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Abstract 
 

Author: Amelie Håkansson & Josefin la Fleur 

Title: From North to South – A qualitative study about project participants’ experiences 

of the exchange in an international project Translated title 

Supervisor: Anders Lundberg 

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

The aim of this study was to understand how project participants in a project between a 

European country and an African country experience the exchange of knowledge and 

experiences. The study was conducted through qualitative semi-structured interviews 

with a hermeneutic approach. We interviewed nine participants from the project Tlokwe 

Inclusivity Disability Sector II, an international project between Växjö in Sweden and 

Potchefstroom in South Africa. Four of the interviews were conducted with participants 

from South Africa, and five of the interviews were conducted with participants from 

Sweden. The analysis of the material was based on previous research in the field and the 

theories of postcolonialism and indigenization. The result of the study shows that the 

participants from South Africa have received knowledge from Sweden that they have 

tried to adjust to their local conditions. The Swedish participants also feel that they have 

learned from this project, but a different kind of knowledge than the theoretical 

knowledge that they have conveyed to the South African participants. Cultural differences 

were central in all interviews, but although all participants that we have interviewed 

talked about these differences, it was not seen as a problem in the project.  
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tog sig tid att delta i studien. Vi vill 

även rikta ett stort tack till Annika, projektsamordnare i Sverige, utan din hjälp hade det 

inte varit möjligt att genomföra studien. Slutligen vill vi tacka vår handledare och 

handledningsgrupp för den stöttning vi har fått under processen.  

 

Tack! 

Amelie Håkansson och Josefin la Fleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 
1.1 Problemformulering .......................................................................................................... 1 
1.2 Syfte ..................................................................................................................................... 2 
1.3 Frågeställning ..................................................................................................................... 3 
1.4 Bakgrund ............................................................................................................................ 3 

1.4.1 Globalisering ................................................................................................................ 3 
1.4.2 Projektet Tlokwe Inclusivity Disability Sector II ........................................................ 3 

2. Tidigare forskning ...................................................................................................... 4 
2.1 Internationellt socialt arbete ............................................................................................. 5 
2.2 Från norr till söder ............................................................................................................ 5 
2.3 Glokalisering ...................................................................................................................... 6 
2.4 Sammanfattning ................................................................................................................. 7 

3. Teori ............................................................................................................................. 7 
3.1 Postkolonial teori ............................................................................................................... 8 
3.2 Indigenisering ..................................................................................................................... 9 

4. Metod ......................................................................................................................... 11 
4.1 Vetenskapsteoretisk ansats ............................................................................................. 11 

4.1.1 Förförståelse ............................................................................................................... 12 
4.2 Kvalitativ forskningsmetod ............................................................................................ 12 
4.3 Datainsamlingsmetod ...................................................................................................... 13 
4.4 Urval ................................................................................................................................. 13 
4.5 Tillvägagångssätt ............................................................................................................. 15 
4.6 Etiska överväganden ....................................................................................................... 16 
4.7 Reliabilitet och validitet .................................................................................................. 17 
4.8 Metoddiskussion .............................................................................................................. 18 
4.9 Arbetsfördelning .............................................................................................................. 19 

5. Resultat och analys ................................................................................................... 20 
5.1 Anpassning av kunskap från Sverige till Sydafrika ..................................................... 20 

5.1.1. Implementering av svenska tillvägagångssätt ........................................................... 20 
5.1.2 Anpassning till sydafrikanska förutsättningar ............................................................ 24 

5.2 Upplevelser av varandra ................................................................................................. 27 
5.2.1 Sverige är redan i mål, vi har bara börjat ................................................................... 27 
5.2.2 Bemötande .................................................................................................................. 30 

5.3 Upplevda kulturella skillnader mellan Sverige och Sydafrika .................................... 32 
5.3.1 Kultur ......................................................................................................................... 32 
5.3.2 Religion ...................................................................................................................... 35 
5.3.3 Ekonomiska förutsättningar ....................................................................................... 36 

5.4 Ömsesidighet .................................................................................................................... 38 
5.5 Sammanfattning ............................................................................................................... 41 

6. Diskussion .................................................................................................................. 41 
6.1 Förslag på vidare forskning ............................................................................................ 44 

Referenser...................................................................................................................... 45 

Bilagor............................................................................................................................ 49 
Bilaga 1 - Intervjuguide ........................................................................................................ 49 
Bilaga 2 - Informationsbrev .................................................................................................. 53 

 

 



 

1 

1. Inledning 

Den här studien handlar om ett utbytesprojekt mellan ett afrikanskt land och ett europeiskt 

land, där de deltagande länderna är Sydafrika och Sverige. Studien avser att undersöka 

hur projektdeltagare från de båda länderna upplever utbytet av kunskap och erfarenheter 

i projektet.  

 

1.1 Problemformulering  

I en global värld integreras människor alltmer genom nya ekonomiska, sociala och 

kulturella förhållanden vilket påverkar statliga aktiviteter, välfärdssystem och mänskliga 

relationer (Hong & Song 2010). Även det sociala arbetet påverkas och förändras där det 

internationella påverkar det lokala, genom internationalisering av sociala problem som 

exempelvis fattigdom och organiserad brottslighet (Dominelli 2010). Det sociala arbetet 

påverkas av globaliseringen även genom exempelvis global kommunikation och utbyten, 

såsom internationella samarbeten inom socialt arbete (Schmid & Patel 2016). Rankopo 

och Osei-Hwedie (2011) menar att den globala expansionen och internationella utbyten 

inom socialt arbete ofta har visat sig vara enkelriktade, då dessa utbyten tenderar att 

applicera västerländska tillvägagångssätt och metoder direkt i exempelvis afrikanska 

samhällen. Detta kan ses ur ett postkolonialt teoriperspektiv, som innebär att världen 

fortfarande är präglad av kolonialismen både kulturellt och ekonomiskt samt att 

västerländska metoder och värderingar fortfarande dominerar (Eriksson, Eriksson Baaz 

& Thörn 1999). Problem som kan uppstå om det inte är ett ömsesidigt utbyte är att det 

främst blir en direkt överföring av en kultur och ett tillvägagångssätt som i slutändan 

kanske inte går att applicera i ett annat samhälle (Schmid & Patel 2016). 

 

Socialt arbete har en betydande roll i förbättringsarbetet gällande livskvaliteten i olika 

samhällen, däremot är det inte säkert att det som fungerar i ett samhälle med en viss social 

miljö kan tas för givet att fungera i ett annat samhälle (Rankopo & Osei-Hwedie 2011). 

Med indigenisering menas att västerländska och importerade metoder anpassas till lokala 

normer och kulturer, något som kan motverka den nämnda homogeniseringen av 

västerländska normer (Gray, Coates & Yellow Bird 2008). Rankopo & Osei-Hwedie 

(2011) menar att utbyten av social kunskap mellan ett exempelvis ett afrikanskt land och 

ett europeiskt land kan leda till en ömsesidig respekt och på så sätt skapa möjligheter till 

att lära sig av varandra. 
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Inom Växjö kommun finns en positiv inställning till internationellt samarbete, och 

kommunen uppmuntrar därför till deltagande i internationella projekt (Växjö Kommun 

2017). Ett exempel på ett sådant projekt är Tlokwe Inclusivity Disability Sector II (TIDS), 

som är ett projekt mellan Växjö kommun och JB Marks Local Municipality (tidigare 

Tlokwe City Council) i Potchefstroom, Sydafrika. Syftet med projektet är att starta upp 

och utveckla daglig verksamhet för personer med mentala och intellektuella 

funktionsnedsättningar i Potchefstroom (ICLD u.å.). Målet med TIDS är att öka 

kapaciteten och kunskapen hos de sydafrikanska deltagarna för att, med hjälp av 

deltagarna från Växjö, kunna starta upp och driva dagliga verksamheter i Potchefstroom 

(ICLD u.å.). Utifrån detta projekt vill vi undersöka hur utbytet ser ut mellan de deltagande 

länderna, för att utifrån deltagarnas upplevelser se om det är möjligt med ett ömsesidigt 

utbyte när västerländska tillvägagångssätt appliceras i ett afrikanskt samhälle. Då 

projektets syfte och mål utvärderas inom projektets ramar vill vi med vår studie få en 

annan infallsvinkel på om, och i så fall hur, detta projekt kan bidra med kunskapsutbyte i 

båda riktningarna, trots att detta inte är projektets huvudsakliga mål.  

 

Då det förekommer internationella utbyten inom socialt arbete är det av relevans att 

problematisera och undersöka hur kulturella och sociala likheter och skillnader mellan ett 

europeiskt land och ett afrikanskt land kan färga ett sådant internationellt utbyte. Vid 

sökning av tidigare forskning inom forskningsområdet fann vi forskning om 

internationellt socialt arbete, men inte lika mycket om vårt precisa forskningsområde om 

internationella utbytesprojekt. Vår förhoppning är att denna studie ska kunna bidra till att 

fylla denna kunskapslucka och på så sätt skapa en förståelse för hur kulturella och sociala 

likheter och skillnader kan ha betydelse i ett internationellt projekt. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att förstå hur projektdeltagare i ett projekt mellan ett europeiskt 

land och ett afrikanskt land upplever utbytet av kunskap och erfarenheter, och på så sätt 

belysa hur utbytet i ett internationellt projekt kan se ut. 
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1.3 Frågeställningar 

Hur har respektive länders deltagare upplevt utbytet av kunskap och erfarenheter i 

projektet? 

Hur beskriver respektive länders projektdeltagare upplevelserna av utbytet? 

Vilka eventuella kulturella likheter och skillnader mellan de båda länderna har deltagarna 

upplevt under projektet? 

 

1.4 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till begreppet globalisering samt till det projekt 

som studeras i studien. Detta för att ge en överblick och en förståelse för de processer 

som har möjliggjort utbyten över landsgränser samt en inblick i det internationella 

projektet Tlokwe Inclusivity Disability Sector II. 

 

1.4.1 Globalisering  

Meeuwisse och Swärd (2013) menar att i en globaliserad värld försvinner gränserna 

mellan länder alltmer genom en ökad rörlighet av arbetskraft och kapital. Detta medför 

nya utmaningar för länderna där exempelvis sociala problem inte bara är en nations 

angelägenhet, utan dessa blir även uppmärksammade i organisationer som EU och FN 

(Meeuwisse & Swärd 2013). Nya normer och värderingar uppstår globalt, och både 

individer och samhällen anpassas till detta (Nygren 2013). “Globalisering är spridningen 

av världsomfattande praktiker, relationer, medvetandeformer och sätt att organisera det 

sociala livet” (Ritzer 2009, s. 471). Kontakter mellan skilda delar i världen underlättar i 

en global värld där globaliseringen å ena sidan gör att världen blir alltmer homogen och 

å andra sidan leder till ökad ojämlikhet i det sociala livet (Wikström 2013). Enligt Paolini 

(1999) ses globaliseringen främst från ett västerländskt perspektiv. Med en västerländsk 

inriktning tas enbart vissa utvecklingsprocesser upp som gäller för västvärlden, men som 

sedan appliceras även utanför västerländska sammanhang. Utifrån detta krävs det att vi 

människor utgår från olika perspektiv beroende på var vi befinner oss i världen, istället 

för att den västerländska homogena synen på det globala tas för givet (Paolini 1999). 

 

1.4.2 Projektet Tlokwe Inclusivity Disability Sector II 

Projektet startade 2016 och är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan JB Marks Local 

Municipality i Potchefstroom, Sydafrika, och Växjö kommun (ICLD u.å.). Bakgrunden 
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till projektets uppkomst är att det innan projektets början inte fanns kunskap eller resurser 

för att starta upp och driva daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning i 

Potchefstrooms mer utsatta områden, och istället riskerade dessa personer att hamna 

utanför samhällets gemenskap. Med projektet finns en förhoppning att ändra på detta, då 

syftet är att starta upp och utveckla daglig verksamhet för personer med mentala och 

intellektuella funktionsnedsättningar i Potchefstroom (ICLD u.å.). Vid projektets början 

fanns det ingen daglig verksamhet motsvarande de som finns i Sverige, men under 

projektets gång har de startat upp den dagliga verksamheten Basupi (ICLD u.å.).  

 

Projektet sträcker sig över två år och innefattar totalt fyra internationella besök, två i 

Potchefstroom och två i Växjö. Det övergripande projektmålet är att genom ökad 

kapacitet och kunskap, både på lokal och regional nivå, utveckla och starta upp tre dagliga 

verksamheter för 30–40 vuxna med mentala och intellektuella funktionsnedsättningar. 

Dessa dagliga verksamheter ska vara lokaliserade i tidigare missgynnade områden i 

Potchefstroom (ICLD u.å.). De kortsiktiga målen innefattar bland annat utbyte av 

kunskap gällande organisation och arbetsmetoder för daglig verksamhet, ökad kunskap 

och förståelse bland projektdeltagarna gällande individers olika behov i olika situationer, 

samt skapa god kunskap och förståelse för daglig verksamhet och ett samarbete kring 

verksamheterna (ICLD u.å.). Genom bland annat presentationer, studiebesök och 

bredvidgång för projektdeltagarna är förhoppningen att dessa kortsiktiga mål ska uppnås 

under projektets gång (ICLD u.å.).  

  

    

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning utifrån rubrikerna “internationellt socialt 

arbete”, “från norr till söder” samt begreppet “glokalisering”. Den första delen syftar till 

att ge läsaren en övergripande förståelse av internationellt socialt arbete. Den andra delen 

handlar om hur internationella utbyten ofta utformas, och den tredje och sista delen 

beskriver sambandet mellan det globala och det lokala. Denna tematisering har gjorts för 

att lyfta fram olika aspekter av internationella utbyten, samt för att få en förståelse för hur 

ett sådant utbyte kan se ut och upplevas.  
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2.1 Internationellt socialt arbete 

Internationellt socialt arbete kan ha flera olika betydelser, bland annat kan det syfta till 

socialt arbete inom internationella organisationer, jämförelser av socialt arbete i olika 

länder samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte (Righard 2013). Hugman, Moosa-Mitha och 

Moyo (2010) beskriver internationellt socialt arbete som ett utövande av socialt arbete 

som sker i ett annat land än i socialarbetarens hemland. Denna beskrivning har sedan 

utvecklats så att internationellt socialt arbete på många plan ses som en överföring av 

socialt arbete från länder i den norra delen av världen till länder i den södra delen av 

världen (Hugman, Moosa-Mitha och Moyo 2010). Sociala problem kan uppstå på global 

nivå, och det internationella sociala arbetet syftar till att förbättra social rättvisa globalt 

samt att dra nytta av socialt arbete i olika kontexter (Lyngstad 2012).  

 

En del av det internationella sociala arbetet är jämförelse mellan olika länders sociala 

arbete (Righard 2013). Detta syftar till att tillhandahålla, analysera och jämföra fakta om 

socialt arbete i olika länder. I detta jämförande sociala arbete är det inte utövandet som är 

det viktiga, istället ligger fokus på metoder för att förstå sociala problem. Dessa 

jämförande analyser möjliggör ett utbyte av erfarenheter och kunskaper på internationell 

nivå, och det öppnar även upp för att avslöja otillräckliga och oacceptabla metoder 

(Lyngstad 2012).  Även Hugman, Moosa-Mitha och Moyo (2010) nämner utbyten och 

samarbeten mellan olika länder som en del av internationellt socialt arbete. Exempel på 

sådana utbyten och samarbeten kan vara internationella projekt där deltagarna ges 

möjlighet att dela med sig av erfarenheter, såsom det projekt som denna studie avser att 

studera (Hugman, Moosa-Mitha och Moyo 2010).  

 

2.2 Från norr till söder 

Huvudsyftet i Jönssons (2014) avhandling är att undersöka konsekvenserna av den 

globalisering som är baserad på tron om endast en västerländsk modernitets- och 

utvecklingsagenda samt dess konsekvenser för det sociala arbete som möter globala 

ojämlikheter. Avhandlingen visar att många områden inom socialt arbete är starkt 

influerade av den västerländska förståelsen av globala och lokala problem, och dessa 

västerländska modeller har antagits även av övriga världen. Dessa dominerande 

västerländska interventioner har dock kritiserats, då Jönsson (2014) menar att de ofta 

syftar till att göra både “väst” och “icke-väst” så homogena och lika som möjligt. Jönsson 
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(2014) menar även att forskarvärlden är dominerad av vita, västerländska forskare som 

utövar sin forskning från en privilegierad position, vilket kan försvåra förståelsen av andra 

underordnade samhällen.  

 

Ett dilemma som Schmid och Patel (2016) ser med internationella utbyten är att det sällan 

är ömsesidigt, istället är det ett “från norr till söder”-koncept där det sociala arbetet i 

västvärlden överförs direkt till Afrika. Det negativa resultat som framkommer genom 

Schmids och Patels (2016) studie är att deltagarna känner att de behöver anpassa sig efter 

internationella agendor, något som kanske inte reflekterar det lokala behovet. Även 

Rankopo och Osei-Hwedie (2011) menar att utbyten mellan ett europeiskt land och ett 

afrikanskt land vanligtvis brister då ömsesidighet saknas och att endast de västerländska 

metoderna främjas av utbytet. Därav vikten av utbyten med ömsesidig respekt där 

samtliga deltagande länder på så vis kan lära sig av varandra (Rankopo & Osei- Hwedie 

2011). Det positiva som framkommer i Schmids och Patels (2016) studie är det 

internationella utbytet i sig, och de menar att det kan vara meningsfullt att utveckla tydliga 

riktlinjer för ömsesidigt utbyte mellan norr och söder. Detta för att undvika att dessa typer 

av utbyten blir enkelriktade (Schmid & Patel 2016). Slutsatsen som Rankopo och Osei- 

Hwedie (2011) drar är att det sociala arbetet ska ha kunskap om ett givet samhälles behov 

och mål, och att detta ska ligga i grund för det sociala arbetet.  

 

2.3 Glokalisering 

Schmid och Patel (2016) skriver om interaktionen mellan internationella och lokala 

influenser i Sydafrikas barnomsorg inom utbildning och praktik. De menar att det 

internationella sociala arbetets spridning har gått hand i hand med den globalisering som 

skett, samt att detta internationella utbyte sträcker sig över alla områden inom socialt 

arbete. Internationaliseringen av det sociala arbetet förutsätter vissa likheter och 

standarder för hur det sociala arbetet ska utövas. Däremot läggs det olika vikt på olika 

aspekter av det sociala arbetet beroende på kontexten, vilket leder vidare till begreppet 

glokalisering (Schmid & Patel 2016). Med glokalisering menas att fördelarna med 

globalisering och det internationella synsättet på socialt arbete tillvaratas samtidigt som 

det läggs vikt vid att bibehålla betydelsen av lokala idéer och arbetssätt (Hugman, Moosa-

Mitha & Moyo 2010; Schmid & Patel 2016). Att tänka globalt och handla lokalt, som 

glokalisering innebär, kan främja det sociala arbetet i mötet med alltmer komplexa och 

globala sociala problem (Hong & Song 2010; Lyngstad 2012).  
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Globaliseringen har medfört nya möjligheter att samla människor världen över där 

globala sociala relationer skapas dagligen (Dominelli 2010). I detta påverkas och 

förändras även det sociala arbetet där det internationella påverkar det lokala genom 

internationalisering av sociala problem som exempelvis fattigdom och organiserad 

brottslighet. Dessa typer av problem menar Dominelli (2010) finns i hela världen men att 

globaliseringens processer och konsekvenser ska ses i sitt specifika sammanhang, både 

kulturellt och politiskt. När det globala medför nya utmaningar i det lokala krävs nya 

tillvägagångssätt för att möta de nya behoven över gränserna (Dominelli 2010). Även 

Jönsson (2014) nämner relationen mellan det globala och det lokala, och menar att de 

globala standarder som finns inom socialt arbete måste förstås i förhållande till lokala 

förhållanden. De utmaningar som exempelvis afrikanska länder står inför är bristen på 

kunskap som är relevant för deras lokala sociala problem, då den kunskap som erhålls 

ofta refererar till globala tankesätt och tillvägagångssätt (Jönsson 2014). 

 

2.4 Sammanfattning 

Forskning visar att internationellt socialt arbete ofta syftar till en kunskapsöverföring 

inom socialt arbete från ett västerländskt land till en annan del av världen, exempelvis 

från ett europeiskt land till ett afrikanskt land. Exempel på internationellt socialt arbete 

kan vara internationella utbytesprojekt, där det kan finnas en brist gällande ömsesidigt 

utbyte. En problematik som forskningen visar är att västerländska tillvägagångssätt och 

metoder dominerar och appliceras direkt till andra delar av världen, vilken kan medföra 

en avsaknad av lokal anpassning. Därför kan det vara av vikt att sträva efter ett ömsesidigt 

utbyte. Med glokalisering tillvaratas de västerländska idéerna samtidigt som de anpassas 

efter lokala förutsättningar och behov. 

 

 

3. Teori 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som används i analysen av det 

empiriska materialet. De teorier som används är postkolonial teori och indigenisering 

(eng. indigenization), som på olika sätt belyser hur metoder och tillvägagångssätt inom 

internationella utbyten fortfarande kan präglas av koloniseringens tid och dagens 

globalisering.  
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3.1 Postkolonial teori 

Enligt Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (1999) utgår postkolonial teori från att världen 

fortfarande är präglad av kolonialismen, det vill säga när ett land tar ett annat område i 

besittning, både ekonomiskt och kulturellt. Detta betyder att kolonialismen inte enbart 

tillhör det förflutna, då den enligt postkolonialismen fortfarande präglar vår värld. Även 

om dagens samhälle skiljer sig från det koloniala samhället sett till ekonomiska, kulturella 

och politiska aspekter, är det fortfarande präglat av den koloniala eran (Eriksson, Eriksson 

Baaz & Thörn 1999; Wikström 2013). Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (1999) pratar 

om binära oppositioner vilket kan beskrivas som motsatspar, som exempelvis vit/svart 

eller väst/”icke-väst”. Dessa begrepp är beroende av varandra, och det är dess likheter 

och olikheter som synliggörs (Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn 1999; Mattsson 2015). 

Mattsson (2015) menar att en del i den binära oppositionen är dominerande, som att vit 

är överordnad svart. Syftet med den postkoloniala teorin är att problematisera, kritisera 

och förändra exempelvis de maktstrukturer som finns. Det kan bland annat handla om att 

dekonstruera föreställningar om den vita västerländska normen, eller att ifrågasätta vad 

“vi” vita säger och konstruerar som sanningar om “de andra”, då det främst är vita 

västerlänningar med makt som kan definiera fenomen (Wikström 2013). Med ”vi vita” 

menar Wikström (2013) människor som inkluderas i kategorin vita västerlänningar och 

med ”de andra” menar hon människor som exkluderas ur denna kategori, samt utanför 

Europas kultur och etnicitet. Den postkoloniala teoribildningen granskar och synliggör 

hur historiska föreställningar om “de andra”, det vill säga enligt Mattsson (2015) de 

koloniserade, fortfarande är centrala idéer inom västerländska samhällen (Mattsson 

2015). Inom postkolonialismen kan kultur och etnicitet förklaras som en maktrelation där 

ett “vi” lägger problem på “de andras” kultur (Wikström 2013). Wikström (2013, s. 322) 

uttrycker det som att ”koloniseringen och dess effekt har resulterat i en tudelad världsbild 

där The West har kommit att dominera och definiera The Rest”.  

 

Enligt Wikström (2013) ses kulturella uttryck inom postkolonial teori som situations- och 

kontextbundna och därför även som föränderliga. Kultur handlar om det som förenar eller 

frånskiljer människor, exempelvis religion, och det är något som alla lever med. För att 

förstå en kultur behöver vi kunskap från dem som lever i den specifika kulturen 

(Wikström 2013). Då det i västvärlden förekommer en centrering av den egna etniciteten, 

och den övriga världen betraktas utifrån denna position, skapas kulturer som ses som mer 
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eller mindre utvecklade vilket ofta tillskrivs av vita västerlänningar som ser sig själva 

utgöra den universella normen (Wikström 2013). Mattsson (2015) nämner att den 

postkoloniala teorin har ett kritiskt inflytande på vetenskap och kunskapsproduktion. 

Detta innebär att det är västvärlden som har haft och fortfarande till viss del har makten 

att definiera världen genom sin vetenskaps- och kunskapsproduktion, och denna 

vetenskap och kunskap blir därmed subjektiv (Mattsson 2015). Hall (1999) och Wikström 

(2009) lyfter fram att begreppet postkolonialism synliggör förhållandet av 

koloniseringen, hur det fortfarande finns kvar samt att det är djupt inskriven i väst men 

också i de koloniserades kultur.  

 

Vi anser att postkolonial teori är av relevans för vår studie då den belyser de 

föreställningar och normer som skapar en uppdelning som kan finnas mellan västvärlden 

och andra delar av världen som exempelvis Afrika, och samtidigt problematiserar och 

ifrågasätter denna. Denna definition av “vi” och “de andra” kan vara problematisk då den 

bidrar till en tydlig uppdelning och en rangordning mellan olika länder och människor, 

som kan leda till ett skapande av ojämlika maktförhållanden och förtryckande strukturer. 

I det internationella projektet mellan Sydafrika och Sverige som vi har valt att studera, 

går det att urskilja en del av de binära oppositioner som nämns ovan, som vi/de andra, 

vit/svart och väst/”icke-väst”. Vi anser därför att postkolonial teori kan bidra till en ökad 

förståelse för hur de föreställningar om likheter och skillnader som skapas och återskapas 

i relation till de båda länderna och dess deltagare kan påverka utbytet. 

 

3.2 Indigenisering 

Som en konsekvens av kolonisering och globalisering implementeras västerländska 

tankesätt och metoder i andra delar av världen, något som innebär ett främjande av 

västerländska modeller och ett hämmande av lokal och mångkulturell kunskap (Gray, 

Coates & Yellow Bird 2008). Detta leder till en spridning av det västerländska sociala 

arbetets värderingar, teorier och metoder i olika sammanhang. Indigenisering innebär en 

lokalisering, och inom det sociala arbetet kan det ses som en process för hur traditionella 

och lokala hjälpinsatser integreras i arbetsmetoder för socialt arbete. Genom 

indigenisering anpassas västerländska och importerade tillvägagångssätt och idéer för att 

passa det lokala sammanhanget (Gray, Coates & Yellow Bird 2008).  
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Begreppet indigenisering användes redan på 1970-talet, och syftade då till utvecklingen 

av socialt arbete i Afrika och hur de importerade idéerna anpassades till lokala behov 

(Gray & Coates 2008; Yan 2013). Rankopo och Osei-Hwedie (2011) utgår i sin studie 

från ett afrikanskt perspektiv och visar betydelsen av hur det sociala arbetet behöver vara 

kulturellt anpassat till den lokala sociala miljön. Vidare lyfter författarna fram vikten av 

det sociala arbetet för förbättrad livskvalitet i utvecklingssamhällen, där socialarbetare 

behöver förståelse för den miljö de befinner sig i och ha samhällets kultur som 

utgångspunkt (Rankopo och Osei-Hwedie 2011). Rankopo och Osei-Hwedie (2011) 

menar att det sociala arbetet återfinns där människor interagerar, vilket innebär att det 

finns ett behov av variation i det praktiska sociala arbetet. Det sociala arbetet är en 

universell idé om att hjälpa och bör kunna formas för att anpassas till olika kulturer. Detta 

innebär att det sociala arbetet som härstammar från västvärlden bör organiseras och 

fungera annorlunda i exempelvis afrikanska länder (Rankopo och Osei-Hwedie 2011).  

 

Gray och Coates (2008) betonar vikten av att främja det lokala genom att använda just 

lokala seder, interventioner och kunskap. De menar även att det sociala arbetet är 

beroende av sammanhang, samt att det är av vikt för det sociala arbetet att en bedömning 

av kultur görs (Gray & Coates 2008). Indigeniserat socialt arbete innebär en form av 

socialt arbete som strävar efter att vara effektivt och kulturellt lämplig inom både 

forskning, utbildning och praktik (Gray & Coates 2010). Inom socialt arbete bör 

indigenisering handla om kulturell relevans samt sammanhangsspecifika problem, det vill 

säga den sociala kunskapen bör skapas inom kulturen och därmed reflektera ett lokalt 

beteende som sedan tolkas inom en lokal referensram. På så sätt blir den sociala 

kunskapen relevant på en lokal nivå. Indigenisering är något som kan ske medvetet men 

även omedvetet utan reflektion och planering, det kan ske per automatik genom 

interaktionen mellan lokalbefolkningen och gästande socialarbetare (Gray & Coates 

2010). Det kan även ses som en tvåvägsprocess som både gör lokalbefolkningen i 

exempelvis ett afrikanskt land mer västerländsk och samtidigt indigeniserar sociala och 

kulturella strukturer och praxis (Perera 2002). På så sätt kan indigeniseringen leda till ett 

givande och tagande då två kulturer möts, istället för endast ett enkelriktat utbyte (Gray 

& Coates 2010). 

 

Då en stor del av det studerade projektet innefattar en överföring av västerländska 

tillvägagångssätt, metoder och modeller från Sverige till Sydafrika, kan det vara av 
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relevans att undersöka om och hur respondenterna upplever att denna kunskap anpassas 

till lokala förutsättningar i Potchefstroom. Genom att använda detta begrepp i 

föreliggande analys har det möjliggjort en ökad förståelse för kunskapsöverföringen i det 

studerade projektet. Därför anser vi att begreppet indigenisering, som betonar vikten av 

lokal anpassning vid internationellt utbyte, är relevant för vår studie och det vi vill 

undersöka. 

 

 

4. Metod 

I följande avsnitt presenteras hur studien har genomförts. Inledningsvis presenteras valet 

av vetenskapsteoretisk ansats och kvalitativ forskningsmetod för studien. Vidare 

presenteras och motiveras val av datainsamlingsmetod, urvalsmetod, tillvägagångssätt, 

etiska överväganden för studien samt reliabilitet och validitet. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion och beskrivning av arbetsfördelningen.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Som vetenskapsteoretisk ansats har vi valt hermeneutik, som handlar om tolkning och 

förståelse (Thomassen 2007). Förståelse innebär enligt Thomassen (2007, s.181) att “leva 

sig in i och återskapa en främmande människas ‘själsliv’”. Tolkning och förståelse hänger 

ihop på så sätt att tolkningen utvecklar förståelsen (Thomassen 2007). Inom hermeneutik 

talas det om dubbel hermeneutik, vilket innebär att forskaren genom sina tolkningar av 

sitt material tolkar människors tolkningar. Gilje och Grimen (2007) menar att när vi tolkar 

gör vi det aldrig förutsättningslöst, då vi hela tiden har med oss en förförståelse i våra 

tolkningar. Utgångspunkten för en hermeneutisk studie är reflektion över och 

tydliggörande av vår förförståelse, vilket bidrar till undersökningens riktning (Thomassen 

2007). 

 

Syftet med denna studie är att förstå hur projektdeltagare i ett projekt mellan ett europeiskt 

land och ett afrikanskt land upplever utbytet av kunskap och erfarenheter, och på så sätt 

belysa hur utbytet i ett internationellt projekt kan se ut. Genom att välja en hermeneutisk 

forskningsansats har det gett oss möjlighet att uppnå denna förståelse av deltagarnas 

upplevelser av kunskaps- och erfarenhetsutbytet i projektet. Detta kan ses i förhållande 

till den dubbla hermeneutiken, då det är projektdeltagarnas tolkning av sina upplevelser i 
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projektet som vi i slutändan kan tolka. När vi har tolkat deras svar har vi utvecklat en 

förståelse baserat på deras upplevelser av kunskaps- och erfarenhetsutbytet.  

 

4.1.1 Förförståelse  

Att ha en förförståelse innebär, enligt Thomassen (2007), att vi aldrig träder in i en 

situation förutsättningslöst, men det är inte alltid vi är medvetna om detta. Denna 

förförståelse gör det möjligt för oss att förstå något. Förförståelse innebär att tidigare 

händelser, tankar och handlingsmönster alltid finns med oss och påverkar hur vi tänker 

och handlar idag. Vi startar aldrig i ett neutralt läge (Thomassen 2007). 

 

Detta innebär att även vi har gått in i vår studie med en viss förförståelse av det 

forskningsproblem som vi har studerat. Vi upplever att vi dagligen får information från 

media som visar en enhetlig bild av Afrika som en hjälpsökande kontinent där vi i 

västvärlden kan hjälpa till att rädda den afrikanska befolkningen. Detta blir problematiskt 

då vi upplever att afrikanska länder ofta likställs med varandra, trots att det kan finnas 

stora skillnader både kulturellt och socioekonomiskt. Den förförståelse vi har om “från 

norr till söder”-konceptet, som även återfinns i avsnittet Tidigare forskning, har gjort att 

vi inte har gått in helt förutsättningslöst i denna studie. 

 

4.2 Kvalitativ forskningsmetod  

Vi har valt att använda kvalitativ forskningsmetod för vår studie. Ahrne och Svensson 

(2015) ser kvalitativ metod som ett samlingsnamn för metoder som exempelvis intervjuer, 

observationer och analys av texter, det vill säga metoder som inte analyseras kvantitativt 

med hjälp av statistik och diagram. Genom kvalitativ studie kan icke-mätbara fenomen 

studeras, vilket ger möjlighet till en djupare förståelse för en individs upplevelser och 

tankar samt en ökad förståelse för andra perspektiv och miljöer (Ahrne & Svensson 2015). 

I en kvalitativ studie sätts värde, innebörd eller avsikt i mänskliga upplevelser och 

handlingar i fokus (Starrin 1994). I vår studie har vi undersökt deltagarnas individuella 

tankar och upplevelser av projektet. Med hjälp av en kvalitativ metod har vi getts 

möjlighet att skapa en förståelse för deras upplevelser samt hur dessa upplevelser kan 

skilja sig åt mellan deltagarna.  
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4.3 Datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens frågeställningar har vi valt att använda semistrukturerade 

intervjuer som kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer är en variant av kvalitativa 

intervjuer, som Miller och Glassner (2016) menar ger tillgång till respondenternas olika 

sociala världar, samt individernas upplevelser inom dessa sociala världar. I kvalitativa 

intervjuer kan respondentens svar variera beroende på sammanhanget som det berättas i, 

och svaren kan även påverkas av relationen till den som intervjuar (Miller & 

Glassner). Med hjälp av kvalitativa intervjuer delges respondenternas upplevelser, som i 

sin tur analyseras för att ge en förståelse för respondenternas förståelse och perspektiv på 

forskningsproblemet (Miller & Glassner 2016).  

 

I semistrukturerade intervjuer finns ett generellt frågeschema med specifika teman, en så 

kallad intervjuguide, men ordningsföljden på dessa frågor kan variera från intervju till 

intervju. Det kan även tillkomma följdfrågor som inte finns med i den ordinarie 

intervjuguiden (Bryman 2011). Vid semistrukturerade intervjuer är processen flexibel och 

respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Under intervjuprocessen 

läggs stor vikt på hur respondenten uppfattar och tolkar de frågor som ställs, och det är 

respondentens upplevelser som är viktiga för att förstå händelser, mönster och beteenden 

(Bryman 2011).  

 

Valet av semistrukturerade intervjuer har gett oss struktur och en viss trygghet i rollen 

som forskare då vi har haft en intervjuguide (Bilaga 1) att utgå från, men även en viss 

frihet då vi har getts möjlighet att ställa följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden. 

Då respondenterna i studien har olika roller och arbetsuppgifter har svaren sett olika ut, 

vilket har lett till att olika frågor har dykt upp under intervjuerna. Då en del av intervjuerna 

har genomförts på engelska skapade det ytterligare trygghet för oss att ha en intervjuguide 

att utgå från, då vi inte kände oss lika flexibla i det engelska språket. Genom att intervjua 

projektdeltagare från respektive länder har vi fått tillgång till de olika deltagarnas sociala 

världar och deras upplevelser av dessa.  

 

4.4 Urval 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är det forskningsfrågorna som styr valet av 

respondenter. Ett första steg i urvalsprocessen är att välja vilken organisation som ska 
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studeras, och i nästa steg välja vilka individer i den valda organisationen som ska 

intervjuas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Bryman (2011) nämner målinriktat 

urval, som innebär att på ett strategiskt sätt försöka skapa en överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval. De respondenter som tillfrågas har valts ut för att de anses 

vara relevanta för att kunna besvara forskningsfrågorna (Bryman 2011).  

 

Vi har valt att studera ett internationellt utbytesprojekt mellan Växjö Kommun och JB 

Marks Local Municipality i Potchefstroom, Sydafrika, ett projekt som syftar till att 

utveckla daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Potchefstroom. Vi 

har kommit i kontakt med detta projekt under utbildningen och det fångade vårt intresse. 

Genom kontakt med projektsamordnaren har vi fått tillstånd att studera detta projekt, och 

projektsamordnaren har även förmedlat kontakter till de projektdeltagare vi har valt att 

intervjua. Vid urval av respondenter för studien har deltagare från både Sverige och 

Sydafrika valts ut, och de respondenter vi har valt ut har varit delaktiga under större delen 

av projektets gång. Då projektet har pågått under två års tid, har vår förhoppning varit att 

de personer som varit med under större delen av projektet har en bredare upplevelse av 

huruvida det är ett ömsesidigt kunskapsutbyte eller inte. Sådant kan vara svårare att få en 

uppfattning om ifall deltagandet i projektet har varit mer kortvarigt.  

 

Målet har varit att intervjua åtta personer, fyra från respektive land. Detta eftersom 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att säkerheten för ett relativt oberoende 

material ökar om studien innefattar sex till åtta intervjuer ur en särskild grupp. Vi har 

lyckats uppnå målet med antalet intervjuer, då vi har intervjuat fyra personer från 

Sydafrika och fem personer från Sverige. Respondenterna från respektive länder kommer 

från olika instanser och professioner, på så sätt har vi en förhoppning om att få en bredare 

bild av projektdeltagarnas upplevelser. Respondenterna från Sverige arbetar som 

enhetschef, anhörigkonsulent, omsorgsassistent eller fritidspedagog. Respondenterna 

från Sydafrika arbetar som lärare eller socialarbetare, alternativt föräldrar som arbetar 

ideellt på den dagliga verksamheten Basupi. Respondenterna har olika lång erfarenhet 

inom området funktionsnedsättning.  Intervjuerna har genomförts på plats i respektive 

städer.  
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4.5 Tillvägagångssätt 

Efter val av studiens inriktning började vi leta efter tidigare forskning inom detta område. 

De databaser vi har sökt inom är SwePub, Google Schoolar och Social Services Abstract, 

och de sökord vi har använt är bland annat “international social work”, “international 

projects”, “international exchange”, “globalization” och “glocalization”. Med hjälp av 

tidigare forskning fick vi en tydligare bild av studiens forskningsområde, och kunde då 

börja kontakta möjliga respondenter. Denna kontakt har förmedlats genom 

projektsamordnaren. Ett informationsbrev (Bilaga 2) skickades ut till samtliga 

respondenter, och inför intervjuerna sammanställde vi en intervjuguide med frågor 

(Bilaga 1). Utifrån studiens syfte och frågeställningar formulerade vi frågor som vi ansåg 

var relevanta för studien. Då vi ville genomföra samtliga intervjuer på plats åkte vi till 

Potchefstroom i Sydafrika för att intervjua de respondenter vi hade varit i kontakt med, 

och de svenska respondenterna intervjuades i Växjö. Både de sydafrikanska och de 

svenska deltagarna har själva fått välja plats för intervjun. De olika intervjuerna har tagit 

olika riktning beroende på de svar vi har fått och de följdfrågor vi har ställt, och därför 

har intervjuerna skiljt sig åt (jfr Bryman 2011).  Exempelvis har några av respondenterna 

pratat mer om religion, medan andra har lagt ett större fokus på ekonomi under 

intervjuerna. 

 

Efter genomförda intervjuer har dessa transkriberats. Under transkriberingen och 

bearbetningen av materialet har vi valt att utesluta eventuella upprepningar och olika ljud 

såsom “eh” och liknande, där vi anser att detta inte har styrkt deras resonemang. Efter 

transkriberingen påbörjade vi kodning av det insamlade materialet, något som Bryman 

(2011) menar kan underlätta bearbetningen av materialet. Kodningen genomfördes på så 

sätt att vi gick igenom intervjuerna och markerade de citat som vi ansåg kunde vara 

relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar, och började därefter formulera olika 

teman som presenteras i resultat- och analysdelen. Dessa teman växte fram under 

bearbetningen och kodningen av materialet utifrån den insamlade empirin, samt utifrån 

läsning av tidigare forskning och teori. Vi fortsatte sedan att bearbeta och sålla i 

materialet, för att slutligen få fram det material som används i resultat- och 

analysavsnittet. Slutligen har det insamlade materialet analyserats med hjälp av studiens 

teorier och i förhållande till tidigare forskning. 
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4.6 Etiska överväganden 

Då vår studie inte omfattas av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor, vänder vi oss istället till Hermerén och Vetenskapsrådet gällande etiska 

överväganden. Hermerén (2011) nämner två etiska kodexar att ta hänsyn till när forskning 

ska bedrivas; forskningskravet och individskyddskravet. Det första hänvisar till det krav 

som samhället och medborgare kan ställa på att forskning ska bedrivas, då det innebär en 

kunskapsökning och förbättring inom exempelvis hälsa, miljö och livskvalitet. Det senare 

refererar till att de individer som medverkar i forskningen inte ska komma till skada eller 

på något sätt kränkas (Hermerén 2011). Inom individskyddskravet ingår fyra 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebär att 

respondenterna ska informeras om sin roll i studien och även informeras om att det är 

frivilligt att delta. Med samtyckeskravet menas att studiens deltagare måste lämna sitt 

samtycke, vilket innebär att deltagarna själva bestämmer om, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta i studien. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att 

deltagarna ska känna sig trygga med att den information de lämnar inte förs vidare till 

obehöriga. Forskaren ska inte röja deltagarnas identitet, och därför bör det upprättas en 

tystnadsplikt mellan forskare och deltagare. Uppgifter som kan vara skadliga eller 

känsliga ska hållas konfidentiella. Nyttjandekravet som är den fjärde och sista etiska 

principen, innebär att insamlade uppgifter för forskningsändamål inte får användas i andra 

sammanhang. Uppgifterna får inte heller användas på ett sådant sätt att det direkt påverkar 

den enskilde (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Utifrån informationskravet har vi skickat ut ett informationsbrev till samtliga 

respondenter där vi har redogjort för studiens syfte, deltagarnas uppgift i studien samt att 

det är frivilligt att delta. Inför intervjuerna har vi formulerat ett skriftligt samtycke för att 

möta samtyckeskravet, och i detta samtycke har vi även informerat deltagarna att de när 

som helst kan avbryta sitt deltagande. Projektets deltagare har avidentifierats med 

könsneutrala namn för att ingen identitet ska röjas. Då det är ett litet projekt med få 

projektdeltagare, nämns inte vilken respondent som har vilken yrkestitel, då detta kan 

inskränka på konfidentialitetskravet. Respondenterna har berättat om sina personliga 

upplevelser av projektet, vilket innebär att de kan ha lämnat känsliga uppgifter som inte 

ska kunna spåras tillbaka till dem. Material som spelas in har förvarats på ett sådant sätt 

att ingen obehörig får tillgång till det, och efter uppsatsens examination och godkännande 
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kommer det inspelade materialet att raderas. Det i enlighet med konfidentialitetskravet. 

För att möta nyttjandekravet kommer material som är insamlat för studien endast 

användas i forskningssyfte.  

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) skriver om reliabilitet samt extern och intern validitet, tre kriterier som 

krävs för att en studie ska anses uppnå god kvalitet. Reliabilitet syftar till studiens 

pålitlighet, det vill säga om resultatet i studien skulle bli detsamma om den genomfördes 

igen (Bryman 2011). Då denna studie är kontextbunden, det vill säga att den är genomförd 

vid en viss plats och tidpunkt, går det inte att garantera att resultatet hade sett likadant ut 

om studien hade genomförts vid en annan tidpunkt.  

 

Validitet ses vanligen i samband med kvalitativa studier, och syftar till huruvida forskaren 

observerar, identifierar eller mäter det som hen säger sig mäta. Det går att skilja på olika 

typer av validitet som intern och extern validitet. Intern validitet innebär att det ska finnas 

ett tydligt samband mellan de observationer som görs i en studie och de resultat och 

teoretiska idéer som följer med studien, det vill säga trovärdigheten i studien. De 

tolkningar som har gjorts har kopplats till den tidigare forskning och de teorier som har 

lyfts fram i studien, vilket ökar studiens trovärdighet. Extern validitet innebär att det 

resultat som framkommit kan generaliseras och appliceras på andra liknande sociala 

miljöer och situationer (Bryman 2011). Då vi endast har intervjuat nio personer i ett litet 

projekt är det svårt att generalisera studiens resultat, då det sannolikt skulle se annorlunda 

ut om ett annat liknande projekt hade studerats. Avsikten med studien har inte varit att få 

fram ett generaliserande resultat, då vi istället har försökt få fram individuella upplevelser.  

 

Ett fjärde kriterium som Bryman (2011) nämner för att en kvalitativ studie ska uppnå 

tillförlitlighet är objektivitet, det vill säga att studien har genomförts utan att personliga 

värderingar och teoretisk inriktning medvetet har styrt studien. Under samtliga intervjuer 

har vi strävat efter att förhålla oss neutrala till de svar vi har fått. De teoretiska 

utgångspunkter som studien har, har funnits med under hela processen, men under 

insamlingen av empiri har vi inte låtit dessa teoretiska inriktningar påverka intervjuerna.  
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4.8 Metoddiskussion 

Genom att välja en kvalitativ studie får vi ta del av respondenternas individuella 

upplevelser. Eftersom det är ett litet projekt med relativt få projektdeltagare hade det varit 

svårt att genomföra studien som en kvantitativ studie, och samtidigt hade vi gått miste om 

de individuella upplevelserna och den djupare förståelsen som vi vill nå. Då syftet med 

denna studie är att förstå hur projektdeltagare i ett projekt mellan ett europeiskt land och 

ett afrikanskt land upplever utbytet av kunskap och erfarenheter, och på så sätt belysa hur 

utbytet i ett internationellt projekt kan se ut, anser vi att en kvalitativ studie med en 

hermeneutisk forskningsansats är ett bra alternativ för att kunna skapa en förståelse för 

projektdeltagarnas upplevelser.  

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomförde vi semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket kan ha både fördelar och nackdelar. 

Svagheten med en sådan intervju är att den är kontextbunden till en viss plats vid ett visst 

tillfälle, vilket innebär att resultatet hade kunnat bli annorlunda i en annan kontext. 

Fördelen med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod i en studie är att vi på kort 

tid har fått ta del av flera personers berättelser om det valda ämnet, vilket kan ge flera 

olika sidor av liknande situationer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Något som kan 

ha påverkat insamlingen av materialet är att flera av intervjuerna genomfördes på 

engelska, vilket inte är ett förstaspråk för varken respondenterna eller för oss. Det kan ha 

påverkat möjligheten att uttrycka sig helt fritt, samt påverkat huruvida vi har förstått 

varandra fullt ut eller ej. Vi har varit medvetna om detta under processen, och har därför 

försökt vara så tydliga som möjligt samt bett respondenterna att förtydliga det vi inte har 

förstått. Under vår första intervju på engelska var vi ganska låsta till vår intervjuguide och 

upplevde det som svårt att ställa spontana följdfrågor, vilket till viss del kan ha påverkat 

den insamlade empirin. Vi upplever att det har varit till studiens fördel att intervjuerna 

har genomförts på plats, både i Växjö och i Potchefstroom, då det har varit lättare för oss 

att få en helhetsbild av projektet när vi har fått se båda verksamheterna. På så sätt har vi 

lättare kunnat förstå och ta till oss det som vi har fått berättat för oss under intervjuerna. 

Alternativet hade varit att genomföra intervjuerna via exempelvis Skype, vilket hade 

riskerat att göra intervjuerna mer formella och distanserade, och att vi som en konsekvens 

av detta kanske hade gått miste om vissa svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 
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Då vi har använt oss av ett målinriktat urval har vi gjort ett medvetet val av de 

respondenter som har intervjuats. Med hjälp av det målinriktade urvalet har vi kunnat 

välja ut de respondenter som vi har ansett vara relevanta för vår studie (jfr Bryman 2011). 

Urvalsprocessen har underlättats då projektsamordnaren har förmedlat kontaktuppgifter 

till de projektdeltagare som vi ville intervjua. Nackdelen med att använda ett målinriktat 

urval är att vi kan ha gått miste om andra projektdeltagares upplevelser av utbytet, som 

eventuellt kan skilja sig från de deltagare som vi har intervjuat. Samtidigt så har vi valt 

att intervjua projektdeltagare med olika professioner och roller i projektet, och vår 

förhoppning är att detta ger en bred och täckande bild av vårt forskningsproblem. 

 

Vår förhoppning är att de begrepp som genomsyrar studien, ett europeiskt land och ett 

afrikanskt land, uppfattas som neutrala och icke-värderande. Vi är medvetna om att det 

kan vara problematiskt med dessa definitioner, men då vi har valt att studera vilka likheter 

och skillnader det kan finnas i ett projekt mellan två länder från olika delar av världen, 

har vi valt att använda dessa begrepp. “Icke-väst” är ett vanligt förekommande ord i den 

tidigare forskning som vi har läst, men genom att använda detta begrepp kan det bidra till 

återskapandet av föreställningar om väst som norm, och den centrering av västvärlden 

som en stor del av forskningen poängterar. Även vår roll som vita studenter från ett land 

i västvärlden kan vara problematisk, då det kan innebära ett visst maktförhållande 

gentemot de sydafrikanska respondenterna. Detta maktförhållande är något som även 

nämns i tidigare forskning, med den vita, västerländska normen i centrum. Detta är något 

vi har varit medvetna om under studiens gång, och under vårt besök i Potchefstroom har 

vi därför anpassat oss efter deras planering och rutiner. Maktförhållandet kan ha funnits 

kvar ändå, men vi har försökt att undvika detta genom att problematisera vår 

maktposition, bland annat med hjälp av forskning och teori, samt i reflekterande samtal 

med varandra. 

 

4.9 Arbetsfördelning 

Denna studie har varit ett gemensamt projekt mellan oss uppsatsförfattare där alla delar 

har skrivits fram gemensamt. En viss uppdelning har funnits då sökning av bakgrund, 

tidigare forskning och teori delvis har genomförts individuellt. Sammanställningen av 

dessa delar samt det insamlade materialet har genomförts gemensamt. Utformning av 

intervjufrågor samt intervjuer har genomförts gemensamt, och under intervjuerna har vi 

haft ett delat ansvar för att föra intervjuerna framåt. De intervjuer som har genomförts på 



 20 

engelska transkriberade vi gemensamt, och de intervjuer som genomfördes på svenska 

delade vi upp emellan oss. Båda författarna står för samtliga delar i examensarbetet.  

 

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat som baseras på en insamlad empiri utifrån 

intervjuer med deltagare i projektet Tlokwe Inclusivity Disability Sector II. Empirin 

analyseras med stöd av postkolonial teori och begreppet indigenisering, och resultat och 

analys jämförs även med den tidigare forskning som presenterats i studien. Avsnittet är 

indelat i fyra olika huvudteman: “Anpassning av kunskap från Sverige till Sydafrika”, 

“Upplevelser av varandra”, “Upplevda kulturella skillnader mellan Sverige och 

Sydafrika” samt “Ömsesidighet”.  

 

5.1 Anpassning av kunskap från Sverige till Sydafrika  

I detta tema presenteras följande underteman: “Implementering av svenska 

tillvägagångssätt” samt “Anpassning till sydafrikanska förutsättningar”. Synen på 

kunskapsöverföringen och hur denna kunskap anpassas till lokala förutsättningar är det 

som lyfts fram i temat. 

 

5.1.1. Implementering av svenska tillvägagångssätt 

Under projektets gång har projektdeltagarna haft ett utbyte av kunskap och erfarenheter, 

där bland annat de svenska tillvägagångssätten har presenterats för de sydafrikanska 

deltagarna. Samtliga respondenter har berättat om sina besök i respektive städer och lyft 

fram olika upplevelser av besöken. Under besöken i Växjö har deltagarna bland annat 

besökt dagliga verksamheter och genom olika föredrag fått information om det svenska 

välfärdssystemet. Även besöken i Potchefstroom har bestått av studiebesök på 

institutioner, kommunen samt den dagliga verksamheten Basupi som är i fokus för 

projektet. De sydafrikanska deltagarna menar att de har tagit till sig de lärdomar som de 

har fått från de svenska deltagarna, och flera beskriver det som en aha-upplevelse. Utifrån 

det som de har sett i Växjö, hoppas och vill de göra det som görs i Sverige.  

 

We are trying to do what the Sweden are doing, like to put our 

hands at the back (…) We try us to show them something little, 
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and we put our hands back and say they must do it themselves.  

(Michele) 

 
And then we implemented that, what we have saw, in South 

Africa. (Sam) 

 

Ovanstående citat visar att de sydafrikanska deltagarna har tagit till sig av de 

tillvägagångssätt som de har fått se i Växjö, och de sydafrikanska respondenterna Michele 

och Sam berättar att dessa tillvägagångssätt är något som de själva vill använda sig av i 

sin verksamhet. Likt det Hugman, Moosa-Mitha och Moyo (2010) säger, är det vanligt 

att internationellt socialt arbete ser ut såhär, med en överföring av västerländskt socialt 

arbete. De sydafrikanska deltagarna berättar att de innan projektet behandlade personer 

med funktionsnedsättning som små barn som inte kan något själva, men efter besöken i 

Växjö har de insett att dessa personer kan mer än vad de trott. Detta refererar den Michele 

till när hen pratar om att hålla händerna på ryggen, det vill säga att ta ett steg tillbaka och 

låta deltagaren lösa uppgiften på egen hand. Även den svenska deltagaren Jamie berättar 

om detta, då hen uttrycker att sydafrikanernas förhållningssätt till deltagarna på Basupi i 

vissa sammanhang blir oprofessionellt när omsorgsassistenterna behandlar 

omsorgstagarna som barn istället för vuxna. Detta synsätt, att ha en professionell hållning 

till de omsorgstagare som man arbetar med, har Jamie försökt implementera bland de 

sydafrikanska projektdeltagarna.  

 

Vi påtalade väldigt mycket att ”det är viktigt att ni tänker på att 

det är era barn, men de är vuxna nu när de har kommit upp till 

daglig verksamhet. Att ni också respekterar att ni har ett 

bemötande gentemot dem, att de faktiskt har lite rätt att bestämma 

och så”. Och det tror jag faktiskt att de tog till sig. Sen är det ju 

så inlärt det här, ja mitt barn och, barnen här, de sa ju det. Ja, 

tyckte ju vi då, ”deltagarna är bra, det kan ni säga, eller någonting 

annat”. (Jamie)  

 

Här menar Jamie att sydafrikanerna kommer så nära omsorgstagarna, och att det kan bli 

konsekvenser av detta ifall en personal skulle sluta då det kan bli en stor saknad för 

omsorgstagaren. Jamie menar att det är viktigt att hålla en distans för omsorgstagarnas 

skull. Dock har det framkommit under intervjuerna att de som arbetar på den dagliga 

verksamheten i Potchefstroom är föräldrar som arbetar ideellt, vilket ger dem en annan 

relation till omsorgstagarna än en anställd omsorgsassistent i Sverige. Detta kan ses från 

två håll, då det å ena sidan kan vara av vikt att hålla en viss distans och ett professionellt 

bemötande gentemot omsorgstagarna, samtidigt som det å andra sidan kan ge en viss 
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trygghet för omsorgstagarna att ha den här närheten till omsorgsassistenterna. Då det i 

Sverige finns en annan ruljangs på personal, då både ordinarie personal byts ut och även 

vikarier kommer och går, kan denna distans och professionalitet vara av större vikt i 

Sverige. Vid indigenisering, det vill säga lokal anpassning av globala tillvägagångssätt, 

bör den sociala kunskapen utgå från lokala beteenden och seder. Detta för att den sociala 

kunskapen ska bli relevant på en lokal nivå (Gray & Coates 2010). Jamie vill förmedla 

hur arbetet i Sverige ser ut, då hen upplever att det är ett bättre sätt att bemöta 

omsorgstagare på än att behandla dem som barn. Utifrån hur verksamheten är uppbyggd 

i Potchefstroom, med föräldrar som volontärarbetar, ser förutsättningarna annorlunda ut 

jämfört med i Växjö. Dock bekräftar de sydafrikanska respondenterna att de har tagit till 

sig detta tips om hur omsorgstagarna tilltalas, så även om de båda länderna har olika 

sociala förutsättningar har förslaget tagits emot på ett positivt sätt.  

 

Även den svenska deltagaren Robin nämner scenariot ovan, men hen har en annan syn på 

det än Jamie. Istället menar Robin att de i Potchefstroom fortfarande är kvar på ruta ett 

medan Växjö redan är på ruta fem. Hen menar därför att de har betydligt fler utmaningar 

innan de är i fas med Sverige, och menar därför att det bör läggas fokus på andra saker än 

hur omsorgstagarna tilltalas. Exempelvis nämner hen de ekonomiska skillnaderna, som 

återkommer nedan. Rankopo och Osei-Hwedie (2011) nämner vikten av denna förståelse 

för den kultur och miljö som socialarbetaren befinner sig i, vilket är en viktig 

utgångspunkt när socialt arbete utövas i andra länder och kulturer. Likt det som Robin 

nämner organiserar de båda länderna sin verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning på olika sätt utifrån de förutsättningar som finns, där flera av de 

sydafrikanska deltagarna arbetar ideellt, medan samtliga svenska deltagare har ett avlönat 

arbete. Det kan vara en utmaning för de svenska deltagarna att verkligen kunna ta in 

sydafrikanernas situation, då de aldrig själva har upplevt denna typ av problem. Istället 

kan svenskarna se andra problem som sydafrikanerna kanske inte ens reflekterat över, då 

de sydafrikanska deltagarna har andra saker att lösa först, exempelvis ekonomiska 

svårigheter. Detta nämner även Jönsson (2014), då hon menar att globala standarder inom 

socialt arbete måste förstås i förhållande till lokala förhållanden. I mötet mellan Växjö 

och Potchefstroom möts olika förutsättningar, och dessa skillnader bör tas i beaktande vid 

utbytet av kunskap. Å ena sidan kan det vara som Robin säger, att de sydafrikanska 

deltagarna har så mycket större saker att fokusera på så att hur omsorgstagarna tilltalas 

inte bör ligga i fokus. Å andra sidan kan det vara dessa knep som Jamie berättar om som 
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kan ge de sydafrikanska deltagarna en känsla av att de utvecklas, och en knuff i rätt 

riktning gällande synen på funktionsnedsättning. Hugman, Moosa-Mitha & Moyo (2010) 

menar att denna balansgång med glokalisering är viktig, då det är fördelaktigt att 

internationella synsätt på socialt arbete förmedlas samtidigt som det är av vikt att det 

anpassas till lokala förutsättningar och förmågor.  

 

De sydafrikanska deltagarna uttrycker en stor tacksamhet för de lärdomar som de har 

mottagit genom projektet, och hur de ser upp till de svenska tillvägagångssätten. En av 

de sydafrikanska deltagarna, Jackie, vill att den svenska andan ska genomsyra den dagliga 

verksamheten Basupi. För att verkligen tydliggöra var kunskapen har kommit från, vill 

hen även att verksamhetens namn ska ändras. 

 

I do ask them to change the name here, to call it Vaxjo, Vaxjo 

day care, so that when people come and ask us, what is this name, 

we will always remember this is Sweden. This is from Sweden. 

(Jackie) 

 

Hall (1999) och Wikström (2009) menar att förhållandet av koloniseringen fortfarande 

lever kvar och är väl rotat både i väst och i de koloniserade länderna. Detta märks under 

intervjuerna med framför allt de sydafrikanska deltagarna, då de lyfter upp Sverige. De 

höjer Sverige så mycket att de kanske har svårt att se vad de själva gör bra. På frågor om 

vad de känner att de har bidragit med i projektet har de väldigt svårt att svara, istället ser 

de bara den kunskap och de erfarenheter som de har erhållit från Växjö. Sverige blir på 

så sätt idealet, det som sydafrikanerna själva vill uppnå. Detta tankesätt att Sverige gör 

det så bra och att de sydafrikanska deltagarna behöver svenskarnas hjälp för att lyckas, är 

något som bekräftas av samtliga sydafrikanska deltagare men även bland en del svenska.  

 

(…) så har det ju gett en möjlighet för dem att kunna starta en 

verksamhet. Jag tror inte de hade kommit dithän om inte vi hade 

varit med i detta. (Charlie) 

 

Med detta uttalande kan bilden av västvärlden i centrum förstärkas, med de egna 

tillvägagångssätten och metoderna som normen för hur det sociala arbetet ska utövas 

(Wikström 2013). Då Charlie har svårt att se hur Basupi skulle kunna startas utan hjälp 

från Växjö, menar hen att svenskarna har de rätta verktygen medan dessa till viss del kan 

saknas i Potchefstroom. Robin har en annan syn på kunskapsöverföringen från Sverige 

till Sydafrika. Hen berättar om en föreläsning som hen höll i när de var på besök i 
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Potchefstroom, en föreläsning som hen i efterhand anser blev för vetenskaplig och en 

sorts kulturkrock mellan länderna.  

 

Så att där hade jag väl lite sådär klump i magen, att shit, vad har 

jag gjort liksom, kan en powerpoint vara så laddad? Men jag 

tänker att det kanske förde något gott med, eller så kränkte jag 

dem. Jag vet inte alltså, hur vi hade reagerat om det hade kommit 

nån och haft en helt annan syn på vårt sätt att leva och tro. 

Någonstans så utmanar jag ju alltså grundvärderingar. (Robin) 

 

Här menar Robin att det är två skilda länder med olika kulturer och olika förutsättningar 

som möts, vilket hen menar kan leda till missförstånd och en känsla av att bli kränkt. 

Däremot är det inte någon av de sydafrikanska respondenterna som har uttryckt att de på 

något sätt har blivit kränkta, vilket både kan bero på att de inte har upplevt att de har blivit 

kränkta, eller att de inte har velat dela med sig av allt i intervjuerna. Däremot är det som 

Robin säger att grundvärderingar kan skilja sig åt mellan de båda länderna, och det är 

dessa som utmanas i denna typ av internationella projekt. Detta bör finnas med i åtanke 

vid internationella projekt, något som även Rankopo och Osei- Hwedie (2011) nämner. 

De menar just detta, att det krävs en viss kunskap och förståelse för det valda samhällets 

kultur, behov och mål för att kunna utöva socialt arbete på bästa sätt (Rankopo och Osei-

Hwedie 2011). Samtidigt krävs det en medvetenhet om den egna kulturen och de normer 

som den för med sig. Det kan vara svårt att ta en metod från en plats i världen och 

applicera den direkt på en annan plats i en annan del av världen, då det kan finnas stora 

skillnader både gällande kultur och värderingar.  

 

5.1.2 Anpassning till sydafrikanska förutsättningar 

Som nämnts i tidigare undertema har svenska tillvägagångssätt och metoder 

implementerats i arbetet med att utveckla dagliga verksamheter i Potchefstroom. Vidare 

har det förts diskussioner om huruvida dessa tillvägagångssätt har anpassats till de lokala 

förutsättningarna i Potchefstroom och på Basupi. Samtliga respondenter är överens om 

att de lärdomar som har delgetts har anpassats till lokala förhållanden, dock menar vissa 

respondenter att det har varit svårt att möta alla på Basupi och då främst föräldrarna då 

en del av dessa saknar utbildning. Detta har dock inte setts som ett hinder då en av 

projektdeltagarna från Sydafrika har haft med sig kunskap inom arbetsområdet sedan 

tidigare, som har inneburit en annan förståelse som sedan har förts vidare till föräldrarna. 

De svenska respondenterna upplever att även om de sydafrikanska deltagarna har tagit 
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till sig de svenska tillvägagångssätten och implementerat dessa på Basupi, har de ändå 

vågat göra det på sitt sätt och anpassat det efter sina förutsättningar.  

 

(…) jag blev väldigt glad över att de faktiskt vågar göra saker på 

sitt sätt, trots att vi kommer där med våra pedagogglasögon 

liksom så gör de ändå på sitt vis och det gillar jag. (Kim) 

 
Det är klart då blir ju en sån bok väldigt, även fast att den kanske 

är ganska simpel för en med liten kunskap så blir ju det som ett 

väldigt stort hinder ju med tanke på att man kanske inte är bra på 

att läsa, man kanske inte är van att skriva (…) men jag tror att det 

hänger mycket på att kanske Chris som förmedlar och hjälper 

dem lite med det (…) och de behöver ju inte göra precis som vi 

gör. (Alex) 

 

I citaten ovan bekräftar de båda svenska deltagarna Kim och Alex att den kunskap som 

har förmedlats från Växjö behöver anpassas efter de förutsättningar som finns på just 

Basupi, att det inte går att ta metoder och tillvägagångssätt precis som de används i 

Sverige. Gray, Coates och Yellow Bird (2008) pratar om detta, om vikten av 

indigenisering, det vill säga att anpassa västerländska tillvägagångssätt så att de kan 

fungera i lokala sammanhang. Alex nämner ovan att de svenska deltagarna har försökt att 

anpassa kunskapsöverföringen till sydafrikanernas nivå, men att detta ibland har varit 

svårt då de har befunnit sig på väldigt olika nivåer. Alex nämner exempelvis den handbok 

som de svenska deltagarna har skrivit som ett hjälpmedel till de sydafrikanska deltagarna. 

Med den boken uppkommer det tidigare nämnda hindret med att vissa föräldrar saknar 

utbildning och därför inte kan ta till sig en handbok på engelska. Detta har lösts genom 

att den sydafrikanska deltagaren Chris har översatt boken till deras språk, vilket är ett steg 

i att anpassa efter lokala förutsättningar. Genom att ta hjälp av varandra istället för att 

enbart direkt överföra svenska metoder till Sydafrika, kan lokala seder och kunskap 

främjas (Gray & Coates 2008). Detta menar flera svenska deltagare har varit till stor hjälp 

för utbytet, att det finns projektdeltagare i Sydafrika som har förkunskaper inom området. 

Jamie nämner att de har försökt anpassa handboken efter de som faktiskt ska jobba i 

verksamheten, det vill säga anhöriga och volontärer. Hen menar att de har försökt tänka 

lokalt när de har skrivit boken, för att på bästa sätt försöka anpassa den utifrån deras 

förutsättningar på Basupi.  

 

På en relativt kort tid har de svenska deltagarna velat förmedla så mycket information 

som möjligt, vilket en del upplever har lett till att för höga krav har ställts och att den 

information som har förmedlats inte har anpassats till de förutsättningar som finns. En del 
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av de svenska respondenterna har reflekterat över detta, att de borde ha tagit ett steg 

tillbaka och lagt sig på de sydafrikanska projektdeltagarnas nivå. 

 

Det är väl det att man har börjat och, med kunskapen där att, det 

är viktigt att man lägger sig på rätt nivå. Att man, när man ska 

delge andra att man måste förvissa sig om att de verkligen förstår 

vad det är man pratar om (…) när vi var i Sydafrika då, att vi ville 

så väl, vi ville så mycket. Men vi hade ju så mycket erfarenhet 

och vi hade ju jobbat, och för oss var ju vissa grejer självklart 

(…) Men det är det jag känner lite, att ibland är det lätt att man 

tar för givet mycket utav saker, med kunskap. Men då får man 

backa. (Jamie) 

 

I citatet ovan lyfter Jamie fram just detta, att de svenska deltagarna ibland har tagit sin 

egen kunskap som självklar och inte riktigt har insett de stora kunskapsklyftorna. Även 

den svenska deltagaren Charlie bekräftar detta, då hen under intervjun reflekterar över 

huruvida de sydafrikanska deltagarna har upplevt de svenska deltagarna som tjatiga och 

påtryckande. Denna kulturella skillnad, tillsammans med skillnader i arbetstempo och 

effektivitet som somliga respondenter har nämnt, kan vara en effekt av bristande kunskap 

gällande varandras kulturer. För att verkligen förstå varandra krävs ett ömsesidigt 

kunskapsutbyte gällande respektive kulturer, istället för en uppdelning mellan ”vi” och 

”de andra” (Wikström 2013). Om det finns en förståelse och respekt för varandras 

kulturer, kan det bidra till ett bredare kunskapsutbyte inom projektets ramar. Dock har 

det varit ett relativt kort projekt, vilket några av respondenterna nämner, och det kan 

försvåra anpassningen till lokala förutsättningar då det kan vara svårt att sätta sig in i en 

annan kultur på så kort tid. Jamie nämner just detta, hur viktigt det är att inte lägga ribban 

för högt då det är mycket ny information att ta in för de sydafrikanska projektdeltagarna. 

Chris bekräftar att det har varit väldigt mycket information på en gång, men betonar 

samtidigt att hen inte har velat att informationen och kunskapsförmedlingen ska ta slut.  

 

Den kunskapsklyfta som tidigare nämnts kan ha bidragit till att deltagarna från de olika 

länderna i vissa fall har upplevt utbytet på olika sätt. De svenska deltagarna har försökt 

visa enkla aktiviteter som ska kunna implementeras på Basupi, men det som har upplevts 

som enkelt av svenskarna kan ha upplevts helt annorlunda av sydafrikanerna.  

 

De här praktiska sakerna som det här med lite catering, bak, lite 

med skapande och med dans. Det vet vi att det skulle de kunna 

fixa (…) vi har försökt visa det som vi tror att de skulle kunna 
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klara av att jobba med där nere (…) fast de kan få lite hjälp och 

tips och idéer från oss då ju. (Alex) 

 
So we brought it back and we implemented it. Like when we were 

doing shadowing they were telling us that “you know guys, we 

have plant some vegetables but they need to be loosen or how to 

take care of a garden”. And somebody can think it’s simple, but 

it’s not that simple (…) so we are definitely using their method 

and we are taking it very seriously. (Sam)  

 

Alex och Sam visar två olika sidor av en och samma situation, där Alex anser att de 

svenska deltagarna har lyckats förmedla något på ett enkelt sätt medan Sam menar på att 

det som kan verka enkelt för någon inte betyder att det är enkelt för alla. Det kan finnas 

betydligt fler problem runt omkring Basupi som svenskarna inte behöver reflektera över 

i de svenska verksamheterna, vilket kan leda till att vissa saker tas för givet. Det vill säga 

att det som är enkelt och självklart för de svenska deltagarna, kan vara en betydligt större 

utmaning för de sydafrikanska deltagarna. Något som några av respondenterna har nämnt 

är hur trädgårdsodling kan skilja sig från dagliga verksamheter i Sverige och den dagliga 

verksamheten Basupi i Sydafrika. På Basupi har de stora problem med att deras grönsaker 

stjäls, vilket inte är ett problem på samma sätt i Sverige. De står inför andra typer av 

utmaningar än de svenska verksamheterna, vilket kan försvåra möjligheten att ta till sig 

och tillämpa vissa typer av aktiviteter på samma sätt som i Sverige. Detta nämner 

Mattsson (2015) som en del i den postkoloniala teorin, att västvärlden definierar kunskap 

och vetenskap på ett subjektivt sätt, med sig själva som en förgivettagen norm. Det som 

anses enkelt i västvärlden behöver inte vara enkelt i andra delar av världen, likt det som 

Alex och Sam pratar om ovan.  

 

5.2 ”Upplevelser av varandra” 

Underteman till detta tema är “Sverige är redan i mål, vi har bara börjat” och 

“Bemötande”. I detta tema behandlas synen på respektive länder, de olika deltagarna samt 

hur respondenterna jämför varandra.  

 

5.2.1 Sverige är redan i mål, vi har bara börjat 

Ett återkommande tema bland respondenterna är skillnaden mellan Sverige och 

Sydafrika, där framför allt de sydafrikanska deltagarna upplever Sverige som något slags 

ideal att sträva mot. Sydafrikanerna anser sig bara vara i början på sin resa, medan de 
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menar att Sverige redan är i mål. Framför allt jämför de sig själva med hur Sverige är 

idag, och ser inte att även Sverige har gått en lång väg för att komma dit där de är idag.  

 

(…) we are still baby footsteps and you already arrived… And 

that is the biggest different. Is that, we are still trying to get a 

place, trying to get enough resources, trying to get everybody on 

board. (Chris) 

 
Sweden is more advanced than us. We are still a baby, we are still 

growing. And we don’t know whether we’ll reach that target on 

that Sweden. Perhaps maybe we can. (Michele) 

 
But we also believe that we can do something out of nothing, and 

we must take it step by step, slowly and slowly. (Sam) 

 

I citaten ovan uttrycker de sydafrikanska respondenterna att de fortfarande befinner sig i 

början av den väg de vill gå, samtidigt som de anser att Sverige redan är framme vid 

slutdestinationen. Trots detta har de ändå en tro på och en förhoppning om att de kan 

åstadkomma lika mycket som Sverige, men även en medvetenhet om att detta kan ta tid. 

Denna jämförelse mellan de båda länderna menar Righard (2013) är en del av det 

internationella sociala arbetet. Det kan vara fördelaktigt att jämföra utövandet av socialt 

arbete i olika länder, då de genom detta projekt och den jämförelse som de gör kan få 

hjälp och inspiration att utvecklas. Å andra sidan kan ett sådant jämförande innebära att 

de inte ser vad de faktiskt själva gör bra, om de endast jämför sig med ett land som har 

kommit betydligt längre.  

 

Något som de sydafrikanska deltagarna nämner som en stor skillnad är synen på personer 

med funktionsnedsättning. De upplever att dessa personer blir bättre behandlade i Sverige 

och ses som individer med eget självbestämmande, istället för objekt som 

institutionaliseras.  

 

(…) when you go over there and see how these people are being 

treated out there, then you come back and compare. Then you will 

realise that there are those countries that are taking persons with 

disabilities very, very serious (...) Then you will realise that 

there’s a gap, that gap has to be closed, we have to teach them 

how to treat them. (Jackie) 

 
(...) den skiljer sig i Sverige också, men vi har ju mer en öppen 

syn på funktionsnedsättningar och vi vet ju om att, ja dom allra 

flesta som befinner sig i Sverige vet ju om att en 

funktionsnedsättning beror ju inte på någon häxkraft eller 

liknande ... Vi har ju ändå gått med på i Sverige att, dom flesta, 
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att vi tycker att människan oavsett funktionsnedsättning ändå har 

ett värde och rätt att leva ju, men den tanken, det synsättet delar 

ju inte alla i Sydafrika vad jag förstår, utan det är en skam och 

kanske ska gömmas undan. Nu är ju den personkretsen ändå en 

utsatt grupp även i Sverige för brott, men den löper ju ännu större 

risk för brott i Sydafrika med övergrepp av olika slag och så. 

(Alex) 

 

Det som de sydafrikanska respondenterna har hunnit se och uppleva under sina besök i 

Växjö gällande personer med funktionsnedsättning är genomgående positivt, vilket 

bekräftas av Jackie i citatet ovan. Hen menar att personer med funktionsnedsättning är 

högt prioriterade och en självklar del av samhället i Sverige. Under deras besök i Växjö 

har de sydafrikanska deltagarna dock endast fått se en liten del av Sverige, och endast 

träffat personer som brinner för att arbeta med dessa personer, vilket kan ge en skev bild. 

Detta bekräftar Alex, som poängterar att det är långt ifrån alla som har samma positiva 

inställning till personer med funktionsnedsättning och att dessa personer utsätts för brott 

även i Sverige. Utifrån citatet med Alex kan en viss likhet gällande synen på personer 

med funktionsnedsättning ses, då det är en utsatt grupp i båda länderna. Även om 

problematiken kan skilja sig åt mellan länderna, är den ändå närvarande. Även Robin 

pratar om synen på funktionsnedsättning i de båda länderna, och menar på att även 

Sverige har varit där Sydafrika är nu.  

 

(…) vi försökte förklara att vi svenskar har inte heller varit så 

jäkla bra. Vi har liksom haft tvångssteriliseringar och 

institutioner och lobotomeringar, och då tror jag lite som nästan 

de andades ut lite. För jag tror att det blir någon sån här, “ni är så 

bra, och vi har så mycket kvar”. Alltså det blir liksom såhär 

nästan, övermäktigt att träffa nån som har kommit så långt i 

utvecklingen. Att man nästan är såhär, det kommer aldrig gå 

liksom. (Robin) 

 

Detta är något som är genomgående i alla intervjuer, synen på att Sverige ligger så långt 

före Sydafrika. Framför allt de sydafrikanska respondenterna höjer, som tidigare nämnts, 

Sverige till skyarna och anser att Sydafrika ligger väldigt långt efter och precis har 

påbörjat sin resa. De gör en jämförelse mellan de båda länderna, och i denna jämförelse 

tenderar de att endast se fördelar med de svenska tillvägagångssätten, något de inte 

nämner när det gäller sydafrikanska tillvägagångssätt och metoder. Även om Sverige har 

mycket som är bra, finns det även förbättringsmöjligheter där. Detta nämner även Robin, 

som menar att Sverige också har gått en lång väg för att nå dagens standard, något som 

hen menar att de sydafrikanska deltagarna kan ha svårt att se. Som Lyngstad (2012) 
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nämner kan ett jämförande av det sociala arbetet i olika länder bidra till ett utbyte av 

erfarenheter och kunskaper. Genom reflektioner som de sydafrikanska respondenterna 

har gjort ovan, kan de se vad Sverige har som de känner att de saknar. På samma sätt har 

de svenska respondenterna reflekterat kring vad de kan bidra med till Sydafrika, samt vad 

Sydafrika har som Sverige saknar. Trots att samtliga respondenter menar att Sverige 

ligger före Sydafrika, nämner ändå flera respondenter från Sverige att Sydafrika har 

mycket att lära Sverige. Genom dessa reflektioner som de svenska respondenterna har 

sker en problematisering, medveten eller omedveten, av den västerländska normen då de 

menar att Sverige inte kan allt bara för att det är ett västerländskt land (jfr Eriksson, 

Eriksson Baaz & Thörn 1999). För de sydafrikanska respondenterna kan däremot ett 

västerländskt land som Sverige vara ett ideal att sträva mot, ett tankesätt som kan leva 

kvar sen kolonialismen (jfr Hall 1999; Wikström 2009). Under samtliga intervjuer med 

respondenter från Sydafrika framkommer det inte något som de anser att Sverige bör 

förbättra, när de talar om Sverige och deras dagliga verksamheter är det bara i en positiv 

anda. Trots att det finns en problematisering från de svenska respondenternas håll över 

att västvärlden utgör normen, bekräftar samtidigt de sydafrikanska respondenterna denna 

norm (jfr Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999). 

 

5.2.2 Bemötande 

Merparten av respondenterna anser att det har varit givande att delta i ett projekt med ett 

annat land i en annan del av världen. Dock har vissa upplevt en viss svårighet i förståelsen 

för varandra, då det är olika kulturer som möts. En av de svenska deltagarna uttrycker en 

rädsla av att de sydafrikanska deltagarna har fått känslan att de inte räcker till, trots deras 

ansträngningar.  

 

Det känns som att när vi kommer till Potchefstroom så anstränger 

de sig så in i Norden, till att vara oss till lags och göra på vårt 

vis… medan här gör vi nog inte det, vi gör inte på deras vis, vi 

gör på vårt vis, här också (…) vi är olika i våra kulturer och det 

får vi lov att vara, men det känns ibland som att de känner att de 

inte får lov att vara det (…) jag är rädd för att det är att de tycker 

att vi är så himla bra, att de inte riktigt duger till, som de är. (Kim) 

 
Då säger ju vi med vårt agerande att det inte är okej att det blir så 

här (…) man kan ju förstå att de blir stressade då menar jag. 

(Kim) 
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I ovanstående citat från Kim nämner hen just detta, att det kan ha uppstått situationer där 

de svenska deltagarna har agerat på ett sådant sätt så att de sydafrikanska deltagarna kan 

ha känt att de inte räcker till. I det senare citatet berättar Kim om en situation där det inte 

blev som planerat, men istället för att låta de sydafrikanska deltagarna lösa problemet, 

försökte de svenska deltagarna lösa situationen själva. Detta trots att de blivit ombedda 

att sitta ner och ta det lugnt. Även dessa citat kan visa på postkolonialism och det 

koloniala tankesätt som fortfarande till viss del lever kvar, att västvärlden är dominerande 

och överordnad samtidigt som Afrika då blir den underordnade parten i den binära 

oppositionen (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999). Istället för att backa ett steg och 

lyssna på de sydafrikanska deltagarna, agerade de svenska deltagarna som de skulle ha 

gjort i Sverige. Den maktstruktur som finns och som bidrar till att återskapa den binära 

oppositionen synliggörs i detta citat, då den vita västerländska normen tas för givet som 

dominerande och den som ska följas. Som Kim nämner anpassar sig de sydafrikanska 

deltagarna till svenskarna och till det västerländska sättet när svenskarna har besökt 

Potchefstroom, vilket hen inte upplever att de svenska deltagarna har gjort på samma sätt 

när sydafrikanerna har besökt Växjö. Däremot är det inte sagt att det är ett medvetet val 

att utgå från den västerländska normen, då koloniseringen och dess maktförhållanden, 

som Hall (1999) och Wikström (2009) nämner, fortfarande är djupt rotat både i Sverige 

och i Sydafrika. På så sätt kan situationer som Kim nämner uppstå, där både de 

sydafrikanska och de svenska deltagarna utgår från de svenska tillvägagångssätten och 

metoderna. 

 

Det är inte enbart skillnaden mellan västvärlden och Afrika som kan ha haft en inverkan 

på projektet, under några av intervjuerna har skillnaden mellan svarta och vita också 

framkommit. Sam nämner kort Sydafrikas historia om apartheid, det samhällssystem som 

åtskilde svarta och vita i Sydafrika, vilket hen menar har en inverkan på relationerna 

mellan de båda länderna. I det förtryck hen har levt i som svart person i Sydafrika under 

apartheiden, har hen lärt sig att agera på ett visst sätt i särskilda sammanhang. 

 

Because there was an incident whereby we could see we don’t 

understand each other (...) our background plays a big role in our 

culture. Because, for example, for me to look at you on your eyes 

whiles I’m on an interview. I won’t be able to face you and look 

at you, I would rather, to show respect, put my face down a little 

bit. It’s another way to show respect. So that culture diversities 

also take part on this relationship. (Sam) 
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Detta synsätt att svarta har en lägre position än vita lever till en viss del kvar i Sydafrika, 

och detta kan ha påverkat relationerna mellan projektdeltagarna. Detta kan kopplas till 

det som Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (1999) och Mattsson (2015) nämner gällande 

den binära oppositionen svart/vit, där den vita människan anses vara överordnad den 

svarta människan. Som tidigare nämnts har de sydafrikanska deltagarna försökt anpassa 

sig efter svenska tillvägagångssätt när de har träffats i Potchefstroom, vilket kan vara en 

konsekvens av den binära oppositionen och av koloniala maktrelationer, men även 

kvarlevor från tiden med apartheid. Detta bekräftar även Sam när hen berättar om 

svårigheterna att se två vita personer i ögonen under en intervju. Trots att apartheid 

avskaffades för över tjugo år sedan, menar Sam att denna skillnad mellan svarta och vita 

fortfarande lever kvar. Den historia som finns i Sydafrika av till exempel kolonialt 

förtryck kan vara viktigt att ha med sig in i sådana här projekt när de startas. Som 

Wikström (2013) nämner kan kultur antingen föra samman eller separera människor från 

varandra, och oavsett hur detta ser ut är det av vikt att lära sig om och förstå respektives 

lands kultur, samhällsliv och historia. Under projektets gång har två kulturer mötts, och 

flera av respondenterna menar att de har försökt respektera dessa kulturella skillnader 

utifrån de förutsättningar som de har haft under projektets gång. En viss förkunskap om 

varandras kulturer kan ha bidragit till att det har blivit ett bra utbyte. Detta menar bland 

annat Jamie att projektsamordnaren från Sverige har bidragit med, att förmedla kunskap 

om Sydafrikas kultur inför projektet.  

 

5.3 Upplevda kulturella likheter och skillnader mellan Sverige 

och Sydafrika  

I det tredje temat lyfts det fram tre underteman, vilka benämns som “Kultur”, “Religion” 

och “Ekonomiska förutsättningar”. De upplevda kulturella likheterna och skillnaderna 

lyfts fram i detta tema, där det är följande underteman som har varit centrala under 

insamlandet av materialet. 

 

5.3.1 Kultur 

 

It breaks a culture thing open for me since I was busy here and 

the project changed my beliefs and my heart so much, and I wish 

I can bring more people on board so that they can see that culture 

is just a name. Culture is just a name! It is respect, love, it is… 

friendship that I still see it’s in this project. (Chris) 
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Kultur har varit ständigt närvarande i projektet, något som samtliga respondenter nämner. 

I citatet ovan pratar Chris om att kultur endast är ett begrepp som inte bör läggas för stor 

vikt vid, då hen menar att det är andra aspekter som är viktigare såsom respekt, kärlek 

och vänskap. Alla människor är likvärdiga och det bör inte ske en uppdelning av 

människor på grund av kulturella likheter eller skillnader, något som Chris poängterar. 

Chris nämner under intervjun att det finns tre olika kulturer med i projektet, vit eller svart 

kultur i Sydafrika, samt den svenska kulturen. Chris menar att hen tack vare projektet har 

kommit i kontakt med personer som hen kanske inte skulle ha gjort annars, då 

uppdelningen mellan svarta och vita fortfarande till en viss del finns kvar i landet. Även 

Michele nämner denna syn på svarta respektive vita personer i Sydafrika, då hen berättar 

om sitt barn som har en funktionsnedsättning. Hen pratar om en stor tilltro till “den vita 

läkaren”, och vill inte enbart lyssna till vad den svarta kulturen rekommenderar att göra. 

Michele vill göra allt för att hjälpa sitt barn, och ser då en vit utbildad läkare som mer 

tillförlitlig än “the super natural doctors” (Michele) som finns inom hens kultur.  

 

Yes, the culture are different. Because Sweden, mostly they use 

their knowledge (…) we South Africans, we have too many 

different cultures, we believe in many things (…) one of my aunts 

was trying to convince me that I was bewitched. I cannot have 

such a child (…) I just told him I’m going to do all what the 

doctors are telling me to do, the white medical doctors (…) 

Sweden they believe in knowledge to much, you don’t mix 

anything. (Michele) 

 
(…) de tror ju att det är trolldom fortfarande, som gör okunskap 

där, att det är någons fel, alltså så man har fött ett barn med 

funktionsnedsättning då (...) Så den bilden, det är såna 

förändringar som måste till, och sen måste det ju lyftas högre. 

Alltså det här är ju ett hiskeligt stort problem. (Charlie) 

 

Vidare pratar Michele och Charlie om de kulturella skillnader som de upplever mellan 

Sverige och Sydafrika, där de bland annat nämner synen på vetenskap. Michele nämner 

att det finns många olika kulturer i Sydafrika, och anser att svenskarna enbart tror på och 

förlitar sig på vetenskap. Även Charlie pratar om denna kulturella skillnad, och ser denna 

okunskap som en stor brist hos sydafrikanerna. Hen menar att de genom projektet har 

försökt bidra med vetenskaplig kunskap om funktionsnedsättning, i ett försök att kunna 

förändra bland annat synen på funktionsnedsatta i rätt riktning. Likt det Gray, Coates och 

Yellowbird (2008) säger, främjas de västerländska modellerna samtidigt som lokal 

kunskap får mindre utrymme, vilket ses som en konsekvens av kolonisering och 
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globalisering. Detta kan ses i både Micheles och Charlies citat, då de till en viss del höjer 

de vita västerländska vetenskaperna över den svarta, afrikanska mångkulturen. Michele 

menar att hen litar mer på en vit läkare, och denna betydelsen av att det ska vara just en 

vit läkare visar på hur västerländsk vetenskap kan ha ett högre inflytande. Dock visar 

Micheles citat att tron på trolldom fortfarande är djupt rotad och lever kvar i hens kultur, 

och även om Michele i likhet med Charlie är medveten om att det är ett problem, är synen 

på vetenskap kontra trolldom något som kan ta tid att förändra.  

 

Robin har en annan syn på de kulturella skillnaderna. Hen nämner olikheterna i 

förhållningssätt som en stor kulturell skillnad, olikheter i hur motgångar hanteras. Hen 

menar att sydafrikanerna dagligen möter motgångar på ett annat sätt än svenskar, och hen 

menar att de därmed hanterar dessa motgångar annorlunda. Medan svenskar kan fastna i 

det negativa när de stöter på problem, menar Robin att sydafrikanerna tar sig an problem 

på ett lättsammare sätt. Robin pratar om att svenskar kan lära mycket av den 

sydafrikanska kulturen när det handlar om att bemöta och hantera motgångar. 

 

Jag tror att, för de hade inte klarat sig att vara i det här jobbiga 

hela tiden medan vi i Sverige är mer förskonade. Så att när vi är 

i något jobbigt tror jag att vi ältar mer. Och sen tycker jag att 

deras relation till kyrkan är fantastisk, att de har mycket mer 

gemenskap och mer alla får vara med. (Robin) 

 
(…) man är mer innästlad i varandras liv. Jag tycker att vi är så 

separerade. Så jag tycker att de lärde mig ett annat sätt att se det. 

Och också det här som vi tampas med, ensamhet och utanförskap. 

Det var inte så tydligt där. Så där tycker jag att vi har massa att 

lära. Och just det där med fysisk aktivitet, vi måste använda 

kroppen mer, dansa och ha roligt. (Robin) 

 

Gemenskapen bland sydafrikanerna är något Robin ser som en stor kulturell skillnad, då 

hen upplever att detta saknas i den svenska kulturen. Hen nämner ensamhet och brist på 

fysisk aktivitet som ett stort problem i Sverige, något hen inte har upplevt i Sydafrika 

under projektets gång. Med denna reflektion menar Robin att de två länderna står inför 

olika problem, och bara för att Sverige har kommit mycket längre när det gäller daglig 

verksamhet och kunskap kring personer med funktionsnedsättning, betyder inte det att 

Sverige inte har mer att lära och förbättra. Rankopo och Osei-Hwedie (2011) lyfter fram 

vikten av att det finns en ömsesidig respekt vid internationella projekt som detta, då dessa 

typer av projekt ofta innefattar stora kulturella skillnader. När Robin gör denna reflektion 

om att Sydafrika har något som Sverige saknar, visar hen på en ömsesidig respekt och en 
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insikt att även Sverige har något att lära i detta projekt, detta trots att landet rent teoretiskt 

och kunskapsmässigt ligger före. Även Jamie nämner att Sydafrika har något som Sverige 

saknar idag, bland annat en annan gemenskap och en starkare tro, och precis som Robin 

menar Jamie att även Sverige kan lära något av Sydafrika. Genom dessa reflektioner 

problematiserar respondenterna ovan det koloniala synsätt som ofta genomsyrar 

internationellt socialt arbete, genom att påpeka att den västerländska normen inte behöver 

vara den enda rätta (jfr Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999). 

 

5.3.2 Religion 

Likt det Robin nämner i föregående avsnitt om de motgångar som sydafrikanerna ständigt 

möter, har flera av de svenska deltagarna nämnt att de upplever tron till Gud som en stor 

hjälp för sydafrikanerna i svåra stunder. Flera av respondenterna har upplevt skillnader i 

hur de problem som uppstår hanteras, där sydafrikanerna vänder sig till sin tro och 

svenskarna försöker hitta andra lösningar. 

 

And culturally we are, most of us, we are Christians. Every time 

when we start everything it will be a prayer, and we will talk a lot 

about church and believes. (Sam) 

 
(…) ja, skulle det liksom gå fel på en daglig verksamhet så skulle 

inte jag bett till Gud och hoppas om att det blir bättre imorgon 

utan då försöker man se vad vad kan man göra istället, medan vi 

hörde från flera håll att gick det lite dåligt i skolan så bad man till 

Gud och hoppades istället. Så det blir väldigt olika sätt att se på 

det ju. (Alex) 

 

Denna religiösa skillnad har inte upplevts som något stort problem bland respondenterna, 

men däremot har ett fåtal av de svenska respondenterna reflekterat kring huruvida det 

förekommit en brist på respekt från svenskt håll.  

 

Jag tror att de ibland har känt sig lite kränkta, att vi har, jag ska 

inte säga att vi har nedvärderat dem, det har vi inte gjort men vi 

har inte tagit hänsyn till religionen på det viset. (Kim) 

 

Kim upplever att det kan ha uppstått tillfällen då de svenska deltagarna har kränkt de 

sydafrikanska deltagarna, då de visat brist på respekt för deras tro. Denna brist som Kim 

pratar om menar hen kan bero på den skillnad som tidigare nämnts, att svenskarna förlitar 

sig på vetenskap medan sydafrikanerna vänder sig till religionen. Dessa åtskilda 

grundvärderingar som de båda länderna har kan försvåra möjligheterna till ömsesidig 
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respekt. Som Robin vid flera tillfällen under intervjun uttrycker det, “att det ibland är som 

att jämföra äpplen och päron” (Robin). Hen menar att det är två helt olika kulturer som 

möts, vilket kan göra det svårt att alltid bemöta varandra på bästa sätt. Gray och Coates 

(2008) menar att även om det finns stora kulturella skillnader, är det ändå av stor vikt att 

lokala seder och interventioner bibehålls, och därför är det även viktigt att det i ett sådant 

här projekt görs en bedömning av den berörda kulturen. Även om det finns 

meningsskiljaktigheter mellan de båda länderna gällande religion, är det ändå viktigt att 

det finns en ömsesidig respekt och en vilja att förstå olikheterna. Detta är något som bland 

annat Robin har reflekterat över, då hen i sin liknelse med äpplen och päron menar att 

dessa skillnader som uppstår när två olika kulturer möts är något som bör tas hänsyn till.  

 

5.3.3 Ekonomiska förutsättningar 

En väldigt tydlig skillnad som nämns av respondenterna är de olika ekonomiska 

förutsättningarna som finns i respektive länder. I Sverige finns det ett annat skyddsnät, 

det är högre skatt och det finns rättighetslagar för personer med funktionsnedsättning, 

vilket respondenterna berättar inte finns i Sydafrika. De sydafrikanska deltagarna 

bekräftar detta, då de ser att deras absolut största utmaning ligger i ekonomin och hur de 

ska kunna finansiera sin verksamhet. Deras verksamhet överlever tack vare ideella 

insatser, och som Jackie nämner nedan hänger mycket på föräldrarnas insatser och vilja 

att hjälpa till. Flera av de svenska deltagarna nämner just det ideella arbetet som en stor 

skillnad, och Robin menar att de trots brist på finansiering ändå har lyckas skapa mycket 

utav väldigt lite.  

 

I think you have enough money to cater for everyone (…) we 

don’t have funding to implement some of those things. If we did 

have the funding, we would have tried by all means to meet your 

standard (…) So with you all your daily activities, they have their 

own building in a very large building where they can do whatever 

they are doing and they are also getting food from the 

municipality, and here, if the parents don’t take out money out of 

their pockets to buy food, nothing is happening. They can stay 

here the whole day hungry, yes, that’s the difference. (Jackie) 

 
Jag tänker att skillnaderna är så otroliga. Och sen att de bygger 

all sin verksamhet på alltså ideella krafter. Då blir det ju utefter 

det, alltså vi kan ju inte förvänta oss att de ska ha mer kunskap än 

vad de har. De får ju liksom ingen fortbildning och, jag tror alla 

gör så gott de kan (…) Att de lyckades skapa så mycket av så lite. 

Att jag ibland då tvärtom tycker att vi i Sverige har mycket och 

skapar lite mindre. Tänk om de hade haft alla våra resurser 

liksom. Jisses alltså! (Robin) 



 37 

 
(…) just att de lägger ner hela sitt hjärta och att de jobbar som vi 

aldrig skulle göra i Sverige, ideellt och de här bitarna och så. Det 

finns ju inte för vår del. (Charlie) 

 

Synen på de ekonomiska skillnaderna har varit genomgående i samtliga intervjuer, då 

respondenterna berättar om en tydlig skillnad mellan ekonomiska förutsättningar i 

Sydafrika och i Sverige. Den största skillnaden mellan en daglig verksamhet i 

Potchefstroom och i Växjö är att de i Potchefstroom arbetar ideellt medan 

omsorgsassistenterna i Växjö får lön. Detta beror på att omsorgsassistent ännu inte anses 

vara ett yrke i Sydafrika, något som bland annat Jamie och Sam nämner under sina 

intervjuer. Då de ekonomiska förutsättningarna i de båda länderna ser så olika ut, kan det 

vara svårt att verkligen förstå respektive lands problem. Problem kan vara relativa och 

beroende på kontexten, vilket innebär att exempelvis fattigdom och ekonomiska 

svårigheter i Sverige ser annorlunda ut än i Sydafrika. Trots att många sociala problem 

internationaliseras, menar Dominelli (2010) att det trots denna internationalisering måste 

ses i sitt specifika sammanhang. Det som är ett problem i Sverige behöver inte vara ett 

problem i Sydafrika och tvärtom.  

 

Charlie berättar under intervjun om sina tankar innan projektet startade, och nämner den 

osäkerhet som fanns bland de svenska deltagarna om det ens skulle vara möjligt att inleda 

ett projekt. Hen berättar att sydafrikanerna hade så många hinder som de behövde ta sig 

förbi innan projektet skulle kunna starta, men berättar även om sydafrikanernas förmåga 

att ta sig förbi dessa hinder på väldigt kort tid. Charlie menar att även om de har betydligt 

sämre ekonomiska förutsättningar i Sydafrika, har de inte låtit detta stoppa dem. De 

sydafrikanska deltagarna ser på de ekonomiska skillnaderna på olika sätt. Å ena sidan 

menar de att det är ekonomin som stoppar dem och att de ligger långt efter Sveriges 

standard. De har svårt att se vad de själva gör bra, att även de har kommit en lång bit på 

vägen. Å andra sidan nämner både Chris och Sam det hopp som projektet har givit dem, 

hopp om att de kan komma lika långt som Sverige. Trots stora ekonomiska skillnader har 

de inte enbart sett det som något hinder, istället ser de även möjligheterna för vad de kan 

åstadkomma i framtiden. Dessa ekonomiska skillnader mellan länderna kan ses i 

förhållande till det Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (1999) skriver om gällande 

kvarlevor från kolonialismen, då de bland annat nämner ekonomiska förutsättningar som 

en stor skillnad mellan exempelvis västvärlden och Afrika. Dock har dessa ekonomiska 
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skillnader inte stått i vägen för projektet, då samtliga projektdeltagare har varit medvetna 

om förutsättningarna och trots detta lyckats göra mycket på kort tid.  

 

5.4 Ömsesidighet 

Detta tema innehåller respondenternas upplevelser av utbytet av kunskap och erfarenheter 

i projektet, och respondenternas tankar om detta lyfts fram. Samtliga respondenter från 

Sydafrika upplever att utbytet med Växjö har gett dem olika lärdomar. Den kunskap och 

de lärdomar som de sydafrikanska respondenterna har fått till sig genom projektet vill de 

föra vidare till sina och andra verksamheter i Potchefstroom. De betonar främst de 

lärdomar som de har erhållit från Växjö, och har svårare att uttrycka vad de själva anser 

att de har bidragit med till de svenska deltagarna. Chris är den enda respondenten från 

Sydafrika som upplever att även de svenska deltagarna har lärt sig något från 

utbytesprojektet, men kan inte utveckla vad hen tror att svenskarna faktiskt har lärt sig. 

 

(…) because you work with similar aim to uplift people with 

disabilities, then your aim is the same and that’s not that difficult 

to do the same aim and so that we can learn from each other. I 

think that you guys even learn from us a few things. (Chris) 

 
You learn different things at a very high level. That is very 

exciting, and meeting other people, seeing all those things, seeing 

all the knowledge the methods that you are using. That was very 

exciting. (Jackie) 

 
I’m happy because I’ve learned. And that knowledge is inside me 

now, it’s inside me. I can see that now, how you must work, what 

did you do and you must be, how patient you must be. (Michele) 

 

De fyra sydafrikanska respondenterna uttrycker alla att de är väldigt glada och tacksamma 

över den kunskap och de erfarenheter som de har fått till sig genom projektet. De känner 

att de kommer ha med sig den kunskap de har erhållit, och de uttrycker även att de vill 

föra den vidare. Samtidigt som de väldigt tydligt kan se den kunskap som de har erhållit, 

har de betydligt svårare att se att detta projekt har innehållit ett ömsesidigt utbyte. Vid 

frågan om vad de har bidragit med i projektet har de svårt att ge något svar på detta, 

istället återkommer de hela tiden till vad de har lärt sig av de svenska deltagarna. Rankopo 

och Osei-Hwedie (2011) menar att det är vanligt vid internationella utbyten och projekt 

att det blir ett enkelriktat utbyte, och att det endast är de västerländska metoderna som 

framhävs. Detta framhävande av den västerländska normen kan ses även i detta projekt, 

då de sydafrikanska deltagarna höjer upp Sverige och deras ideal samtidigt som de har 
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svårt att se sina egna förmågor (jfr Wikström 2013). Då Schmid och Patel (2016) i likhet 

med Rankopo och Osei-Hwedie (2011) menar att västvärldens tillvägagångssätt 

dominerar, anser de att det bör tas fram riktlinjer för hur internationella utbyten ska 

utformas, så att ett ömsesidigt utbyte främjas och maktskillnaderna minskar.  

 

Trots att de sydafrikanska respondenterna har svårt att se vad de kan ha bidragit med till 

de svenska deltagarna, har samtliga svenska respondenter uttryckt att även de har lärt sig 

något av utbytet. Detta kan bero på att de har gått in i projektet med en viss förförståelse 

om att denna typ av projekt tenderar att vara ömsesidiga till en viss del, även om det inte 

är projektets huvudsakliga mål. Medan de sydafrikanska projektdeltagarna har lärt sig 

mer konkreta arbetssätt som exempelvis olika metoder för att arbeta i och driva en daglig 

verksamhet, nämner de svenska respondenterna en annan typ av lärdomar.  

 

(…) ibland tyckte jag att de gjorde mer av inget, än vad vi gör av 

mycket (…) Att shit, vilken kämpaglöd och vad de engagerar sig 

(…) Jag tycker att vi i Sverige ibland pratar om för mycket att det 

inte går, vi har inte pengar, vi har inte personal och vi har inte 

möjligheter (…) Så jag tycker de har nånting som vi saknar, men 

jag kan inte sätta fingret riktigt på vad det är (…) Jag tänker ibland 

att jag lärde mig mer av dem, än vad de lärde sig av oss. (Robin) 

 
(…) jag har ändå lärt mig jättemycket (…) Så det inte bara blir att 

Sydafrika skulle vinna någonting, utan vi har också vunnit 

någonting (…) Jag har liksom försökt när jag har varit ute då och 

pratat, att just säga det här att Sydafrika ligger ju långt efter 

materiellt sett och även kanske kunskapsmässigt, men de har ju 

många, många fina grejer (…) De stöttar och hjälper varandra, de 

har målsättningar. (Jamie) 

 

I citaten ovan betonar Robin och Jamie det ömsesidiga utbytet som de har upplevt, då de 

menar att de har lärt sig minst lika mycket som de sydafrikanska deltagarna. De menar 

att det inte enbart handlar om en kunskapsöverföring av olika metoder och 

tillvägagångssätt, utan att det även finns andra typer av lärdomar att ta till sig genom ett 

sådant här projekt. De har bland annat nämnt gemenskapen och att de gör så mycket av 

så lite, att de har förmågan att se lösningar och möjligheter där svenskar inte skulle ha 

sett det. Både Jamie och Robin menar att de har en annan livserfarenhet och glädje som 

de upplever kan saknas i Sverige, och att det därför finns mycket för svenskarna att lära 

sig av sydafrikanerna. Detta kan visa på den ömsesidiga respekt som Rankopo och Osei-

Hwedie (2011) talar om, då Jamie och Robin även höjer upp Sydafrika och betonar det 

ömsesidiga lärandet mellan de deltagande länderna. Genom att lyfta fram Sydafrikas 
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styrkor, kan de motverka det “från norr till söder”-koncept som Schmid och Patel (2016) 

nämner. Istället för att projektet endast innefattar en kunskapsöverföring från Sverige till 

Sydafrika, poängterar Jamie och Robin att det även har skett en kunskapsöverföring från 

Sydafrika till Sverige. Även om det är en annan typ av kunskap än den teoretiska kunskap 

som Sverige har förmedlat, menar de att det ändå är kunskap som de har erhållit från 

sydafrikanerna. Övriga respondenter från Sverige uttrycker inte lika tydligt som Jamie 

och Robin om de lärdomar de har tagit med sig från projektet, men de känner ändå att de 

har fått nya perspektiv genom projektet.  

 

Ja, alltså jag upplever väl att det inte är så jättemycket egentligen 

som vi har lärt oss så, det är väl mer värderingar liksom som man 

har tagit med sig. (Kim) 

 
(…) men framför allt så skulle jag vilja säga att det har gett mig 

andra perspektiv (…) olika perspektiven som kanske är med mig 

mer idag än kanske kunskap… för jag upplever inte att jag kanske 

har fått så mycket konkret kunskap, utan det är nog… ja, en 

livserfarenhet mest nog skulle jag vilja säga. (Alex) 

 

Kim, Alex och även Charlie har en annan syn på vad kunskap är, och ser inte att de har 

lärt sig något rent kunskapsmässigt från sydafrikanerna likt Jamie och Robin. Däremot 

nämner de att de har tagit med sig andra värderingar, perspektiv och livserfarenheter från 

projektet, vilket också kan ses som en typ av erhållen kunskap. Alex skiljer här på 

teoretisk kunskap och kunskap av mer praktisk och upplevd karaktär, såsom 

livserfarenhet. Även om hen inte anser sig ha fått någon ny teoretisk kunskap har projektet 

ändå gett Alex nya perspektiv och erfarenheter. På så sätt kan det ändå ses som ett 

ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter, även om det är en annan typ av kunskap 

som ovanstående respondenter anser sig ha tagit till sig. Då de sydafrikanska deltagarna 

har erhållit kunskap och västerländska modeller från Sverige, samtidigt som de har 

anpassat dessa utefter lokala förhållanden, kan utbytet ses som en tvåvägsprocess (Perera 

2002). När de sydafrikanska deltagarna har visat de svenska deltagarna hur de agerar 

utefter sina sociala och kulturella strukturer i förhållande till de västerländska 

tillvägagångssätten, har även de svenska deltagarna fått ny kunskap om hur olika 

situationer kan hanteras. Både Robin och Kim berättar hur de sydafrikanska deltagarna 

lyckas göra mycket utav väldigt lite och att de, även om de har fått till sig västerländska 

tillvägagångssätt, ändå gör det på sitt eget vis. Som Gray och Coates (2010) nämner kan 

indigenisering leda till ett givande och tagande när två kulturer möts. 
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5.5 Sammanfattning 

Resultatet från det första temat visar att de sydafrikanska deltagarna har fått ta del av 

kunskap från Växjö som de har tagit till sig och försökt anpassa efter sina förutsättningar. 

De svenska deltagarna har till en viss del upplevt det svårt att anpassa 

kunskapsförmedlingen efter alla deltagares förutsättningar, men upplever det samtidigt 

som att det har mottagits på ett positivt sätt. I resultatet från det andra temat är det 

jämförelsen mellan de båda länderna som kommer fram, och flera olikheter tas upp. 

Respondenterna menar att Sydafrika har en lång väg att gå, samtidigt som flera av de 

svenska respondenterna menar att Sverige inte är i mål bara för att de har kommit längre 

än Sydafrika. I tema tre framkommer det att de kulturella skillnaderna upplevs som stora, 

men samtidigt anser inte deltagarna att det varit ett hinder för utbytet. Andra skillnader 

som tas upp är religion och ekonomi, där de båda länderna skiljer sig mycket åt. I tema 

fyra som handlar om ömsesidighet, pratar respondenterna om hur lärorikt projektet har 

varit, samt den kunskap som de har förmedlat och erhållit. 

 

 

6. Diskussion 

Syftet med denna studie är att förstå hur projektdeltagare i ett projekt mellan ett europeiskt 

land och ett afrikanskt land upplever utbytet av kunskap och erfarenheter, och på så sätt 

belysa hur utbytet i ett internationellt projekt kan se ut. För att uppnå syftet har tre 

frågeställningar tagits fram, och dessa har besvarats genom insamlat material utifrån 

semistrukturerade intervjuer med projektdeltagare både från Sydafrika och Sverige. 

Resultatet i vår studie visar att upplevelserna av projektet är individuella och skiljer sig 

åt mellan de olika respondenterna. Samtliga respondenter upplever projektet som ett 

positivt utbyte av kunskap och erfarenheter, där två kulturer möts. 

  

Utifrån studiens två första frågeställningar gällande upplevelserna av utbytet av kunskap 

och erfarenheter i projektet, samt huruvida detta utbyte har varit ömsesidigt eller inte, 

framkommer det tydligt att det främst har varit en kunskapsöverföring från norr till söder, 

från Sverige till Sydafrika. De svenska respondenterna har tagit med sig den kunskap och 

de erfarenheter som de har fått genom arbete och utbildning i Sverige, och försökt 

förmedla detta till de sydafrikanska deltagarna. Det framkommer även i resultatet att den 

kunskap som har förmedlats har deltagarna försökt anpassa till de lokala förhållanden 
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som finns i Potchefstroom och på den dagliga verksamheten Basupi. Samtliga 

respondenter har varit medvetna om att det är två olika kulturer som möts och att det 

därför inte går att applicera en metod direkt i en annan kultur, så deltagarna har försökt 

att eftersträva en lokal anpassning av de metoder och tillvägagångssätt som 

implementeras. Målet med projektet har varit att, med hjälp från de svenska 

projektdeltagarna, starta upp och utveckla dagliga verksamheter för personer med 

funktionsnedsättning i Potchefstroom. Projektmålet syftar till ett enkelriktat 

kunskapsutbyte, men likt det Schmid och Patel (2016) menar kan det vara meningsfullt 

att ta fram tydliga riktlinjer för att ett sådant projekt ska få ett ömsesidigt utbyte. Trots att 

målet med projektet har varit ett enkelriktat kunskapsutbyte från Sverige till Sydafrika, 

tolkar vi det som, utifrån det insamlade materialet, att utbytet ändå har varit präglats av 

en viss ömsesidighet. Det är framför allt utifrån intervjuer med de svenska respondenterna 

som det ömsesidiga utbytet går att urskilja, då de menar att de har fått till sig andra typer 

av lärdomar än den teoretiska kunskap som de har förmedlat till sydafrikanerna. Huruvida 

projektets utformning hade sett annorlunda ut om projektmålet varit formulerat mer i 

termer av ömsesidighet kan vi bara spekulera i. Däremot är det tänkbart att en uttalad 

ambition om ömsesidighet i målen för projektet hade medfört att de sydafrikanska 

respondenterna tydligare hade sett, och därmed uttryckt, sitt eget bidrag till utbytet.  

  

Kunskap kan innefatta mycket, och behöver inte enbart innebära teoretisk kunskap. Vad 

kunskap är kan därför tolkas individuellt, vilket också kan ses i de olika intervjuerna. 

Under intervjuerna har vi inte definierat vad vi menar med kunskap, istället har 

respondenterna svarat utifrån sina tankar om vad kunskap är. De svenska respondenterna 

uttrycker ett ömsesidigt utbyte tydligare än vad de sydafrikanska deltagarna gör, vilket 

kan bero på att de tolkar kunskapsutbytet på olika sätt. Denna skillnad i hur respektive 

länders respondenter upplever ett ömsesidigt utbyte i projektet kan även bero på att det är 

ett utbyte mellan ett europeiskt land och ett afrikanskt land. Länderna skiljer sig åt på 

flera olika plan, och de sydafrikanska respondenterna uttrycker att de ser upp till Sverige 

då Sverige på många sätt ligger före Sydafrika i utvecklingen. Likt det Hall (2009) och 

Wikström (2009) nämner är världen på många sätt fortfarande präglad av koloniseringen, 

vilket framkommer i bland annat synen på väst kontra Afrika. I det här fallet uppfattar vi 

att västlandet Sverige blir ett ideal att uppnå, och samtidigt som de sydafrikanska 

respondenterna strävar mot detta ideal kan de ha svårt att se hur långt de själva har 

kommit. Däremot pratar de svenska respondenterna om att Sverige fortfarande har 
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mycket kvar att förbättra och att även Sydafrika kan lära Sverige en del. Det visar på en 

medvetenhet från de svenska respondenterna, att bara för att de har kommit längre än 

Sydafrika på många plan är inte allt perfekt. Vi upplever att en del av respondenterna 

även har gett uttryck för en medvetenhet om de maktstrukturer som finns närvarande i 

projektet, då de i vissa fall har problematiserat eller ifrågasatt den västerländska normen. 

Då dessa binära oppositioner är så djupt rotade både i Sverige och i Sydafrika kan det 

vara svårt att helt komma ifrån dem vid ett sådant här projekt. Däremot kan denna 

medvetenhet som en del av respondenterna har visat, bidra till att maktrelationerna 

synliggörs och medvetandegörs samt att uppdelningen mellan underordnade och 

överordnade därmed minskar.  

  

Gällande studiens tredje fråga som berör de eventuella kulturella likheter och skillnader 

mellan länderna, upplever respondenterna att framför allt kulturella skillnader men även 

likheter har varit närvarande i projektet. Trots att respondenterna nämner dessa kulturella 

likheter och skillnader som ganska stora anser de ändå inte att det har påverkat 

kunskapsutbytet i negativ riktning. Samtliga svenska respondenter för diskussioner kring 

de kulturella skillnaderna i projektet, och flera av dem reflekterar kring huruvida någon 

från Sydafrika har blivit kränkt av detta. Liknande diskussioner och resonemang är inget 

som förekommer under intervjuerna med de sydafrikanska respondenterna. Detta menar 

vi kan ha flera möjliga anledningar. Det skulle exempelvis kunna bero på att de 

sydafrikanska respondenterna inte upplevde några kulturkrockar på det sättet, alternativt 

så ville de inte dela med sig av detta under sina intervjuer. Något som kan ha påverkat 

utfallet av intervjusvaren är att vi kom till Sydafrika som två vita västerländska studenter, 

något som Sam nämnde i sin intervju (jfr Jönsson 2014). Som nämndes i 

metoddiskussionen har vi uppsatsförfattare också varit medvetna om denna maktstruktur 

som kan ha varit närvarande under vårt besök i Potchefstroom, och vår förhoppning är att 

vi inte har bidragit till denna syn på svarta och vita. Kvarlevorna från apartheid och synen 

på svarta respektive vita som Sam pratar om, kan ha påverkat vad de sydafrikanska 

respondenterna har valt att dela med sig av under intervjuerna. Samtidigt har de känts 

väldigt öppna och villiga att dela med sig av sina upplevelser, så det kan även vara så att 

de helt enkelt inte har upplevt några kulturkrockar under projektet.    

 

Utifrån det insamlade materialet upplever vi att studiens syfte har uppnåtts, då vi har fått 

en förståelse för hur projektdeltagarna i projektet har upplevt utbytet av kunskap och 
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erfarenheter. Vi upplever att det har varit ett ömsesidigt utbyte i projektet, då samtliga 

respondenter upplever att de har lärt sig något. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång, utifrån den tidigare forskning vi har läst och det resultat som 

framkommit, har tankar väckts kring hur det fortsatta arbetet ser ut när ett internationellt 

projekt har avslutats. Även om projektdeltagare i detta projekt har fortsatt kontakt med 

varandra efter projektets slut, måste sydafrikanerna ändå stå på egna ben och försöka göra 

den dagliga verksamheten Basupi till något långvarigt på egen hand. Vi anser därför att 

det vore intressant att bedriva fortsatt forskning kring internationella projekt inom socialt 

arbete, och då studera hur arbetet fortgår efter ett avslutat projekt när internationell hjälp 

inte längre finns att tillgå på samma sätt.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Bakgrund 

H: Berätta om ditt arbete 

Vad jobbar du med? 

Hur länge har du jobbat med detta? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

H: Vad hade du för tankar inför detta projektet? 

Har du tidigare erfarenheter av liknande internationella projekt? 

Vad var det som gjorde att du tackade ja till att delta i projektet? 

  

Projektet 

H: Hur skulle du beskriva projektet? 

Hur var dina upplevelser i början av projektet? 

Hur har dina upplevelser förändrats under projektets gång? 

  

Utbyte 

H: Berätta om erfarenheter av besöken → Hur har du upplevt de internationella besöken 

under projektets gång? 

Vilka skillnader har du upplevt mellan besök i Växjö och i Potchefstroom? 

Vad har ni gjort under besöken? 

  

Deltagande & roll/roller i projektet 

H: Hur skulle du beskriva din roll i projektet? 

Hur länge var du delaktig i projektet? 

  

Kultur 

H: Hur upplever du att det har varit att ha ett utbytesprojekt med ett annat land? 

Vad upplever du som de största kulturella skillnaderna i detta projekt? 

Hur har det påverkat utbytet av kunskap och erfarenheter? 

H: Har det uppstått några problem eller konflikter under projektets gång? 
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Om ja, vill du utveckla? 

Hur har detta i så fall påverkat din upplevelse av projektet? 

Hur har ni arbetat för att lösa problemen? 

  

Bemötande 

H: Hur har du upplevt kontakten med övriga projektdeltagare? Både deltagare från ditt 

land och det andra landet. 

Hur har mottagandet varit när du har varit på besök i det andra landet? 

  

Kunskap och erfarenheter 

H: Hur upplever du att de olika professionerna i projektet har bidragit till ett utbyte? 

Hur känner du att du har bidragit med kunskap i projektet? 

H: Vad har du lärt dig av utbytet? 

Vad har projektet gett dig som person? 

Vad har projektet gett dig i din professionella roll? 

  

Anpassning 

H: Hur har den kunskap som erhållits genom projektet anpassats till lokala 

förutsättningar? 

  

Avslut 

Är det något mer du vill tillägga? 

Är det ok att vi återkommer om vi behöver komplettera några uppgifter? 

 

H = Huvudfråga 

 

Background 

M: Tell us about your work 

What do you do for a living? 

For how long have you worked with this? 

What kind of work tasks do you have? 

M: What were your thoughts before the project started? 

Do you have any earlier experience from this type of international projects? 

What made you accept the offer to participate in this project? 
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The project 

M: How would you describe the project? 

How did you feel about the project in the beginning? 

How have these feelings changed during the project? 

  

Exchange 

M: Tell us about your experience from the project → How have you experienced the 

international visits during the project? 

What kind of differences have you experienced between the visits in Växjö and 

the visits in Potchefstroom? 

What have you been doing during the visits? 

  

Participation and role/roles in the project 

M: How would you describe your part in the project? 

For how long did you participate in the project? 

  

Culture 

M: What are your thoughts about being a part of and international project? 

What do you see as the largest cultural differences in this project? 

In what way has this affected the exchange of knowledge and experiences? 

M: Has there been any problems or conflicts during the project? 

If yes, do you want to explain what kind of problems or conflicts? 

In what way have this affected your experience of the project? 

In what way have you tried to solve the problems? 

  

Treatment 

M: How have you experienced the contact with the other participants? Both among 

participants from South Africa and from Sweden. 

How did you experience the welcoming when you visited Sweden and Växjö? 

  

Knowledge and experience 

M: How do you think the different professions that has participated in the project have 

contributed to an exchange of knowledge and experiences? 
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How do you feel that you have contributed with knowledge in the project? 

M: What have you learned from this exchange? 

What have you gained from the project personally? 

What have you gained from the project in your professional role? 

  

Adjustment 

M: How has the knowledge that has been received during the project been adjusted to 

local conditions? 

  

Conclusion 

Is there anything else you would like to say? 

Is it ok to contact you if we need to add something? 

 

M = Main question 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

Hej 

Till dig som är delaktig i projektet Tlokwe Inclusivity Disability Sector II. 

  

Vi heter Josefin la Fleur och Amelie Håkansson och går på Linnéuniversitetet Växjö och 

läser till socionomer, och nu i vår skriver vi vårt examensarbete i Socialt arbete. Vi har 

valt att studera projektet Tlokwe Inclusivity Disability Sector II som Ni har deltagit i. 

Syftet med vårt examensarbete är att förstå hur respektive länders projektdeltagare 

upplever utbytet av kunskap och erfarenheter. Vi vill genomföra en intervjustudie med 

projektdeltagare från båda deltagarländerna, och vill därför intervjua Dig som arbetar i 

Växjö kommun och har varit delaktig och har god kunskap om projektet. Det är helt 

frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan avskild plats som 

du väljer. Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter. Materialet från intervjuerna kommer 

att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen 

obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer kommer att kunna 

identifieras i examensarbetet. Har du några frågor så hör gärna av dig. 

  

Växjö 2018-03-21 

  

Studerande:                                                                                       Handledare: 

Amelie Håkansson                                                                     Anders Lundberg 

Josefin la Fleur                                                                                 Universitetslektor 

 

Hello 

For you who are a part of the project Tlokwe Inclusivity Disability Sector II. 

  

Our names are Josefin la Fleur and Amelie Håkansson and we are studying at the 

Linneaus University for becoming social workers, and this semester we are currently 

writing our Bachelor thesis. We have chosen to write about the project Tlokwe Inclusivity 

Disability Sector II that you have participated in. The aim of our study is to understand 

how each country’s participants experience the exchange of knowledge and experience. 

We want to do an interview study with participants of the project from both South Africa 
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and Sweden, and therefore we would like to interview you who are a part of the project 

and have good knowledge about it. It is voluntary to participate in this study and you can 

call off your participation at any time. The interviews will take place wherever suits you, 

and it will take approximately 30-60 minutes. The material from the interviews will be 

handled confidentially and will be stored so that no unauthorized will be able to get access 

to it. No individuals will be identified in this study. If you have any questions do not 

hesitate to contact us. 

  

  

Växjö 2018-03-21 

  

Students:                                                                                           Mentor: 

Amelie Håkansson                                                                     Anders Lundberg 

Josefin la Fleur                                                                                 Senior lecturer 
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