprogrammet och haft 

användning av i sitt yrke nämner hon samtalsmetodik som hon använt både med enskilda och i 

grupp. Hon menar att metoder är mycket anpassat till situation och omgivning och att det inte 

alltid går att sätta fingret på precis vilken metod man använder. 

I5 har i sitt arbete använt sig mycket av participativa metoder som handlar om att få de 

drabbade att vara delaktiga i det som görs och att frågan man arbetar med kommer från dem. 

Hon förklarar att participativt arbete går ut på att få människor att vara delaktiga i alla led av 

arbetsprocessen och att det är en viktig del i modellen. Alla typer av participativa metoder 

handlar om att ta med människor redan vid planeringsstadiet, när man implementerar, när man 

genomför interventioner och sedan också i uppföljning och utvärdering. Det gäller att det man 

arbetar med görs med dem och inte endast för dem. ”Då bygger man in hållbarhet också, även 

när jag har försvunnit finns ju de kvar. Och när en katastrof inträffar, vilka är det som reagerar 

först? Vilka är det som gör något? Jo, de som är där. Det glömmer man ofta bort”. 

I5 nämner även community mapping som en metod hon arbetat med exempelvis efter en 

tsunami i Indien. Det innebar då att tillsammans med lokalbefolkningen kartlägga området som 

blivit förstört av tsunamin och lokalisera var samlingspunkterna och resursrika människor fanns, 

det vill säga vart man vände sig vid problem. ”Som utomstående kan man ju inte veta, man 

måste ju jobba med dem själva som får berätta och hjälpa till så att de själva gör saker istället för 

att göra åt dem, det är så vi tänker.” 

I5 menar vidare att hon inte tror att individuell psykoterapi är bästa metoden för att man då ser 

bort från en naturlig läkning i den normala miljön där man får stöd av och får ge stöd åt sina 

närmaste. Hon förklarar att det givetvis finns människor som drabbats mycket svårt och kan vara 

i behov av individuell psykoterapi eller annan individuell hjälp men att om det är enda stödet 

som erbjuds, då är det det stöd som efterfrågas. I5 understryker vikten av att stötta familj, släkt 
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eller det nätverk som finns runt omkring personen. Hon menar att det som gör människor mest 

deprimerade är känslan av isolering och maktlöshet och att inte ha möjlighet att påverka sin egen 

situation. Men att få möjlighet att tillsammans med andra se det lilla man kan göra kan hjälpa 

människor och sätta igång den naturliga läkningen. 

  

6.7 Kunskaper och erfarenheter 

Intervjupersonerna har alla en socionomutbildning i grunden och har därifrån med sig vissa 

kunskaper som varit särskilt bra för deras arbete. De besitter även olika erfarenheter som varit 

användbara under deras arbete i utvecklingsländer. Flera av intervjupersonerna lyfter fram den 

breda kunskap man får med sig från socionomutbildningen som en fördel i arbetet. ”I 

socionomutbildningen lär man sig ju allt om individ, grupp och samhälle, och det jag tycker att 

jag haft med mig är kunskapen om hur ett samhälle är organiserat och var man kan komma in 

och göra olika insatser", säger I4. Hon förklarar att detta hjälpt henne att förstå samspelet mellan 

det civila samhället och regeringen/ministerierna samt att förstå sig på gruppdynamik, samspel 

mellan individer i grupper och känna igen hur människor kan dominera i grupper och hur man 

handskas med det. I3 förklarar att han har med sig en förståelse för hur människor i olika 

situationer tänker och reagerar samt vad som är viktigt att prioritera. Även I5 ringar in de 

övergripande kunskaperna som viktiga. Hon nämner även de ramverk och referensramar hon fått 

med sig som hjälper henne att veta hur hon ska hantera saker i arbetet. Att kunna samarbeta med 

människor på olika sätt, tänka och reflektera kring saker är också viktiga verktyg hon har 

användning av. 

I1 lyfter särskilt fram juridiken som något hon haft användning av från socionomutbildningen. 

När hon läste juridik var det främst barnavårdslagen, nykterhetslagen och socialhjälpslagen som 

studerades och det hon fick med sig särskilt var lagstiftningar kring rättigheter så som rättigheter 

till att känna sig trygg i ett samhälle och att man har rätt att begära bistånd. Hon nämner till 

exempel en paragraf i socialtjänstlagen som tar upp rätten till bistånd. “Det tyckte jag var viktiga 

frågor som jag hade med mig i ryggraden när jag kom till Latinamerika och vi började jobba med 

de här frågorna som rörde barns rättigheter. Det var jätteviktigt.”  När I1 till exempel skapade 

ett barnrättsprogram i Sydamerika kunde hon på ett aktivt sätt använda sig av dessa kunskaper. 

Hon tar även upp kurser i sociologi och statskunskap som viktiga då de gav henne ett 

samhälleligt, strukturellt perspektiv på socialt arbete. 
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I2 läste strukturinriktat socialt arbete under masterutbildningen vilket hon tror har underlättat 

i arbetet när det gäller att hela tiden tänka på olika nivåer. Hon valde att läsa med inriktning mot 

strukturer just för att hon ville påverka, vilket hon menar att man kan med det teoretiska 

ramverket att förhålla sig till. 

Flera av intervjupersonerna har arbetat som socialarbetare i Sverige innan de gett sig ut för 

att arbeta i utvecklingsländer. Detta ser de som goda erfarenheter då de blivit trygga i sin 

yrkesroll och ökat sin förståelse i området. I4 förklarar att hennes arbetslivserfarenhet som 

socialarbetare i Sverige var värdefull för att hon då fått slipa sina verktyg ett par år. I1 arbetade 

på socialkontor i Sverige innan hon åkte ut och arbetade vilket hon upplevde att hon hade nytta 

av när hon arbetade med barnrättsfrågor i Sydamerika. 

Innan I2 började arbeta i utvecklingsländer hade hon erfarenhet från olika 

frivilligorganisationer där hon engagerat sig. Det menar hon har hjälpt henne mycket i det 

strukturella arbetet då hon fått med sig förståelse för hur organisationer fungerar. ”Vad är en 

lokalavdelning till exempel, hur funkar det? Hur viktigt är det med ledarskap, kontakt och 

kommunikation? Och att förstå: vad är en organisation, vad vill en organisation?” Detta var 

viktigt att ha kunskap kring när hon arbetade i ett sydamerikanskt land som var väldigt 

strukturerat och hade en mycket hård politisk styrning. Då gällde det att förstå hälsosystem och 

hur myndigheter fungerar samt att respektera den lagstiftning och de strukturer som landet 

befann sig i. 

Kunskaper och erfarenheter från arbetslivet som I4 samlat på sig innan hon började åka till 

utvecklingsländer för att arbeta har hjälpt henne i arbetet. Hon hade arbetat mycket på 

strukturnivå i Sverige bland annat genom sitt arbete som ombudsman inom handikapprörelsen 

och föreståndare inom äldreomsorgen. Därigenom har hon arbetat mycket med påverkansarbete 

och att arbetsleda grupper. 

Förutom arbetslivserfarenhet har även andra erfarenheter i livet varit värdefulla för 

intervjupersonerna. I5 är till exempel delvis uppväxt i ett afrikanskt land och säger att hennes 

erfarenheter av att ha levt i en sådan miljö har präglat henne i arbetslivet. Under åren har hon 

även träffat på enskilda individer som gjort stort intryck på henne och som är värdefulla 

erfarenheter. 

  

6.8 Egenskaper 
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När man arbetar med förändring i utvecklingsländer krävs det, förutom förförståelse och 

kunskaper i området, även att man är personligt lämpad för denna typ av arbete. Under 

intervjuerna framkommer det att intervjupersonerna tycker den personliga lämpligheten är ytterst 

viktig och spelar stor roll för arbetets process och resultat. De egenskaper som lyfts upp av 

intervjupersonerna är framför allt att vara respektfull, inlyssnande och ödmjuk. ”Det gäller att 

vara en aktiv lyssnare. Det här med att lyssna tror jag är “A och O” i vår bransch. Jag tror vi ofta 

hör vad folk säger men inte alltid att vi lyssnar”, säger I1. 

Alla intervjupersoner är överens om att man måste sätta sig in i människornas behov och 

lyssna till deras synpunkter innan man börjar arbetet. I3 sätter ord på det när han beskriver vikten 

av att kunna läsa av situationer och ha en öppenhet inför situationer och människor man möter. 

Han förklarar även att man som socialarbetare aldrig ska döma en situation och tänka att man vet 

bättre än de man möter i arbetet. 

”Utifrån alla mina erfarenheter så stämmer deras syn. Sedan får man jobba därifrån för att 

förändra det om man tycker det behövs”, förklarar han. Även I5 trycker på att som socialarbetare 

ha respekt för andra människors förmåga att lösa problem. ”Som socialarbetare handlar det 

väldigt mycket om att göra sig själv onödig i längden, att ha det tänket”, säger hon och menar att 

det krävs en lyhördhet för att se andras förmågor. Att vara flexibel är också viktigt för att kunna 

hantera oväntade situationer eller när det inte blir som man tänkt. I1 lyfter även hon fram vikten 

av att inse att man som socialarbetare på plats i ett utvecklingsland har en viktig pusselbit i 

arbetet men att man inte kan replikera modeller som man använder sig av i Sverige. ”Den 

kontext vi lever i är specifik för vårt land och därför kan man endast ta med sig sina erfarenheter 

och sedan föra en dialog utifrån sina kunskaper.” Här menar I1 att det är viktigt att vara ödmjuk 

och att se arbetet som en lärandeprocess då man lär mycket av det man är med om. 

Samtidigt som det är viktigt att vara öppen och lyssna in menar I2 att det gäller att inte vara 

rädd för att säga det man ser, hör och reagerar över. Hon menar att man som svensk måste förstå 

att man kommer från en annan kontext och att man då ska vara respektfull men ändå sätta ord på 

det man ser. Att ha tålamod tycker hon också är viktigt när det handlar om 

förändringsarbete. ”Jag tror att det tar lång tid om man verkligen vill jobba med verkligt 

förändringsarbete utomlands i en annan kontext. Det tror jag att man ska vara väl medveten om. 

Och att människor gör det bäst själva.” 
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I4 ser nyfikenhet som den viktigaste egenskapen i arbetet vilket hon tänkte på när hon för 

första gången åkte ut för att arbeta utomlands. Hon bestämde sig för att lyssna in och vara 

nyfiken och att i detta försöka avspegla sin kompetens genom att ställa en viss typ av frågor. 

Detta för att hon fått råd av andra om att det är lätt att bli cynisk och tänka att man vet bättre än 

de man arbetar med. Att vara ödmjuk, lyssna in och diskutera sig fram är “A och O”. Hon 

beskriver även säkerhet som en god egenskap då det är lätt att bli osäker på sin kompetens när 

man befinner sig i en ny miljö och situation. Då är det viktigt att lita på sig själv och de 

kunskaper man har med sig och vara säker att dessa är användbara i arbetet. 

Förutom att vara lyhörd och förstående tycker I3 det är viktigt att våga bjuda på sig själv och 

visa att man inte är mer än människa. Detta för att försöka vara jämlik och inte sätta sig över de 

människor man möter. ”Det är något som förenklar många gånger. Mycket skratt, det bryter upp” 

När det kommer till att arbeta strukturellt och att själv utforma det strukturella arbetet förklarar 

I3 att det hänger mycket på personligheten. Han har själv utformat sitt arbete och menar att om 

man vill påverka strukturer så kan man absolut göra det. 

  

I sådana här utvecklingsländer får du ingenting gratis. Det finns hela tiden en brygga du måste 

komma över och jobba med för att komma dit och nå de här människorna. Söker du inte upp de här 

kontakterna eller inte är så öppen som person kommer du aldrig kunna få den där fingertoppskänslan 

med människor. 

  

6.9 Det viktigaste med att arbeta strukturellt 

Intervjupersonerna är eniga om att det viktigaste med att arbeta strukturellt är att det genererar en 

hållbar förändring för fler människor. Detta intygar I2 och hon menar även att hon med den 

vetskapen själv trivs bra med att arbeta på det sättet. Hon valde bort det individinriktade arbetet 

för att hon ville se resultat, inte bara på individnivå utan på längre sikt. 

  

Vem når man ut till och hur många når man ut till? Det är ju det som är viktigt med strukturinriktat socialt 

arbete, att man kan nå fler. (…) Mer än att jag ger en brödbit till uteliggaren för att han ska klara dagen, 

vilket är jättevärdefullt, absolut, men frågan är vad man själv trivs med. 

  

I5 lyfter fram att det viktigaste med strukturellt arbete är att man kommer åt det som egentligen 

kan förändra saker i grunden. När hon arbetat mer med individer har hon saknat att arbeta på en 

strukturell nivå just därför att det bidrar mer till förändring. ”Man kan hjälpa enskilda individer 
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men inte förändra i grunden, därför ville jag jobba på strukturell nivå igen”. I5 påpekar även att 

man inte ska glömma att en stor skara består av enskilda individer. Att se både individen och 

sammanhanget och att se individen i sitt sammanhang är en förutsättning för att det strukturella 

arbetet ska fungera, menar hon. 

I1 tycker även hon att det viktigaste med att arbeta strukturellt är att man kan få till 

långsiktiga förändringar och att det är mer hållbart. Hon menar att det som ger förändring i 

samhällsstrukturen ofta är det som består. Som socialarbetare tycker hon det är viktigt att arbeta 

på olika nivåer och att man kan utgöra en del i processen trots att politiker och makthavare har 

mer inflytande där. 

  

Strukturellt arbete är ju extremt viktigt. Jätteviktigt. Jag tror att om man bara jobbar med enskilda 

organisationer som jobbar bra på lokal nivå men som inte kopplar sina insatser till ett mer strukturerat och 

en långsiktig förändringsprocess så tror jag det kan stå och falla på eget grepp på något sätt. Det är väl det 

som är risken när man jobbar på organisationer som enbart jobbar med ’service delivery’ utan att ta sig an 

de mer övergripande och långsiktiga frågorna. 

  

7. Analys 

I detta kapitel utgår vi från de teorier och den tidigare forskning uppsatsen bygger på för att 

analysera intervjupersonernas svar som presenterats i resultatet. För att göra detta på ett tydligt 

sätt presenteras analysen under samma rubriker som i resultatet. Vi är medvetna om att det leder 

till en del upprepningar men har för tydlighetens skull valt att göra på detta sätt. 

 

7.1 Teorianalys 

I denna del av studien analyseras resultatet utifrån de teorier som beskrivits ovan, Teorier kring 

Social mobilisering, Systemteori samt Maktteorier.  

  

Förutsättningar för och erfarenheter av strukturellt förändringsarbete 

Intervjupersonerna har alla arbetat med sociala problem i utvecklingsländer. Mycket av arbetet 

har varit på en strukturell nivå vilket tyder på vikten av internationella samarbeten och att 

insatser från till exempel Sverige, som i dessa fall, är en nödvändig hjälp i de berörda 

utvecklingsländerna. Intervjupersonerna talar om att möta sociala problem på olika nivåer, såväl 

strukturellt påverkansarbete som grupparbete. Flera av dem beskriver hur de som socialarbetare 

fått hantera situationer som uppstår på olika plan och att de måste vara förberedda att påverka 
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uppåt i led för att kunna tillgodose de utsatta människornas behov. Det gäller alltså att tänka i 

flera led och ha konsekvenstänk för att det sociala stödet ska nå ut på bästa sätt. Öquist (2008) 

diskuterar detta som något centralt inom systemteorin och menar att det är viktigt med 

kommunikation, såväl mellan människor som inom organisationer. På det sätt flera av 

intervjupersonerna beskriver att de arbetar får de systemets olika nivåer att upprätthållas och 

fungera. Öquist förklarar vidare att det inom ett system krävs ett ömsesidigt förhållande mellan 

individ och världen runt omkring. Viktigt är också att ha en öppenhet för förändringar och 

förnyelser inom systemet under tid och i samspel med omgivningen. Detta kan kopplas till 

intervjupersonernas beskrivningar av att ständigt se till behov av förändringar i omgivningen och 

att aktivt arbeta med att hitta nya sätt att gå till väga och uppnå förändringar i strukturer. De 

beskriver även vikten av att lägga fokus på “här och nu” vilket Öquist menar är en viktig del 

inom systemteorin. (s. 13-14) 

Flera av intervjupersonerna berättar att arbetet handlar mycket om att sätta sig in i 

människornas situation, lära känna dem och förstå relationer och system inom grupper innan de 

kan börja arbeta med förändring. De förklarar att det även kan vara till stor fördel att skapa en 

vänskap till personerna de arbetar med samt till viktiga nyckelpersoner som de vill påverka. 

Detta kan då skapa en öppning för att leda in på frågor där de vill påverka och förändra. Detta tar 

Alf Ronnby upp (i Sundh & Turunen, 1992) då han beskriver hur mobiliseringsprocessen kan gå 

till. För att lyckas med mobiliseringsarbetet menar han att det är viktigt att börja med att lära 

känna människorna och de grupperingar som finns i området samt bekanta sig med miljön. 

Därefter gäller det att knyta kontakter och tillsammans med de berörda människorna skapa 

aktivitet och kring frågorna och lägga upp strategier för att förankra de uttänkta förändringarna. 

(s. 203-225) Inom teorin social mobilisering poängterar även Payne (2008) vikten av att arbeta 

med delaktighet och medbestämmande för att kunna bidra till människors välbefinnande och 

därmed hitta vägar för att lösa sociala problem. Genom att komma nära människor och se hur de 

sociala relationerna ser ut menar han att man kan hitta lämpliga sociala insatser och identifiera 

sådant som står som hinder för utveckling. Payne tar upp detta även under systemteorin där 

människans sociala nätverk och relationer ligger till grund för att kunna se helheten samt att 

integrera de atomistiska och holistiska synsätten. Genom att lära känna människor kan man då 

uppmärksamma både sociala och personliga aspekter i varje social situation. (s. 306) 
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Intervjupersonerna pratar om att utbilda lokalbefolkningen för att de ska kunna hjälpa sig 

själva och göras oberoende av hjälp utifrån i längden. De menar att en förutsättning för att 

arbetet ska fungera är att stärka den lokala kapaciteten genom att ge lokalbefolkningen och 

lokala organisationer inflytande över det som sker. Detta kan återigen härledas till teorin om 

social mobilisering som tar upp att delaktighet är mycket viktig för att uppnå förändring (Paiva 

refererad i Payne, 2008, s. 312). Detta tar även både Karlsson (2001, s. 26-30) och Freire (1972, 

s. 17-18) upp i maktteorin då de diskuterar vikten av att inte göra saker för utan med människor 

för att de ska ha makt över sin egen situation. Freire menar vidare att en grundförutsättning för 

befrielse är att det finns ett uppriktigt förtroende för människor och för deras rätt att förändra sin 

egen livssituation. 

  

Utmaningar och hinder i det strukturella arbetet + Makt och hierarkier 

De hinder som intervjupersonerna främst tar upp är den makt och de hierarkier som arbetet i 

vissa situationer haft stark prägel av. De beskriver situationen att som västerlänning komma till 

ett utvecklingsland som problematisk. Exempel på detta kan vara att de direkt sätts i en 

överordnad position vilket kan försvåra både arbetsförhållanden och mötet med utsatta 

människor. I och med att länder i västvärlden förr var kolonialmakter över många av de 

utvecklingsländer intervjupersonerna arbetat i finns det en gammal maktställning som hänger 

kvar och som bygger på både ekonomiska och kulturella övertag. Flera av intervjupersonerna 

förklarar att de i den situationen får en stämpel på sig med vissa förväntningar vilket de upplevt 

som utmanande på olika sätt. Hindess (2009) tar upp hur makt skapas på grund av att människor 

behandlar den som sitter i maktpositionen som att den har makt. Utan synen på personen som 

makthavare hade alltså inte något maktförhållande existerat. 

Under intervjun med I4 framkom att stora organisationer som exempelvis FN kan upplevas 

som ett hinder då de tydliga rutinerna och fasta arbetsuppgifterna kan hämma kreativiteten hos 

anställda. FN:s makthållning i det fallet kan kopplas till Liljas och Vinthagens (2009) teori om 

att makt innebär valmöjligheten att handla eller att inte handla, vilket i det ovan nämnda fallet 

påverkade I4:s handlingsutrymme. (s. 27-28) 

  

Metoder 
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Intervjupersonerna besitter i många situationer en maktställning som de ibland upplevt som ett 

hinder i arbetet. Dock är makten även något som givit dem möjlighet att få med människor i 

förändringar, att påverka situationer samt att bidra med viktig information och kunskap som 

hjälper människor att hjälpa sig själva. Intervjupersonernas roll kan förklaras med Robert Dahl:s 

definition av makt där A (intervjupersonerna) har makt över B (de utsatta människorna) i den 

utsträckning att A kan få B att göra något B annars inte hade gjort (Peterson & Runyan, 1993, 

refererad i Lilja & Vinthagen, 2009, s. 30). 

Något som alla intervjupersoner beskriver, som nämnts ovan, är att arbetet främst går ut på att 

arbeta med de utsatta människorna, vilket Paulo Freire menar är ett viktig förutsättning för att 

lyckas med förändring. Han lyfter fram att arbetet måste ske i gemenskap med de utsatta och att 

de endast kan uppnå förändring om det finns ett förtroende för att de ska lyckas (Frerie, 1972, s. 

17-18). 

Flera av intervjupersonerna berättar att de arbetat mycket med grupper och använt sig av 

participativa metoder. De understryker vikten av att engagera och få med människor i hela 

arbetsprocessen för att bygga in hållbarhet. Deltagande och medbestämmande lyfts fram som 

mycket viktigt inom social mobilisering och Payne (2008) menar att fokus riktas på grupper och 

strukturer i samhället snarare än på enskilda individer. Han beskriver hur participativa metoder 

syftar till att inkludera människor i utveckling- och förändringsarbete för att få till strukturella 

och institutionella reformer. En utgångspunkt när man arbetar med sociala grupper är att de 

själva kan organisera sig, hantera problem och stötta varandra för att uppnå sina mål. (s. 315-

316) Ronnby (refererad i Sundh & Turunen, 1992) menar att man måste arbeta med de 

människor förändringen berör och utgå från deras situation för att förändring ska kunna ske. Han 

menar vidare att det krävs en socialarbetare som förstår de berörda människornas vilja och behov 

för att kunna använda deras resurser och på så sätt skapa aktivitet. Målet är bland annat att de 

själva ska finna vägar att förbättra sin livssituation. (s. 202) Freire (1972) tar också upp 

deltagande som en viktig nämnare i strävan mot förändring och hävdar att så länge människor är 

åskådare är det svårt att komma åt problemet och att det som skulle kunna leda till befrielse för 

människor enbart slutar i maktbyte. (s. 17-18) 

I5 tror inte att individuell psykoterapi alltid är den bästa metoden eftersom man då ser bort 

från den naturliga läkningen i en miljö där man känner sig trygg och får stöd av de närmaste. 

Känslan av isolering och maktlöshet menar hon ofta är roten till att människor blir deprimerade. 
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Karlsson (2001) skriver om maktlöshet och diskuterar hur man på olika sätt kan arbeta för att ge 

makt åt de maktlösa. Han belyser hur viktigt det är att utsatta människor har möjlighet att aktivt 

delta i och förändra de institutioner som påverkar deras livssituationer. (s. 26-30) 

Att intervjupersonerna beskriver att de fått arbeta på olika fronter, med det humankapital som 

finns till förfogande, pekar återigen på det Öquist (2008) tar upp inom systemteorin som viktiga 

förutsättningar för att nå de uppsatta målen. (s. 13-14) 

  

Kunskaper, erfarenheter och egenskaper 

Den breda kunskap intervjupersonerna fått genom socionomutbildningen, inte minst från kurser i 

sociologi och statskunskap, lyfter de fram som en fördel i arbetet då detta hjälpt dem att förstå 

samspelet mellan det civila samhället och regeringen/ministerierna samt att förstå sig på 

gruppdynamik och samspel mellan individer i grupper. Detta har bidragit med ett samhälleligt, 

strukturellt perspektiv på socialt arbete. Att ha fokus på grupper och strukturer i samhället menar 

Payne (2008) är centralt i arbete med social mobilisering. Han förklarar vikten av att förstå 

sociala relationer i grupper för att komma fram till lämpliga insatser samt för att identifiera 

hinder för utveckling. Den breda kunskap och förståelse för olika nivåer i samhället gör det 

möjligt att genom förändring på individnivå uppnå samhällelig och strukturell utveckling. (s. 

300) 

I2 beskriver sina erfarenheter från att arbeta inom olika frivilligorganisationer som en stor 

hjälp i det strukturella arbetet då det bidragit med kunskap om hur organisationer och system i 

samhället fungerar samt hur viktigt det är med ledarskap och kommunikation. För att arbeta med 

strukturell förändring, institutionell utveckling och förnyelse samt kollektivistiska strategier i 

form av uppbyggnad av organisationer, som Payne beskriver som delar i social mobilisering, är 

de erfarenheter I2 beskriver av stor användning för att lyckas med den sociala mobiliseringen. 

Flera av intervjupersonerna tar upp bredden i socionomutbildningen som en god grund att stå 

på. I4 menar att kunskap om hur samhället ser ut och fungerar, vilket inkluderar kopplingen 

mellan individ, grupp och samhälle, har varit till stor hjälp i arbetet. I2 läste strukturinriktat 

socialt arbete under masterutbildningen vilket hon upplever har underlättat i arbetet när det gäller 

att hela tiden tänka på olika nivåer. Detta kan kopplas till systemteorin där Payne (2008) 

beskriver hur individer samspelar med varandra på olika plan i samhället; på individ-, grupp- och 

samhällsnivå samt pekar på fokus som bland annat riktas på förändring och arbetet mellan 
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människor. Teorin strävar efter struktur och att se helheter framför delar och detaljer. Samtidigt 

betonas vikten av att integrera atomistiska och holistiska synsätt och arbeta just på olika nivåer, 

som intervjupersonerna vid flera tillfällen tagit upp. (s. 211-212) 

Människors tillgång till information är mycket viktig. I2 menar att brist på information gör det 

svårare att agera. Bolman och Deal (2012, s. 246-249) beskriver hur makt ges åt den person som 

besitter den information och kompetens som krävs för att förändra situationer och lösa problem. 

I intervjumaterialet kommer det fram att en personlig lämplighet är av stor vikt i det sociala 

arbetet. Flera av intervjupersonerna lyfter fram vikten av att vara ödmjuk, respektfull och att 

fungera som en aktiv lyssnare. I1 menar att lyssnande inom arbetet är “A och O” men är rädd för 

att man många gånger hör vad människor säger men att man kanske inte riktigt lyssnar på grund 

av olika anledningar. Freire (1972, s. 17-18) betonar hur viktigt det är att uppriktigt tro på de 

människor man möter i arbetet för att förändring ska kunna uppnås. Lilja och Vinthagen (2009, s. 

27-28) beskriver hur makt handlar om relationer och hur den kan forma vad människor uppfattar, 

vill och är medvetna om. Detta kan även kopplas till social mobilisering där Ronnby (refererad i 

Sundh & Turunen, 1992, s. 206-209) betonar vikten av att lära känna och skapa kontakt med 

människor. 

  

Det viktigaste med att arbeta strukturellt 

Intervjupersonerna är överens om att det viktigaste med att arbeta strukturellt är att det ger 

förändring som är hållbar på sikt och att fler människor kan nås jämfört med arbete på 

individnivå. I5 menar att det strukturella arbetet handlar om att förändra saker i grunden och 

understryker vikten av att se individen i sitt sammanhang som en förutsättning för att det 

strukturella arbetet ska fungera. I1 tycker att det är viktigt att som socialarbetare arbeta på olika 

nivåer trots att till exempel politiker många gånger har större inflytande i strukturella frågor. 

Dessa tankar kan återigen knytas till systemteorin där olika system samverkar på olika nivåer och 

flätas samman till en helhet. Teorin fokuserar även på att förändra omgivningen, vilket är en 

tydlig koppling till empirimaterialet. Midgley (refererad i Payne, 2008) beskriver inom social 

mobilisering betydelsen av att arbeta för hållbarhet och att sociala förändringar bedrivs i syfte att 

lösa sociala problem, uppfylla människors behov samt åstadkomma förbättringar. Det beskrivs 

även hur fokus ligger på att nå tillväxt. (s. 315) 
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7.2 Analys utifrån tidigare forskning  

I denna del av uppsatsen diskuteras resultatet kopplat till tidigare forskning. Detta för att knyta 

an den forskning vi presenterat till vår empiri och för att förtydliga forskningens relevans för 

studien. Analysen är uppdelad i två rubriker. 

  

Internationellt socialt arbete och dess svårigheter 

Denna forskning visar på problemet med att som västerländsk komma till utvecklingsländer med 

individualiserade, terapeutiska förhållningssätt som är starkt präglade av böcker från västvärlden 

och att de inte är passande för den typ av akuta fattigdomsproblem som ofta råder. Socialt arbete 

har inom industriländer kommit att utvecklas till att rikta in sig på terapeutiskt stöd för individ 

och familj och detta innebär problem i arbetet just inom utvecklingsländer då individuellt arbete 

inte är lämpligt. Forskningen pekar också på betydelsen av att som socialarbetare anpassa sin roll 

efter behov och situation. Det måste finnas en medvetenhet kring detta då man som 

socialarbetare åker ut för att arbeta i utvecklingsländer, vilket flera av intervjupersonerna tar upp 

i resultatet. Återigen poängteras vikten av att man som socialarbetare bör vara öppen, flexibel 

och insatt i den kontext man befinner sig i för att kunna bidra till ett effektivt förändringsarbete 

och att det inte går att slå fast ett tillvägagångssätt som är bättre än andra. 

Det problem Midgley (2001) tar upp i artikeln Issues in International Social Work: resolving 

critical debates in the profession om att skiljaktiga värderingar och kulturer försvårar det 

universella angreppssätt socialarbetare förväntas ha i arbetet, kan kopplas till intervjupersonernas 

beskrivningar om att alltid vara ödmjuk och lyssna in för att inte “köra över” med sina egna 

uppfattningar om rätt och fel. Flera av intervjupersonerna sätter ord på den känslighet som krävs 

i mötet med människor för att känna av deras tankar och värderingar. Det handlar om att försöka 

tona ner sina egna principer i respekt för de människor hjälpen inriktar sig på. Midgley beskriver 

att det finns en uppfattning om att socialarbetare delar universella värderingar och respekterar 

kulturella skillnader men menar att de, precis som andra människor, bär med sig grundläggande 

värderingar och att dessa inte går att bortse ifrån trots inställningen om att respektera skillnader 

(s. 31). Vidare förklarar Midgley att den nationella identitet var och en bär med sig försvårar idén 
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om universalism och internationalisering inom socialt arbete som enligt honom kräver en 

upplösning av enskilda nationer i syfte att öppna för en global styrning (a.a.s. 32). 

  

Vikten av ett strukturellt perspektiv inom det sociala arbetsfältet 

I denna del utgår vi från följande tidigare forskning som alla belyser vikten av att addera ett 

strukturellt perspektiv inom socialt arbete i utvecklingsländer: Komplettering av den globala 

agendan med strukturellt socialt arbete, Med fokus på social förändring och empowerment samt 

Fokusera på att bekämpa strukturella hinder. 

Författarna menar att sociala problem ofta är strukturellt rotade och att de behöver mötas med 

strukturellt socialt arbete för att kunna uppnå förändring i människors liv. Intervjupersonerna är 

överens om att det är viktigt att arbeta just med ett strukturellt perspektiv för att komma åt 

problem i grunden och på så sätt uppnå hållbara förändringar. 

I en av artiklarna menar författarna att socialarbetare som arbetar strukturellt bör arbeta med 

lokala organisationer och även utbilda människor i hur man kan implementera och arbeta med ett 

strukturellt tänk för att på så sätt utföra ett mer effektivt arbete mot förändring. Detta tas upp i 

resultatet där intervjupersonerna betonar vikten av att använda sig av den lokala kapacitet som 

finns, dels för att stärka dem men också för att det är de som finns kvar när tillfälliga insatser inte 

längre finns kvar. I1 ger ett exempel på då hon arbetat med mindre lokala grupper och pratat om 

bland annat demokrati och mänskliga rättigheter vilket var mycket viktigt där och då. Hon fick 

då vara med och uppmärksamma och utbilda i dessa frågor genom möten med individer 

samtidigt som hon hade det strukturella perspektivet med sig. I5 menar att man ofta tänker att det 

tar mycket längre tid att fråga vad människor vill, men att det är mycket mer effektivt. Hon 

exemplifierar detta genom att berätta om ett tillfälle då en vattenpump skulle installeras och man 

inte frågade lokalbefolkningen vart de tyckte att den skulle placeras. När pumpen var installerad 

var det inga människor som gick dit för att hämta vatten då den placerats på en gammal gravplats. 

Om man hade kommunicerat med befolkningen hade detta problem inte uppstått. 

Ett återkommande tema i artiklarna är hur olika arbetssätt och perspektiv vävs ihop för att 

utföra ett så effektivt arbete som möjligt och inkludera så många människor som möjligt. Det 

poängteras hur viktigt det är att eftersträva en strukturell approach men att det samtidigt inte får 

innebära att andra teorier, perspektiv, metoder etcetera utesluts. Detta kan kopplas till I4:s tankar 
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om att socionomutbildningen är bra på så sätt att man lär sig om individ, grupp och samhälle och 

hur ett samhälle är organiserat, vilket är en bra grund att stå på inför arbetslivet. 

  

 

8. Diskussion  

I denna del för vi en diskussion kring forskningsprocessen och resultatet som framkommit 

utifrån våra intervjuer. Vi för även en kritisk diskussion om de svårigheter vi stött på under 

arbetets gång samt vad vi tror att det beror på. Här lyfter vi även upp sådant som uppkommit i 

studien som vi funnit särskilt intressant eller som vi inte förväntat oss samt ger förslag på vidare 

forskning inom området. 

  

8.1 Processen 

Syftet med vår studie var att bidra till en förståelse för hur socialarbetare arbetar med förändring 

utifrån ett strukturellt perspektiv i utvecklingsländer. Det vi frågade oss var vilka möjligheter 

som finns, vilka utmaningar och hinder som kan uppstå samt vilka metoder och kunskaper som 

är viktiga vid socialt förändringsarbete i utvecklingsländer ur ett strukturellt perspektiv. Att svara 

på uppsatsens syfte och frågeställningar har varit både lätt och svårt. Intervjupersonerna har 

försett oss med mycket relevant information vilket varit till stor hjälp för oss i vårt försök att 

svara på uppsatsens frågor. Även om frågorna på ett sätt är komplexa, med olika aspekter att 

väga in, så har vi försökt formulera dem på ett tydligt sätt. Vi har dock insett att vissa områden 

varit mer problematiska än andra. Exempelvis har vi märkt att det inte är så enkelt att ringa in 

vilka metoder som används i arbetet, då metoder är ett begrepp som människor tolkar på olika 

sätt. Inför intervjuerna hade vi läst på i området och hade en viss förförståelse för vilka metoder 

intervjupersonerna arbetat utifrån. Dock upplevde vi att de med sina praktiska erfarenheter hade 

svårt att sätta fingret på exakt vilka metoder de använt sig av. I teorins värld verkar saker ofta 

enkla medan verkligheten många gånger är mycket mer komplex vilket vi fått en djupare 

förståelse för under uppsatsens gång. Det sociala arbetet med människor vars område vi valt att 

utföra studien inom innebär ett arbete som givetvis ser mycket olika ut och påverkas av många 

komponenter, såsom plats, tid, sammanhang och också det faktum att människor är olika med 

allt vad det innebär. Detta medför att det inte finns ett sätt att arbeta på vilket innebär att 

flexibilitet och förståelse för kontext och situation är av stor vikt i arbetet. 
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 Det vi upplever som det största problemet i utförandet av studien har varit att få tag på 

socionomer med den erfarenhet vi eftersökte. Det visade sig vara mycket svårt då responsen på 

våra utskick med förfrågningar var mycket låg trots att vi gjorde stora ansträngningar genom att 

höra av oss till alla organisationer och kontakter vi tänkte kunde vara relevanta. Många tackade 

nej till att delta på grund av tidsbrist. Det tog även lång tid innan vi fick svar och kunde börja 

utföra intervjuerna vilket gjorde att vi fick ont om tid och därmed inte hade tid att fortsätta 

sökandet efter intervjupersoner. Vi är väl medvetna om att vårt antal intervjupersoner är lågt i 

förhållande till studiens omfattning men vi upplever trots allt att vi fått ut mycket värdefull 

information och att vi med hjälp av våra fem intervjuer kunnat bidra till en förståelse för hur 

socialarbetare arbetar med förändring utifrån ett strukturellt perspektiv inom socialt arbete i 

utvecklingsländer, vilket också varit syftet med uppsatsen. Vi har sett till att använda oss av 

omfattande litteratur i ämnet för att trots det låga antalet intervjupersoner få en så heltäckande 

grund som möjligt. 

Något som också visade sig vara svårt var att hitta tidigare forskning som var relevant för 

ämnet. Vi fann en hel del forskning som berör strukturellt arbete men det var svårare att finna det 

kopplat till internationellt socialt arbete, förändring i utvecklingsländer och socialarbetarens roll i 

detta. Vi upplever att det har varit svårt att finna nationell, tillgänglig forskning inom området så 

ganska snart gjordes de största ansträngningarna efter forskning på engelska. I våra sökningar på 

engelska översatte vi till exempel “strukturellt” såväl med “structural” som “macro” och vi har 

försökt tänka öppet för att försöka täcka in de olika söktermer som skulle kunna leda till 

relevanta skrifter. Trots detta har det varit svårt att få tag i forskning som rör vår studie vilket 

innebär ett ytterligare bevis för varför denna studie är viktig för forskningen och vi menar att det 

behövs fler studier kring vad en socialarbetare gör inom strukturellt socialt arbete i 

utvecklingsländer. Den artikel vi presenterat under tidigare forskning som berör ett 

internationellt perspektiv (Issues in International Social Work: resolving critical debates in the 

profession, 2001) tar upp flera problemområden som vi upplever är relevanta för vår studie. 

Däremot är den ett par år gammal vilket vi är medvetna om och har reflekterat över. Vissa saker 

som författaren Midgley tar upp har förändrats. Exempelvis diskuterar Midgley att det saknas en 

global definition av internationellt socialt arbete, vilket IFSW och IASSW kom med ett par år 

senare (se s. 11 i uppsatsen). Trots att saknaden av en global definition alltså inte längre är 

aktuell har vi ändå valt att presentera det Midgley tog upp år 2001 då vi anser att det visar på hur 
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snabbt läget inom internationellt socialt arbete utvecklas och förändras. Detta visar på hur viktigt 

det är att sätta sig in i den globala processen för att förstå det sociala arbetets roll i världen. 

En oro vi hade inför studien gällde vår uppfattning av det strukturella perspektivet inom 

socialt arbete. Eftersom vi är nya på området och saknar praktisk erfarenhet var vi osäkra på om 

vår förförståelse om det strukturella arbetet stämde överens med hur det fungerar i verkligheten. 

Inför intervjuerna förberedde vi oss på att förklara för intervjupersonerna vad vi menade med 

begreppet för att försäkra oss om att det inte skulle vara några oklarheter kring begreppet. Dock 

märkte vi snabbt att intervjupersonerna var väl insatta i vad ett strukturellt arbete handlar om och 

att vi i stort sätt hade samma uppfattning om begreppets innebörd. Detta var en stor lättnad då 

eventuella skiljaktigheter kring begreppet hade inneburit svårigheter för studien. En annan 

farhåga vi hade var att intervjupersonerna inte skulle ha så mycket erfarenhet av strukturellt 

arbete, vilket visade sig inte vara fallet. 

Inför första intervjun var vi lite nervösa över hur det skulle gå; om våra frågor skulle uppfattas 

som relevanta och om intervjupersonerna skulle känna att de kunde svara och tillföra 

meningsfull information till studien. I mötet med den första intervjupersonen blev vi dock lättade 

och glada över att höra att hon tyckte att det är väldigt viktigt att arbeta just med strukturellt 

arbete som socialarbetare ute i världen. Vi kände då att det fanns hopp om att vår studie skulle 

fylla en viktig funktion vilket vi varit lite osäkra på till och från under uppsatsarbetets gång. 

Något vi reflekterat över är att innebörden av strukturellt arbete kan uppfattas som diffust och 

oklart då indelningen av olika nivåer görs på olika sätt och att det inte finns några tydliga gränser 

mellan nivåerna. Arbete på individ- och gruppnivå kan förutom att hjälpa enskilda individer även 

syfta till att uppnå strukturella förändringar i samhället. Vi har funderat mycket kring vart vi 

själva ska dra gränsen för vad vi inkluderar i det strukturella perspektivet i studien. Vi har valt att 

ta med det arbete som syftar till att påverka på ett strukturellt plan, det vill säga när det bakom 

arbetet finns ett strukturellt tänk. Därför har vi till exempel tagit med vissa av 

intervjupersonernas beskrivningar av arbete på individ- och gruppnivå när de själva uttryckt att 

det är en förutsättning att arbeta med människor för att uppnå strukturella förändringar. 

Något vi även reflekterat över är att det på ett sätt hade varit bra att välja och skriva om teorier 

innan intervjuerna då man skulle haft med sig dem i bakhuvudet när man ställt frågor vilket hade 

kunnat påverka intervjuerna en del. Samtidigt var det bra att i efterhand härleda teorier utifrån 

resultatet då vi vet att de är relevanta för studien och att de gav möjligheter till en god analys av 
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resultatet. Hela tiden handlar det i uppsatsprocessen om avvägningar och det kan vara något av 

det svåraste med att skriva uppsats; de val man ständigt ställs inför. Det finns inte bara en rätt 

väg att gå. Det handlar alltid om avvägningar och insikten om att alla uppsatser är unika, att det 

inte finns någon tydlig mall att utgå ifrån och att det handlar om att man själv hela tiden måste 

fatta beslut har emellanåt varit frustrerande då man inte vet om man valt att gå tillväga på bästa 

sätt. 

 

8.2 Reflektioner av innehåll 

I och med den förförståelse vi haft i ämnet (som vi diskuterat i metodavsnittet) har vi också 

oundvikligen haft vissa förväntningar på vart resultatet skulle komma att landa. Eftersom man 

aldrig kan veta vad de personer man ska intervjua tycker är viktigt medför detta givetvis att 

oväntad information kommer fram. 

Något som vi reflekterar över är att det arbetsområde som studien berör är mycket komplext 

då socialt arbete tar sig olika form utifrån miljö, sammanhang, kultur och andra omkringliggande 

faktorer som skiljer sig åt mellan olika länder. Som Hessle (2012) belyser råder det skilda 

meningar kring huruvida globaliseringen leder till ökad sammanhållning eller om det stärker 

åtskillnader i världen (s. 78). Samtidigt som socialt arbete kräver olika angreppssätt i olika 

kontexter tyder utvecklingen på att sociala problem blir mer globala i den mening att de blir allt 

mer universella världen över. Vi har under arbetets gång försökt ta reda på hur socialarbetare på 

ett praktiskt sätt arbetar med sociala problem och hur de handskas med de motgångar som arbetet 

för med sig. Som vi nämnt ovan har det inte landat i beskrivningar av särskilda metoder utan 

snarare främst i vilka egenskaper och synsätt som är värdefulla att ha som socialarbetare i arbetet. 

Vi har efter att ha satt oss in i området och efter insamlandet av empiri förstått att det är 

problematiskt att förbereda sig på socialt arbete i utvecklingsländer då det handlar om att sätta 

sig in i varje specifik kontext, som intervjupersonerna flera gånger påpekat. Utifrån de resurser 

som finns på plats, vilka människor man möter och vilka möjligheter som finns till förändring 

gäller det sedan att vara flexibel och öppen för hur man tillsammans med människor på plats ska 

kunna bemöta problematiken. Detta beskriver visserligen de tillvägagångssätt som uppges inom 

social mobilisering, vilket vi också kopplat till intervjupersonernas beskrivningar, men för att 

lyfta fram intervjupersonernas svar menar de att det främst handlar om personliga egenskaper 

som att känna in, respektera och vara ödmjuk i mötet med människor. Vi tror att de 
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omständigheterna att befinna sig i ett, för din egen del, relativt främmande land gör att en stor del 

av processen handlar om att bearbeta den omställning miljöombytet innebär. 

Förutom de egenskaper vi nämnt ovan har intervjupersonerna förklarat att arbetet handlar 

mycket om att kommunicera på olika nivåer för att åstadkomma förändring. Vi har förstått att 

kommunikation är “A och O” och att arbetets utfall hänger mycket på hur väl man klarar av att 

lyssna, förstå och att förmedla sina tankar och åsikter. Vi själva har erfarenhet av längre 

utlandsvistelser i olika utvecklingsländer och att hinder lätt kan uppstå i kommunikationen då 

man dels talar olika språk men även har olika sätt att förmedla tankar och känslor. Därför förstår 

vi att kommunikation får en allt större betydelse i den kontexten, inte minst när det finns 

hierarkier som utmanar arbetet, vilket intervjupersonerna i flera fall beskrivit. 

Något som kom upp i resultatet var det så kallade “atlantensyndromet” som handlar om att 

man på andra sidan jorden ofta upplever saker annorlunda jämfört med de där hemma. Detta har 

vi båda själva märkt av då vi varit ute och rest; det är väldigt svårt att ge en rättvis beskrivning av 

hur man har det vilket givetvis kan innebära svårigheter i kontakten med, och förståelsen av de 

som är på hemmaplan. Många gånger är andra kulturer mycket olika vår svenska och det kan 

självklart påverka arbetet på många olika sätt, exempelvis kan det handla om 

kommunikationsskiljaktigheter, vilket vi varit inne på tidigare. 

Vi tänkte att det strukturella arbetet inte skulle innebära att man arbetar så nära människor 

utan mer på ett organisatoriskt och formellt sätt men det visade sig att en stor del av arbetet 

inkluderar möten med lokalbefolkningen, på ett mer omfattande vis än vi trodde. En viktig del av 

arbetet görs ute på plats och det är en viktig faktor för att strukturella förändringar ska uppnås. 

Kombinationen av att arbeta med individer och samtidigt med ett strukturellt perspektiv tänker vi 

är det mest effektiva sättet för att uppnå förändring, vilket även tas upp i resultatet. Just det här 

med att skapa förtroende och bli engagerad i det mindre sammanhanget men också sitta på 

makten att förändra på en mer övergripande nivå tror vi är ett bra koncept för att komma åt och 

förändra sociala problem. Detta tror vi är särskilt viktigt i kulturer där tillit till auktoriteter ofta är 

låg. Om man då visar upp sig i mindre formella sammanhang och möter människor på plats 

tänker vi att man kan bidra till att sänka trösklar vilket i sin tur kan generera positiva effekter för 

arbetet. 

Makt är, som tidigare beskrivits, en påtaglig faktor i arbetet med människor och ter sig alltid i 

form av ett förhållande mellan människor. Att som socialarbetare komma från väst med den 
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maktställning det innebär tänker vi mottas med blandade reaktioner och känslor av 

lokalbefolkningen, vilket även nämnts i resultatet. Vissa ser det säkert positivt och tycker att det 

är med all rätt västvärlden kommer med en hjälpande hand medan andra kanske ser det som att 

västvärlden kommer dit och visar vem som bestämmer och har de “rätta” svaren och lösningarna 

på deras problem. Vi menar att det är mycket viktigt att vara medveten om sin maktposition, vad 

den innebär och vilka konsekvenser ens agerande och handlande kan få, och att försöka använda 

den på bästa möjliga sätt. Makt och hierarkier kan många gånger sätta käppar i hjulet och göra 

saker mer omständiga än de egentligen är men det är samtidigt viktigt att de finns för att få 

struktur i samhället och för att få saker att fungera, enligt systemteorin.  

Något vi funderat över är socialarbetarens position ute på arbetsfältet. Är man myndighetens 

eller folkets röst? Det är givetvis önskvärt att tillgodose båda dessa sidor men i verkligheten kan 

det säkert många gånger leda till att man får fundera över vart man står och vad man vill. 

I1 menar att det är svårt att åstadkomma förändring om det saknas en politisk vilja och ett 

juridiskt ramverk. Hon menar vidare att ett fungerande civilsamhälle är av betydande vikt för 

arbetet med förändring. I intervjumaterialet belyses även vikten av att arbeta med enskilda 

organisationer vilket vi tänker är ett bra tillvägagångssätt då det handlar mycket om att få med 

sig befolkningen och är ett viktigt alternativ till myndigheter som emellanåt kan uppfattas vara så 

långt ifrån människorna i samhället. Det kan givetvis se olika ut beroende på vad det är för 

organisation och på vilket sammanhang det rör sig om men många gånger kan det vara lättare att 

få med sig människor i arbetet inom civilsamhället. Känslan av att själv få vara med och bidra 

med något och att gå tillsammans med andra människor för att arbeta mot samma mål kan vara 

förlösande och generera en positiv förändringsprocess, såväl för de berörda människorna som i 

ett större perspektiv. 

Det internationella sociala arbetet kan tyckas vara avhumaniserat då det många gånger handlar 

om att människor på ett kontor arbetar med att exempelvis åstadkomma snabba och effektiva 

lösningar på problem. Det är då viktigt att påminna sig om att det i slutändan alltid handlar om 

människor. Ju längre bort från de människor man fattar beslut över man befinner sig, desto 

lättare är det. Det gäller de flesta områden i livet, ju närmare någonting kommer desto mer 

verkligt och påtagligt blir det. Vi tänker därför att det är mycket betydande att komma ut “på 

fältet” och möta de människor man är där för att hjälpa, både för de berörda människornas del 

men också för sin egen skull. Samtidigt kan det säkert vara svårt att utföra en viss typ av arbete 
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om man är alltför känslomässigt engagerad. Den här balansgången tänker vi kan vara svår men 

nödvändig att reflektera över som socialarbetare. 

Vi har genom studien fått en djupare insikt i hur komplext det sociala arbetsfältet är. Det 

krävs väldigt mycket av en som person då man använder sig själv som redskap i arbetet och vi 

inser att det är mycket svårt att förbereda sig för arbetet i utvecklingsländer då det mesta ser 

annorlunda ut. Givetvis kan man göra efterforskning och läsa på om exempelvis landet och 

kulturen men vi tänker att det alltid är en stor utmaning att komma som västerlänning till ett nytt 

sammanhang i en annan del av världen och att man dessutom ska utföra ett bra och effektivt 

arbete. Det är nog många gånger lättare sagt än gjort. Det är viktigt att vara rätt person på rätt 

plats och som intervjupersonerna tagit upp handlar det mycket om att ha en god 

anpassningsförmåga, att vara flexibel, lyhörd men att också våga visa var man står. 

Vi tycker båda att det har varit väldigt spännande och roligt att sätta oss in i uppsatsens ämne 

och ta del av de erfarenheter intervjupersonerna delat med sig av. Vi har fått många nya lärdomar 

om hur det sociala arbetet kan se ut i andra delar av världen och blivit inspirerade att någon gång 

i framtiden arbeta med internationella frågor, kanske på liknande vis. Då vi båda länge haft ett 

intresse för internationellt socialt arbete känns det väldigt roligt att ha satt sig in i, och skrivit en 

uppsats kring detta ämne. 

  

9. Förslag på fortsatt forskning 

Vi har under studiens gång satt oss in i det internationella fältet för socialt arbete och insett hur 

globaliseringen påverkar och förändrar socialarbetares roll över tid. Mycket har hänt de senaste 

decennierna och vi föreställer oss att utvecklingen fortsätter i rask takt i och med de möjligheter 

och förändrade förhållanden som följer med globaliseringen av världen. Efter att ha satt oss in i 

detta spännande område skulle vi föreslå vidare forskning kring hur socialarbetare kan möta 

framtidens globala utmaningar inom det sociala arbetsfältet. Hur kan socialarbetare på ett bättre 

sätt sätta sig in i utvecklingen och ligga steget före för att aktivt kunna identifiera och motverka 

nya problem som uppstår i en föränderlig värld? 
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Bilaga 1 – Samtyckesformulär 

  
Hej! Vi heter Sara Lind och Rebecca Zakrison och studerar på socionomprogrammet vid Ersta 

Sköndal Högskola med inriktning etik- och livsåskådning. Just nu går vi sjätte terminen och 

skriver vår C-uppsats om internationellt socialt arbete. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka 

hur man som socionom arbetar med förändring utifrån ett strukturellt perspektiv inom socialt 

arbete i utvecklingsländer. 

  

Du har blivit tillfrågad att delta som intervjuperson i vårt insamlande av empiri därför att du 

besitter viktig kunskap och erfarenhet som är av stort värde för vår uppsats. Du är utbildad 

socionom och har erfarenhet av socialt arbete i utvecklingsländer vilket är våra två kriterier i vårt 

urval av intervjupersoner. 

  

Intervjun kommer pågå under cirka en timme och spelas in på band för att underlätta vårt minne. 

Bandupptagningen kommer att förstöras efter analysen. Ditt deltagande i intervjun är frivilligt 

och du är fri att när som helst avbryta utan närmare motivering. Du har även rätt att vara anonym.  

  

Du kommer efter uppsatsens färdigställande erbjudas att ta del av resultatet. Den färdiga c-

uppsatsen kommer att användas i forskningssammanhang och kommer finnas tillgänglig för 

utlåning på biblioteket vid Ersta Sköndal Högskola. 

  

Vid frågor, kontakta: 

  

Sara Lind                                                                    Rebecca Zakrison 

Telefon: 0736385784                                                  Telefon: 0702377438 

E-mail: lind.sara@hotmail.com             E-mail: rebecca_zakrison@hotmail.com 

  

  

  

  

  

  

Härmed samtycker jag till att medverka i denna studie.                                         
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………………………   ………………………………………   …………………………. 

Datum                              Namnteckning                                        Ort 

  

  

  

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

  

Namn 

Ålder        

Kön 

Utbildning 

Anställning 

Vart gick du socionomutbildningen? När? 

Någon särskild inriktning? 

  

Vart har du varit när du arbetat i utvecklingsländer? 

Genom någon organisation? 

Omständigheter 

När? 

Hur länge? 

Vad gjorde du? 

Arbetsuppgifter? 

  

Hur kommer det sig att du åkte till utvecklingslandet/utvecklingsländerna för att arbeta socialt? 

Under vilka omständigheter åkte du? (t ex volontärt/via organisation?) 

Vad fanns det för förutsättningar för att kunna arbeta med förändring utifrån ett strukturellt 

perspektiv? 

Arbetade du med förändring utifrån ett strukturellt perspektiv? Isåfall, på vilket sätt? 

Arbetade du något med påverkansarbete på strukturell nivå (t ex juridiskt/politiskt/social 

marketing?) Isåfall, på vilket sätt? 

Arbetade du med förändring på gruppnivå? Isåfall, på vilket sätt? 

Hade du möjlighet att själv utforma det strukturella arbetet? 

  

Vilka typer av utmaningar stötte du på i arbetet? 

Hur mötte du dem? 

Vilka typer av hinder stötte du på i arbetet? 

Hur mötte du dem? 

Fanns det saker som försvårade det strukturella arbetet? 
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Vilka metoder använde du dig av i ditt arbete? 

Fanns det metoder som var viktigare än andra? Vilka då? På vilket sätt? 

Vad hade du med dig från din utbildning i form av kunskaper som var användbara i  det 

strukturella arbetet? 

Hade du med dig några särskilda erfarenheter som var viktiga för det strukturella arbetet? 


