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Abstract 
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The purpose of this study was to examine how SOS Children's Villages as an organization in 

Swaziland is affected by, and takes into account, the cultural, organizational and societal 

context in which it acts. Material was gathered through a field study during one month in one 

of the three SOS Children's Villages in Swaziland. The study has a qualitative approach and is 

based on the result from 12 semi-structured interviews with village mothers and other 

representatives from the organization. The other representatives were: social worker, program 

director, child and youth development coordinator, board member and educational manager. 

Since this study is characterized by a specific historical, cultural and organizational context, 

we decided to connect the postcolonial perspective with an organization theory with focus on 

the concepts of culture, power and a children’s right perspective. The result from the study 

showed that SOS Children's village is affected by and takes into account the cultural and 

societal context in Swaziland in several ways. They do so, mainly by inlvolving the children 

in cultural values and activites. The result also showed that the village is influenced by the 

organizational field, because the SOS-Children´s village is in need of creating legitimacy. 

However, it becomes thus a dilemma how much the social work should be built upon, 

adapted, or should take into account the cultural, organizational and societal contexts to not 

maintain colonial worldviews. 
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1. Introduktion 

Om det inte finns kunskap om hur människor tänker och lever i andra länder kan falska 

föreställningar om dessa människor skapas (Paolini, 2011). Att upptäcka och lära känna olika 

kulturer är något som intresserar oss som forskare men det är även något som är relevant inom 

det sociala arbetet som profession. Enligt Dean (2007) så utgår utbildningar oftast från den 

kulturella kontext som studenter befinner sig i, det vill säga, de får kunskap om de lokala och 

samhälleliga behov som finns i närområdet. Författaren ställer sig vidare kritisk till att global 

north än idag ser det som att kunskap ska överföras till andra delar av världen (ibid). I vår 

studie avser global north främst de länder som ligger på norra halvklotet och global south 

avser de länder som ligger på södra halvklotet. Dean (2007) förklarar vidare att lokala 

kunskaper och kulturer i vissa fall osynliggörs. Det är därför av vikt att både studenter och 

lärare reser och vistas utomlands då det ger möjlighet till att se och förstå världen ur andra 

perspektiv och paradigm. De modeller som studenter importerar bör vara anpassade för att 

kunna bemöta lokala behov. För att förhindra envägskommunikationer bör länder och kulturer 

istället lära av varandra (ibid). Trygged (2007) belyser också vikten av globala och lokala 

kunskaper inom det sociala arbetet och förklarar att dessa kunskaper inte går att få på 

hemmaplan. Det sociala arbetet bör heller inte ta en form av vetande över andra länder, vilket 

är av vikt att belysa inom det sociala arbetet.  

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Det finns två olika synsätt på det sociala arbetet. Dels en syn via globaliseringen där det 

sociala arbetet bör vara generaliserbart och dels en syn där det sociala arbetet bör vara 

kontextbundet (Dominelli, 2012). De olika synsätten kan leda till olika levnadsvillkor för 

urbefolkningar.  

 

Om det sociala arbetet generaliseras kan det leda till att lokala kulturer kommer till skada eller 

riskerar att förstöras. Under sådana förhållanden kan befolkningar tvingas överge det som 

betyder något för dem (Raankopo & Osei Hwedie, 2012). Det kan ses som problematiskt då 

modeller och teorier från andra delar av världen implementeras in i kontexter som har helt 

andra förutsättningar. Armstrong (1987) diskuterar hur det kan leda till förvirring för 

lokalbefolkningar. Författaren förklarar att rättsystemet i Swaziland är tvådelat med en 

sedvanerätt som swazifolket ”alltid” tillämpat och en allmän lagstiftning som infördes i och 

med den koloniala regimen. Enligt författaren leder det till att befolkningen inte längre vet hur 
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de ska förhålla sig till de olika systemen. Även Nordtveit (2010) hävdar att lokalbefolkningar 

kan tvingas acceptera utländska experters råd då konventioner ofta hamnar i konflikt med den 

lokala diskursen. Som exempel tar författaren tar upp synen på barn och barnarbete och 

hävdar att FN:s barnkonvention bland annat sätter sig över lokala kulturer.  

 

Enligt Trygged (2007) finns det inte något universellt/generaliserbart socialt arbete eftersom 

platser skiljer sig åt. Även Raankopo & Osei- Hwedie (2012) hävdar liknande då de beskriver 

att det sociala arbetet bör vara kontextbundet och uppbyggt på kulturella och samhälleliga 

grunder för att människor inte ska bli förtryckta. Författarna problematiserar detta och hävdar 

att global norths teorier och modeller fortfarande sprids till andra länder via globaliseringen 

(ibid). Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (2011) påpekar att om kolonialismen ses som det 

förflutna finns risken att människor bortser från den dominans och det förtryck som 

fortfarande existerar. Författarna menar att de över- och underordningar som fanns under 

kolonialismen samt dess historia och arv fortfarande påverkar människor i dagens samhälle. 

Författarna hävdar vidare att maktstrukturer kan osynliggöras än idag. Det här går hand i hand 

med Raankopos & Osei Hwedies (2012) resonemang om att många teorier och modeller från 

global north fortfarande dominerar. De menar att värderingar och kunskaper från global north 

fortfarande har företräde, vilket kan tvinga lokalbefolkningar att bortse från sina egna 

kulturella och samhälleliga värderingar. I och med den problematik som kan uppstå finns det 

anledning att ifrågasätta det sociala arbetets praktik. Det vill säga, hur pass mycket bör det 

sociala arbetet vara uppbyggt, anpassat eller ta hänsyn till den lokala kontexten. 

 

Ett adekvat område är därför att studera om och hur internationella biståndsorganisationer 

handskas och tar hänsyn till det lokala då de ofta är verksamma i flera länder. Enligt 

Johansson (2012) är dessa typer av organisationer ofta beroende av att bli uppfattade som 

legitima i syfte att få bistånd. Därför kan organisationerna bli styrda av de världsbilder, 

kunskaper och värderingar som uppfattas som mest legitima. SOS-barnbyar är en av de 

internationella organisationer som enbart drivs av bidrag och där finansieringen till stor del 

kommer från global north (SOS-barnbyar, u.å.). Det är därför av vikt att undersöka om och i 

så fall hur organisationen blir påverkad av detta. SOS-barnbyar (u.å.) baseras på så mycket 

som 8000 bymammor i mer än 132 länder med olika kulturer. Det möjliggör att både 

bymammor och verksamma prioriterar och värderar olika i sättet att arbeta, exempelvis 

gällande barnuppfostran. Utifrån den tidigare forskningen som beskrivits ovan, skulle detta 
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tillsammans med eventuell påverkan från global north kunna skapa motsättningar och 

förvirring där organisationen är verksam.  

 

Utifrån den problembakgrund som vi tecknat ovan om hur internationella 

biståndsorganisationer kan se på den lokala kulturen i länder där de är verksamma, är det 

relevant att undersöka hur SOS-barnbyars i sitt sociala arbete i Swaziland tar hänsyn till den 

samhälleliga, organisatoriska och kulturella kontexten på fältet. Ingen tidigare forskning 

gällande just SOS-barnbyar har hittats, därav blir studien säregen och kan bidra till vidare 

utveckling inom forskningen. Det är även brist på tidigare forskning gällande hur 

internationella hjälparbetsorganisationer verkar i andra länder, vilket gör det adekvat att fylla 

den kunskapsluckan och undersöka hur det ser ut på fältet. Det är också av vikt att ställa sig 

kritisk och frågande till den tidigare forskningen som valts ut då den riskerar att vara 

enkelspårig och en aning vinklad.  

 

1.2 Swaziland 

En överblick av Swaziland ges i syfte att öka läsarens förståelse för landet, samt för att 

underlätta förståelsen av studiens resultatdel. Karta över landet finns i bilaga 1.  

 

Swaziland ligger i Sydafrika, men är ett självständigt land. Både till yta och till befolkning är 

landet litet, med drygt 1,1 miljon invånare år 2010. Siswati och engelska är de officiella 

språken och mer än hälften av befolkningen är kristna, resten hör till traditionella afrikanska 

religioner. Danser och sånger är något som förknippas till swazikulturen och har funnits sedan 

en lång tid tillbaka i historien (Undata, 2013). År 1968 blev Swaziland självständigt efter att 

ha varit en brittisk koloni i över 90 år (SAHO, u.å.). Det är det enda landet i Afrika som 

fortfarande har kung med oinskränkt makt och där det i praktiken råder partiförbud 

(Landguiden, 2012). Swaziland är ett av de fattigaste länderna i världen och över 40 % av 

befolkningen lever i så kallad kronisk fattigdom. Arbetslösheten växer och det är främst 

landsbygdsbefolkningen som är drabbad av fattigdom (SOS-barnbyar, u.å.). Sedan början på 

1900-talet har arbetskraftutvandring till Sydafrika blivit ett viktigt inslag i Swazilands 

ekonomi. Närliggande landsbygdshushålls överlevnad har varit beroende av de 

arbetsmöjligheter som finns i Sydafrika (Leliveld, 1997). Många swazier arbetar således i 

Sydafrika och skickar hem pengar till familjen (Landguiden, 2012). 
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Swaziland är ett av de länder som angripits hårdast av HIV/AIDS epidemin, där ungefär 25 % 

av befolkningen är smittad (Landguiden, 2012). Ungefär 41 % gravida kvinnor är smittade av 

HIV i Swaziland. Ca 17000 spädbarn beräknas varje år vara utsatta och Swazilands regering 

prioriterar förbyggande arbete gällande överföringen från mamma till barn (WHO, 2012). 

Ungefär 100 000 barn är föräldralösa och växer upp utan föräldrars skydd och omsorg. De 

flesta av dessa barn har förlorat sina föräldrar pga. HIV/AIDS och får ingen tillgång till 

grundläggande hälsovård eller utbildning. Det är inte ovanligt att barn får agera föräldrar 

genom att uppfostra andra barn. Arbetet med SOS-barnbyar i Swaziland inleddes under 1980-

talet (SOS-barnbyar, u.å).   

 

1.3 SOS-barnbyar 

Syftet med detta avsnitt är att kortfattat ge läsaren en inblick i den internationella 

biståndsorganisationen SOS-barnbyar för att därmed underlätta förståelsen av vår 

undersökning.  

 

Efter andra världskriget grundade österrikaren, Hermann Gmeiner organisationen SOS-

barnbyar med målet att ge föräldralösa och övergivna barn ett hem. Den första SOS-barnbyn 

öppnades 1949 i Österrike och har därefter etablerats i fler länder, i bland annat Europa, Asien 

och Afrika (SOS-barnbyar, u.å.). Det finns ca 500 barnbyar och 132 medlemsländer världen 

över. SOS-barnbyars vision idag är att alla barn ska växa upp i en säker miljö med stöd från 

familj och samhället. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och har influenser från 

global north, då de utgår bland annat från barnkonventionen. Finansieringen kommer även till 

stor del därifrån genom donationer från privatpersoner, företag, samt fadderskap. Det finns 

ungefär 8000 bymammor som är anställda runt om i världen och varje mamma tar hand om 

mellan 7 till 12 barn per hushåll. Bymammorna får lön och pension, samt en budget beroende 

på storleken på familjen (SOS Children’s Villages, u.å.). 
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1. 4 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka hur SOS-barnbyar som organisation i Swaziland påverkas av och tar 

hänsyn till den kulturella, organisatoriska och samhälleliga kontexten där den är verksam.  

 

1. Hur uppfattar bymammorna organisationens yttre ramar i relation till deras egna och 

omgivande samhälles kulturella värderingar?  

 

2. Hur beskriver organisationen sin verksamhet och hur återspeglas detta i det sociala arbetets 

praktik?  

  

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kommande delar i studien framställs på följande sätt: i kapitel 2 presenteras den tidigare 

forskningen och i kapitel 3 presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Där 

beskrivs den postkoloniala teorin, maktperspektiv, kultur, organisationsteoretisk 

nyinstitutionalism och ett barnrättsperspektiv. Därefter presenteras metod och metodologiska 

överväganden i kapitel 4, som således beskriver hur vi valt att genomföra studien och hur vi 

har resonerat kring de beslut som gjorts. Därpå redogörs den insamlade empirin, för att sedan 

följas upp av analys med hjälp av de valda perspektiven och begreppen. Studien avslutas med 

kapitel 7, där en slutdiskussion sammanförs och förslag till vidare forskning ges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen baseras på vetenskapliga artiklar som berör vårt område. Då det inte 

finns så mycket forskning som berör just studiens specifika fokus har därför artiklar som 

berör olika ämnen valts ut. Exempelvis tar artiklarna upp hur världsbilder från förr påverkar, 

den specifika kontexten i Swaziland samt det problematiska med att metoder och 

konventioner förs rakt över till andra kontexter. Antalet artiklar i denna studie är av naturliga 

skäl begränsat och vi vill inte göra anspråk på att ge en fullständig bild av den tidigare 

forskningen. De artiklar som valts ut anses vara relevanta för denna studie, samtidigt som vi 

ställer vi oss kritiska till vissa begrepp som används eftersom de kan anses vara 

kontroversiella eller etiskt svåra. Risken finns att hegemoniska diskurser reproduceras vid 

användandet av begreppen och vi har därför valt att sätta dessa begrepp inom citattecken. 

 

Cecilia Jonsson (2012) tar i sin avhandling upp internationellt hjälparbete där hon gör en 

historisk beskrivning och analys av detta. Författaren förklarar att människor i väst sedan lång 

tid tillbaka har haft ett intresse för att engagera sig i internationellt hjälparbete. I och med 

kolonialismen skapades en dominerande världsbild, där det fanns en föreställning om ”den 

civiliserade” och ”den ociviliserade världen”. Tanken var att ”de civiliserade” skulle hjälpa 

”de ociviliserade” för att ge dem ett ”bättre” och mer ”modernt” liv.  Dessa ”hjälpare” kallade 

sig själva för missionärer och utöver missionsuppgifter ägnade de sig åt socialt arbete, 

utbildning och sjukvård. Syftet var inte att beblanda sig med ”de Andra/ociviliserade” utan 

enbart att ”hjälpa” dem. Även idag grundar sig volontärresor i botten på dessa koloniala 

världsbilder, där den vite missionären reser iväg utomlands för att hjälparbeta. Författaren 

ställer sig även kritisk till att internationella hjälporganisationen bör anpassa sig efter rådande 

normer och värderingar utanför fältet, för att få legitimitet både lokalt och globalt. Annars 

finns risken att bidragsgivare mister förtroendet för dem och i sin tur slutar att skänka pengar. 

Det skulle i sin tur kunna leda till att organisationer måste avvecklas. Dessa resonemang visar 

således att ideella organisationer påverkas av och tar hänsyn till normer och värderingar i 

syfte att kunna gå runt (ibid).  

 

Alice K. Armstrong (1987) undersöker den tvådelade lagstiftningen i Swaziland. Den ena är 

en sedvanerätt som swazifolket ”alltid” tillämpat på sina egna angelägenheter och den andra 

är en allmän lag som infördes genom den romersk-holländska koloniala 

regimen. Sedvanerätten gäller alla som är etniskt swazi och den allmänna lagen gäller alla i 
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Swaziland. Eftersom de två rättssystemen tillämpas på de flesta swazis, uppstår frågor kring 

vilken av de två som egentligen ska användas. Det gör att swazifolket bokstavligt talat är 

fångade mellan två världar: den ”moderna” och den ”traditionella”. Sedvanerätten bidrar till 

förvirring när den ska appliceras till västerländska konstruktioner så som sjukhus, kliniker och 

preventivmedel. Det finns inget som pekar på i vilka situationer de två olika rättsystemen bör 

tillämpas. Författaren tar även upp ett annat exempel där förvirring kan uppstå, nämligen att 

regeringens struktur som består av en kraftfull monark står sida vid sida med ett 

parlamentariskt system som bygger på Storbritanniens politiska system. Jämsides med den 

dualism som finns i landet så har Swaziland en stark känsla av identitet där den traditionella 

kulturen fortfarande i stort sett är orörd. Traditionellt sett bor swazifamiljer i så kallade umuti, 

vilket kan översättas till engelskans ”homesteads”. De består av relaterade familjer som lever 

och arbetar tillsammans. Det finns en chef över ”the homesteads” som kallas umnumzane och 

som alltid är en man. Kvinnorna förväntas alltid fråga om råd gällande alla stora beslut som 

måste tas. Beslut tas dock ofta kollektivt tillsammans med andra släktingar inom ”the 

homstead” (Armstrong, 1987). 

 

Bjorn H. Nordtveits (2010) artikel baseras på tre fältstudier som gjorts i Swaziland, Benin och 

Namibia. Studien visar på att utsträckningen av fattigdom, HIV/AIDS och barnarbete är hög i 

dessa länder. Författaren gör en jämförelse mellan lokal, nationell lagstiftning och 

internationella diskurser angående utbildning, skydd av barn och barnarbete. I Swaziland 

anses begreppet barndom vara kontinuerligt med vuxenlivet. Övergången från barn till vuxen 

är smidig och bestäms inte av ålder. Den internationella diskursen gör dock en tydlig 

åtskillnad mellan barn och vuxen där det finns en klar gräns för vad som är rätt och fel, 

exempelvis rätt ålder för skolgång och fel ålder för arbete. Författaren problematiserar 

internationella organ som arbetar fram konventioner med syfte att föreslå en ram för skydd av 

barn. Dessa konventioner översätts till nationell lagtext som i sin tur blir en del av politiken 

och implementeras bland annat genom lokala projekt. Eftersom kunskapen som finns i 

konventionerna dominerar och tjänar intressen från global north kan detta leda till konflikter 

inom den lokala diskursen. Det tvingar således lokalbefolkningen att acceptera den 

internationella diskursen som kommer från utländska experter. Ett exempel är att det i 

Swazilands lagtext står att barnarbete är förbjudet, vilket innebär att de barn som arbetar inte 

omges av det skydd som vuxna arbetare har. Samtidigt ses utbildningen som obligatorisk utan 

att erkänna de kostnader som medförs. Det leder till att många inte har råd att gå i skolan. De 
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flesta samhällsmedlemmar i Swaziland ser inte heller barnarbete som något problem, utan 

snarare som en normal socialisationsprocess inom kulturen. Enligt författaren så behöver 

global norths synsätt på barn inte nödvändigtvis vara lämplig i många Afrikanska länder. 

Utbildning skulle istället kunna vara integrerat med arbete och lek, och på så sätt förankrad i 

samhällets traditioner. FN:s barnkonvention och the African Charter on the Rights and 

Welfare of the Child (ACRWC) är två definierade texter om barns välfärd och skydd. 

Nordtveit (2010) hävdar att dessa sätter sig över lokala praktiker, religioner och kulturer. 

Författaren menar exempelvis att ACRWC motarbetar alla sedvänjor, traditioner, kulturella 

eller religiösa praxis som är oförenliga med de rättigheter, plikter och skyldigheter som finns i 

deras stadga.  

 

Antonella Invernizzis (2003) för resonemang kring hur global north har definierat arbetande 

barn som något onaturligt. Lokala organisationer försöker dock försvara de arbetande barnen 

eftersom de istället ser det som en rättighet att låta barnen arbeta.  De negativa aspekter som 

finns av arbetande barn passar inte in på de arbetande barnen författaren undersökt i Lima. 

Arbetet är istället en viktig del i barnens socialiseringsprocess då de via arbetet utvecklar sin 

identitet och lär sig eventuella normer, värderingar och roller. Barns arbete på gatan har flera 

ändamål när det handlar om familjers överlevnad, på så sätt att det är ekonomiskt skyddande. 

Författaren problematiserar även NGO:s (non-governmental organizations) vars syfte är att 

skydda barn, samtidigt tar de inte hänsyn till den kompetens barnen har. Artikeln visar på att 

föreställningar och uppfattningar gällande barndom skiljer sig åt i världen mellan olika sociala 

grupper och kategorier, vilket kan få konsekvenser för barnen (ibid). 

 

Manfred Liebel (2003) lyfter också fram hur synen på barns arbete skiljer sig och 

problematiserar att global norths synsätt riskerar att ta över. Författaren förklarar att barnen 

ser arbete som en rättighet för att de då får ta ansvar. De behöver då inte förlita sig på de 

vuxnas interventioner utan via arbete kan barnen skapa sin egen livssituation där de själva kan 

påverka. De ser barns arbete som en integrerande del i samhället. Dock går denna subjektiva 

förståelse av barns organisering och arbete bortom global norths förståelse av barndom, där 

barnarbete avskaffas eftersom synen på barndom separeras från arbete (ibid).  
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2.1 Sammanfattning  

Jonssons (2012) studie tar upp en del begrepp som vi ställer oss kritiska till användningen av. 

Samtidigt är studien väsentlig då den belyser hur kolonialismen kan ta sig uttryck än idag via 

organisationers behov av att skapa legitimitet. Även Nordtveits (2010) och Armstrongs (1987) 

artiklar är relevanta för vår undersökning eftersom de belyser situationen i Swaziland och 

problematiserar överföringen av kunskap som kommer utifrån. De visar på att den kunskap 

och de synsätt som kommer från den internationella diskursen inte alltid går hand i hand med 

den lokala diskursen. Överföringen kan på så sätt leda till förvirring och brist på sammanhang 

för lokalbefolkningen. Artiklarna ger en bra bakgrund och kan fungera som stöd vid analys av 

kunskapsproduktionen inom SOS-barnbyn i Swaziland. Invernizzis (2003) och Liebels (2003) 

artiklar är även dem aktuella för vår studie då de belyser att människor kan se på fenomen på 

skilda sätt och således tillskriva dem olika innebörder. Exempelvis definieras barndom på 

olika sätt och barnarbete får därmed varierande innebörder beroende på kontexten. Detta är av 

relevans att ta hänsyn till i vår studie då SOS-barnbyar som en internationell organisation 

verkar i många olika lokala kontexter, där de möjligtvis möts av olika syner på bland annat 

barndom. Den tidigare forskningen kan på så sätt bidra till en större förståelse och en djupare 

analys av SOS-barnbyar som organisation. 
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3. Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 

I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska ramverk. Här förklaras relevanta begrepp 

och teorier som kan hjälpa oss att analysera det insamlade materialet. Utgångspunkterna som 

vi valt att använda är följande: Postkolonialism, Maktperspektiv, Kultur, 

Organisationsteoretisk och ett Barnrättsperspektiv. Eftersom studien både präglas av en 

specifik historisk, kulturell kontext och en specifik organisatorisk kontext har vi valt att 

använda både den postkoloniala teorin och ett organisationsteorietiskt perspektiv med fokus 

på makt, kultur och ett barnrättspespektiv. Den postkoloniala teorin kan underlätta ett kritiskt 

förhållningssätt mot det sociala arbetets verkan i andra länder. Det är en relevant 

utgångspunkt då teorin ifrågasätter existerande världsbilder. Dock är vi medvetna om att 

teorin innebär att studien beaktar händelser utifrån en utgångspunkt och utlämnar andra. Vi 

väljer trots detta att utgå från teorin då det kan belysa kolonisationens påverkan på det sociala 

arbetet. Samtidigt är vi medvetna om att förtrycket och dominansen kan förklaras på andra 

sätt, bland annat kan även lokalbefolkningar förtrycka varandra. Det blir i och med det även 

relevant med ett maktperspektiv där strukturer kan synliggöras som annars inte skulle 

framträda på samma sätt. Vi anser att det är till fördel att använda ett maktperspektiv i 

samband med studier som utförs i före detta kolonialiserade länder. Kultur har en 

framträdande plats i denna studie och därför har vi valt att använda kultur som ett begrepp att 

analysera utifrån. Organisationsteoretisk nyinstitutionalism kan i och med valet av 

postkolonialism, ge möjlighet till en bredare analys genom att belysa organisationens 

förutsättningar. Eftersom SOS-barnbyar också är en barnorganisation är det även motiverat att 

anlägga ett barnrättsperspektiv på studien. Vi vill framhäva fördelen med att utgå från flera 

olika perspektiv och teorier. Genom de utgångspunkter som valts kan en bred analys ges på 

studiens empiri där olika processers påverkan kan lyftas fram.  

 

3.1 Postkolonial teori  

Enligt Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (2011) utgår postkolonial teori från att kolonialismen 

fortfarande påverkar världen både ekonomiskt och kulturellt. En viktig fråga inom den 

postkoloniala teorin är hur kolonialismens stereotyper ska bekämpas. Teorin ställer sig kritiskt 

till de som ser kulturella processer som oberoende av kolonisationen. Inget samhälle kan 

därmed definieras som utomstående utan det påverkar även de länder som inte deltog i 

kolonialismen. ”Post” kan stå för att tänka bortom de gränser och identiteter som grundades 

under kolonialismen. En inriktning inom teorin är att ifrågasätta hur kulturella identiteter 
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skapas och upprätthålls i det globala samhället. Globaliseringen är ett centralt ämne inom 

teorin. Bland annat diskuterar Paolini (2011) hur tredje världen kan komma att behandlas i 

samband med analyser av globaliseringen, exempelvis genom marginalisering och 

homogenisering.  

 

Enligt Mattsson (2010) anses väst ha haft makt att definiera världen genom sin kunskaps- och 

vetenskapsproduktion. Kunskapen kan därmed inte anses vara objektiv eftersom specifika 

föreställningar om världen har skapats. Kolonialväldet fortsätter att påverka människor då 

bland annat den västerländska kulturen dominerar och utgör en norm för andra delar av 

världen (ibid). Inom den postkoloniala teorin anses binära oppositioner bidra till skapandet av 

sociala hierarkier. Det är framför allt skillnader som frambringar betydelser, exempelvis 

vit/svart, kvinna/man, normalt/onormalt. Dessa motsatser leder till att den ene får företräde 

över den andre och under- och överordningar skapas (Eriksson et al. 2011).  

 

3.2 Maktperspektiv  

Maktperspektivet anläggs utifrån Michel Foucault, som menar att makt och kunskap är starkt 

förknippade. De grupper som har mest makt har därför möjlighet att påverka kunskapen och 

vetenskapen som skapas. Den kunskap som skapas och används gynnar de grupper som har 

makten (Foucault, 1980). Enligt Eriksson et al. (2011) har Foucault inspirerat många inom 

den postkoloniala teorin och författarna har liknande resonemang. De beskriver att människor 

tar vissa saker för självklara eller naturgivna och på så sätt skapas maktdiskurser. Varje 

samhälle och land har sina egna ”sanningar” som skapats via att olika diskurser accepterats. 

(ibid). Genom att se kultur som något fast och oföränderligt kunde människor kategorisera, 

beskriva och mäta vilket skapade olika former av kontroll och makt. Samhällen sågs som en 

del av världsordningen som domineras i första hand av kolonialismen och senare av 

internationella organ (Wright, 1998).  

 

Yellow Bird (2008) ger en förklaring av kolonialismen där en specifikt definierad 

folkkategori tas upp. I det koloniserade samhället var slavarna tvungna att erkänna 

kolonisatörens närvaro och makt. Det innebar vidare att de tvingades acceptera kolonisatörens 

idéer, språk, värderingar och tro. Det var sällan tvärtom då kolonisatören med sin 

priviligerade ställning och status inte ens behövde erkänna slaven. Kolonisatören behövde 

således varken intresse eller kunskap om slavens behov och önskningar vilket kan beskrivas 
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som en envägsrelation. För att överleva och ta sig framåt i samhället var slavarna därmed 

tvungna att acceptera och anpassa sig efter kolonisatören.  

 

Mattsson (2010) förklarar att maktstrukturer finns ovanför oss samtidigt som vi människor 

reproducerar dem. Kunskap är en konstruktion, en tolkning av världen och den är subjektiv. 

De som har makt kan anses påverka hur andra förstår och ser på världen, vilket vidare betyder 

att de med makt har tolkningsföreträde. Därför måste kunskapen relateras till vem som har 

producerat den. Vita människors tolkningsföreträde påverkar således sanningen och vilken 

kunskap som synliggörs/osynliggörs. Att se kulturer som oföränderliga och statiska leder till 

att dikotomier utvecklas. Dikotomierna delar exempelvis in kulturer under vad som är 

bra/dåligt, utvecklat/underutvecklat, modernt/omodernt. De bidrar i sin tur till hierarkisering 

av människor. Det här kan jämföras med ”binära oppositioner” som Eriksson et al. (2011) 

beskriver under postkolonialt perspektiv ovan.   

 

3.3 Kultur 

Kultur kommer från latinets cultu’ra, vilket betyder bearbetning, odling och bildning (NE, 

2013). Idag kan begreppet kultur förklara personers sätt att tänka, leva och agera inom ett 

visst område (Malmström, Györki, A. Sjögren, 2008). Mattsson (2010) hävdar att 

kulturbegreppet präglas av en vaghet och att det inte alltid är lätt att reda ut vad begreppet 

egentligen betyder. Kultur brukar dock definieras som ”seder och bruk” och handlar om de 

normer, regler och värden som skapar en föreställd gemenskap inom en grupp. Kultur är 

vidare en konstruktion som skapas genom människors samspel. Det är således en social 

överenskommelse som uttrycks genom exempelvis språk, symboler, ritualer och institutioner 

(ibid). Payne (2008) förklarar att människors tillhörighet till kulturella, historiska och lokala 

sammanhang spelar roll för den kunskap som konstrueras. Raankopo & Osei-Hwedie (2012) 

förklarar att kultur handlar om hur individer väljer att organisera sina liv och förstå världen. 

Beroende av hur människor väljer att se på kultur, påverkar det hur man tar sig an uppgiften 

att anpassa/bygga det socialt arbete till/på den kulturella kontexten. Hur människor ser på 

kultur påverkar därmed det sociala arbetets praktik. Exempelvis kan det sociala arbetet ses 

som generaliserbart där anpassning till kulturer görs eller så kan arbetet ses som beroende av 

en viss kontext där det byggs utifrån kulturen (ibid).  
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Wright (1998) hävdar att det finns två olika förhållningssätt till begreppet kultur. Den äldre 

definitionen förklarar kulturer som fasta och distinkta. Det var en avgörande faktor för 

kolonialism under 1870-talet då ”folkgrupper” ansågs ”ha en kultur”. Kultur uppfattades även 

som en uppsättning idéer som delades av en hel befolkning med homogena individer som är 

identiska. Mattsson (2010) benämner det som en essentialistisk förståelse av kultur. Det ses då 

som något stabilt och bestående vilket kan tendera till att människor ses som ”homogena 

grupper” då de tillhör samma kultur. Wright (1998) förklarar att en nyare syn på kultur är att 

förklara begreppet som något dynamiskt och föränderligt. Kulturer kan därmed inte ses som 

avgränsade enheter. Istället är kulturer dynamiskt flytande och konstrueras kontextuellt i fas 

med samhällsutvecklingen. Kulturer är historiskt konstruerade och ärvs inte utan är istället 

något som människor socialiseras in i och lär sig (ibid). Mattsson (2010) benämner det som en 

konstruktivistisk förståelse av kultur, där det förstås som en konstruktion beroende av den 

sociala kontexten. Utifrån den postkoloniala teorin ser även Eriksson et al. (2011) kulturer 

som icke fasta eller homogena enheter då de hävdar att det inte finns någon definierbar kärna.  

 

Grey, Coates & Yellow Bird (2008) hävdar att det sociala arbetet bör vara kulturellt förankrat 

för att passa de lokala behoven. Enligt författarna bör lokal kultur användas som den primära 

kunskapskällan för att det sociala arbetets praktik ska få möjlighet till att bli mer kulturellt 

relevant och äkta. Det sociala arbetet bör därför inte enbart vara anpassat enligt kulturen, utan 

istället vara uppbyggt på det lokala. Vidare förklaras att förståelsen av kulturer påverkar det 

sociala arbetets utformning och därför är det av betydelse att det sociala arbetet förstår sitt 

sammanhang och den kultur det befinner sig i (ibid). Även Raankopo & Osei-Hwedie (2012) 

förespråkar kulturell relevans där det sociala arbetet bör ta hänsyn till och bygga på den lokala 

kulturen. Ett exempel på behovet av kulturell relevans är att västerländska sociala 

organisationer och principer betonar individualism och konkurrens i relation till samhällen 

som bygger på kollektivism och samarbete. Författarna problematiserar det sociala arbetets 

praktik då de anser att det kan leda till en tekniköverföring som i vissa fall leder till förstörelse 

av kulturer. Dessa resonemang har även att göra med det som Payne (2008) förklarar; i olika 

kulturer och samhällen har personer med mycket makt möjlighet att påverka vilken kunskap 

och vilka ”berättelser” som betraktas som sanna och riktiga. Vi bidrar till att dessa så kallade 

normativa sanningar reproduceras genom att vi följer och stödjer dem. Samtidigt kan 

människor påverka de normativa sanningarna genom att vara medvetna om makten och 

strukturerna.  
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3.4 Organisationsteoretisk nyinstitutionalism   

Nyinstitutionalism är ett relativt nytt perspektiv inom det sociala arbetet. Det förklarar att så 

kallade ”organisatoriska fält” sätter ram för hur enskilda organisationer skapar sin identitet. 

Ett fält kan förklaras som en arena där organisationer med samma mål integrerar med 

varandra (Johansson, 2006). Det sociala arbetet skulle exempelvis kunna ses som ett 

organisatoriskt fält (Jonsson, 2006). Fält kan förändras, upplösas och tillkomma och därför 

bör inte det fältet där organisationen skapar sin identitet anses som stabil. Organisationer har 

olika förebilder de eftersträvar och påverkas av, samtidigt som de vill ha en unik karaktär. 

Uppfattningar och förväntningar från omgivningen och främst det fält organisationen ingår i, 

påverkar vad som anses vara lämpligt eller möjligt att göra. Varje organisatoriskt fält 

eftersträvar på så sätt legitimitet från omvärlden och de består av så kallade rationaler 

(rationalitet) som innehåller legitima handlingsrepertoarer (praxis) (Johansson, 2006).  

 

Idéer anses resa mellan olika lokala sammanhang, det vill säga, en idé uppstår och omvandlas 

till en objektiverad form som kan lämna det lokala sammanhanget och kan således bli en 

abstrakt presentation av allmänna drag. Det här kallas idéspridning och när idén når ett nytt 

lokalt sammanhang uppmärksammas den och fylls ut med lokala särdrag. På så sätt kan idén 

omsättas i handling.  För att en spridning av en idé ska kunna äga rum krävs det att 

mottagarna är aktiva och transformerar idén. Handlingsfriheten är begränsad för mottagarna, 

både på grund av fältet men också för att innehållet i de translokala idéerna måste översättas 

till det lokala sammanhanget. För att idéer ska kunna spridas krävs det att de är övertygande 

så att de inte möter motstånd (Jonsson, 2006).  

 

Som representant för en organisation bör aktören försöka förena motstridiga värderingar. 

Detta kan vara problematiskt då representanten kan befinna sig mellan individen och 

organisationen. Människobehandlande organisationer bygger på mänskliga relationer och 

möten (Svensson, 2013: 73, 75).  

 

Organisationer som har en institutionell struktur tvingas skilja mellan den formella strukturen 

som visas upp för omgivningen och det arbete som utförs dagligen. Dessa typer av 

organisationer bekräftas via lagar och regelverk vilket ger legitimitet för det som 

omgivningen anser vara rätt och riktigt. Institutionalisering innebär en social process där de 

som arbetar inom en organisation har en gemensam uppfattning om verkligheten. För att få en 
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samhällelig legitimitet bör strukturen formas efter vad omgivningen uppfattar. För att 

organisationen ska få legitimitet och makt behöver den upprätthålla allmänna moraliska 

värderingar. Därmed blir följande legitimitetsfrågor något att bedöma; vad är acceptabelt och 

inte gällande exempelvis mänskligt beteende, kultur och tradition? Vad professioner utför är 

vad som förväntas och krävs av samhället. Även vad som är legitimt ändras utifrån politiska 

och moraliska värden då dessa förändras över tid (Levin, 2013). 

 

3.5 Barnrättsperspektiv 

Ett barnrättsperspektiv kommer här att presenteras utifrån barnkonventionen i och med att 

SOS-barnbyar utgår från barnens rättigheter. Barnkonventionen kommer därför att användas 

som ett verktyg att analysera den insamlade empirin utifrån. 

 

FN:s barnkonvention innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Det finns 

fyra så kallade portalparagrafer eller grundprinciper, vilka är: artikel 2 (icke-diskriminering), 

artikel 3 (barnets bästa), artikel 6 (barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling) och artikel 

12 (respekt för barnets åsikter). Dessa portalparagrafer vägleder förståelsen och tillämpningen 

av konventionens resterande paragrafer. FN:s barnkommitté anser att dessa grundprinciper 

bör skrivas in i staternas nationella lagstiftningar. (Unicef, 2008). Nedan kommer artikel 2, 3 

och 12 kort att presenteras eftersom vi anser att de är mest centrala för vår studie. 

 

Artikel 2 handlar om att inget barn får diskrimineras på grund av etniskt ursprung, kön, 

religion, språk eller andra liknande skäl. Termen innefattar alla typer av åtskillnad, 

uteslutande, begränsning och företräde. Dock innebär detta inte att alla barn ska behandlas 

identiskt i varje insats, ibland krävs exempelvis positiv särbehandling för att minska 

diskriminering.  (Unicef, 2008). 

 

Artikel 3 handlar om att barnets bästa ska vara vägledande vid alla beslut och åtgärder som 

rör barn och unga. Det gäller offentliga som privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. Dessa måste således överväga hur barnets 

rättigheter och barnets bästa påverkas eller kommer att påverkas av deras beslut och åtgärder. 

Även i alla frågor som rör äktenskap och familjeförhållanden ska barnets bästa komma i det 

främsta rummet. Staterna kan inte tolka barnets bästa helt utifrån den egna kulturen utan 

måste ta hänsyn till barnets rättigheter som garanteras i konventionen. Begreppet kan 
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exempelvis inte användas i samband med aga eller annan förnedrande bestraffning. (Unicef, 

2008). 

 

Artikel 12 beskriver att barn ska ha rätt till att uttrycka sig och höras i frågor som berör 

barnet. Beaktning ska även tas till barnets ålder och mognad. Detta ger inte rätt till 

självbestämmande utan innebär att barnet har rätt till deltagande i besluten. Det innebär vidare 

att barnet ska höras och att barnets åsikter ska tillskrivas betydelse. Ett huvudsyfte med 

artikeln är att betona att barn är aktiva medborgare och att mänskliga rättigheter även berör 

barn. Artikeln anger inte minimiålder för när barnet fritt kan uttrycka sina åsikter. Enligt FN:s 

barnrättskommitté utgör traditionella och kulturella attityder det största hindret mot att barn 

ska accepteras som medborgare med rättigheter. För att barnen ska få möjlighet till att bli 

delaktiga uppmanar barnrättskommittén bland annat utveckling av organisationer för barn. 

Förutom att lagstiftningen bör fastställa barnens rätt att höras och att deras åsikter ska beaktas 

måste barnen också vara medvetna om sina rättigheter (Unicef, 2008).  
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4. Metod och metodologiska överväganden 

För att kunna svara på studiens syfte valde vi att genomföra en kvalitativ fältstudie med 

semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ metod anses vara fruktbar då den speglar den 

sociala verkligheten utifrån informanternas perspektiv och således bidrar till en ökad 

förståelse inom området.  Det kräver att forskaren upplever den sociala verkligheten och det 

som händer på samma sätt som informanterna (Bryman, 2011). En svaghet med kvalitativ 

forskning är att studien riskerar att bli färgad av forskarens identitet och intressen eftersom 

forskaren själv är det viktigaste redskapet vid insamling av materialet. Det kan också vara så 

att informanterna påverkas av forskarens egenskaper, så som kön, ålder och personlighet. 

Dessa faktorer gör det svårt att få fram samma resultat vid en replikation av studien (Bryman, 

2011). Det är möjligt att våra egenskaper som forskare har påverkat studiens resultat, därför 

skulle resultatet kunna se annorlunda ut vid en eventuell replikation. Dock har vi försökt att 

hantera detta i studien genom självkritik och reflektion över våra egna ståndpunkter och 

värderingar. Uttalanden om våra egna synpunkter har heller inte gjorts under fältstudien och 

vi har således försökt att förhålla oss neutrala. Exempelvis har vi inte yttrat oss om vår egen 

tro eller åsikt/åsikter i syfte att inte påverka informanternas svar. Vi har valt att utgå ifrån 

fenomenologi som, enligt Kvale & Brinkman (2012) har fokus på att förstå sociala fenomen 

utifrån informanternas perspektiv. Det innebär att vad informanterna anser, är det verkliga.  

 

4.1 Fältstudie 

Vi valde att genomföra en fältstudie under en månads tid i en av de tre SOS-barnbyar som 

finns i Swaziland. En fältstudie kan beskrivas som att ”Det rör sig om undersökningar av 

samtida fenomen i en verklig kontext där antalet undersökta fall är begränsat medan den 

information som inhämtas om fallen är rikhaltig” (Jacobsson & Meeuwisse, 2008: 42). 

Fältstudier har också den fördelen att de ger möjlighet till att svara på hur och varför frågor 

(ibid). Det anser vi vara i enlighet med vår studies syfte och frågeställningar. Metoden ansåg 

vi som lämplig då antalet informanter i byn var begränsade på så sätt att det enbart fanns ett 

visst antal bymammor och verksamma i byn som var relevanta att intervjua, samtidigt som 

ville vi få rikhaltig information. Enligt Jacobsson och Meeuwisse (2008) går inte kunskapen 

att generalisera i den här typen av studie, utan är begränsad till det studerade fallet (ibid). 

Dock är detta inte syftet med studien utan vi önskar snarare att fånga den specifika kontexten 

för att få värdefull information som kan bidra med fördjupad kunskap inom ett begränsat 

område. Enligt Bryman (2011) tenderar kvalitativa studier att fokusera på det unika för den 
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speciella kontexten och syftet blir således att ge fylliga beskrivningar av den. Det kan därför 

vara svårt att direkt överföra kvalitativa studier (ibid). Denna studie skulle till viss del kunna 

anses vara överförbar, då andra internationella biståndsorganisationer skulle kunna studeras 

utifrån samma utgångspunkter. 

 

Innan resan till SOS-barnbyn i Swaziland hade vi e-postkontakt med en person som är 

involverad i organisationen. Kontaktpersonen sitter med i organisationens styrelse men 

arbetar inte själv i byn. Innan vi åkte iväg gav kontaktpersonen oss ett första medgivande till 

vår vistelse inom SOS-barnbyn. Väl på plats hade vi möte med både den nationella direktören 

och programdirektören för ytterligare medgivanden till studiens genomförande inom 

organisationen. Vid mötena gavs information om studien, gällande dess genomförande och 

dess syfte. För att få genomföra studien i SOS-barnbyn ställdes kravet att vi skulle bidra med 

något. Som förslag från oss erbjöd vi en sammanfattning av studien på engelska samt 

volontärarbete under insamlingen av materialet. Det godkändes och studien inleddes med att 

informera och bekanta oss med omgivningen samt de människor som vistas i SOS-barnbyn. 

Enligt Bryman (2011) är det till fördel att forskaren gör sig bekant med omgivningen då det 

underlättar tolkningen och förståelsen av det informanterna berättar. Först blev vi 

introducerade i byn och fick då träffa olika verksamma som berättade om deras 

arbetsuppgifter. På så sätt kom vi närmare människorna där och vi fick en större förståelse för 

hur organisationen fungerar.  

 

I boken Street Corner Society beskriver Foote Whyte (2010) sin studie som ägde rum i den 

italiensk-amerikanska stadsdelen North End i Boston. Författaren beskriver hur speciellt en 

person, kallad Doc, blev en viktig nyckelperson i studien. Genom sina kontaktnät och 

erfarenheter kunde Doc leda in författaren i stadsdelen och till människorna som bodde där 

(ibid). I vår studie blev socialarbetaren som arbetar i SOS-barnbyn på liknande sätt en viktig 

nyckelperson, eller en så kallad ”Doc”. Socialarbetaren har nära kontakt med de flesta i byn 

och speciellt med bymammorna. I och med att bymammorna har en central roll i vår studie 

blev socialarbetaren på så sätt den person som förde oss samman. Hon arrangerade ett möte 

med bymammorna och på så sätt fick vi en första kontakt med dem.  Under mötet berättade 

socialarbetaren för bymammorna på siswati vilka vi var och vad vi ville göra i byn. Det gav 

bymammorna möjlighet till att få en tydlig förståelse av vad vi gjorde där samt möjlighet att 

ställa frågor på ett språk de känner sig bekväma med.  Nackdelen är dock att vi inte hade full 

kontroll över vad som sades men samtidigt var vi noga med att informera bymammorna vid 
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senare tillfälle, gällande bland annat studiens syfte. I slutet av mötet fick vi själva prata med 

bymammorna på engelska. På så sätt inleddes en bra kontakt med några och de välkomnade 

oss till deras hem. Socialarbetaren förklarade även viktiga saker för oss som vi skulle tänka på 

under studiens gång. Exempelvis att vi skulle visa bymammorna att vi kan laga mat, städa och 

ta initiativ. Tipsen som vi fick ledde till att vi fick större respekt av bymammorna. Vid 

insamlingen av intervjuer hjälpte vi således till i hemmen med matlagning, tvättning och 

städning. Eftersom bymammorna hade mycket att göra under dagen underlättade vårt bidrag 

deras dagliga sysslor och tid fanns över till att utföra intervjuer.  

 

4.2 Semistrukturerade intervjuer  

Sammanlagt genomfördes tolv intervjuer, varav sju med bymammor och fem med andra 

företrädare för organisationen (socialarbetare, utbildningschef, barn- och ungdoms-

utvecklingssamordnare, programchef och styrelsemedlem). Vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer i studien. Vi ville att intervjuerna skulle vara någorlunda 

strukturerade men samtidigt låta informanterna få frihet till att utforma sina svar. Bryman 

(2011) tar upp det som en fördel då den intervjuades ståndpunkter och uppfattningar är 

önskvärda att få fram. Det här är något som har varit av hög relevans i vår studie, då det 

informanterna ansett vara viktigt har styrt intervjuerna. Denna typ av intervju kan leda till nya 

infallsvinklar och nyanserade svar som en strukturerad intervju kan gå miste om.  

 

Vi förberedde ett antal frågor och teman utifrån studiens syfte och frågeställningar som vi 

utgick ifrån. Ordningsföljden på frågorna följdes inte till punkt och pricka utan kunde ändras 

beroende på informanternas svar, följdfrågor var även ett vanligt inslag. Alla intervjuer  har 

ägt rum inom SOS-barnbyn och vid varje intervjutillfälle har informanterna tillfrågats om vi 

fått spela in intervjuerna. Vi har även varit noga med att informera om hur vi tänkt hantera det 

inspelade materialet. Vi lade upp intervjuerna på så sätt att en av oss ställde frågorna, medan 

den andra antecknade och hade ansvar för inspelningen. Fördelen med detta är att en av oss då 

kunde ha fokus på bemötandet och själva samtalet medan den andra kunde fokusera på den 

information som gavs. Det inspelade materialet har transkriberats på dator, därefter har 

information valts ut utifrån syfte och frågeställningar. För att säkerställa pålitligheten har 

transkriberingen delats upp mellan oss och därefter har vi kontrollerat varandras 

transkriberingar. På så sätt har vi gått igenom och lyssnat av det insamlade materialet två 

gånger. Resultaten har sedan analyserats utifrån bricolage, som är en analysmetod där 
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relevanta och intressanta delar plockas ut samt där forskaren skaffar sig ett allmänt intryck 

(Kvale & Brinkman, 2012). Vid sammanställning av resultatet har vi återgått till 

transkriberingarna och plockat ut intressanta citat. Resultatet har sedan analyserats utifrån de 

valda teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen. 

 

4.3 Urval och avgränsning 

I studien har både snöbollsurval och målstyrda urval gjorts. Målstyrda urval gjordes på så sätt 

att land samt en av de tre SOS-barnbyarna som finns i Swaziland valdes ut. Anledningen till 

att SOS-barnbyar i Swaziland valdes ut var på grund av att vi har en kontakt där sedan 

tidigare som är involverad i organisationen, samt vårt intresse för internationellt arbete. 

Avgränsningen till en by var på grund av tidsaspekten och för att materialet skulle bli 

lätthanterligt. Att lägga fokus på en by kunde på så sätt öka chansen till en mer fördjupad 

studie. Enligt Bryman (2011) innebär målstyrda urval att enheter väljs ut som är passande 

utifrån det syfte och frågeställningar som har utformats (ibid). Verksamma inom 

organisationen valdes ut utifrån syfte och frågeställning. Eftersom bymammorna ingår i en av 

frågeställningarna var det ett mål att få kontakt med dem. I början valde socialarbetaren ut 

vilket hus och vilken bymamma vi skulle besöka och volontärarbeta i, men efter ett tag 

började vi skapade egna kontakter och relationer i byn.  På så sätt använde vi oss även av ett 

snöbollsurval, som enligt Bryman (2011) innebär att skapa ett slumpmässigt urval som bygger 

på sociala kontakter där en kontakt leder till en annan. Eftersom vi tillbringade mycket tid 

med bymammorna och barnen i byn fick vi ständigt nya kontakter. Efter någon vecka kom 

bymammorna själva och sa att de ville att vi skulle komma till dem. Det betyder således att 

några av våra informanter har socialarbetaren valt ut, några anmälde sig själva, samtidigt som 

vi även valt ut några som vi fick bra kontakt med. Att skapa bra kontakt med informanterna 

kan ha påverkat studien både positivt och negativt. Antingen känner informanterna sig trygga 

med oss som forskare eftersom de vet vilka vi är, eller så känner de sig begränsade i och med 

rädsla för hur vi bedömer deras svar.  

 

En svaghet i vår studie skulle kunna vara att vi använt oss av ett snöbollsurval, eftersom det 

då skulle kunna vara så att informanterna tillhör en begränsad grupp. Dock så var det en del 

av syftet, att studera en begränsad grupp. Det är även svårt att veta hur resultatet påverkats av 

att socialarbetaren valde ut informanterna i början av studien, eftersom vi inte vet på vilka 

grunder de valdes ut. Dock så valde inte socialarbetaren ut alla informanterna och därför anser 
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vi att de inte har påverkat resultatet så mycket. Intervjuresultatet består till största del av 

kvinnor, det vill säga tio kvinnliga informanter och två manliga. Det var något som vi 

reflekterade över men inte kunde påverka i vårt val av urval då det till största del är kvinnor 

som arbetar inom organisationen, samt med tanke på de frågeställningar som redogörs.  

 

4.4 Etiska överväganden 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav vid forskning inom 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Information om studien gavs muntligt och i 

enlighet till informations- och samtyckeskravet, där villkor för informanternas deltagande 

samt information angående studiens syfte gavs. Det är av stor vikt att få deltagarnas samtycke, 

samt att påtala de premisser informanterna deltog på (Vetenskapsrådet, 2002). Valet att inte 

ge skriftlig information till informanterna var medvetet då vi inte ville riskera att skapa 

barriärer oss emellan, då vi kommer utifrån som ”vita” och ska studera ”Dem”. Dessutom 

hade det att göra med språkliga faktorer, då vi inte visste hur språkkunskaperna såg ut i byn. 

Andersson & Swärd (2008) nämner att människor alltid är påverkade av omvärlden via 

inlärda mallar och föreställningar. Redan innan fältarbetet reflekterade vi över det, men insåg 

att vi inte kunde påverka. Syftet med studien är inte att återskapa hegemoniska diskurser och 

olikheter, utan att ta avstånd från dessa. Det har vi försökt göra genom att undvika vissa ord 

och begrepp som kan anses vara etiskt problematiska. Vi som forskare har bland annat ställt 

oss kritiska till begrepp och uttalanden som den tidigare forskningen tar upp. Användandet av 

”ociviliserade/civiliserade” är ett sådant exempel, då dessa ord riskerar att bidra till att 

olikheter skapas och upprätthålls. Även valet av att använda de engelska begreppen global 

north och global south i studien är på grund av att vi anser att dessa är relativt neutrala och 

därför är att föredra.  

 

Vi har även reflekterat över de positioner informanterna befinner sig i inom organisationen 

och vad de kan tänkas medföra. Informanterna kan exempelvis tänkas befinna sig i mer eller 

mindre beroendeställning gentemot organisationen. Det blir i och med det svårt att veta hur 

pass fria informanterna har känt sig när de har svarat på studiens frågor. Därför lades särskild 

noggrannhet vid att skydda deltagarnas personliga uppgifter för att informanterna inte ska 

komma till skada. Alla informanter är därför anonyma i denna studie och på så sätt tas även 

hänsyn till informanternas integritet. Vi skriver därför inte ut deras befattning i resultatet, då 

det exempelvis enbart finns en socialarbetare så skulle det bli utpekande. Däremot har vi valt 
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att göra en åtskillnad mellan gruppen företrädare och gruppen bymammor. Det går i och med 

detta att avläsa via citaten i resultatdelen om det är en bymamma eller en företrädare inom 

organisationen. Informanterna blir trots detta skyddade då det är ett antal informanter i varje 

grupp, det vill säga bymammor och företrädare. Bryman (2011) tar upp vikten av att 

deltagarnas personliga uppgifter skyddas och att de enbart används i forskningssyfte. Till 

skydd för deltagarna har därför inte heller den exakta byn framgått i studien, då det finns risk 

att informanter och by kan komma att ”pekas ut”. I och med den position många av våra 

informanter kan tänkas befinna sig i så har även frivillighet varit ett krav som varit viktigt i 

studien. Därför informerades alla deltagare om att medverkan i studien sker helt på frivillig 

basis och att det hur- och när som helst fick avbryta, detta i enlighet med vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002).  Information som framkommit i studien har tagits 

väl om hand på så sätt att utomstående inte har kunnat ta del av de uppgifter som lämnats. Vi 

informerade informanterna om vår egen tystnadsplikt och att de inspelningar som gjorts 

enbart kommer att avlyssnas av oss och sedan raderas. Det innebär att risken för att 

intervjupersonerna ska kunna identifieras minskar och hänsyn har tagits till 

konfidentialitetskravet. De insamlade materialet kommer enbart att användas i 

forskningssyfte, i och med det har forskningen utförts i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.5 Förförståelse och metoddiskussion 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för vår förförståelse gällande studien och vårt 

möte med Swaziland. Vi anser att en redogörelse är av betydelse för att läsaren ska kunna 

förstå hur vi resonerar kring den lokala kontexten i Swaziland i förhållande till vår egen 

bakgrund. En kort diskussion kring metoden kommer också att föras. 

 

Att arbeta internationellt är något som vi båda skulle kunna tänka oss i framtiden. Förutom 

examensarbetet har vi under socionomutbildningen valt att förlägga både studier och praktik 

utomlands i olika världsdelar. Det här har gett möjlighet till reflektion och förståelse, inte bara 

för andra utgångspunkter inom det sociala arbetet, utan också för andra levnadssätt. Vi anser 

att våra tidigare erfarenheter har haft betydelse för denna studie då vi har kunnat ha en öppen 

utgångspunkt och aktivt ifrågasatt våra egna fördomar både på hemmaplan och i Swaziland. 

Innan studien var Afrika en världsdel som båda hade ett intresse av men som ingen av oss 

tidigare åkt till. Dessutom hade vi innan studiens början inlett en kontakt i just Swaziland 
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(denna kontakt presenterades ovan). Detta tillsammans med vårt intresse för att resa och 

internationellt arbete var avgörande faktorer när vi bestämde var studien skulle förläggas och 

vad den skulle handla om.  

 

Vår förförståelse om Swaziland var liten innan studien inleddes. Dock ökades den i takt med 

inläsning av tidigare forskning och sökning om landet på internet. I Swaziland bemötte vi 

människor med respekt och förståelse för hur livet går till där. Vi upplevde mötet med 

Swaziland som positivt då människorna generellt var trevliga, öppna och hjälpsamma. Detta 

gjorde att vi enkelt kunde få kontakt med människor samt att vi kände oss trygga med att resa 

runt i landet på egen hand. Något som vi reagerade på plats i landet var alla de plakat och 

informationsblad som gällande HIV/AIDS. Det var märkbart att landet i stor utsträckning är 

drabbat av sjukdomen. Vi stötte på en del svårigheter under studiens gång då det bland annat 

fanns en del risker med att ta sig till och från SOS-barnbyn. För det första upplevde vi det som 

svårt att åka med lokaltrafiken då bussarna inte följer någon tidtabell vilket gjorde det 

besvärligt att få tag på rätt buss. Vårt boende låg även vid en högtrafikerad motorväg som vi 

var tvungna att korsa för att kunna åka med bussarna. Även kommunikationen upplevde vi 

som svår då vi under vistelsen i landet inte hade tillgång till internet så ofta. Detta har 

försvårat möjligheten till att skriva denna uppsats samt att hålla kontakten med handledaren.  

 

Det faktum att Swaziland tidigare varit en koloni (SAHO, u.å.) kan tänkas prägla denna 

studies utgångspunkter och resultat. Detta skulle kunna ses som problematiskt då vi som unga, 

”vita” forskare med en västerländsk professionell bakgrund åkt ner till ett före detta 

koloniserat land i syfte att undersöka och analysera. Ett dilemma blir således i och med den 

lilla tid vi har haft, hur vi ska tolka och förhålla oss till informanternas svar. Även det faktum 

att vi inte har samma modersmål som informanterna har gjort tolkningen svår. Vi har varit 

medvetna om att hur vi väljer att tolka påverkar studiens resultat. Därför har vi under 

intervjuerna försökt att vara tydliga och upprepat det informanterna sagt. På så sätt har de fått 

möjligheten att bekräfta att vi har förstått informationen rätt.  Kvale & Brinkman (2009) talar 

om vikten av att ha ett maktperspektiv i beaktning vid intervjuer då det ofta skapas en 

maktsymmetri vid intervjusituationer som i vissa fall kan leda till att personer drar sig ur eller 

undanhåller information (ibid). I denna studie har vi reflekterat över att informanterna dels 

kan tänkas vilja skydda sig själva och organisationen men också att de påverkas av det faktum 

att vi är bärare av/representerar vissa åsikter från global north. Det här har vi funderat över 

och vi har upptäckt att faktorer som dessa kan ha betydelse för studiens resultat. Hur pass fria 
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informanterna känt sig är svårt att avgöra men hänsyn har tagits (vilket beskrivs under etiska 

överväganden).  

 

4.6 Litteratur och artikelsökning  

Studien inleddes med sökningar efter relevant litteratur och artiklar. Detta gjordes på 

databaser så som Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, SwePub, DiVa, Ebrary, 

Google. De sökord som användes var bland annat Swaziland, Africa, SOS children’s village, 

International social work, International organization, Culture, Children’s rights, Childhood, 

Villagemothers. Vi sökte även på motsvarande ord på svenska. Vid sökningen kunde vi inte 

hitta någon tidigare forskning om just SOS-barnbyar, men vi hittade däremot artiklar som 

ändå på olika sätt berör studiens område. När vi sökte på ”Swaziland” kom det främst upp 

artiklar gällande HIV/AIDS, vilket kan bero på att sjukdomen är så pass utspridd i landet. En 

del artiklar och böcker har vi även fått tips om från vår handledare och de har visat sig vara 

särskilt användbara. Alla artiklar som används i studien är granskade och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter.   
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5. Resultat  

Studiens resultat bygger på de tolv intervjuer som vi har genomfört i SOS-barnbyn i 

Swaziland. Informanterna benämns i två olika grupper; bymamma och företrädare. 

Företrädarna innefattar socialarbetare, utbildningschef, barn- och ungdomsutvecklings-

samordnare, programchef och styrelsemedlem. Begreppen ”informanter” och 

”intervjupersoner” innefattar båda grupperna. Det insamlade intervjumaterialet presenteras 

utifrån följande två teman; Barnbyn och omgivande samhälle samt Kulturell mångfald, krav 

och intern utbildning. Barnbyn och omgivande samhälle utgår från hur bymammorna 

uppfattar organisationens yttre ramar, i relation till deras egna och omgivande samhälles 

kulturella värderingar. Kulturell mångfald, krav och intern utbildning utgår från hur 

organisationen beskriver sitt arbete och hur det blir synligt i det sociala arbetets praktik. 

Under dessa teman har ytterligare kategorier valts ut, vilka redogörs för under varje 

huvudtema.  

 

5.1 Barnbyn och omgivande samhälle 

Temat består av två kategorier som har framkommit vid bearbetning av resultatet. 

Kategorierna är: Bymammornas tidigare erfarenheter och uppfattningar om organisationen, 

samt Livet innanför och utanför byn. 

 

5.1.1 Bymammornas tidigare erfarenheter och uppfattningar om organisationen 

Majoriteten av de sju bymammor som intervjuats hade inte någon speciell erfarenhet eller 

utbildning när de började arbeta i SOS-barnbyn. Ett fåtal av bymammorna, främst de yngre, 

studerar samtidigt som de arbetar i byn. Några exempel på yrken som bymammorna hade 

innan de började arbeta inom organisationen är lärare och affärskvinna. Arbetslöshet är något 

som mer än hälften av bymammorna varit drabbade av och flertalet har haft det svårt 

ekonomiskt. Ett flertal av bymammorna tvingades själva försörja sina barn då de antingen var 

ensamstående eller änkor innan de började arbeta i byn. Detta upplevdes som svårt och 

flertalet förklarar att de kände glädje och lättnad när de blev anställda inom SOS-barnbyar. 

Majoriteten av bymammorna förklarar att just ensamstående mödrar som har det svårt 

ekonomiskt är ett är vanligt förekommande fenomen i Swaziland. 
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My husband died, so I became lonely, so I was start looking for a job because the life was 

too difficult for me, so then I made an application to SOS-village and then they applied 

me. I was very happy. (Bymamma 5) 

 

Majoriteten av bymammorna som arbetar i SOS-barnbyn har erfarenheter av barn sedan 

tidigare. Antingen har de egna barn eller så har deras syskon barn som de tagit hand om. Mer 

än hälften av bymammorna har egna barn i varierande åldrar. Antingen är deras barn så pass 

vuxna att de klarar sig själva eller så tar släktingar, så som morföräldrarna eller 

bymammornas syskon, hand om dem. Det är något nästan alla bymammor ser som kulturellt, 

det vill säga att familjen och släkten tar hand om varandra och hjälps åt med barnen. Det 

svåraste med arbetet i SOS-barnbyn enligt bymammorna är att inte kunna åka hem när de vill, 

samt att ensam ta hand om tio barn i hushållet. Hälften av bymammorna förklarar att de alla 

uppfostrar barnen på olika sätt i byn eftersom de själva kommer från olika bakgrunder och har 

olika erfarenheter.  

 

When I first came here, I just said to myself, will I be able to do this? […] You stay here 

for life. I just had many questions [...] Questions like, will I be able to stay with the kids, 

will I be able to discipline them, will I be able to control them? (Bymamma 7) 

 

Majoriteten av bymammorna uttrycker glädje över att få arbeta i byn och har valt att arbeta 

där för att de tycker om barn och för att de vill hjälpa de som är utsatta i Swaziland. De anser 

att det är ett viktigt arbete då det finns många drabbade barn i landet på grund av bl.a. 

HIV/AIDS, fattigdom och våld. 

 

I wanted to assist the needed children outside; there are a lot of children in Swaziland 

who are faced with difficulties, through HIV/AIDS, violence... I wanted to be a part of 

that. (Bymamma 4)  

 

I det insamlade intervjumaterialet framkommer det även att SOS-barnbyar inte är en 

självklarhet i Swaziland. Majoriteten av bymammorna anser att många i det övriga samhället 

inte har kännedom om SOS-barnbyar, de vet helt enkelt inte vad det är för något. En del tror 

att det är en skola. Även flertalet av bymammorna själva visste inte vad SOS-barnbyar var 

förrän de sökte arbete där. Bymammorna har även fått förklara för familj och vänner vad det 

är för organisation och vad arbetet går ut på. Bymammorna berättar att de bemöts av positiva 
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reaktioner från omgivningen och många anser att de gör ett bra arbete. Samtidigt finns det 

folk som anser att bymammorna har övergett sina egna barn.  

 

I never knew anything about SOS, I only knew that SOS was a school. 

(Bymamma 2) 

 

Enligt ett fåtal bymammor har även människor i samhället frågat varför de arbetar i byn och 

vill ha mer beskrivningar av vad SOS-barnbyar gör. Majoriteten av bymammorna menar på 

att barnens rättigheter inte är så utbrett och accepterat i Swaziland och därför kan det upplevas 

som svårt att bemöta övriga samhällets reaktioner. De förklarar att den vanligaste och 

starkaste reaktionen från samhällets sida är just gällande barnens rättigheter. Enligt 

bymammorna är aga en sedvanlig metod som används för att uppfostra barnen i Swaziland. 

Delar av allmänheten uppfattar därför SOS-barnbyar och barnens rättigheter som något 

negativt då vissa tror att barnen får bestämma allt. Flertalet bymammor anser dock att de även 

får positiva kommentarer för deras insatser.  

 

People can say “so you are one of them who speak for the children’s rights, that the 

children should decide”. (Bymamma 3) 

 

[…] some say ‘why did you go there, are you desperate in life?’ (Bymamma 2) 

 

5.1.2 Livet innanför och utanför byn 

Utifrån intervjumaterialet framkommer det att bymammorna gör en åtskillnad mellan livet 

innanför och utanför byn och de förklarar att det ser olika ut. Bland annat så skiljer sig en del 

kulturella och samhällieliga värderingar sig åt från organisationen. För att få arbeta som 

bymamma måste kvinnorna genomgå en utbildning som organiseras av SOS-barnbyar. 

Flertalet bymammor förklarar att skillnaderna mellan samhället och organisationen blev 

särskilt tydliga under denna utbildning. Majoriteten är dock positivt inställda till utbildningen
1
 

och de anser att de lärt sig mycket som de kan ha användning av både i deras arbete och 

privat.  

 

[...] my workplace is the life space of the child. Now I’m able to see that ‘this one is like 

this’ and understand why. It’s like magic. (Bymamma 1)  

                                                      
1
 En vidare beskrivning av utbildningen ges längre ned i resultatet. 
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I have learnt different… Different ways of doing things. (Bymamma 6) 

 

Ett flertal bymammor tyckte att det till en början var svårt att acceptera och ta till sig vissa 

delar av utbildningen. Barnens rättigheter var exempelvis något nytt för de flesta bymammor 

då de innehåller värderingar som skiljer sig från deras egna och övriga samhällets 

uppfattningar av barn och barndom. Ett fåtal bymammor berättar även att rättigheterna inte är 

implementerade i Swaziland än.  

 

Swaziland signed the UN convention for children, but not implemented, every now and 

then a child is beaten to death by a step mother. (Bymamma 1) 

 

Majoriteten av bymammorna såg det till en början som en utmaning att acceptera och arbeta 

utifrån barnens rättigheter. De förklarar att de behövde ändra tankesätt och använda nya 

metoder för att kunna arbeta utifrån rättigheterna. Istället för att disciplinera barnen via slag 

bör exempelvis bymammorna prata med och lyssna på barnen.  

 

In the beginning I was saying “how will I correct these children if I cannot beat them?” 

[…..] But I know now how to correct a child without beating […..] that was difficult in 

the beginning.” (Bymamma 4)  

 

[...] according to our culture, when a child has misbehaved, we have to do physical 

punishment, but in SOS culture we don’t do physical punishment, we just talk to the child 

(Bymamma 7) 

 

Samtliga bymammor förklarar också att det inom swazikulturen finns en tydlig åtskillnad 

mellan barn och vuxna, där de vuxna har auktoritet och barnen bör aldrig ifrågasätta dem. 

Inom kulturen är det även vanligt att barnen uppfostras och disciplineras via fysisk 

bestraffning. Majoriteten av bymammorna upplevde arbetet inom organisationen som en svår 

omställning med nya tillvägagångssätt som skulle implementeras och misstag begicks. Ett 

fåtal förklarar att misstag begås än idag, men att med hjälp av socialarbetaren och workshops 

som organisationen arrangerar kan arbetet underlättas.  

 

There will be some small traces sometimes of few individuals who would be abusive, but 

again, that’s why we have a social worker. (Företrädare 2)  
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I studien förklarar flertalet bymammor att de med en djupare förståelse av barnmisshandel 

idag förstår varför rättigheterna existerar och de är positivt inställda till det. Flertalet beskriver 

att de i och med utbildningen har ändrat deras egna beteenden och att de insett att de själva 

gjort misstag med sina egna barn. En övervägande del av bymammorna tycker att metoderna 

som används i byn är bättre än de metoder de själva tidigare använt. De som har egna 

biologiska barn har därför valt att ändra beteende även mot dessa.  

 

You are doing mistakes here and there, but you end up... With the help of the workshops 

we cope (Bymamma 5) 

 

I have done a lot of mistakes before I joined the organization. I used to hit my children; 

you know because that’s what I knew. So it was not good. I did not care about children’s 

rights. I didn’t protect children so they were vulnerably in my hands. It´s painful [….] I 

have seen my mistakes. (Bymamma 7) 

 

Ovan är således exempel på kulturella och samhälleliga värderingar som skiljer sig mellan 

innanför och utanför SOS-barnbyn. Flertalet informanter förklarar även att när ett barn från 

SOS-barnbyn är tillräckligt självständigt integreras det ut i samhället, ibland tillbaka till det 

hem barnet en gång kom ifrån. Majoriteten av intervjupersonerna anser att det är svårt för 

barnen att lämna SOS-barnbyn på grund av att livet innanför och utanför byn kan skilja sig 

mycket åt. Det svåra enligt flera är att barnen i byn har tillgång till vatten och el, vilket inte är 

något självklart i alla swazihem ute i samhället. Istället måste barnen kanske hämta vatten i 

floden eller hugga träd för att kunna laga mat, vilket är något som de inte behöver göra i byn.  

The outside life, really, is not the same as the inside life, and then in the end they have to 

go outside. How will it be outside? ‘Cause when they finish the schooling they have to 

go, go out and face the life. We have to take some things, put to their mind. (Bymamma 

5) 

Sometimes the homesteads they’re coming from, the two lives there... The life they lived 

within SOS children’s villages, and the life they will actually live with those members of 

family from origin, may be two different things. (Företrädare 4) 
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Ett fåtal informanter nämner regelbundna rutiner som en märkbar skillnad mellan SOS-

barnbyn och ett vanligt swazihem. Livet i byn är mindre hektiskt än utanför, till exempel så 

måste barnen sova vid en viss tidpunkt och de får aldrig lämnas ensamma. Några av 

intervjupersonerna anser också att barnen ute i samhället är mer självständiga eftersom de 

exempelvis vet hur man planterar och sår till skillnad mot barnen i SOS-barnbyn. De påpekar 

också att en märkbar skillnad är att barnen i byn är överbeskyddade jämfört med barnen 

utanför.  

Outside the children are not that much protected, than here in SOS. I sometimes feel that 

children here are overprotected. Cause, everywhere they go they must have their mother. 

[...] They find life difficult outside, it’s not easy for them to cope when they leave. They 

don’t struggle here, there’s always food, there’s a mother […]. (Bymamma 7)  

 They are growing up in a total different environment. (Företrädare 4) 

Trots de skillnader som tagits upp så anser majoriteten bymammor att det inte är så stor 

skillnad mot att vara mamma innanför eller utanför byn. Många nämner dock att den största 

skillnaden är att det är så många barn att ta hand om i SOS-barnbyn. Några anser att livet 

inom byn är bättre för barnen än utanför, eftersom barnen får växa upp i en trygg miljö och 

uppfostras på ett annat sätt. 

Concerning the cultural things, they are the same, but for other things, I think they are not 

the same, here it’s different. I think the way they live here, we raise them here, is better, 

it’s a better life. (Bymamma 6) 

Enligt hälften av informanterna så finns det uppfattningar från samhällets sida gällande husen 

i SOS-barnbyn. Allmänheten anser att husen i byn har en högre standard och därför inte 

stämmer överens med omgivningen. Det finns därför en uppfattning om att barnen blir 

bortskämda och inte känner till sin kultur. Dock anser majoriteten av bymammorna att barnen 

lär sig kulturen ändå, då de blir uppfostrade utifrån den samt att organisation tar hänsyn till 

den.  

 

Sometimes others think it’s western here, but I don’t, because I’m close to here so I 

know. We even eat traditional meals here. (Bymamma 1) 
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At the beginning I was a bit worried, because the buildings were so nice and the houses 

were the children were going to be were so much nicer, than the houses around, in the 

surroundings. So I was worried that the children might be brought up in an artificial 

environment and when they went back to their homes they might not be happy. But over 

the years I have realised that no, the most important thing is to give the children a place 

where they are safe. (Företrädare 5) 

5.2 Kulturell mångfald, krav och intern utbildning  

Samtliga informanter som deltog i studien säger att barnen i SOS-barnbyn kan ha och utöva 

vilken kultur och religion de vill. Majoriteten av intervjupersonerna förklarar att 

organisationen förespråkar religionsfrihet. Samtidigt anser majoriteten att det i praktiken 

enbart råder en kultur och en religion i byn, där alla är ”swazis” och kristna. Fåtalet 

informanter förklarar att när ett nytt barn kommer till byn följer ofta barnet med bymamman 

till hennes kyrka. De menar på att det är det mest naturliga för barnet. Av de tolv intervjuer 

som genomfördes var det tio stycken som ansåg att kristendomen var den enda religionen som 

existerar i byn. De andra två informanterna sa att de inte visste men att många är kristna då 

det inte finns så många olika religiösa grupper i Swaziland.  En företrädare förklarade även att 

eftersom det inte finns så många olika grupper inom landet så blir klyftorna inte så stora 

jämfört med andra länder. Enligt samtliga företrädare bör SOS-barnbyar respektera barnens 

olika bakgrunder och ta vara på kulturen. Kulturen är något som värderas högt inom 

organisationen enligt företrädarna.  

 

The organization does respect the culture.  It’s saying we need to respect the roots of the 

child, the background […] We respect the individual believes of each and every child 

[…] Most Swazis, they are Christians […] the clashes are not that much, like in another 

country.  (Företrädare 1) 

 

Elva av tolv informanter anser att SOS-barnbyn tar hand om kulturen och att de kan utöva 

swazikulturen inom organisationen. Några företrädare förklarar att trots det faktum att 

organisationen får stöd och bidrag främst från global north så påverkar inte det organiseringen 

i byn. 

As an international organization, operating in Swaziland we do respect the culture of the 

country […] As much as we are getting support from overseas, but the sense of belonging 

has to be there. (Företrädare 1)  
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Samtliga informanter anser att det är viktigt att barnen känner till sin kultur och att de vet hur 

livet ser ut och fungerar utanför byn. Det är också något som organisationen står för. Att 

barnen känner till sin kultur är viktigt eftersom barnen en dag ska lämna byn och de måste då 

vara medvetna om vad livet utanför innebär. Företrädarna förklarar att i det praktiska arbetet 

lär exempelvis byammorna barnen kulturella värderingar, så som hur de bör uppföra sig, 

artighet och respekt mot äldre samt att de bör tilltala personer vid namn. Flertalet informanter 

berättar att det inom swazikulturen är viktigt att barnen hjälper till och tar ansvar. Det är något 

som de anställda i byn även har tagit fasta på i praktiken. Exempelvis får barnen hjälpa till 

med tvättning, städning och matlagning. Av intervjumaterialet framkommer det att många 

aktiviteter i byn går ut på att samarbeta, speciellt när det kommer till vardagliga sysslor. 

Fåtalet informanter nämner även att barnen från SOS-barnbyn får lära sig siswati i skolan. 

Majoriteten informanterna anser att det är swazibarn som de uppfostrar, tack vare 

värderingarna som lärs ut och de aktiviteter som utförs.  

 

The language, the stories, the respects for elders, the social organisation, that we still 

promote in the village. Because these are Swazi children that we are bringing up but they 

will have to be integrated into society. (Företrädare 5) 

 

We do most of the things that are done in a real Swazi life, so they can have the idea 

about that, because they will end up there. (Företrädare 4) 

 

If we don’t teach them the culture values then they will be misfit. (Företrädare 3)  

 

Ett fåtal informanter nämner att det är angeläget för barnen att träffa andra ute i samhället och 

att de på så sätt även får lära sig kulturen. Det ordnar organisationen genom att barnen får åka 

till sina ursprungshem under loven. Då får barnen möjlighet till att se att det kan vara 

annorlunda där, i jämförelse med byn. Flertalet informanter berättar även att barnen får göra 

”home services” och ”community services” under loven för att komma i kontakt med det 

övriga samhället. På så sätt lär de sig att ta ansvar och förbereds för livet utanför SOS-

barnbyn. Ibland åker de i grupper till något av barnens ursprungshem och hjälper till med att 

exempelvis bygga upp hus, plantera och städa. Samtliga företrädare förklarar att en annan 

metod för barnens socialisering ut i samhället är att låta de gå i skolor som finns utanför SOS-

barnbyn. Byn är också öppen för allmänheten och barn från närliggande områden kommer 

och hälsar på de vänner som bor i byn. På så sätt kommer bybarnen i kontakt med andra barn.  
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As much as they’re here, they can go outside, they have friends outside. Just a normal 

life. (Bymamma 3) 

SOS takes care of the culture. The children know the culture when they go out; 

sometimes they go to the communities, which help them, ‘we’re Swazis’. (Bymamma 5) 

 

Samtliga informanter nämner den traditionella dansen som finns i Swaziland, som en kulturell 

aktivitet som utförs av barnen i byn. Flera företrädare förklarar att organisationen uppmanar 

barnen att delta i kulturella aktiviter och swazidansen är en sådan aktivitet. Det finns två olika 

danser, en för flickorna och en för pojkarna. Flertalet informanter tar upp som exempel att 

barnen visar upp danserna när gäster kommer och besöker byn. 

 

We encourage them to participate in cultural activities […] we support them, provide 

them with transports, everything, because we want them to know our culture here, in 

Swaziland. (Företrädare 1) 

 

When we have guests we do some of the cultural activities... I teach the young girls how 

to dance and we sing. (Bymamma 2) 

 

Majoriteten av informanterna menar att de får utöva traditionella aktiviteter som finns inom 

kulturen i Swaziland och det finns inte några begränsningar. Dock visar intervjumaterialet 

också på att vissa aspekter inte är tillåtna/accepterade i praktiken. Exempelvis så är dräkterna 

som barnen har på sig när de dansar omgjorda. Orginaldräkterna har inga överdelar normalt 

sett, vilket enligt en bymamma kan uppfattas som objektifiering av barnen. Enligt majoriteten 

av informanterna har därför SOS-barnbyar sytt särskilda kläder för att skydda barnen och de 

unga. 

 

When we take the children to the reed dance, usually in the reed dance they are half 

naked, but our kids are not half naked. (Bymamma 7)  

 

Because it is like they are selling their bodies to men, and I really don’t like that 

(Bymamma 1)  
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Det finns även andra aspekter som inte är tillåtna i byn, exempelvis så är det enligt en 

företrädare inte acceptabelt med häxkonster. Ett fåtal företrädare menar även på att det är 

svårt att avgöra vart gränsen går för vad som är acceptabelt och inte gällande kulturen. 

 

A mother was recently fired actually because, she was new, fairly new, and she started 

sort of, with a couple of practises that were suspicious, and she was immediately let go. 

Cause, culture is one thing, but superstition and witchcraft is... That’s not... Some people  

think it’s part of culture, but maybe it is… (Företrädare 5)  

 

Samtliga företrädare anser att bymammorna har ett ansvarsfullt och krävande arbete och 

flertalet menar på att det inte kan ses som ett ”vanligt” arbete. Ett fåtal informanter berättar att 

det inte krävs någon speciell erfarenhet för att få arbeta som bymamma i SOS-barnbyn, men 

att de har vissa riktlinjer och krav på sig. Organisationen har exempelvis som krav på 

bymammorna att de ska vara i byn dygnet runt. De får åka hem under en veckas tid ungefär 

varannan till var tredje månad. Ett fåtal företrädare förklarar att bymammorna helst inte ska ha 

någon man just för att de ska kunna engagera sig helhjärtat i arbetet. De beskriver också att 

organisationen inte vill att bymammorna ständigt ska få besök i byn, då det kan ta upp deras 

tid och fokus.  

We need someone, who doesn´t have a husband because this work is demanding so you 

shouldn’t have a spouse [...] Because the work, it’s not just a work to us it’s more of a 

calling, it is more of a ministry because you are here 24/7 taking care of these children 

who are wounded emotionally, psychological and otherwise, so you need to be fully with 

them. (Företrädare 1) 

Utifrån intervjuerna framkommer det att det också finns en bypappa inom organisationen som 

bymammorna kan vända sig till och rådfråga om de har problem. En företrädare förklarar att 

alla SOS-barnbyar inte är organiserade på det sättet, utan det är något som har valts just i 

denna by. Företrädarna förklarar att bypappan bor i byn med sin familj för att vara 

lättillgänglig och för att barnen ska få en manlig förebild samt för att se hur en familj ser ut 

och fungerar. Det anses vara viktigt enligt några företrädare, i och med de bakgrunder barnen 

kommer från. Återkommande bakgrunder är att barnens föräldrar är sjuka/avlidit, att barnen 

kommer från fattiga förhållanden och/eller att barnen har blivit misshandlade. Flertalet 

informanter nämner också socialarbetaren som ett stöd som både barn och bymammor kan 
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vända sig till. Flertalet informanter menar också på att även bymammorna talar och ger råd till 

varandra vid svårigheter i vardagen.  

  

Samtliga informanter berättar att bymammorna måste genomgå en utbildning, som benämns 

som ”training”, under tre - fyra månader. En företrädare berättar att utbildningen är intensiv 

och att den äger rum i Johannesburg, Sydafrika. Det innebär att kvinnorna lämnar hemlandet 

under en period och det som ingår i utbildningen är bestämt av SOS-barnbyar. Den är 

utformad utifrån SOS-barnbyars riktlinjer och Swaziregeringen har aldrig varit involverad i 

den. Bymammorna får tillfälle att diskutera lokala aspekter efter själva utbildningen.  

 

The training programme is designed by SOS-children’s village, and yes it does include 

the different cultures in it, much as the government in that training has never been in the 

picture. But internally after they come we talk about things that are locally. We 

practicalize the things they have learnt. (Företrädare 2) 

 

Utifrån samtliga informanter lär bymammorna sig bland annat om barn- och 

ungdomsvårdsarbete, barnens rättigheter, barn/ungdomar i risk, beteendehantering, 

självbehärskning och empowerment. De lär sig även hur de kan ta hjälp av och arbeta 

tillsammans med andra och professionella i byn. Organisationen är uppbyggd på så sätt att 

bymammorna har gemensamma riktlinjer att utgå från i deras arbete. Det finns en så kallad 

”SOS Mother Handbook” som innehåller beskrivning av organisationens grundläggande 

struktur samt vad som ingår i bymammornas arbete. Samtliga informanter förklarar också att 

organisationen arrangerar så kallade ”workshops” som erbjuder bymammorna att delta i 

diskussion. Enligt en företrädare kan de då exempelvis diskutera vad Swaziregeringen 

respektive SOS-barnbyar förväntar sig av dem i relation till hur det själva uppfostrar barnen. 

Flertalet informanter menar på att tema i workshopen varierar och ibland deltar även andra 

mammor utifrån samhället. Då får de tillfälle att diskutera lokala aspekter och olika teman 

med varandra för att utbyta erfarenheter. På så sätt kan de fortsätta att lära sig även efter det 

att utbildningen avslutats. Samtliga företrädare och majoriteten bymammor nämner att alla 

verksamma inom SOS-barnbyn bör arbeta utifrån barnens rättigheter. Ett fåtal informanter tar 

upp som exempel att barnen i byn är väl medvetna om sina rättigheter och att de ofta 

påminner de vuxna om dem. I sin tur påminner de vuxna barnen om att med rättigheterna 

kommer det också skyldigheter som barnen bör acceptera. Exempelvis har barnen rätt till 

utbildning men det är barnets skyldighet att verkligen gå till skolan.  
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6. Analys 

I detta avsnitt har vi analyserat resultatet utifrån våra valda teorier, perspektiv och begrepp 

samt utifrån tidigare forskning. Avsnittet följer samma struktur som resultatet. I och med att 

resultatet och analysen presenteras var för sig, uppstår en del upprepningar som vi är 

medvetna om och som vi har försökt att minimera. Samtidigt är det, för att göra läsaren 

införstådd med vad vi menar i analysen, nödvänligt och svårfrånkomligt att undvika 

upprepningar i texten. 

 

6.1 Barnbyn och omgivande samhälle  

6.1.1 Bymammornas erfarenhet och uppfattningar om organisationen: kultur, legitimitet och 

makt  

Både avsnittet om Swaziland i introduktionen och Nordtveit (2010) beskriver hur Swaziland 

är svårt drabbat av fattigdom, HIV/AIDS och arbetslöshet. Detta är något som även träder 

fram i resultatet då flertalet av bymammorna började arbeta i byn på grund av att de var 

ensammastående/änkor, hade det svårt ekonomiskt och/eller var arbetslösa. Resultatet visar att 

majoriteten bymammor började arbeta inom SOS-barnbyar för att de ville hjälpa barn, vilket 

skulle kunna förklaras utifrån den samhälleliga kontexten i Swaziland där många barn är 

föräldralösa och utsatta. Utifrån resultatet så hjälps släkten åt med barnen inom swazikulturen 

vilket, utifrån Raankopo & Osei Hwedie (2008) och Malmström et al. (2008), kan förklaras 

som kulturellt då det är ett sätt de arrangerar sina liv på. I och med att det tas ett kollektivt 

ansvar för barnen inom swazikulturen kan det förklara varför bymammorna anser att det kan 

vara svårt att ta hand om tio barn själv. Det kan även bekräftas utifrån Raankopo & Osei 

Hwedie (2008) som problematiserar organisationer som bygger på individualism i ett 

kollektivistiskt samhälle. SOS-barnbyar kan delvis ses som kollektivistiskt eftersom det består 

av just en by där bymammorna hjälper varandra och får stöd från andra anställda. Samtidigt 

kan organisationen delvis ses som individualistisk eftersom varje bymamma har huvudansvar 

för tio barn i ett hushåll. Utifrån kulturbegreppet går resultatet därför att tolka som att det är 

skillnad gällande den sociala organiseringen i byn och i det övriga samhället.  

Som resultatet tyder på så är SOS-barnbyar inte en välkänd organisation i Swaziland i och 

med att både bymammor och delar av det övriga samhället inte visste/vet vad organisationen 

gör. Delar av lokalbefolkningen ställer sig även kritiska till barnens rättigheter då det bland 

annat finns en uppfattning om att barnen får bestämma allt. De negativa uppfattningar om 
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organisationen som framkommer i resultatet kan bero på att de värderingar och metoder som 

används inom organisationen inte stöds av den lokala kulturen. Att människor ifrågasätter och 

inte känner till SOS-barnbyar skulle kunna förklaras utifrån nyinstitutionalism. För att få 

legitimitet måste organisationen upprätthålla omgivningens värderingar (Levin, 2013). 

Eftersom SOS-barnbyar är en internationell organisation som är beroende av bidrag från 

global north blir omgivningen i detta fall global och inte lokal. Därför kan det förstås som att 

organisationen främst har skapat legitimitet gentemot internationella bidragsgivare. Det kan 

förklara varför organisationen inte är välkänd i Swaziland, samt varför vissa värderingar från 

exempelvis barnkonventionen inte stämmer överrens med omgivande samhällets värderingar.  

Att barnens rättigheter inte fått legitimitet i Swaziland skulle kunna förklaras utifrån 

normativa sanningar som, enligt Payne (2008), reproduceras genom att människor stödjer och 

lever efter dem. Enligt Eriksson et al. (2011) har varje samhälle och land sina egna sanningar. 

Utifrån ett barnrättsperspektiv kan därför barnens rättigheter ses som en normativ sanning i 

den kontext den skapats. Barnets bästa, paragraf 3 i barnkonventionen (Unicef, 2008) skulle 

kunna vara ett exempel som visar på att normativa sanningar är kontextbundna. Utifrån 

intervjumaterialet ses aga som en del av kulturen och därför skulle exempelvis aga kunna 

anses användas i syfte för barnets bästa i Swaziland. Agan fyller då funktionen som en 

disciplineringsmetod där barnen uppfostras till ansvarstagande medborgare och skadliga 

beteenden korrigeras. Samtidigt motsätter sig paragraf 3, barnets bästa i samband med aga 

(Unicef, 2008). Det kan således uppstå förvirring i vad som är barnets bästa och enligt vem. 

Vad som anses vara barnets bästa kan skilja sig mellan olika kulturer och platser. Utifrån ett 

barnrättsperspektiv finns det skiljaktigeheter kring barnets bästa. Det som barnkonventionen 

menar är barnets bästa kan inte anses vara en normativ sanning i Swaziland. 

Utifrån ovannämnda är det av vikt, utifrån postkolonialism och maktperspektiv, att analysera 

vem som har makten att konstruera/avgöra vad som är kunskap och vilken kunskap som bör 

ha företräde. Enligt den postkoloniala teorin kan det ses som att global north har makten att 

påverka vilken kunskap som synliggörs (Eriksson et al. 2011). Enligt Foucault (1980) så 

gynnar kunskapen som produceras de grupper som har makten. Resultatet visar på att vissa av 

lokalbefolkningens värderingar inte anses vara acceptabla, exempelvis disciplinering via slag 

och vuxnas auktoritet. Det skulle kunna tyda på att organisationens riktlinjer och ramar går 

före de lokala uppfattningarna. Att använda sig av utomstående värderingar och metoder 

gynnar SOS-barnbyar på så sätt att bidragsgivare från global north skänker pengar och stödjer 
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organisationen. Utifrån makt kan det kopplas ihop med kolonisationens historia då 

lokalbefolkningen var tvungna att acceptera och ta hänsyn till kolonisatörens värderingar och 

idéer (Yellow Bird, 2008). Då det, enligt Eriksson et al. (2011), fanns stereotyper som 

definierade lokalbefolkningen på ett visst sätt, kan det legitimera att länder med högre status 

och makt överför egna kunskaper och värderingar. Genom det här perspektivet har SOS-

barnbyar fört över kunskaper och metoder från global north till Swaziland, vilket 

bymammorna i sin tur har fått acceptera. Här blir det även angeläget att tala om binära 

oppositioner som kan bidra till över- och underordningar (Eriksson et al. 2011). Aga kan ses 

som en binär opposition och som något global north har tolkat som olämpligt. I och med det 

får andra disciplineringsmetoder företräde inom SOS-barnbyar. Samtidigt behöver det 

påpekas att barnens rättigheter också kan ses som en användbar modell som fungerar bra till 

skydd för barnen. Det kan vara en annan förklaring till varför SOS-barnbyar ha valt att utgå 

från barnkonventionen. 

 

6.1.2 Livet innanför och utanför byn: Organisationens dilemman och möjligheter  

Resultatet visar att det finns skillnader mellan livet innanför och utanför SOS-barnbyn. Ett 

återkommande exempel och dilemma organisationen ställts inför är barnens rättigheter. 

Utifrån riktlinjerna och utbildningen inom SOS-barnbyar bör bymammorna följa och arbeta 

utifrån barnkonventionen. I det ingår bland annat att de ska lyssna på och prata med barnet, 

vilket är i enlighet med paragraf 3 och 12 i barnkonventionen (Unicef, 2008). I resultatet 

ifrågasatte exempelvis bymamma 4 till en början hur hon skulle kunna uppfostra barnen i byn 

om hon inte fick använda aga. Barnkonventionen sätter sig dock emot detta då aga inte kan 

användas i samband med barnets bästa (Unicef, 2008). Att majoriteten bymammor påtalade 

det som svårt att acceptera och arbeta utifrån barnens rättigheter i början kan kopplas ihop 

med Nordtveits (2010) studie som förklarar att internationella diskurser kan vara svåra för 

lokalbefolkningar att acceptera. Även Invernizzi (2003) och Liebel (2003) problematiserar 

global norths värderingar och synsätt som ställer sig över den lokala förståelsen av barndom. 

Invernizzi (2003) tydliggör problemtiken genom att förklara att föreställningar och 

uppfattningar skiljer sig åt mellan olika individer och platser. I den här studiens resultat blir 

det tydligt att vissa föreställningarna om barndom skiljer sig åt mellan organisationen och 

bymammorna/omgivande samhället, vilket skulle kunna vara ett dilemma för organisationen 

att handskas med. Som Johansson (2012) påtalat så påverkar världsbilder från kolonisationen 

än idag, vilket också blir synligt utifrån ett maktperspektiv. Som resultatet visar så är 

bymammorna stolta över sin kultur och sin tillhörighet, samtidigt som de vänder sig mot 
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kulturen när det handlar om barnens rättigheter. Det uppstår således ett dilemma för 

organisationen gällande hur de ska organisera arbetet så att de kan främja barnens rättigheter 

utan att reproducera koloniala idéstrukturer som osynliggör den lokala kulturen. 

 

Frågan är dock om bymammorna själva har känt sig tvingade till att acceptera barnens 

rättigheter. I det här fallet går det att ifrågasätta Nordtveits (2010) resonemang eftersom det 

inte enbart behöver beaktas som så att lokalbefolkningar tvingas acceptera kunskap utifrån. 

Andra faktorer skulle också kunna ha en avgörande betydelse, exempelvis arbetslöshet, 

lojalitet gentemot organisationen och så vidare. Det går även att tolka det som att 

bymammorna idag faktiskt själva ser barnens rättigheter som något positivt och därför valt att 

acceptera rättigheterna. Det här blir särskilt tydligt då några bymammor uttrycker ånger över 

hur de uppfostrat sina egna barn och en övervägande del menar att de nya metoderna är bättre. 

Utifrån nyinstitutionalism så måste representanter för organisationen förena motstridiga 

värderingar och kan då hamna i en position mellan individ och samhälle (Svensson, 2013). 

Bymammorna som kan anses vara representanter för SOS-barnbyar som försöker förena 

samhällets värderingar med organisationens. Resultatet visar att organisationen respekterar 

den svåra omställning som bymammorna genomgår genom att de får stöd från socialarbetaren 

och workshopsen. Det framkommer även att ett flertal av bymammorna har en djup förståelse 

för varför barnens rättigheter existerar.  I och med att vissa bymammor har valt att applicera 

rättigheterna på deras biologiska barn kan de tolkas som att de inte känt sig tvingade. Istället 

har de reflekterat över och omdefinierat deras egna värderingar. På så sätt har de fått ett nytt 

perspektiv på sin egen identitet och kultur. Bymammorna uppfyller även rollen som 

representant för organisationen, då de arbetar med att förena motstridiga värderingar.  

 

Att bymammornas syn gällande barnens rättigheter har förändrats skulle även kunna förklaras 

utifrån nyinstitutionalism och idéspridning, där idéer anses ”resa” mellan olika sammanhang 

(Jonsson, 2006). Barnens rättigheter skulle då kunna ses som en idé som skapats i ett viss 

lokalt sammanhang och som sedan har spridits och fått legitimitet. I resultatet framkommer 

det att Swaziland har valt att skriva under FN:s barnkonvention men bymamma 1 förklarar 

dock att rättigheterna inte är väl implementerade än. Det skulle kunna betyda att rättigheterna 

är tillräckligt övertygande eftersom de har spridits till Swaziland, men samtidigt har de bara 

delvis vunnit legitimitet i landet. De kan anses ha vunnit legitimitet hos majoriteten av 

bymammorna som nu arbetar utifrån och är positivt inställda till dem. Enligt Jonsson (2006) 

så fylls resande idéer ut med lokala särdrag och kan därefter omsättas i handling. 



 

43 

 

Bymammorna kan anses ha gjort just detta, då de har förändrat sin syn på barndom och 

barnuppfostran och nu använder andra metoder än tidigare. De göra detta utifrån sina egna 

förutsättningar och utifrån kontexten de befinner sig i. Utifrån Levin (2013) visar resultatet 

även att en så kallad institutionalisering har ägt rum hos bymammorna. Deras utsagor visar att 

de har genomgått en social process och nu har en gemensam uppfattning kring barnens 

rättigheter och arbetar där utefter. 

 

Resultatet visar att det finns flera skillnader mellan livet innanför och utanför byn. Några 

skillnader som tas upp är bland annat att barnen i byn blir överbeskyddade då de har tillgång 

till vatten och el, vilket inte alla barn ute i samhället har. Skillnaderna är något som 

informanterna problematiserar där då de anser att det blir tufft för barnen när de lämnar byn. 

Det går att urskilja att bymammorna som representanter för organisationen försöker hantera 

de skillnader som uppstår, vilket återigen hör ihop med att representanter för en organisation 

kan behöva förena de motsättningar som uppstår (Svensson, 2013). Att bymammorna låter 

barnen hjälpa till i hemmet kan förstås som att de försöker förena organisationens riktlinjer 

med samhällets värderingar. Det faktum att organisationen försöker hantera skillnaderna 

skulle även kunna tyda på att arbetet i byn inte utgår från kulturen som den primära 

kunskapskällan, vilket det utifrån Raankopo & Osei Hwedies (2012) resonemang borde göra 

för att arbetet ska vara relevant och respektera kulturen. Samtidigt bör detta resonemang 

ifrågasättas eftersom organisationen medvetet skulle kunna arbeta för att förändra vissa 

kulturella värderingar som exempelvis går emot barnens rättigheter och som skapar 

maktskillnader i samhället. Organisationens målsättning är då inte att förändra kulturen helt 

och hållet, utan att bevara styrkorna och göra samhället mer jämlikt. Kan arbetet då 

fortfarande ses som problematiskt utifrån Raankopos & Osei Hwedies (2012) resonemang? 

Att arbetet inte bygger till hundra procent på det lokala och att det finns skillnader mellan 

byn/samhället skulle istället kunna tolkas som att det är medvetet och önskvärt från 

organisationens sida. För på så sätt kan de arbeta för att förbättra livsvillkoren i Swaziland. 

Kulturen kan trots det ses som en betydande kunskapskälla, eftersom arbetet fortfarande kan 

ske på kulturens grunder där endast vissa delar väljs bort. Det innebär att det sociala arbetet 

inte helt kan utgå från kulturen, utan måste samtidigt skydda och ta hänsyn till exempelvis 

mänskliga rättigheter. Arbetet kan således utgå från kulturens kunskaper och traditioner, 

samtidigt som maktstrukturer mellan kvinnor och män, vuxna och barn kan omdefinieras.  
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Det är en svår balansgång för det sociala arbetet att veta hur pass mycket anpassat, relevant 

eller uppbyggt dess utformning bör vara. För det första kan det vara svårt att avgöra och 

definiera vad kultur egentligen är (Mattsson, 2010). Det innebär att det exempelvis är 

komplext att avgöra vad som är kulturellt, vad som inte är kulturellt och vad som kommer 

utifrån. Dessutom kan kulturer anses vara föränderliga (Wright, 1998), vilket kan skapa 

problematik för det sociala arbetets utformning då implementering av idéer och metoder kan 

komma att förändra kulturer. Utifrån Raankopo & Osei Hwedie (2012) så påverkas det sociala 

arbetet av hur människor ser på kultur, vilket blir synligt i resultatet. Hur SOS-barnbyar väljer 

att uppfatta kulturen i Swaziland påverkar således verksamhetens utformning. Det blir 

märkbart då organisationen valt att ta vara på och integrera vissa kulturella värderingar och 

metoder i arbetet, samtidigt som de tar avstånd från andra. 

 

 

6.2 Kulturell mångfald, krav och intern utbildning: kultur, organisation och makt  

Utifrån resultatet framkommer det att kulturen är viktig i Swaziland och det bekräftar 

Armstrongs (1987) studie som förklarar att Swaziland har en stark känsla av identitet där 

kulturen spelar en viktig roll. Resultatet visar att kulturen värderas högt även inom SOS-

barnbyar i Swaziland och genom det sociala arbetets praktik kan den utövas. Enligt Mattsson 

(2010) är kultur en social överenskommelse som uttrycks genom exempelvis språk, symboler, 

ritualer och institutioner. Det här går att urskilja i studiens resultat då det exempelvis 

framkommer att beteende är något som bymammorna kopplar till kulturen. Exempelvis så lär 

de barnen hur de bör bete sig utifrån kulturella värderingar. Även språket och kulturen anses 

höra samman. Genom att barnen får lära sig siswati anses de på så sätt få ta del av kulturen. 

Utifrån informanternas utsagor går det också att tolka det som att swazikulturen bygger på ett 

kollektivistiskt system där samarbete och barn som hjälper till är återkommande inslag.  

 

En informant förklarar att det inte finns så många olika religiösa grupper i Swaziland och att 

det bidrar till att klyftorna inom landet inte blir så stora. Flertalet informanter menar också att 

det endast finns en kultur och en religion inom byn, där de alla är ”swazis”. Informanternas 

utsagor skulle kunna tyda på att människorna i byn har en essentialistisk förståelse av kultur. 

Mattsson (2010) förklarar det som något stabilt och bestående, där människor tenderar att ses 

som ”homogena grupper”. Via informanternas uttalanden kan människorna i byn utifrån 

Wrights (1998)  äldre definition av kultur, ses som identiska genom att de själva anses ha 

samma kultur och religion (ibid). Enligt Mattsson (2010) så kan kulturer skapa föreställda 
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gemenskaper inom olika grupper. Att flertalet informanter anser att det endast finns en kultur 

och en religion inom byn kan således stärka den föreställda gemenskapen. Det skulle kunna 

ha betydelse för känslan av samhörigheten och hur människorna uppfattar varandra. Att det 

finns en religion och en kultur inom byn skulle därmed kunna förstärka ”vi-känslan” och 

reducera eventuella splittringar.  

 

Informanternas utsagor om deras religion och kultur stämmer inte helt överens med det som 

togs upp i avsnittet om Swaziland där mer än hälften av befolkningen är kristna, och resten 

tillhör traditionella afrikanska religioner (Undata, 2013). Därför är det relevant att ifrågasätta 

varför det ”bara” finns kristna barn i SOS-barnbyn. Enligt resultatet följer de nya barnen i byn 

med bymamman till hennes kyrka för att det är det mest naturliga. Det skulle kunna betyda att 

vissa barn som kommer till byn faktiskt kommer från familjer där en annan religion utövas. 

Då även de allra flesta i byn är kristna påverkas därför de nya barnen av det. Den här aspekten 

kan kopplas ihop med Yellow Birds (2008) förklaring av kolonialismen och makt, då 

urbefolkningar var tvungna att acceptera kolonisatörens idéer, värderingar och tro etc. Att 

informanterna anser att det inte finns någon traditionell afrikansk religion i SOS-barnbyn kan 

tolkas som att dessa religioner inte har blivit erkända av organisationen.  

 

Resultatet visar att det finns en påtaglig medvetenhet om vad swazikultur egentligen är och att 

barnen i SOS-barnbyn måste få ta del av den för att kunna passa in i samhället. Utifrån 

resultatet så framkommer det att SOS-barnbyar i Swaziland beskriver sin verksamhet som att 

den respekterar och tar hänsyn till barnens olika bakgrund, kultur och religion. Resultatet 

visar även på att organisationen beskriver det som att de bör se och respektera varje barn som 

en enskild individ. Utifrån informanternas utsagor gör organisationen också detta i det sociala 

arbetets praktik. Dock går också informanternas uttalanden att tolka på flera sätt. Har barnen 

verkligen möjlighet till att gå till en annan kyrka än den bymamman tillhör? Resultatet blir här 

tvådelat och det är därför svårt att avgöra om barnen verkligen har möjlighet till att ha vilken 

religion de vill. Utifrån informanternas svar går det att utläsa att barnen inom organisationen 

inte blir diskriminerade på grund av språk, religion, etniskt ursprung eller liknande, vilket 

stämmer överrens med paragraf 2 i barnkonventionen (Unicef, 2008). Informanterna förklarar 

även att barnen har rätt till att ha och utöva vilken religion och kultur de vill, vilket är i 

enlighet med paragraf 12 där barnets egna åsikter lyssnas till och respekteras (Unicef, 2008). 

Samtidigt har vissa aktiviteter förbjudits eller ändrats om för att skydda barnen. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att organisationen även har andra krav och rättigheter att förhålla 
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sig till, vilket gör att organisationen tvingas välja. Det skulle kunna vara en förklaring till 

varför resultatet ibland blir motsägelsefullt. Barnen kan å ena sidan ha vilken religion de vill, 

samtidigt som vissa kulturella och religiösa aktiviteter förbjuds.   

 

Både tidigare forskning (Armstrong, 1987) och informanterna lyfter fram kultur som något 

centralt i Swaziland, samt inom SOS-barnbyn. Dock visar citatet från företrädare 2 att 

kulturen inte får samma framskjutna position inom den interna utbildningen. Utbildningen 

kan tolkas som värdefull för både bymammor och företrädare, samtidigt utgår den främst från 

organisationens riktlinjer där lokala aspekter diskuteras i efterhand. Det skulle kunna förklaras 

utifrån nyinstitutionalism där organisationer behöver följa omgivningens normer och 

värderingar för att skapa legitimitet (Levin, 2013). Som tidigare konstaterats så kan det tolkas 

som att SOS-barnbyar främst valt att skapa legitmitet gentemot interntationella bidragsgivare. 

Kunskapen som används inom organisationen blir därmed också en legitimitetsfråga. 

Johansson (2012) problematiserar stödorganisationer då de bör följa normer och värderingar 

utifrån bidragsgivarna för att kunna behålla förtroendet för organisationen (ibid). Då en stor 

del av finansieringen kommer från global north går det att urskilja att SOS-barnbyar är i 

beroendeställning till global north, trots att organisationen verkar i global south. Det innebär i 

sin tur att organisationen först och främst tar hänsyn till normer och värderingar från global 

north för att vinna förtroende och legitimitet därifrån. Det kan således vara ett dilemma för 

organisationen att hantera. Det går att urskilja att organisationens främsta målsättning inte är 

att uppnå legitimitet lokalt eftersom de diskuterar lokala aspekter i efterhand.  

 

Ovanstående är också aktuellt att analysera utifrån ett maktperspektiv. Enligt Mattsson (2010: 

82-85) kan kunskap aldrig ses som objektiv då global north har haft makt att definiera världen 

(ibid). Den kunskap som produceras gynnar också de som har makten (Foucault, 1980). 

Utifrån de resonemangen går de att tolka att global north har makten att avgöra vilken 

kunskap som ska ha företräde i SOS-barnbyn. Det kan också förklara varför swazikulturen till 

viss del osynliggörs då kunskapen inom organisationen först och främst kommer från global 

north. Det faktum att organisationen inte prioriterar kulturen inom utbildningen kan anses 

bidra till reproduktionen av dessa maktstrukturer. Det kan också förklaras som vad Yellow 

Bird (2008) kallar för en envägsrelation. Bymammorna får acceptera den nya kunskapen de 

möts av under utbildningen, men organisationen behöver bara tillgodose bymammornas 

värderingar i efterhand. Utifrån kulturbegreppet innebär det vidare att den primära kunskapen 

kommer från global north. Samtidigt förklarar Grey et al. (2008) att lokal kultur bör vara den 
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primära kunskapskällan för att arbetet i praktiken ska kunna vara kulturellt relevant och äkta. 

Det kan ses som problematiskt då det skulle kunna uppstå ett dilemma för organisationen som 

tvingas välja mellan att skapa legitimitet gentemot lokalbefolkningen eller bidragsgivarna. Att 

misstag begås inom organisationen gällande barnens rättigheter kan ses som ett sådant 

dilemma som organisationen ställs inför. Att misstag begås skulle kunna tyda på att det lokala 

inte stämmer överrens med de idéer som kommer utifrån och som skapar legitimitet utåt.   

 

Det är intressant att spekulera i hur SOS-barnbyar skulle se ut om de valde att helt utgå från 

kulturen som primär kunskapskälla. Utifrån nyinstitutionalism (Levin, 2013), skulle 

möjligtvis organisationen ta fasta på att skapa förtroende och legitimitet gentemot 

lokalbefolkningen. För att lyckas med det bör organisationen, enligt Levin (2013), bland annat 

upprätthålla allmänna moraliska värderingar. Eftersom SOS-barnbyar arbetar med barn 

handlar värderingarna i detta fall först och främst om barndom och barnuppfostran. Utifrån 

bymammornas uttalanden om hur de själva tidigare såg på barnens rättigheter och hur 

samhället ännu ser på barnens rättigheter så skulle dessa inte vara vägledande i praktiken. 

Som resultatet visar så har Swaziregeringen aldrig varit involverad i den utbildning som 

bymammorna får, med kulturen som primär kunskapskälla skulle detta möjligtvis vara 

annorlunda. Kunskapen inom utbildningen skulle kunna utgå från den samhälleliga och 

kulturella kontexten och eventuellt diskutera internationella aspekter där utefter. Raankopo & 

Osei-Hwedie (2012) hävdar att kultur handlar om hur människor väljer att organisera sina liv. 

Därför kan även det anses vara en kunskapskälla att ta hänsyn till. Utifrån den tidigare 

forskningen (Armstrong, 1987) och informanternas utsagor så skulle den sociala 

organiseringen i byn se annorlunda ut. Bymammornas uttalanden visar på att släkt vanligtvis 

hjälps åt och att de tycker det är svårt att ta hand om tio barn själv i byn. Med kulturen som 

primär kunskapskälla skulle SOS-barnbyar kunna vara uppbyggt mer kollektivt än vad det är 

idag och bestå av så kallade homesteads.  

 

Frågan blir dock hur det sociala arbetet bör se ut på fältet? Behöver den primära 

kunskapskällan komma utifrån eller bör den lokala kulturen vara den primära kunskapskällan? 

Är det som Grey et al. (2008) och Raankopo & Osei Hwedie (2012) hävdar, att det sociala 

arbetet måste vara relevant och uppbyggt på kulturen för att lokala kulturer inte ska förstöras? 

Utifrån den här studien kan det konstateras att det sociala arbetet kan ses som mer komplext 

än så. I hur stor utsträckning bör det sociala arbetet i praktiken utgå från kulturella, 

samhälleliga och organisatoriska kontexter? Ska verksamheter och andra internationella 
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organisationer helt utesluta mänskliga rättigheter för att kunna utföra ett mer kulturellt, 

relevant och äkta socialt arbete? 

 

6.2.1 Mångfald, krav och intern utbildning ur ett barnrättsperspektiv 

Utifrån företrädarnas uttalande går det att urskilja att organisationen anställer personal som är 

beredda att göra uppoffringar för att kunna lägga all sin tid på barnen i byn. Det stämmer 

överrens med barnens rättigheter, paragraf 3 där barnets bästa alltid ska komma i främsta 

rummet (Unicef, 2008). Samtidigt visar bymammornas utsagor på att de själva har fått lämna 

sina biologiska barn. Antingen anses barnen klara sig själva eller så får släkt ta hand om dem. 

Det blir därmed angeläget att ifrågasätta till vilket pris SOS-barnbyar uppfyller barnets bästa 

och vilka barn som anses ingå i begreppet. Det skulle kunna förklaras utifrån 

legitimitetsfrågan (Levin, 2013), där barnen i SOS-barnbyn i första hand uppmärksammas då 

det är meningen att bidragsgivarna ska stödja dem. Det kan ses som ett etiskt dilemma då 

organisationen uppfyller barnets bästa gällande barnen i SOS-barnbyn, samtidigt som andra 

barn till viss del går miste om sina mammor. Utifrån informanternas utsagor går det att tolka 

som att barnen i byn är väl medvetna om sina rättigheter. Det betyder i sin tur att 

organisationen tar hänsyn till paragraf 12 i barnkonventionen där barnens medvetenhet om 

deras rättigheter är en utgångspunkt för att barnens åsikter ska kunna höras och beaktas 

(Unicef, 2008). Dock förekommer det att anställda inom byn utövar psykisk eller fysisk 

bestraffning men då vidtas åtgärder. Organisationen beskriver att de skyddar barnen i byn och 

utifrån ett barnrättsperspektiv går det att urskilja att organisationen även i det praktiska arbetet 

skyddar barnen.  

 

SOS-barnbyars organisering gällande ”workshopsen” går att tolka utifrån olika synsätt. 

Utifrån den postkoloniala teorin ses kunskapen aldrig som objektiv enligt Mattsson (2010) 

och därför skulle engagemanget kunna ses som att organisationen anser att det övriga 

samhället har ett behov av att ta del av de kunskaper som finns inom SOS-barnbyar. 

Organisationen skulle kunna se deras egna kunskaper som sanningar, och där de vill överföra 

dessa sanningar till övriga samhället. Det går även att se engagemanget utifrån 

nyinstitutionalism (Levin, 2013) då organisationens ändamål skulle kunna vara att skapa 

legitimitet bland lokalbefolkningen. På så sätt skulle ett utbyte kunna ske mellan 

bymammorna och övriga befolkningen. Utifrån ett kulturbegrepp (Raankopo & Osei Hwedie, 

2008) kan det även ses som att bymammorna vid detta utbyte får ta del av de normer och 

värderingar som finns ute i samhället för att arbetet inom byn ska bli mer kulturellt relevant. 
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Oavsett vilket perspektiv som anläggs så kan det utifrån ett barnrättsperspektiv anses vara 

angeläget att bymammorna får diskutera med andra mammor utifrån samhället. Resultatet 

tolkas som att organisationen i det praktiska arbetet påverkar och blir påverkade av övriga 

samhället i och med ”workshopsen”.  

 

6.2.2 Internt stöd och kulturell anpassning: organisation, makt och kultur 

Genom resultatet framkommer det att det finns en bypappa inom organisationen i Swaziland 

och hans roll stämmer överens med en av Armstrongs (1987) förklaringar av Swazikulturen. 

Där har en man huvudansvar över ett visst område, ett så kallat ”homestead”. Kvinnorna som 

ingår i detta ”homestead” bör vända sig till och rådfråga mannen där beslut ofta tas kollektivt 

(ibid). ”Homesteads” är således något som SOS-barnbyar delvis kan anses ha tagit hänsyn till 

i och med valet av att ha en bypappa inom organisationen. Som resultatet visar vänder sig 

bymammorna till och rådfrågar bypappan dagligen. Då det också är något specifikt för just 

denna SOS-barnby går det, utifrån kulturbegreppet, att tolka det som ett sätt för 

organisationen att ta vara på kulturen för att göra det praktiska arbetet mer lokalt förankrat. 

Kultur kan enligt Mattsson (2010) vara seder och burk och innefattar normer, värderingar och 

regler. Bypappan finns i byn/organisationen för att bymammorna bör rådfråga och ta hjälp av 

denna, vilket utifrån Armstrongs (1987) studie kan anses vara i enlighet med swazikulturen. 

Att organisationen väljer att använda sig av en bypappa för att bevara kulturen, kan även ses 

som att de väljer att bevara patriarkala maktstrukturer i byn. Utifrån ett maktperspektiv blir 

detta begripligt via ”sanningar” som skapats i olika samhällen som innebär olika diskurser 

som accepterats (Eriksson et al. 2011: 19). Det blir även en legitimitetsfråga då organisationen 

valt att upprätthålla den typen av moraliska värderingar som finns i samhället (Levin, 2013). 

Därmed blir följande legitimitetsfrågor något att bedöma; vad är acceptabelt och inte gällande 

exempelvis mänskligt beteende, kultur och tradition? Vissa moraliska värderingar förkastas, 

som exempelvis aga, samtidigt som andra används. Är det i syfte att vinna förtroende och 

makt just i Swaziland? Eftersom inte alla samhällen och länder bygger på dessa patriarkala 

maktstrukturer så fyller det ingen funktion av att använda sig av en bypappa i alla SOS-

barnbyar. Samtidigt hävdar företrädarna att bypappa med familj även finns där som en 

förebild för att barnen i och med deras bakgrunder, har behov av att uppleva hur en familj ser 

ut och fungerar. Med tanke på hur verkligheten ser ut i Swaziland med familjer, där vuxna 

dör, ensamma momödrar som tar hand om barnbarn, är det möjligt att innebörden av familj 

omdefinieras.  
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Utifrån resultatet kan det tolkas som att organisationen i Swaziland försöker hantera de 

olikheter som finns mellan byn och övriga samhället i ambition att uppnå barnets bästa i en 

komplex miljö. Det går därmed att tolka det som att organisationen inte helt och hållet är 

uppbyggd på samhället och kulturen, men däremot tar hänsyn till och påverkas av dem. De 

anpassar arbetet och försöker ta hänsyn till kulturen i praktiken bland annat genom aktiviteter. 

Flertalet informanter väljer att nämna den traditionella swazidansen som exempel på en 

kulturell aktivitet som är typisk för Swaziland och som utförs i byn. Det kan därför tolkas som 

att dansen har en viktig betydelse för människorna och kulturen. Raankopo & Osei-Hwedie 

(2012) hävdar att hur människor tar sig an uppgifter inom det sociala arbetet beror på hur de 

väljer att se på kultur. Som tagits upp tidigare så beskriver organisationen att kulturen i byn är 

viktig och det är även något som ibland blir synligt i det praktiska arbetet. Exempel som visar 

på det är att de låter barnen integreras ut i samhället via exempelvis ”home services”, 

”community services”, skolgång utanför byn och genom att låta barn utifrån samhället komma 

till byn. Eftersom verksamheten har organiserats på så sätt att barnen kan vara ute i samhället 

så går det att utläsa att de kommer i kontakt med den kulturella och samhälleliga kontexten. 

Barnen får lära sig att ta ansvar och förbereds för livet utanför SOS-barnbyn, vilket kan 

kopplas ihop med Liebel (2003) som hävdar att barnen inom flera lokala kulturer i Afrika lär 

sig att ta ansvar, vilket ses som viktigt för att barnen ska bli bekanta med samhället (ibid).  

Ett intressant tema som framkommer i resultatet är att vissa kulturella aspekter inte är 

acceptabla inom byn. Att organisationen tagit beslut om att göra om dansdräkterna och att 

förbjuda vissa aktiviteter, så som häxkonster, skulle kunna förklaras utifrån barnkonventionen 

som SOS-barnbyar följer. Här kan det tänkas att dessa beslut har tagits med hänsyn till 

paragraf 3, då barnets bästa ska vara vägledande vid alla beslut som rör barn och unga 

(Unicef, 2008: 47-50). Besluten kan båda således ha tagits för att på olika sätt skydda barnen, 

indirekt eller direkt. Utifrån nyinstitutionalism kan detta även återigen ses som en 

legitimitetsfråga då organisationer enligt Levin (2013: 25-40) måste ta ställning till vad som 

uppfattas som acceptabelt och inte gällande kulturen. Utifrån nyinstitutionalism skulle SOS-

barnbyar kunna anses tillhöra ett organisatoriskt fält där uppfattningar och förväntningar inom 

fältet påverkar arbetet. Vad som anses vara lämplig/olämpligt bestäms av rationaliteter inom 

fältet (Johansson, 2006: 17-38). SOS-barnbyar kan anses tillhöra ett internationellt fält 

tillsammans med andra NGO:s och biståndsorganisationer. Att barnen har omgjorda dräkter 

kan därmed förklaras utifrån att SOS-barnbyar styrs av det organisatoriska fältet som står för 

vissa åsikter och värderingar. I det här fallet kan mänskliga rättigheter tänkas vara en viktig 
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fråga inom det organisatoriska fältet som SOS-barnbyar ingår i. På så sätt måste 

organisationen även ta hänsyn till exempelvis barnens rättigheter för att kunna uppfattas som 

legitima av andra organisationer. Eftersom även omgivningen utanför fältet kan anses påverka 

(Johansson, 2006: 17-38) blir det också aktuellt att ifrågasätta om bidragsgivarna skulle 

skänka pengar till organisationen om det fanns aktiviteter som de inte stödjer.  

Att vissa kulturella aspekter ses som olämpliga skulle även kunna kopplas ihop med ett 

maktperspektiv och de envägsrelationer som skapats genom kolonisationen (Yellow Bird, 

2008). Resultatet skulle kunna tolkas som så att människorna i SOS-barnbyn har fått rätta sig 

efter utomstående värderingar på grund av att de är i beroendeställning till global north. Det 

går även att tolka det som att global norths definition av vad som är lämpligt/olämpligt 

dominerar andra länder. Det blir härmed en fråga om dikotomisering. Mattsson (2010) hävdar 

att om kulturer ses som oföränderliga så kan det leda till dikotomier av vad som är bra/dåligt, 

modernt/omodernt och så vidare. Det innebär vidare att en kultur tillhör antingen det ena eller 

det andra, och har ett så kallat statiskt förhållande (ibid). Det skulle vara problematiskt i och 

med att människorna i Swaziland samt bymammorna anses ”ha” en kultur som är definierad 

på ett specifikt sätt av global north. Genom att definiera vissa aspekter inom kulturen som 

exempelvis ”olämpliga” kan det rättfärdiga arbetet med att lära befolkningen vad som är 

”lämpligt”. Bymammorna skulle exempelvis kunna få lära sig att häxkonster är något 

olämpligt för barnen. 

Nakenhet skulle också kunna kopplas ihop med vad Jonsson (2006) benämner som 

idéspridning. Den negativa uppfattningen om nakenhet skulle därmed kunna ses som idé som 

spridits, då människorna inom swazikulturen tidigare inte uppfattat detta som en fara för 

barnen. Nakenhet kan ha omdefinierats globalt där barn som objektifieras och sexualiseras 

blivit ett globalt socialt problem. Att bymammorna idag anser att nakenhet är något olämpligt 

skulle kunna förklaras utifrån det Jonsson (2006) hävdar: för att idéer ska kunna spridas 

behöver de vara övertygande för att inte möta motstånd. Synen på och idén om nakenhet och 

sexualitet är således något som SOS-barnbyar har fört med sig till verksamheten i Swaziland. 

Flertalet bymammorna har sedan övervägt om nakenhet kan vara farligt för barnen. I och med 

att idéer reser så kan de komma att påverka kulturen. Det stämmer överrens med Wrights 

(1998) moderna definition av kultur där kulturer ses som mer föränderliga. Att synen på 

nakenhet och att kläderna till dansen ändrats kan förklaras utifrån att kulturen har förändrats 

och är föränderlig.   
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7. Avslutande diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur SOS-barnbyar som organisation i Swaziland 

påverkas av och tar hänsyn till den kulturella, organisatoriska och samhälleliga kontexten.  En 

fältstudie har genomförts där tolv semistrukturerade intervjuer utförts med bymammor och 

andra företrädare för organisationen. Empirin har analyserats utifrån postkolonial teori, 

maktperspektiv, kultur, organisationsteoretisk nyinstitutionalism och ett barnrättsperspektiv. 

Följande avsnitt inleds med en kort sammanfattning av vad som framkommit i resultatet och 

analysen. Därefter diskuteras intressanta aspekter som uppkommit i analysen, som vi valt att 

lyfta fram. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom området. 

 

I studien framkommer det att bymammorna uppfattar SOS-barnbyars värderingar och 

riktlinjer positivt bland annat gällande barnens rättigheter. Samtidigt finns det vissa skillnader 

mellan livet innanför och utanför byn vilket ibland skapar dilemman för organisationen. 

Bymammorna uppfattar att organisationen tar hand om kulturen genom olika aktiviteter. Det 

framkommer att organisationen bygger sitt arbete på vissa kulturella/samhälleliga värderingar 

och traditioner, medan andra förkastas. Organisationen beskriver sin verksamhet som att de 

uppfostrar ”swazibarn” och att de värderar kulturen högt. Det stämmer även överrens med vad 

Armstrong (1987) i den tidigare forskningen förklarar: att kulturen har en betydande roll i 

Swaziland. Organisationens utsagor återspeglas i det praktiska arbetet genom att barnen får 

lära sig kulturella värderingar och delta ute i det övriga samhället. Utifrån Armstrongs (1987) 

resonemang gällande ”homesteads” kan även den sociala organiseringen i byn till viss del 

vara kopplad till swazikulturen då det finns en bypappa som bymammorna kan vända sig till.  

Organisationen beskriver även sitt arbete som att trots det faktum att de får stöd och bidrag 

utifrån, så är det viktigt att känslan av tillhörighet är lokalt bunden. För att barnen ska passa in 

i det övriga samhället senare är det viktigt att barnen känner till sin kultur. Både bymammorna 

och företrädarna inom SOS-barnbyar Swaziland förespråkar det.  

 

Grey et al. (2008) hävdar att den lokala kulturen ska användas som en primär kunskapskälla. I 

resultatet och analysen har det framkommit att SOS-barnbyar tar hänsyn till och blir 

påverkade av kulturen, men även att andra faktorer spelar roll för organiseringen av arbetet. 

Utifrån nyinstitutionalism (Johansson, 2006) går det att konstentera att SOS-barnbyar blir 

påverkade både av det organisatoriska fältet och av värderingar från omgivningen. Som 

konstaterades i analysen så kan det organisatoriska fältet i vår studie anses bestå av andra 
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NGO:s och biståndsorganisationer. SOS-barnbyar som är en internationell organisation har 

även bidragsgivarna från global north och lokalbefolkning i Swaziland att ta hänsyn till.  I den 

tidigare forskningen problematiserar Jonsson (2012) internationella hjälporganisationen då de 

bör anpassa sig efter rådande normer och värderingar utanför fältet för att få legitimitet både 

lokalt och globalt. Vi vill här hävda att det kan vara svårt för en internationell organisation 

som SOS-barnbyar att använda kulturen som primär kunskapskälla. SOS-barnbyar måste 

förhålla sig till flera olika faktorer för att organisationen ska kunna fungera väl och behålla sin 

legitimitet. Förlorar organisationen sin legitimitet hos bidragsgivarna så straffar det 

lokalbefolkningen på det sättet istället. I och med det kan Greys et al. (2008) resonemang ses 

som mer komplext än att kulturen bör vara den primära kunskapskällan.  

 

I studien framkommer det att SOS-barnbyar möts av skilda uppfattningar kring barndom och 

barnuppfostran. Både resultatet och den tidigare forskningen (Nordtveit, 2010, Invernizzi, 

2003, Liebel, 2003) visar på att uppfattningar kring vad som egentligen är barnets bästa kan 

skilja sig åt mellan olika kulturer och samhällen. Vi vill härmed lyfta resultat och hävda att 

ämnet i vår studie följaktigen är något som också berör andra internationella 

biståndorganisationer och NGO:s som är verksamma i tredje världen. Det behöver inte just 

handla om barn, utan det kan egentligen beröra vilket ämne som helst där mänskliga relationer 

ingår. Organisationerna måste alla på något sätt förhålla sig till den lokala kontexten med 

kulturella och samhälleliga värderingar och traditioner, samtidigt som de möts av 

påtryckningar utifrån. En vidare frågeställning blir således hur mycket varje del, dvs. det 

kulturella, det samhälleliga och det organisatoriska ska få utrymme till att påverka 

organiseringen. Vad händer om exempelvis kulturen tar över det organisatoriska och vice 

versa? Raankopo & Osei Hwedie (2012) hävdar att om det sociala arbetet inte är relevant och 

uppbyggt från kulturen riskerar lokala kulturer att komma till skada. Samtidigt har 

kolonisationen, enligt Mattsson (2012), inneburit att lokalbefolkningar och samhällen tvingats 

acceptera och anpassa sig efter kunskap, värderingar och ”sanningar” från global north (ibid). 

En utmaning för det sociala arbetet och internationella biståndsorganisationer är således att 

hitta ett förhållningssätt så att de inte upprätthåller gamla koloniala maktstrukturer, där global 

north dominerar andra länder.  

 

Samtidigt är det av vikt att ifrågasätta till vilket pris det sociala arbetet bör respektera 

kulturen. Kan det sociala arbetet tillåta att människor förtrycks för att respektera kulturens 

traditioner och värderingar? Det skulle kunna bli utfallet om enbart kulturen används som 
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primär kunskapskälla med få influenser från det internationella och organisatoriska. Det 

sociala arbetets utformning blir således ett dilemma där frågor som hur pass generaliserat, 

uppbyggt eller anpassat till kulturella/samhälleliga kontexter bör arbetet vara för att kunna 

verka på bästa sätt. En möjlig utgångspunkt för det sociala arbetet och internationella 

biståndsorganisationer skulle kunna vara att arbeta för att förändra vissa kulturella värderingar 

i riktning mot ett mer jämlikt samhälle. Samtidigt med utgångspunkten att ta tillvara på 

kulturens styrkor. Det bör således ske med respekt för kulturen och de människor det berör. 

Armstrong (1987), Nordtveit (2010) och (Liebel, 2003) är några författare från den tidigare 

forskningen som problematiserar hur konventioner, synsätt och värderingar från global north 

dominerar. Enligt Mattsson (2010) så är det de aktörer med makt som påverkar hur andra 

förstår och ser på världen. Det leder således till att de som besitter makten även får 

tolkningsföreträde (ibid). I och med det bör det sociala arbetet ständigt förhållas kritiskt och 

förändringsarbete inom kulturer bör ske med försiktighet. Återigen vill vi trycka på att de som 

är berörda bör få vara en del och inkluderas i arbetet. Så att det inte blir en envägsrelation där 

global north har tolkningsföreträde till att avgöra vad som är kulturens styrkor eller vad som 

är lämpligt/olämpligt.  

 

I och med vår studie har vi fått insikten att kultur är en ständig relevant och känslig fråga att 

föra diskussion kring. En målsättning med studien har varit ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot studiens alla delar. Under studiens gång har vi insett att både informanternas och vår 

egna bakgrund kan ha haft påverkan på studiens resultat. Det har troligtvis blivit extra tydligt i 

och med att det är en fältstudie som har genomförts, där olika bakgrunder och kulturer mött 

varandra. Även faktorer som beroendeställning och lojalitet mot organisationen kan tänkas 

påverka studien i olika grader. Hur mycket det har påverkat går endast att spekulera i, men det 

är en fråga som behöver belysas. I och med att kultur är en känslig fråga går det att ifrågasätta 

i vilken utsträckning informanterna har svarat det de förväntas svara. Även i vilken 

utsträckning förväntningar har styrt våra tolkningar av informanternas uttalanden.  

 

Avslutningsvis vill vi ge några förslag på vidare forskning inom området. I och med de 

ovansående aspekter som tagits upp anser vi att det vore adekvat att studera hur andra 

internationella NGO:s och biståndsorganisationer tar hänsyn till och påverkas av kulturella, 

organisatoriska och samhälleliga kontexter. I vår studie har vi endast belyst en liten del inom 

området och för att breda kunskapen tror vi att det kan vara relevant att jämföra hur olika 

organisationer hanterar de dilemman det sociala arbetet i sin praktik kan ställas inför. 
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Ytterliggare något som väckt intresse till vidare forskning under studiens gång är det som 

bymamma 5 beskriver på sidan 32.  

 

The outside life, really, is not the same as the inside life, and then in the end they have to 

go outside. How will it be outside? ‘Cause when they finish the schooling they have to 

go, go out and face the life. We have to take some things, put to their mind. (Bymamma 

5) 

 

Det skulle vara intressant att studera mer ingående hur barnen från exempelvis en SOS-barnby 

socialiseras in i samhället. Det vill säga, undersöka vilka eventuella konsekvenser det medfört 

att ha levt i en SOS-barnby. Hur upplevs kontrasten mellan byn och övriga samhället, samt 

hur ser deras förutsättningar ut jämfört med ”andra” barn? 
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Bilaga 1, Karta Swaziland 
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Bilaga 2, Intervjumallar 

Intervjumall 1 

Introduction 

1. Do you remember how it was when you became a village mother? Could you tell us about 

it? 

2. Why did you want to become a village mother? 

3. How was it to start working as a village mother? 

4. Did you have any expectations? What were they? 

5. Was something difficult in the beginning? 

6. What is positive about being a village mother? 

7. What do you think others think about you being a village mother? (for example people that 

you meet in the street, your family) 

Knowledge 

7. What kind of education do you have? 

8. Do you have any earlier experiences working with children? 

9. How do you think the organization has affected your knowledge? 

10. Has anything been difficult for you to accept? 

11. What do you think is the most important task that you have? 

Culture 

12. Are there any conflicts between the village mothers and the organization, concerning 

culture? 

13 What cultural backgrounds do the children have? 

14 What religions are represented in the village? 

15. Are there any conflicts between your religion’s values and the organization’s values? 

16. Do you feel that you can practise your religion/culture in the village? Can you give 

examples? 

17. Is there anything you can not do because of the guidelines (organization) but that you 

would like to do? 

18. Are there any cultural activities you and the children participate in? 

19. What is the difference between being a village mother and a mother outside of the SOS 

village? 

20. Are there any differences between how you raise a child in the SOS village and a child in 

the community? 
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21. How do you think that a child should be raised? 

22. Do you think the SOS’s work takes care of the culture in Swaziland? 

 

Intervjumall 2 

Introduction 

1. Do you remember when you started to work here? How was it? 

2. Did you have any expectations? What were they? 

3. Could you tell us about your own tasks? 

The organization 

4. Could you tell us about SOS Children’s Villages?  

5. What kind of guidelines do you have? 

6. How is SOS organized in Swaziland? 

7. How do you integrate the children and the village mothers into the village? 

8. What challenges do you face in the village and how do you deal with them? 

Culture 

9. What cultural backgrounds do the children have? 

10. What religions are represented in the village? 

11. Are there any cultural activities you and the children participate in? 

12. Do you think the SOS’s work takes care of the culture in Swaziland? 

13. Are there any conflicts between the village mothers and the organization, concerning 

culture? 

14. Are there any differences between how you raise a child in the SOS village and a child in 

the community? 

15. What is the difference between being a village mother and a mother outside of the SOS 

village? 
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Bilaga 3, Arbetsfördelning 

I och med att vi har genomfört en fältstudie i ett annat land, så har vi arbetat mycket 

tillsammans. Det krävs en hel del förförståelse och en hel del planering tillsammans. Att ha 

utfört en fältstudie är något som har tagit mycket tid och vi känner att vi har haft otrolig hjälp 

av att vara två. Vid insamlandet av empiri deltog båda vid intervjuerna. Vi delade  dock  upp 

så att en hade ansvaret att ställa frågor och en hade ansvaret att föra anteckningar och spela in. 

Vid transkriberingen av materialet delade vi upp intervjuerna mellan oss. Därefter läste vi 

igenom varandras transkribering och kontrollerade. Studien har varit väldigt tidskrävande 

eftersom vi även har volontäraretet under tiden vi samlade in materialet. Pågrund av detta och 

dålig tillgång av internet stannade skrivprocessen till lite under fältstudien, vilket gjorde att vi 

hade mycket att göra när vi kom hem. Målet har varit att arbeta mycket tillsammans för att få 

en samständighet i arbetet som underlättar läsningen. Mestadels är delarna gemensamt 

författade men under sommaren har vi också delat upp vissa avsnitt i och med att vi befunnit 

oss på olika platser. Därför har vi skickat arbetet mellan varandra och haft kontakt via 

internet. Vi är nöjda med vår arbetsfördelning i arbetet då samarbetet har/går bra och varit 

jämnt fördelat.  

 

 

 

 
 

 


