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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur de svenska humanitära organisationerna Tam-Tam, 

PMU, SoUG samt Barnfonden bedriver/vill bedriva socialt arbete för att främja barns rätt till 

utbildning och skolgång i Togo. Vidare ämnar studien ta reda på om faktorer som bemötande 

och förhållningssätt har någon betydelse i deras sociala arbete i landet. Utöver detta önskar 

studien granska om organisationerna använder sig av olika tillvägagångssätt gällande kön i 

det sociala arbetet. Studien har en kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer 

med nämnda organisationer. I resultatet framkommer det att organisationernas sociala arbete 

med att främja barns rätt till skola och utbildning utformas på olika sätt. Viktiga faktorer i 

arbetet är att samarbeta med lokala aktörer för att stärka individerna i samhället på flera plan. 

Samtliga organisationers arbete har ett särskilt fokus på att bidra till att stärka flickors och 

kvinnors position i samhället. Via olika projekt syftar organisationerna till att göra 

utbildningen och skolgången mer jämställd mellan pojkar och flickor i landet. Ytterligare en 

viktig del i organisationernas utvecklingsarbete handlar om att informera och medvetandegöra 

barnens föräldrar om utbildningens betydelse. Många familjer är fattiga och ett stort antal 

vuxna i landet har aldrig själva utbildat sig, vilket minskar motivationen att satsa pengar på 

någonting de saknar kännedom om. Organisationernas arbete med att motverka den utbredda 

analfabetism som finns i Togo samt att förbättra föräldrars ekonomi bidrar till att familjer i 

större utsträckning skickar sina barn till skolan. Studien har analyserats utifrån teorierna 

empowerment och kritisk teori för att identifiera och granska hur dessa synsätt kan bidra till 

organisationernas sociala arbete gällande främjandet av barns skolgång i Togo.  
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Abstract 

The purpose of this study is to analyse how Swedish organizations, namely the PMU, 

Barnfonden, Swedish Social Workers without Borders and Tam-Tam are working to promote 

children’s right to education in Togo. Furthermore, the study intends to find out whether 

factors such as attitude and approach has any meaning in their social work in the country. In 

addition, the study wishes to examine whether organizations use different approaches 

concerning gender in social work. The study employs qualitative research methods and is 

based on semi-structured interviews with the organizations mentioned. Our findings suggest 

that the organizations’ social work with regard to promoting children’s right to education has 

been structured in several different ways. One important factor in this social work is the 

collaboration with local actors to strengthen individuals` status in society, which is conducted 

at several levels of society. All of the organizations have focussed in particular on 

strengthening the social status of girls and women. The organizations have initiated various 

projects in order to promote gender equality in education. Another important aspect of this 

work involves informing the children’s parents about the importance of education. Many 

families are poor and a large number of adults in the country lack any education of their own. 

These circumstances could lessen parents’ willingness to invest money into education, as they 

lack knowledge about its benefits. The organizations’ efforts to counteract Togo’s widespread 

illiteracy and to improve parents’ finances have resulted in more families sending their 

children to school. The analyses in this study are based on the empowerment theory and the 

critical theory, and we intend to identify and review the ways in which these theories can help 

organizations promote children’s education in Togo. 
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Inledning 

 

Omkring 100 miljoner barn och ungdomar i världen har ingen möjlighet att gå i skolan idag, 

varav en majoritet är flickor. Störst problem och lägsta andelen flickor som går i grundskolan 

finns idag i Afrikanska länder söder om Sahara (United Nations Children's Fund, 2012). Ett 

av Förenta Nationernas (FN) (2010) Milleniemål till 2015 är att barn i hela världen, såväl 

flickor som pojkar, ska kunna fullfölja en grundskoleutbildning. Artikel 28 i 

barnkonventionen upplyser att alla barn har rätt till utbildning (Regeringskansliet, 2006).  

Togo är ett av alla de länder som godkänt konventionen och som där med bundit sig juridiskt 

för att verkställa den.  

Filmer (2006) belyser att i länder som Benin, Mali och Togo är skillnaderna stora mellan 

antalet pojkar och flickor i skolan med upp till 35 procent fler inskrivningar bland pojkar. 

Sossou & Yogtiba (2009) beskriver att den utbredda fattigdom som existerar i Togo är det 

absolut största hotet till varför så få flickor utbildas. Enligt Piot (2011) får fattigdomen sådana 

konsekvenser att barn omhändertas eller säljs av sina föräldrar till så kallade barnagenter i 

hopp om att tjäna pengar. Fattigdomen orsakar även att barn tvingas att arbeta hemma för att 

försörja familjen vilket ger en effekt av att många barn istället berövas sin frihet och rätt till 

utbildning.  

Enligt Globalis (2012) har Togo de senaste åren blivit allt mer beroende av bistånd från 

omvärlden. Dagens Nyheter (2011) och Sveriges Radio (2011) redovisar att den svenska 

regeringen har beslutat att ta en miljard från biståndsbudgeten. Pengar som innan var tänkta 

för den fattiga befolkningen i Kongo-Kinshasa och Togo. 

Trots regeringens besparingsbeslut finns det flera svenska organisationer som är beredda 

att kämpa för att bedriva socialt välfärdsarbete i Togo. Några av de svenska humanitära 

organisationer som tar FN:s uppsatta milleniemål, liksom barnkonventionen, på allvar och 

som vill arbeta för att främja barns rätt till skola och utbildning i Togo är Socionomer Utan 

Gränser (SoUG), Barnfonden, Tam-Tam och Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU). 

Studien ämnar behandla hur dessa svenska organisationer arbetar för att främja barns 

rättigheter till skola och utbildning i Togo. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur de svenska humanitära organisationerna Tam-Tam, 

PMU, SoUG samt Barnfonden bedriver/vill bedriva socialt arbete för att främja barns rätt till 

utbildning och skolgång i Togo. Vidare ämnar studien ta reda på om faktorer som bemötande 

och förhållningssätt har någon betydelse i deras sociala arbete i landet. Utöver detta önskar 

studien granska om organisationerna använder sig av olika tillvägagångssätt gällande kön i 

det sociala arbetet.  

 Vilka faktorer ser de svenska organisationerna som viktigast i arbetet för att främja 

barns rätt till skolgång och utbildning i Togo? 
 

 Vilken betydelse kan förhållningssätt och bemötande ha i det sociala arbete som 

organisationerna utför i Togo? 
 

 Vilka svårigheter kan organisationerna se med att bedriva socialt arbete i Togo gällande 

barns rätt till skola och utbildning? 
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 Har organisationerna olika tillvägagångssätt gällande kön i arbetet med att få barn att 

utbilda sig och gå i skolan? 

Bakgrund  

 

I denna del av arbetet vill vi ge en överskådlig bild av hur den rådande skolsituationen ser ut 

för barnen i Togo idag. Dessutom belyser vi flickornas roll och levnadsvillkor i de lokala 

samhällena. Vidare följer en kort presentation av de svenska organisationerna som bedriver 

socialt arbete i Togo och som vi intervjuat för studiens syfte.  

Skolsituationen i Togo  

 

Enligt Assiah (2006) erbjuds barn i Togo först sex års studier inom primary school och sedan 

sju års studier inom secondary school där sistnämnda skolgången är uppdelad i en första 

period på fyra år och därefter en andra period på tre år som slutligen leder till examen. Dagens 

utbildningssystem har varit giltigt sedan 1975 och skulle få skolan att bli mer demokratisk, 

jämställd samt att skolavgifterna i grundskolorna skulle bli gratis för barn mellan 2-15 år. 

Författaren menar att den statliga sektorn för primary schools endast har 30 procent av landets 

totala skolbudget, något som gjort att skolan haft svårt att utvecklas på egen hand i takt med 

att populationen ökar kraftigt. Såväl inom statliga skolor som vid skolor på lokal nivå har 

föräldraföreningar överlåtits att ta över mycket ansvar för primary schools. Antalet lärare i de 

statliga skolorna som har betalt för sina tjänster har minskat betydligt och fler volontärer har 

istället tagit vid. Skolans knappa resurser och brist på utbildade lärare med adekvat kunskap 

leder ofta till att många skolbarn får gå om årskullar eller hoppar av skolan.  

I Shumbas (2003) undersökning kring hur väl lärare i inom primary school känner till 

barns rättigheter i Afrika framgår det att en majoritet av de 300 intervjuade lärarna, cirka 76 

procent, under sin praktikperiod kontaktades för att ha brutit mot barns rättigheter i skolan. 

Författaren menar att lärarexamen därför bör granskas och aktualiseras kring nutida kultur och 

samhälle och att konventioner om barns rättigheter behöver ingå betydligt mer i utbildningen. 

Assiah (2006) beskriver att skolsystemet i Togo stått still i sin utveckling sedan antagandet 

av det nya systemet 1975 och är en av anledningarna till att läroplanerna och lärarna är dåligt 

uppdaterade och anpassade för dagens samhällen och skolor. Tuwor & Sossou (2008) påpekar 

att den utbildning som funnits under en längre tid i Västafrika är baserad på en åldrig 

västerländsk förebild, där pojkarnas utbildning inriktar sig på att lära dem att försörja sig 

själva medan flickor istället förbereds för att arbeta i hemmet. Tidigare har flickors utbildning 

varit helt inriktad på att generera bra fruar och mödrar och denna situation är fortfarande 

påtaglig i många Västafrikanska länder. 

Flickors roll i samhället och faktorer till att de inte utbildas 

 

Assiah (2006) beskriver att ungefär 40 procent av Togos population är under 25 år, varav 

ungefär en miljon av dessa människor är gravida kvinnor. Ungefär en fjärdel av landets 

invånare har inte tillgång till adekvat hälso- och sjukvård och omkring 57 procent av landets 

kvinnor över 15 år lider av analfabetism.  



4 

 

Enligt Department for International Development (2007) tvingas kvinnor på landsbygden i 

Afrika bära på en övergripande del av de varor som transporteras. Två tredjedelar av alla 

varor som transporteras på landsbygden i Afrika bärs av kvinnor. Trots detta får de ändå 

mindre än 10 procent av inkomsterna som istället ges till manliga småbrukare. Brock & 

Cammish (1997) menar att den största skillnaden mellan pojkar och flickors arbete vid sidan 

av skolan är att flickor hjälper till betydligt mer hemma än pojkar. 
Charles (2006) beskriver att flickor i Togo har en undangömd roll i sina byar och 

samhällen idag. Flickor får sällan stöd av föräldrarna att gå i skolan utan behövs hemma då 

familjerna ofta är stora och kan innehålla upp emot 10 barn. Dilemman som den undermåliga 

sjukvården och knappa kunskapen samt utbildandet kring sexualkunskap, överförbara 

sjukdomar som hiv/aids eller malaria är också något som håller många unga flickor borta från 

skolan.  

Sossou & Yogtiba (2009) beskriver att ungefär 20 procent av flickorna i Togo har mindre 

chans än pojkarna i landet att nå primary school och cirka 25 procent av flickorna har sämre 

chans än pojkarna att komma till high school. Tuwor & Sossou (2008) menar att flickor även 

är överrepresenterade när det gäller antalet elever som hoppar av eller inte alls genomför sin 

utbildning. Tidningen Womens international network news (2001) beskriver att miljön i 

skolorna ofta är hotfull för kvinnor och att det förekommer motståndsrörelser i skolorna mot 

att kvinnor ska få utbilda sig. 

Sossou & Yogtiba (2009) menar att arrangerade äktenskap i tidig ålder i Togo är något 

som främst drabbar unga flickor varav de flesta är i skolåldern när de tvingas att gifta sig. 

Tidiga tvångsäktenskap anses inte som något konstigt utan är normalt bland invånarna. Vidare 

anses tvångsäktenskap vara ett sätt att förbättra ekonomin hos familjer genom att till exempel 

gifta bort sin dotter till någon mer välbärgad person. Enligt författarna lever många barn i 

Västafrika i svår fattigdom och det är vanligare att barn tidigt blir bortgifta, utsatta för våld 

eller faller offer för trafficking och barnagenter än att de går i skolor samt får rätt försörjning 

och hälsovård. Ett annat problem som förekommer för en del flickor i Togo är en tradition 

som kallas för ”Trokosi”, vilket betyder att flickor som är oskulder skickas som slavar till 

olika heliga/fetish tempel där de utnyttjas sexuellt för att sona äldre släktingars synder och 

brott. Sossou & Yogtiba (2009) menar att många barn behöver få professionell medicinsk 

vård och terapeutiska behandlingar och samtal angående sina trauman. Något som knappt 

existerar i Västafrika idag. Många familjer ignorerar dessa problem och vägrar att söka hjälp 

då detta ofta är förknippat skam. Flickorna vågar inte träda fram och berätta om sina trauman i 

fruktan av att bli ansedda som dåliga flickor. Därför tystas sex och övergrepp ofta ner bland 

befolkningen i Västafrika och är inget de överhuvudtaget talar om. 

Organisationerna 

 

Tam-Tam 
Tam-Tam är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som bildades i Örebro år 2000. 

I dagsläget består föreningen av cirka 20 medlemmar. Organisationen fungerar som en 

stödförening för den Togolesiska organisationen Paseorsc (Programme d’Appui et de Soutien 

aux Enfants Orphelins et leur Réinsertion Socio - Culturelle) som bedriver socialt 

välfärdsarbete i Togos näst största stad Sokodé. TamTam:s samarbete och stöd till Paseorsc 

går främst ut på att genom medel från SIDA och Forum Syd vara med och bygga upp 

organisationens verksamheter i Togo och bidra till att utsatta barn får en adekvat utbildning 

och i framtiden få möjlighet till arbete (Tam-Tam, 2012). 

Föreningens styrelse består bland annat av lärare från Vivallaskolan i Örebro, personer 

med erfarenheter inom kommunalpolitiken samt av personer med andra pedagogiska 
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erfarenheter. En röd tråd i verksamheten kan utläsas från organisationens motto, som lyder: 

”Vi stödjer utbildning och motarbetar barnhandel i Sokodé, Togo” (Tam-Tam, 2012). 

Vivallaskolan fungerar i huvudsak som en fadderskola för en skolverksamhet i Togo där 

Paseorsc bedriver en del av sitt arbete. Utöver detta förmedlar Vivallaskolan kunskap om hur 

en skola kan utformas och byggas upp. Frågor som fadderskolan hjälper till med handlar 

bland annat om pedagogisk hjälp, handledning, utbildning samt sjuk- och hälsoinformation. 

Tam-Tam:s målgrupp är främst barn och ungdomar som kommer från fattiga förhållanden. 

Majoriteten av barnen är tjejer och en del av barnen har varit utsatta för prostitution och 

barnhandel (Tam-Tam, 2012).  

PMU 

Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU) bildades 1965 och är juridiskt en del av 

Pingst – Fria församlingar i samverkan (Pingst FFS) som är en ideell förening med 350 

församlingar i Sverige. PMU är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan och 

organisationen arbetar tillsammans med församlingarna med cirka 165 pågående projekt i runt 

50 olika länder. Föreningens övergripande mål är att tillsammans med lokala partners 

medverka till att andelen fattiga i världen, enligt FN:s millenniemål, halveras före 2015. En av 

PMU:s främsta uppgifter är att dela ut statligt biståndsmedel till de svenska 

pingstförsamlingarna för deras biståndsarbete. Organisationens huvudsakliga bistånd kommer 

från den statliga biståndsmyndigheten Sida. Utöver detta får organisationen ekonomiskt stöd 

från enskilda givare, församlingar, företag samt second hand-butiker (PMU, 2012). 

I dagsläget bedriver PMU fem olika projekt i Togo. Den församling som är ansvarig för 

dessa projekt och är Pingstförsamlingen i Eskilstuna som bedriver samarbete med lokala 

partnern Eglise Assemblée de Dieu du Togo (EADT) i Togo. Ett av de projekt som 

Pingstförsamlingen samarbetar med EADT kring och som de tillsammans har hand om i Togo 

handlar om vidareutbildning för skolpersonal, lära barn att läsa och skriva, starta upp 

skolkommittéer och föräldraföreningar, mikrokrediter, information i kommuner, anordna 

seminarier om barns rättigheter samt medborgarregistrering (PMU, 2012).  

Målgruppen för de olika projekten är barn mellan 2-15 år med en inriktning mot flickor, 

samt föräldrar och samhällen. Totalt rör det sig om cirka 150 000 personer som berörs av 

arbetet. Målsättningen med projekten är att skapa bättre livsvillkor för barnen, öka antalet 

barn som börjar utbilda sig samt att främja ett engagemang för utvecklingen av skolväsendet 

och minska analfabetismen i landet. Av de barn som börjar i skolan ska antalet pojkar och 

flickor vara jämt fördelat. Vidare vill organisationen att en stor del av de barn som börjar 

skolan klarar examen och börjar läsa vidare. Projekten vill utöver detta få föräldrar att lära sig 

läsa, skriva och räkna så att de kan stötta sina barn i skolan. Projekten vill även gagna en ökad 

respekt för barns rättigheter i samhället. Pingstförsamlingen har även ett särskilt projekt i 

Togo som handlar om att stärka barns rättigheter i landet (PMU, 2012).  Eftersom Eskilstuna 

Pingstförsamling företräder PMU och genomför de aktuella projekten vill vi förtydliga att det 

är personer från Eskilstuna Pingstförsamling som vi har intervjuat för PMU:s räkning.  

Socionomer Utan Gränser  - Swedish Social Workers without Borders 

SoUG är en svensk humanitär organisation som är politiskt och religiöst obunden. De 

grundades i Stockholm 2010 och har som mål att bedriva socialt arbete runt om i världen. 

Tanken är att organisationen ska befinna sig på de platser i världen där behovet är som störst 

och jobba med såväl akuta som förebyggande och långsiktiga insatser. Visionen är att genom 

internationellt socialt arbete främja psykiskt och socialt välbefinnande och en bärande 

utveckling i världen utifrån principerna om mänskliga rättigheter. Målsättningen är att 

utbildade socionomer ska få möjlighet att bedriva akut, långsiktigt och förebyggande socialt 

arbete globalt. Arbetet ska utövas och utvecklas med hjälp av metoder som är vetenskapligt 
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förankrade. Organisationen vill även med sitt arbete lyfta fram och förtydliga socionomens 

profession och svenskt socialt arbete (SoUG, 2012). 

För närvarande har organisationen två samarbetsprojekt. Ett i Latinamerika som handlar 

om att bistå med utvärderare för att utvärdera ett avslutat projekt i Bolivia, Peru och 

Nicaragua. Det andra projektet har en inriktning mot barn och elevhälsa i Togo. Det aktuella 

projektet i Togo är nyetablerat och har ännu inte startat. Målsättningen är att personal från 

organisationen ska åka dit och bedriva socialt arbete någon gång under augusti 2012. 

Organisationens ambition är att bedriva socialt arbete tillsammans med lokala aktörer och 

samarbeta med lokalbefolkningen (SoUG, 2012). 

Verksamheten består av tre huvudområden som är forskning och utveckling, internationellt 

socialt arbete samt praktik i fält för socionomstudenter. Utöver en styrelse består 

organisationen av ett råd där ledamöterna har goda kvalifikationer och erfarenheter inom 

exempelvis socialt arbete, undervisning och internationellt samarbete. Det finns även 

kompetens inom områden som kris- och traumaarbete och sociala arbetsmetoder. 

Verksamheten har stort fokus på att utveckla samarbeten som syftar till att stödja, främja 

och stärka organisationer i länder på lokal nivå. Organisationen vill bidra till att den lokala 

personalen blir försedd med medel och resurser som behövs för att de själva ska kunna 

fortsätta och utveckla arbetet inom den egna verksamheten. Genom sitt arbete och sina 

insatser vill SoUG vara med och bidra till att FN:s millenniemål uppnås (SoUG, 2012). 

Barnfonden 

Barnfonden grundades 1990 och är en fadderorganisation som bedriver socialt arbete med 

fokus på att barn som lever under fattiga förhållanden ska få gå i skolan och få tillgång till 

hälso- och sjukvård. Barnfonden hjälper barn och familjer oavsett tro, ursprung eller politisk 

åskådning. Verksamheten finns idag i Malmö och arbetar bland annat med att informera 

faddrarna och planera nya insatser (Barnfonden, 2012).  

Organisationen vill skapa förutsättningar för familjer att kunna försörja sig själva genom 

en långsiktig utveckling i det aktuella samhället. Barnfonden förmedlar stöd från över 26 000 

svenska faddrar i lokala, långsiktiga fadderprojekt i 25 länder i Afrika, Asien och 

Latinamerika. Ett av dessa länder är Togo där Barnfonden samarbetar med den danska 

organisationen BØRNEfonden. BØRNEfonden är liksom Barnfonden en politisk och religiöst 

obunden organisation som har arbetat i Togo sedan 1992. Idag stödjer organisationen cirka 

10 000 barn och familjer med hjälp av faddrar (Barnfonden, 2012). 

Verksamhetens vision är att vara med och främja till en värld där varje barn har en 

möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Denna värld skall präglas av att 

barnen får vara med och forma en bättre framtid. En av de viktigaste faktorerna för att 

uppfylla visionen om barns utveckling är skolan, som har en central del i Barnfondens 

verksamhet. Barnfondens arbete utgår alltid från samarbeten med lokala aktörer och 

lokalbefolkningen i samhället. Bland annat bedriver de aktuella fadderprojekten förskolor för 

de yngre barnen samt yrkesutbildningar för tonåringar som gått ut skolan eller av någon 

anledning hoppat av sin utbildning. Utöver detta arbetar Barnfonden för att alla fadderbarn 

ska få gå i skolan (Barnfonden, 2012).  

Tolkningsram 

Under följande avsnitt avhandlas de teoretiska begrepp och den tidigare forskning som vi 

använt oss av för att belysa resultatet. Först presenteras de centrala delar av barnkonventionen 

som är relevant för studiens ändamål. Vidare önskar vi problematisera hur bilden av barndom 

kan variera i olika delar av världen. Sedan följer ett stycke där forskning lyfter fram 
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betydelsen av lokala samarbeten och socialt arbete. Därefter förklaras vikten av bemötande i 

socialt arbete.  

Konventionen om barns rättigheter 

 

Konventionen om barnets rättigheter antogs 1989. I slutet av 2005 hade alla regeringar 

förutom Somalia och USA godkänt konventionen och där med bundit sig juridiskt för att 

verkställa den. Själva tanken om barns rättigheter handlar om att barn ska ha rätt till att få sina 

grundläggande behov uppfyllda, att få skydd mot utnyttjande och diskriminering, att ha rätt 

att uttrycka sin åsikt samt att bli respekterade. Den definition som beskrivs i konventionen 

gäller för samtliga länder som undertecknat konventionen oavsett kultur och religion 

(Regeringskansliet, 2006). Hammarberg (i Regeringskansliet 2006) beskriver att 

frivilligorganisationerna samt FN-organens medverkan spelat en viktig roll i utformandet av 

konventionen. Med barn avser artikel ett i Barnkonventionen alla människor under 18 år 

såvida inte personen blivit myndig tidigare enligt lag. 

Det finns fyra artiklar i Barnkonventionen som kan ses som en grund för hela fördraget. 

Dessa är artikel två, tre, sex och 12. Artikel två är lite av en grundtanke och handlar om att 

barn har ett fullt och lika människovärde samt att alla barn har lika värde. Hammarberg (i 

Regeringskansliet, 2006) påpekar dock att flickor i många länder diskrimineras när det gäller 

rätten till utbildning. Artikel tre handlar om att alltid försöka sätta barnets bästa i centrum. 

Artikel sex i konventionen behandlar barnets rätt till liv och utveckling. Rätten till utveckling 

kopplas till utbildnings- och hälsopolitiken. Den sista av de grundläggande artiklarna i 

fördraget, artikel 12, tar upp principen om att barn har rätt till att göra sig hörda samt att dess 

åsikter skall ges betydelse i förhållande till barnets mognad och ålder. Denna strävan om att 

barns åsikter ska tillskrivas betydelse är viktig inte minst inom exempelvis skolväsendet.  

För att klara av några av de krav som tas upp i barnkonventionen är många av länderna i 

behov av bistånd från andra länder. Konventionen menar att länderna skall främja 

internationellt samarbete för att kunna uppnå målen. De länder som bryter mot konventionen 

ställs inte inför en internationell domstol. Tanken är istället att försöka få in ett givande 

moraltänk om hur barn ska behandlas bland de länder som ratificerat konventionen. För att 

konventionen ska kunna bli så slagkraftig som möjligt är det viktigt att den sprids, särskilt till 

barn och ungdomar. Förutom massmedia och lärare har även frivilligorganisationer en viktig 

del i arbetet med att sprida konventionens budskap om barns rättigheter (Regeringskansliet, 

2006).  

En annan central del i Barnkonventionen är artikel 28 som behandlar barns rätt till 

utbildning. För att förverkliga denna rätt ska de länder som skrivit under konventionen göra 

utbildningen obligatorisk och kostnadsfri för alla. Efter grundutbildningen ska barnen ha 

möjlighet att ta del av såväl allmän utbildning som yrkesutbildning samt erhålla passande 

åtgärder som exempelvis ekonomiskt stöd vid behov. Det ska även finnas en möjlighet att ta 

del av högre utbildning, studierådgivning och yrkesorientering för alla barn. 

Konventionsstaterna ska även utföra åtgärder som uppmuntrar en regelbunden närvaro i 

skolan samt att minska antalet studieavbrott. För att främja åtgärder som att avskaffa 

okunnighet och analfabetism i världen ska konventionsländerna uppmuntra skolor till 

internationellt samarbete. Här ska särskild hänsyn tas till de behov som utvecklingsländerna 

har (Regeringskansliet, 2006). 
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Olika uppfattningar om barndom 

 

Enligt James & Prout (1997) kan 1900-talet till stor del tillskrivas barnens århundrade. Aldrig 

tidigare hade barnen haft en lika central position i samhället. Begrepp som ”barnet” och 

”barns intressen” blev ledande inom politiken och praktiker inom välfärd, hälsa och 

utbildning. Hela akademiska diskurser finns idag som undersöker och belyser vikten av barns 

kvalitéer. Trots denna fokusering som vuxit fram kring barns plats i samhället har begreppet 

barndom blivit problematiskt de senaste årtiondena. När World Health Organisation (WHO) 

och United Nations Children's Fund (UNICEF) 1979 lanserade begreppet ”världens barn” fick 

sig västvärldens uppfattning om barndom en törn. Tidigare föreställningar om ”våra barn” och 

”deras barn” gick nu isär och förenades alltså i världens barn vilket gjorde att problem rörande 

fattigdom, svält och krig som drabbade barn nu kom upp i ett nytt ljus för västvärldens 

samhällen. Vidare menar James & Prout (1997) att detta uppvaknande skapade en ökad 

medvetenhet bland västvärldens länder gällande exempelvis övergrepp mot barn vilket i sin 

tur utmanade den traditionella uppfattningen kring barndom där begrepp som ”glad”, ”trygg”, 

”skyddad” och ”oskyldig” är vanligt förekommande. Poluha, Norman & Einarsdóttir (2000) 

menar att dessa västerländska traditionella attribut om barndom bygger på antaganden om att 

barn åtskiljs från vuxenvärlden som kännetecknas av arbete och disciplin. James & Prout 

(1997) beskriver att denna krock ledde till att idealet för begreppet barndom snabbt kom att 

omvärderas för den breda massan. Även Poluha, Norman & Einarsdóttir (2000) anser att 

denna idealiserade bild av barndom blev svår att leva upp till även i många västerländska 

länder då verkligheten ofta såg annorlunda ut. James & Prout (1997) förklarar att detta i sin 

tur har lett till en utveckling och ett ökat samarbete mellan länder gällande frågor som rör 

barn. Ur denna utveckling har ett nytt paradigm vuxit fram på hur man studerar barndom i 

olika former. Den viktigaste förändringen som dessa paradigm har bidragit med är att synen 

på barndom nu ses som en social konstruktion och inte någonting definitivt. Barndomen kan 

därmed se olika ut i olika delar av världen. Även Poluha, Norman & Einarsdóttir (2000) 

redovisar för hur synen på barndom i det västerländska samhället har förändrats från 

någonting förutbestämt till något som formas av den sociala miljön. Den uppfattning som 

finns idag gällande barn i västvärlden är baserad på fakta om att de är biologiskt omogna, 

vilket gör det omöjligt för spädbarn och mycket unga barn att klara sig själva. Runt dessa 

biologiska förklaringar finns en stor variation kring olika sociala och kulturella konstruktioner 

av barndom som oftast är nära relaterade till ålder och genus.   

Betydelsen av professionellt socialt arbete och lokala samarbeten 

 

Lengwe-Katembula (2010) menar att utvecklingen mellan samhälle och professionellt socialt 

arbete behöver förankras och förändras för att på allvar kunna förbättra människors 

levnadsvillkor och rättigheter i Afrika. Enligt Pettersson (i Emsheimer 1997) är så kallade 

counterparts något som ofta förekommer i biståndsarbete. Dessa counterparts kan ses som 

biståndsarbetarens närmaste kollegor som de samarbetar med och lär upp så att de personerna 

senare kan fortsätta bedriva arbete och projekt på egen hand. Counterparts och samarbeten är 

därför av stor vikt i biståndssammanhang och kan vara alltifrån enskilda individer till 

myndigheter eller organisationer. En fördel med att arbeta med personer som är födda i det 

land och den kultur där biståndsarbetet bedrivs är att de enklare förstår de dolda budskap och 

signaler som kan vara nödvändiga att tolka. Desto mer du förstår kulturen i landet som 

biståndsarbetare desto bättre förståelse får du för befolkningen och samarbetet. 
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Enligt Wynd (1999) är det av största vikt att biståndsorganisationer och givarsamfund tar 

hänsyn och lyssnar till lokala samhällets erfarenheter av vad som är avgörande i avseende till 

en utbildning som håller en god kvalité. För att faktorer som flickors utbildning ska kunna 

vägas in som ett argument för den sociala utvecklingen måste de lokala samhällena ha en 

avgörande roll. Pettersson (i Emsheimer 1997) menar att ifall du som biståndsarbetare ska 

kunna förbättra något så måste många människor med olika utgångspunkter vara aktiva i 

processen. Som biståndsarbetare är det nödvändigt att ha lokala kunskaper och knyta an till 

det för att lyckas med sitt arbete. Wynd (1999) beskriver att om samhällenas syn på vad som 

är viktigt i utbildningen förbises är det stor risk att barnens föräldrar ser utbildningen som 

otillräcklig för de behov som finns. För att lyckas med arbetet behövs ett fungerande 

samarbete mellan regeringen, lokalsamhällena och de som bistår med stöd. 

Enligt Assiah (2006) är det många gånger olika Non-Governmental Organizations (NGO) 

som genom sina projekt är med och bidrar till att bygga upp och utrusta skolor. Dessa 

frivilligorganisationer hjälper ofta till att förse skolorna med skolmaterial och utbilda lärare 

för att förbättra skolor runt om i Togo. Vidare påpekar författaren att befolkningen i mindre 

samhällen ofta behöver hjälp och mycket tid för att lära sig bygga upp välfungerande skolor 

med bra system och för att kunna förstå innebörden av alla inblandade aktörers olika ansvar 

och maktfördelning. I arbetet med detta krävs stort tålamod och envishet från organisationer 

och andra hjälpaktörers sida. Mindre samhällens satsningar tillsammans med organisationers 

hjälp behövs som en motvikt till statens skolor men för det krävs en genuin respekt och 

förståelse från alla internationella parters sida. Detta är viktigt för att förstå och se de 

kulturella skillnaderna och förhållanden inom samhällen i landet och kunna anpassa 

utvecklingen på lämpligast sätt efter Togos syn på skola och utbildning.  

Mårtensson (i Wahlberg 1998) belyser att det är angeläget att utveckla strategier för 

organisationer inom olika projekt för att klara av problem som samhällen står inför. Det är 

nödvändigt att kunna uppmärksamma det bristfälliga i de sociala system som finns i 

samhällen och olika regioner samt hur de påverkas av strukturella förändringar uppifrån. 

Goda samarbeten bör då uppstå i arbetet mellan organisationer, samhällets invånare och 

staten. Därför är det bra om det finns en strategisk planering hos organisationen där 

problembilden beskrivs, vilka orsaker det beror på och vad för åtgärder som krävs för att göra 

en förändring. Problembilden kan bland annat smalnas av genom att socialarbetarna funderar 

på vad för olika samarbeten och aktörer som kan involveras i det sociala arbetet.  

Enligt Carlsson Hansén (2010) kan en problematik i samband med biståndsarbete vara när 

länder tar emot en stor andel internationellt bistånd så att stödet utgör en betydande del av 

statsbudgeten. Då finns det en risk att regeringen upphör med att genom egen maskin öka sin 

inkomst och istället förlitar sig på det internationella biståndet. Nilsson (2008) betonar 

begreppet fungibilitet, som innebär att då länder eller organisationer inte vill stödja en diktatur 

eller regering rakt av genom bistånd, istället låter bygga skolor, vattenreningsverk och sjukhus 

och så vidare, vilket givetvis framstår som bra. Dessa insatser kan dock frigöra pengar till 

negativa ändamål som exempelvis krigsföring eftersom pengar som landet annars hade behövt 

spendera på skolor och sjukhus nu istället kan bekostas med hjälp av bistånd. Givarländer tar 

på så sätt hand om befolkningens basala behov medan landet och dess regim istället kan 

fortsätta sin upprustning med andra saker som inte alls gynnar befolkningen. Även Hermele 

(2008) förklarar att när biståndet fyller på ett lands resurser, frigörs samtidigt pengar som 

landet kan använda efter eget gottfinnande. Biståndet finansierar hälsovård och skolor, medan 

landet i sig inte längre behöver betala för de sociala sektorerna med egna resurser.  
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Bemötande 

 

För personer som jobbar med socialt arbete är bemötandet med andra människor en central 

del av arbetet. Hydén (2001) menar att det som är utmärkande för professionella relationer är 

att de bygger på att den ena parten, den professionella, inte endast möter, utan aktivt bemöter 

den andre parten och medborgaren. Bemötandeproblem som kan uppkomma är exempelvis då 

socialarbetare inte klarar av, intresserar sig för eller väljer att undvika att redovisa för sitt 

handlande. I bemötandet som professionell är det därför viktigt att kunna redogöra för sitt 

handlande genom att hänvisa till normer och resonemang som har en vardaglig legitimitet 

som medborgare förstår och kan förhålla sig till.  

Blennberger (2005) skiljer mellan ett direkt bemötande, där socialarbetaren möter klienten 

ansikte mot ansikte, samt bemötande i avseende telefonsamtal, e-post och brev. Enligt 

författaren bör bemötandet sträva efter att främja öppenhet, tydlighet och förtroende, för att 

skapa bra förutsättningar för en konstruktiv relation. Blennberger (2005) nämner vidare några 

nyckelbegrepp som är relevanta för att gagna ett bra bemötande inom socialt arbete. Dessa 

begrepp är bland annat respekt, jämlikhet, tillit, empati, stöd och uppmuntran, konfrontation 

samt kritik. I Akademikerförbundet SSR:s (2010) etiska riktlinjer står det att en jämlikhet i 

bemötande och behandling uttrycker en respekt för varje människas lika och höga värde, 

vilket syftar till att socialarbetaren ska bemöta och behandla en klient eller medborgare som 

en likvärdig person. 
Vidare betonar Blennberger (2005) språkets betydelse i bemötandet. Vilka ord och tonfall 

som socialarbetaren väljer att använda i mötet med andra kan skapa olika förutsättningar i 

mötet. För att veta vilket språkbruk som är lämpligt att använda kan socialarbetaren 

lämpligtvis pröva språket utifrån två testfrågor med etisk relevans. Den första frågan handlar 

om vilka uttryck som kan användas i direkt tilltal till de personer som är aktuella. De uttryck 

som inte kan användas i det direkta mötet med hjälptagaren bör alltså undvikas. Den andra 

testfrågan som kan användas anger vilka uttryck som skapar en möjlighet till förändring. 

Denna fråga bör även beskriva personen i fråga som en aktör i sitt egna liv. Echeverri (2010) 

menar att en viktig del i bemötandet är att känna av varandras världar för att skapa förtroende 

mellan varandra men att det ibland också kan anses som brist på respekt då det kan uppfattas 

som att man ödslar den andres tid. Det är därför värdefullt att vara lyhörd i sitt bemötande för 

var den andre befinner sig i sin tankevärld samt när samtal kan behövas styras i en särskild 

riktning.  

Vidare beskriver (Echeverri (2010) att den hierarkiska strukturen har en påverkande roll 

och att den position som du har i din organisation märks på dig och återspeglas vare sig du 

vill det eller inte. Sättet hur du väljer att bemöta exempelvis medarbetare speglar en hierarki 

ifall du inte på ett aktivt sätt bemödar dig att uttrycka motsatsen. Att bemöta andra som man 

själv vill bli bemött, oavsett vilken position du har, är därför en lika gyllene regel i såväl 

organisationer som i vardagslivet.  

Teoretisk utgångspunkt 

Nedan följer de teoretiska begrepp som används under analysavsnittet för att reflektera nytt 

ljus över de resultat som framkommit i studien. 

Kritisk teori  

 

Enligt Payne (2005) handlar den kritiska teorin om att sociala problem förklaras utifrån de 

strukturer som råder i samhället. Sociala problem uppstår inte från individens egna 
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handlingar, istället handlar det om hur samhället är uppbyggt och organiserat och att detta 

påverkar våra sociala relationer. Den sociala ordningen som finns i samhället har inverkan på 

en individs handlingsförmåga och det är utifrån den sociala strukturen som sociala problem 

och förtryck har sitt ursprung. Eftersom individers eget handlande och den personliga 

förklaringen av sociala problem inte anses vara det centrala i kritisk teori är det istället mer en 

strukturell nivå som det fokuseras på. Detta för att belysa hur problem uppstår och för att 

kunna arbeta emot dessa svårigheter.  

Enligt Payne (2005) riktar sig det sociala arbetet gällande kritisk teori bland annat in sig på 

att öka medvetenheten om de sociala orättvisorna som existerar i samhället. Kritisk teori 

försöker därför göra individen mer självständig genom att bringa förståelse och klarhet kring 

sociala omständigheter. Genom delaktighet och samarbeten möjliggörs olika sätt att 

organisera samhället så att jämställdhet utvecklas ur detta. Författaren beskriver att den 

kritiska teorin betonar att relationen mellan samhälle och individ är påverkbar och att dessa 

ständigt även påverkar varandra. Teorin tar hänsyn till båda sidor av olika sociala problem, 

såväl det personliga som det politiska.  

Alvesson & Deetz (2000) menar att ett av kritiska teorins övergripande mål är att påvisa 

olika typer av orättvisor samt dominanta maktförhållanden i samhället. Teorin vill bland annat 

visa hur olika sociala konstruktioner av verkligheten kan gynna särskilda intressen medan 

alternativa konstruktioner av verkligheten undervärderas. Om dominanta förhållanden 

minskas eller hävs kan konflikter mellan olika intressen i samhället istället diskuteras öppet 

och lösas på ett betydligt mer rättvist sätt. På detta vis vill den kritiska teorin uppnå och bilda 

samförstånd. För att försöka nå fram till ett öppnare samförstånd fokuserar teorin på att bland 

annat uppmärksamma rutiner i samhället och normaliseringar som genererar i olika 

särintressen. Den kritiska teorin menar att dessa särintressen kan hindra vissa människor från 

att förstå, uttrycka sig och handla enligt sina egna intressen.  

Enligt Alvesson & Deetz (2000) visar den kritiska teorin upp ett starkt värdeengagemang 

och ett tydligt intresse kring moraliska och etiska frågor. Dess ambition är att kunna hjälpa 

människor att handla bättre. Vidare menar författarna att teorin önskar få till en mer öppen 

och moralisk dialog i samhället genom att skapa forum för medborgare där samtal kan leda till 

bättre sociala val och mer individuell självständighet. Detta synsätt vill upplysa hur 

ideologier, kulturella föreställningar och särskilda budskap från styrande organ ingår i 

skapandet och konstruerandet av samhället och människor. Genom detta syftar teorin till att 

skapa ömsesidig förståelse, socialt samförstånd och överrenskommelser mellan styrande 

organ och medborgare som förbättrar och förverkligar mänskliga behov. Menke (i Rasmussen 

1998) beskriver att den kritiska teorin kan ses som ett element av olika former av ageranden 

som sedermera leder till nya sociala omständigheter och som är en del av en kamp vars mål är 

att rationalisera förutsättningarna för ett samhälle för fria människor. Bohman i (Rasmussen 

1998) menar att den teorin till stor del har en strävan att samhället och dess styre mer ska rikta 

sig mot en demokratisk styrelseform.  

Payne (2005) beskriver att teorin även dras mot kollektiva aktioner och att kritisk teori och 

praktik lyfter fram aspekter av livet så som maktens betydelse, klass och status samt 

betydelsen av genus och förtryck. Genom detta gör kritisk teori dessa idéer tillgängliga och 

användbara för socialt arbete i mer begriplig form. 

 

Empowerment 

 
Askheim (2007) redogör för olika infallsvinklar inom empowerment. Ordet härstammar från 

engelskans ”power” vilket kan översättas som kraft, styrka eller makt. Den översättningen kan 

ses som en övergripande syn på begreppet, nämligen att personer eller grupper som befinner 
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sig i en maktlös position i samhället skaffar sig en styrka som kan ge dem kraft att ta sig ur 

maktlösheten. Tanken är att de personer eller grupper som befinner sig i en maktlös position, 

genom denna mobilisering blir medvetna om sin situation och då kan motarbeta de krafter 

som förtycker dem. I och med detta får människorna mer inflytande över sina egna liv, vilket 

också är målsättningen inom denna syn på empowerment. Empowerment kan med andra ord i 

denna kontext ses som både ett mål och ett medel för att förbättra sin livssituation. 
En form av empowerment som enligt Askheim (2007) kallas för etablering av motmakt 

handlar främst om att se sambanden mellan den unika individens livssituation och de 

samhälleliga och strukturella förhållanden som råder. Synsättet grundar sig i att försöka stärka 

de individer och grupper i samhället som befinner sig i en maktlös position på ett sätt att de 

kan få kraft att ändra på de villkor som gör att de är förtyckta. Detta kan till exempel ske 

genom olika processer eller aktiviteter som bidrar till att människorna får bättre 

självförtroende och en bättre självbild, samt även större kunskaper och färdigheter. En 

utgångspunkt i denna grundsyn är att människornas enskilda position i samhället inte är 

självförvållat, utan snarare ett resultat av historiska processer skapta av människan. Dessa 

historiska processer ligger till grund för vilken grad av makt eller kontroll människor har över 

sina egna liv, liksom graden av maktlöshet. Eftersom dessa förhållanden är skapta av 

människan själv och inte av naturen, kan de även förändras av människan. Därför är det även 

av största vikt inom denna inriktning av empowerment att medvetandegöra individen om 

sambandet mellan dennes livssituation och de yttre, samhälleliga förhållandena.  Utöver detta 

menar Askheim (2007) att det även är betydelsefullt att få individen att bli medveten om att 

denne inte är själv i sin situation. Tanken är att detta medvetandegörande ska leda till en 

åtgärd från individen vilket i sin tur kan leda till en kollektiv handling. Ansvaret för den 

enskilda individens situation ligger inte hos individen själv utan kan istället sägas vara ett 

resultat av ett samhälleligt förtryck.  

Freire (1996) menar att det viktigaste verktyget för att skapa ett sådant medvetandegörande 

bland individerna är dialogen.  Genom att samtala med varandra får människan möjlighet till 

att öppna upp ögonen och själva komma till insikten att de faktiskt är nedtryckta samt hur 

förtrycket fungerar. Att få människor att komma till denna insikt är avgörande för att få till en 

förändring. Dialogen ska i det långa loppet leda till ett kollektivt handlande. En viktig 

målsättning med att medvetandegöra människorna är att maktskillnaderna mellan experter och 

brukare ska raderas i socialt arbete. Denna syn av empowerment strävar efter att stärka 

brukarens inflytande på utformningen av sitt eget hjälputbud. Även Askheim (2007) belyser 

dialogens centrala roll i användandet av empowerment. Huvudsakliga metodiska principer för 

yrkesmannen blir då att genom dialog med brukaren medverka till att klienten blir medveten 

om sin situation och vad som krävs för att förändra på den i en positiv riktning. Den 

professionelles roll blir i detta avseende att genom sin kompetens hjälpa mottagaren att 

fundera kring möjliga resultat och konsekvenser av de handlingsalternativ som finns. Denna 

form av empowerment handlar till stor del om att avlägsna eventuella blockeringar som 

individen har som förhindrar individens utveckling. Den som använder sig av empowerment, 

oavsett inriktning måste ha i åtanke om den egna rollen och den egna praxisen. 

Adams (2003) menar att begreppet empowerment är en föränderlig aktivitet som 

kontinuerligt borde omdefinieras och rekonstrueras av såväl professionella som brukare. 

Brukarna ska genom handling och ord förbättra kontrollen över den service som de erbjuds. 

Begreppet borde grunda sig i de omständigheter som rör de som använder hjälputbudet, inte 

av dem som erbjuder det. Detta är problematiskt eftersom de individer som oftast behöver 

hjälp av samhället är de människor som är svagast och behandlas sämst, vilket gör det svårt 

för dessa individer att stå upp mot orättvisorna och de människor och strukturer som 

förtrycker dem. Det är även en fara att de personer som har makten att hjälpa utsatta 
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människor riskerar att ”köra över” dem genom att själva ta kommandot över vilken hjälp de 

anser vara lämpligast.  

Starrin (2007) beskriver betydelsen av att ett gott förhållningssätt till klienten i 

empowerment inom socialt arbete, samt hur fackmannen kan använda makten på ett bra sätt. 

Genom att använda sig av ett bra förhållningssätt som involverar respekt och ödmjukhet 

bidrar detta till att brukaren känner sig trygg och får goda självkänslor. Detta är ett enkelt sätt 

att genom ett bra förhållningssätt stärka den utsatta människan. På samma sätt som ett gott 

förhållningssätt kan stärka en utsatt människa kan ett dåligt förhållningssätt försvaga denne, 

genom att tillexempel fokusera på en persons brister och svagheter istället för styrkor och 

förmågor. Ett dåligt förhållningssätt, till exempel genom att förödmjuka, förlöjliga eller 

kränka någon kan i sin tur ge upphov till psykisk ohälsa, aggressioner och våld.  

Tengqvist (2007) menar att genus och empowerment används som ett utmärkande 

perspektiv i praktiskt arbete, metodutveckling och samhällspåverkan såväl i Sverige som 

internationellt. Empowerment handlar i detta avseende om att arbeta med att belysa och 

förändra maktstrukturer på ett sätt att det främjar samhällets alla individer och grupper. 

Utgångspunkten ligger i att identifiera utsatta gruppers styrkor för att skapa ett samhälle där 

alla människor fyller en funktion.  

Askheim (2007) menar att en tankesyn som delas av alla inriktningar inom empowerment 

är att de har en positiv människosyn som grundar sig i att individen i grunden ses som ett 

aktivt och handlande subjekt som vill och vet sitt eget bästa, bara rätt förutsättningar finns. 

Tengqvist (2007) redogör för tre förhållningssätt som är centrala inom arbetet med 

empowerment. För det första handlar det om en människosyn som ser individen som kapabel 

om rätt förutsättningar ges. Vidare ska fokus ligga på alla människors lika värde och 

rättigheter. För det tredje ska maktstrukturer synliggöras och förändras så att de ger ett utryck 

för respekt för människors lika värde och rättigheter. 

Metod  

I metoddelen redogörs för hur vi har gått tillväga i arbetet med vår kvalitativa studie och vilka 

intervjupersoner som har valts ut. En beskrivning ges även av hur data har insamlats och 

bearbetats. Vidare tas det upp vad som kan ha kommit att påverka resultatet samt betydelsen 

av förförståelsen hos författarna. Dessutom beskrivs några etiska principer som är viktiga att 

vara medveten om under forskningsprocessen.  

Val av metod  

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i arbetet. Enligt Larsson (2005) inordnar sig den 

kvalitativa forskningen till forskningsstrategier som vill ta fram beskrivande kvalitativa data 

om individers eller aktörers skrivna eller språkliga yttranden samt observerbara handlingar. 

Vår datainsamling har huvudsakligen bestått av öppna intervjuer och olika former av 

dokumentanalyser. Författaren beskriver att öppna intervjuer och dokumentanalyser hör till de 

vanligaste formerna av datainsamling inom kvalitativ metod. Vidare anser Larsson (2005) att 

den kvalitativa strategin lämpar sig väl för att i detalj beskriva och analysera exempelvis 

vetenskapliga och/eller skönlitterära texter eller forskningsintervjuer. Syftet med detta är 

vanligtvis att beskriva och försöka förstå en persons upplevelser utifrån ett studerat avseende. 

Eftersom mycket av vårt arbete har handlat om att beskriva och analysera exempelvis 

vetenskapliga texter samt att försöka förstå hur olika personer upplever sina arbeten anser vi 

att denna typ av metod lämpat sig bäst för vårt arbete.   
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Med vår undersökning försöker vi ge svar på hur svenska socialarbetare eller 

frivilligarbetare arbetar med frågor som rör barns rättigheter, främst gällande skola och 

utbildning i Togo. För att svara på denna fråga har vi kontaktat svenska socialarbetare som 

själva har erfarenheter av dessa frågor och som själva varit på plats i Togo och som jobbat 

med detta. Återigen lämpar sig den kvalitativa metoden bäst för detta ändamål. Holosko 

(2010) menar att den kvalitativa metoden är att föredra om man har för avsikt att belysa 

någons livserfarenheter utifrån dennes perspektiv som upplevt situationen och skapa en 

mening av det. Även om den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för detta ändamål, är vi 

medvetna om att det är svårt, om inte omöjligt, att lyckas klarlägga någons erfarenheter 

utifrån dennes perspektiv på ett oproblematiskt sätt. Detta då vår egen förförståelse och 

tolkning kan färga den beskrivning som ges. 

Bryman (2011) belyser att den hermeneutiska metoden har sitt ursprung inom 

samhällsvetenskapliga forskningar och kvalitativa studier då det handlar om tolkningar av 

människors handlingar och att syna samt förstå faktorer ur den sociala aktörens vinkel. 

Hermeneutiken är en god strategi för att förstå och tolka såväl texter eller dokument såväl 

som sociala handlingar och liknande företeelser som inte är av dokumentär karaktär. 

Ambitionen med vår studie har varit att konsultera olika experter inom svenska organisationer 

för att sedan förmedla och tolka deras sanning och erfarenheter utifrån organisationernas 

arbetssätt och synvinkel. Genom en hermeneutisk ansats som en av utgångspunkterna i våra 

intervjuer har vi försökt få en djupare förståelse och tydligare innebörd angående 

intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser kring hur det är att bedriva socialt arbete i 

Togo och vad som är viktigt att främja i deras arbete gällande de aktuella frågor som tas upp i 

vår kvalitativa studie.  

Enligt Larsson (2005) är det induktiva tillvägagångssättet en viktig kvalitativ strategi för 

att kunna skapa bra förutsättningar för att den undersökta aktören ska få bra möjligheter att 

med sina egna ord beskriva sina upplevelser i olika avseenden. Sohlberg (2009) menar att det 

induktiva perspektivet genererar en teori utifrån en sammanfattning av data som observerats. 

Tillvägagångssättet kan med andra ord beskrivas som en generell verklighetsbeskrivning 

grundad på observerade data. Då vi använt oss av en kvalitativ inriktning på vår forskning 

anser vi att den induktiva strategin lämpat sig bäst för vårt arbete. Genom att låta 

intervjupersonerna berätta om olika fenomen med egna ord önskade vi sedan att sammanfatta 

all data och därefter redovisa deras verklighetsbeskrivning.    

Patel & Davidson (2003) beskriver ett induktivt tillvägagångssätt som handlar om att 

forskaren läser och delar upp materialet tills mönster blir tydliga. Denna strategi kallas för 

fenomenografi och kännetecknas av att forskaren använder sig av kvalitativa intervjuer där 

respondenten med egna ord ger en beskrivning av sin uppfattning kring ett visst fenomen. De 

teorier som genereras av fenomenografin ska dock inte ses som slutgiltiga lagbundenheter, 

detta eftersom människors uppfattningar kan förändras över tid. Det framstår som att delar av 

ett fenomenografiskt tillvägagångssätt lämpar sig bäst för vårt arbete eftersom att våra teorier 

skall ses mer som beskrivna uppfattningar om ett visst fenomen snarare än några slutgiltiga 

lagbundenheter. 

Urval   

 

De personer som vi intervjuat i vår studie är centrala individer inom svenska humanitära 

organisationer som arbetar med frågor rörande barns rättigheter i Togo. De organisationer 

som vi vänt oss till är SoUG, PMU, Barnfonden och Tam-Tam. Totalt har vi intervjuat fem 

personer från nämnda organisationer. Anledningen till att vi vände oss till dessa 
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organisationer var i första hand för att de har en aktuell koppling till Togo. Även om 

organisationerna har en gemensam referenspunkt i att de önskar utföra ett arbete kring barns 

rättigheter i Togo så skiljer de sig från varandra på flera olika sätt. Tam-Tam som är 

förankrade i Örebro har endast ett fåtal medlemmar. Trots att organisationen är relativt liten 

på den internationella arenan har den goda lokala förbindelser i Togo. Den regionala 

anknytningen till Örebro liksom dess storlek på verksamheten fångade vårt intresse att 

undersöka hur en liten organisation med mindre resurser klarar av att arbeta internationellt. 

SoUG:s koncept med att skicka iväg utbildade och yrkesverksamma socionomer är ovanligt 

för svenska organisationer, vilket samtidigt är särskilt intressant för oss som utbildas till 

socionomer. Dessutom ansåg vi att det var intressant att undersöka hur en nystartad 

organisations ”ofärgade” tankar och idéer såg ut gällande att bedriva socialt arbete i Togo 

innan deras tilltänkta projekt skridit till verket.  

Utmärkande för PMU är att de är väletablerade internationellt och att de till skillnad mot 

de andra organisationerna har en religiös värdegrund. Barnfonden är även de stora 

internationellt men skiljer sig från de övriga organisationerna genom att ha en central 

utgångspunkt i frågor som rör barn. Tillsammans utgör dessa organisationers olika 

inriktningar en intressant bredd som vi anser vara utmärkande för humanitära organisationer i 

Sverige, vilket var ytterligare en anledning till att dessa organisationer kom med i vår studie.  

Formellt sett företräder de personer vi intervjuat för PMU:s räkning främst Eskilstuna 

Pingstförsamling men bedriver samtidigt socialt arbete på uppdrag av PMU, varför vi valt att 

använda oss av uppdragsgivarens namn. Övriga intervjuer har skett med personer med en 

central förankring i respektive organisation.  

Syftet med hur vi valt ut vilka personer och organisationer som skulle vara med i vår studie 

grundade sig i att försöka få ett så direkt svar som möjligt på våra forskningsfrågor. Enligt 

Bryman (2008) är den vanligaste formen av urval inom den kvalitativa metoden det så kallade 

ändamålsenliga urvalet, som har att göra med hur man väljer ut urvalsenheterna 

(organisationer, människor, departement mm.). Dessa enheter väljs ut med den huvudsakliga 

uppgiften att försöka ge svar på de frågeställningar som ställs. Vi har på grund av detta valt ut 

människor som kan anses som experter med stor kunskap och erfarenhet inom sin 

organisation angående deras sociala arbete i Togo, varav flertalet av dem också har arbetat 

med olika frågor och projekt i landet. Bryman (2011) kallar dessa personer för 

nyckelinformatörer, vilket då innebär att forskaren identifierar och konsulterar de som är 

experter inom det område som undersökningen handlar om. En fördel med 

nyckelinformatörerna är att de ofta kan ge en bred syn på vilka behov som målgruppen de 

arbetar med har, samt att de har god kunskap angående vilka tjänster som krävs för arbetet 

med målgruppens behov. Viktigt i vårt urval har därför också varit att de personer vi valt att 

konsultera för vår studie även ska ha en bred insyn i hela organisationens arbete för att kunna 

uppvisa en helhet angående organisationens alla tjänster och visa på skillnader mellan olika 

behov hos de målgrupper som behöver främjas genom deras sociala arbete.  

Genom ett par nyckelinformatörer i SoUG fick vi tag i Tam-Tam via ett så kallat 

snöbollsurval. Bryman (2011) beskriver att ett snöbollsurval är när du via redan valda 

personer i din studie når fram till ytterligare personer som tas med i urvalet tills att du har fått 

så många intervjuer som undersökningen kräver. Övriga organisationer fann vi genom att 

söka på svenska biståndsorganisationer på sökmotorn google på internet.  

En svaghet kan utrönas i och med att utvalda representanter från aktuella organisationer i 

studien blev intervjuade var att det i ett flertal fall endast var enskilda personer som fick stå 

för en hel organisations tankar och arbetsbeskrivningar. Ett problem med detta kan vara att vi 

därför riskerat att missa adekvat information när endast en person och intervjuats samt att 

intervjupersonen kan ha haft en förförståelse som då fått innefatta hela organisationens 
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tillvägagångssätt och synpunkter. En skillnad som är viktig att belysa är att vid en av 

intervjuerna så var det två personer som intervjuades för organisationens del medan det i 

övriga intervjuer endast var en person som blev intervjuad. Anledningen till att två personer 

inom Eskilstuna Pingstförsamling intervjuades var för att de två representanterna tillsammans 

hade den kunskap och de svar som vi behövde ta del av i vår studie. Eftersom intervjun 

innehöll två personers upplevelser och svar kan det ha påverkat svaren så tillvida att den ena 

partens svar har kunnat stärkas och bekräftas av ytterligare en person till skillnad mot när vi 

intervjuat övriga organisationer.  

Litteraturgenomgång 

 

Några av de huvudsakliga uppgifterna för en litteraturgenomgång är enligt Bryman (2011) att 

på ett relevant sätt välja ut och tyda vad andra har gjort inom det aktuella intresseområdet 

samt att forskaren ska tillskaffa sig argument som styrker de teman man valt att fördjupa sig i. 

Under genomgången av litteraturen är det av stor vikt att forskaren hela tiden är medveten om 

arbetets målsättning. Utöver att återge teorier och uppfattningar som andra forskare har är det 

även viktigt att tolka dessa på ett kritiskt sätt samt att använda materialet som ett stöd för egna 

åsikter och argument. Vi anser att vi på ett noggrant och kritiskt sätt har valt ut relevant 

information som styrker de teman vi använder oss av på ett bra sätt. Under vår 

litteraturgenomgång har vi hela tiden varit väl medvetna om vårt mål med studien. 

Målsättningen kan sägas ha varit vår ledstjärna i arbetet med att finna bra information. Utöver 

den information vi använt oss av i studien har vi även läst in oss på området på en bredare 

front för att skapa en djupare förståelse i ämnet. 

 Bryman (2011) belyser vikten av att säkerställa kvalitén i inläsningsfasen. Detta kan vara 

tidskrävande varför forskaren bör ägna en stor del av tiden till detta i början av arbetet. Några 

faktorer som är bra att uppfylla vid en litteraturgenomgång är att genomgående dokumentera 

de referenser som används ifall det skulle behövas gå tillbaka till dem senare i arbetet. Vidare 

skall författaren förhålla sig kritiskt till den insamlade litteraturen. Den litteratur som insamlas 

ska motivera de egna forskningsfrågorna på ett bra sätt, därför bör forskaren inte ta med all 

den litteratur som denne tagit del av då tvivelaktigt material kan försvaga frågeställningarnas 

relevans. Vidare kan litteraturgenomgången ses som en genomgående process under studiens 

gång då forskaren hela tiden kan behöva sätta sig in i nytt material. Dessa faktorer är något vi 

hela tiden har varit medvetna om under vår genomgång av litteraturen. Innan själva 

forskningsfrågan formulerades började vi med att läsa in oss på området som vi hade för 

avsikt att studera. Detta var ett tidskrävande arbete men var till vår fördel i slutänden. Under 

arbetets gång fann vi ny information som granskades på ett kritiskt sätt. Genomgående skrevs 

de referenser ner som vi använt oss av för att de inte ska försvinna. Däremot fann vi endast ett 

fåtal forskningar kring strukturellt socialt arbete i Togo vilket kan påverka vår studie i och 

med att det blev en övervikt av forskning angående hur socialt arbete bedriv på individnivå.  

Vi använde oss av olika databaser för att söka relevant litteratur och för att finna tidigare 

empiri gällande vårt ämnesområde. Via databaserna Summon och Social Services Abstracts 

använde vi oss av sökord som international social work, non-governmental organizations, 

education in West Africa, gender and education, school in Togo. Vi fann såväl nationell som 

internationell forskning och empiri som vi använt oss av i vår studie. Utöver de två nämnda 

databaserna söktes även litteratur vid Örebro Universitets bibliotek samt vid Örebro 

stadsbibliotek.  
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Datainsamlingstekniker  

 

Den huvudsakliga datainsamlingstekniken som vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer. 

Patel & Davidson (2003) skriver att kvalitativa intervjuer oftast innehar en låg grad av 

standardisering, vilket betyder att frågorna som ställs under intervjun öppnar upp för 

intervjupersonen att formulera svaren med egna ord. Bryman (2011) beskriver att det finns 

olika former av kvalitativa intervjuer för forskaren att använda sig av. En av de vanligaste 

formerna är den så kallade semistrukturerade intervjuformen. Denna intervjuform 

kännetecknas av att forskaren har en intervjuguide med olika teman som ska behandlas under 

intervjutillfället. De som svarar på dessa frågor har en stor frihet att själva styra över 

formuleringen av svaren. De frågor som ställs i intervjuguiden behöver inte ställas i en 

särskild ordning utan kan anpassas utifrån intervjusituationen, även om det är vanligast att de 

ställs i den ursprungliga ordningen. Vidare kan intervjuaren även komplettera med andra 

frågor som är kopplade till vad intervjupersonen sagt tidigare under samtalets gång. Denna 

form av intervjuprocess är med andra ord flexibel. Innan våra intervjutillfällen konstruerades 

en intervjuguide med olika teman som täcker våra frågeställningar. Dessa teman följdes av 

noggrant formulerade frågor som strukturerades upp i en särskild ordning för att få ett bättre 

flyt under intervjuerna. Även om tanken var att ställa frågorna i en viss ordningsföljd var vi 

flexibla att ändra på ordningen under själva intervjutillfällena i de fall som det passat bättre 

till vad intervjupersonen har att sagt. Vi fyllde på med lämpliga följdfrågor som uppstått 

under intervjuns gång. Vi är dock medvetna om att våra intervjuguider skiljer sig något i 

formulerandet beroende på vilken organisation som intervjuades. Anledningen med detta var 

att SoUG ännu inte hade startat upp sin verksamhet fullt ut vid intervjutillfället till skillnad 

mot övriga organisationer, vilket gjorde att deras frågor fick omformuleras till viss del. 

Innebörden av frågorna i samtliga intervjuer är dock likvärdiga. Frågornas olika formulerande 

bör därför inte påverka sättet kring hur datan har samlats in eller hur den har tolkats. Bryman 

(2011) menar vidare att den semistrukturerade intervjun lämpar sig bäst för forskare som i 

inledningen av sin undersökning har ett förhållandevis tydligt fokus, för att på detta vis kunna 

ta sig an specifika frågeställningar. Detta stämmer väl överens med hur vi lade upp vårt 

arbete. I inledningen av arbetet fanns ett klart fokus på vad vi ville undersöka och ställde 

utifrån detta upp relevanta frågeställningar kopplat till detta. Vidare skriver Bryman (2011) att 

denna form av intervju är att föredra då undersökningen genomförs av mer än en forskare, för 

att kunna säkerställa ett visst lägsta värde av jämförbarhet i intervjuandet. Detta kunde vi ta 

till oss eftersom vi var två stycken som genomförde studien. I de situationer då 

undersökningen har för avsikt att studera fler än ett fall är det enligt Bryman (2011) vanligast 

att använda sig av en viss form av struktur i undersökningen för att kunna jämföra de olika 

fallen med varandra på ett bra sätt. I vår undersökning ingick det flera olika organisationer, 

varför det var lättare för oss att jämföra organisationerna genom att vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer. Samtliga organisationer förutom Barnfonden intervjuades 

personligen. 

 Eftersom vi studerar i Örebro och Barnfondens kontor finns i Malmö möjliggjorde en 

onlineintervju för oss att ta med organisationen i vår studie då varken vi eller intervjupersonen 

hade möjlighet att träffas personligen. Onlineintervjun genomfördes via e-post. Bryman 

(2011) menar att en fördel i och med att genomföra en onlineintervju är att du då bereds 

möjlighet att intervjua personer som annars skulle kunna vara svåra att få med i 

undersökningen. Vidare menar författaren att det också gynnar undersökningen så tillvida att 

de personer som annars har svårt att delta, enklare kan anpassa sin medverkan utifrån sina 

behov och när personerna väl har tid kan de då svara på intervjufrågorna i lugn och ro. 

Intervjupersonen fick i det här fallet en deadline när vi senast behövde svaren och kunde 
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därför under en begränsad tid och utefter sitt eget behov välja att svara på frågorna när det 

passade denne bäst. Något som möjliggjorde det för oss att få med organisationens syn och 

arbetsbeskrivning i vår undersökning vilket vi ansåg var av stor betydelse.   

Bryman (2011) anser att ett par nackdelar med onlineintervjuer är att de spontana svaren 

som råder vid intervju ansikte mot ansikte ofta går förlorad här. Detta var något som vi inte 

ansåg vara av alltför stor vikt i det här fallet. Dessutom menar författaren att ytterligare en 

nackdel är att det kan framstå som betydligt svårare för intervjuaren att skapa en bra och 

fungerande relation till intervjupersonen och få denne engagerad gällande onlineintervjuer.    

En fördel med onlineintervjuer som Bryman beskriver (2011) är att forskaren undgår att 

behöva transkribera intervjun efter att frågorna är ställda och svaren har tillkommit, vilket 

spar in tid. Svaren vid onlineintervjuer kan dessutom tendera att bli desto mer detaljrika och 

genomtänkta än vid intervjuer ansikte mot ansikte då intervjupersonen ges mer tid och kan gå 

tillbaka och se över och komplettera sina svar innan de skickas.  

Några kompletterande frågor som vi ansåg nödvändiga för studien togs även över telefon 

och spelades in via telefon med Barnfonden. Bryman (2011) menar att en telefonintervju ofta 

tar mindre tid i anspråk än en direkt intervju men att en eventuell brist precis som vid en 

onlineintervju kan vara att du undgår att se intervjupersonens kroppsspråk och gester som 

ibland kan framstå som en förtydligande faktor till de svar som intervjupersonen ger. 

Eftersom det endast var ett fåtal frågor och inte en hel intervju ansåg vi precis som med 

onlineintervjun att detta var ett effektivt tillvägagångssätt för att garantera ett snabbt svar från 

Barnfonden istället för att invänta ytterligare respons via e-post.  

Reliabilitet & Validitet 

 

Bryman (2011) tydliggör att validitet avser undersökningens giltighet och att de 

mätinstrument som studien använder sig av väl motsvarar undersökningens syfte och 

frågeställningar. Mätningsvaliditet kallas också för begreppsvaliditet. Utifrån detta hade vi 

kontinuerligt under undersökningens gång ett tydligt fokus på det syfte och de frågeställningar 

som föreliggande studie har. På det sättet har de begrepp som vi använde oss av under våra 

intervjuer hela tiden motsvarat de begrepp som finns i vårt syfte och frågeställningar. Genom 

att vi höll oss till samma begrepp och förtydligade dem för våra intervjupersoner minskade vi 

risken för eventuella feltolkningar och kunde försäkra oss om att vi verkligen fick svar på det 

vi önskat att undersöka.  

Vidare beskriver Bryman (2011) respondentvalidering, vilket innebär att forskaren 

förmedlar de resultat och svar till de människor som har ingått i undersökningen för att få 

bekräftelse på att den beskrivning forskaren förmedlar är riktig. Efter transkriberingen av alla 

intervjuer samt när resultatet av studien var klar skickades texten ut till samtliga 

intervjupersoner på nytt. På så sätt gavs personerna möjlighet att komma med ändringar eller 

tillägg angående studien och de intervjuer som genomförts. Detta var också för att försäkra 

oss om att det rådde en god överensstämmelse mellan de begrepp som vi använde oss av och 

det resultat vi kom fram till angående de uppfattningar och erfarenheter som 

intervjupersonerna beskrev. 

Enligt Bryman (2011) kallas ofta reliabilitet för pålitlighet inom kvalitativa 

undersökningar. Författaren belyser att reliabilitet handlar om i vilken mån den information 

som framkommer är tillförlitlig, varpå om resultaten blir snarlika ifall undersökningen 

genomförs på nytt eller ifall studien påverkats av slumpmässiga faktorer. Vidare beskriver 

Guba & Lincoln (i Bryman 2011) att gällande tillförlitligheten av studien skall ett granskande 

synsätt antas i så stor mån som möjligt under själva undersökningen. Under kvalitativa 
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undersökningar påverkas bland annat reliabiliteten eller pålitligheten av aspekter som 

genomförandet av intervjuerna och hur forskaren har genererat data. Vid samtliga 

intervjutillfällen användes en mp3-spelare för att spela in samtalen. Detta möjliggjorde att vi 

kunde återgå till intervjupersonernas svar från inspelningen, vilket bör ha minskat risken för 

att resultatet misstolkats. Även om intervjuerna har spelats in och vi har varit två som 

intervjuat går det inte att helt säkerställa att vi inte påverkat data eftersom det alltid kan finnas 

en risk för att något har misstolkats på grund av den mänskliga faktorn.  

Guba & Lincoln (i Bryman 2011) belyser vikten av att kunna styrka och konfirmera det 

som undersöks, med insikten av att det är omöjligt att skapa en komplett objektivitet i 

kvalitativa studier. Detta betyder att du så långt som möjligt ska kunna säkerställa att du inte 

medvetet har påverkat utförandet av undersökningen och dess resultat med personliga 

värderingar eller teoretiska inriktningar. Eftersom vi försökte ställa så öppna intervjufrågor 

som möjligt till intervjupersonerna och sedan transkriberade var för sig innan intervjuerna 

sammanställdes tillsammans så har vi kunnat säkerställa så långt som möjligt att vi inte 

försökt ta in personliga värderingar i framställandet av undersökningens material och resultat. 

Då kvalitativa intervjuer medför en aktiv roll hos den som intervjuar kan detta påverka 

studiens tillförlitlighet. Faktorer som hur intervjuaren ställer frågorna kan färga 

intervjupersonens sätt att svara på, vilket är något som kan ha skett under de intervjuer som vi 

utförde. Bryman (2011) påpekar att en kvalitativ studie ofta är ostrukturerad och subjektiv på 

det sättet att undersökningen är beroende av forskarens egen uppfinningsrikedom, vilket gör 

det svårt att skapa en replikation av en särskild undersökning. I en kvalitativ undersökning är 

det forskaren som är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen och det som forskaren 

väljer att inrikta sig på är till stor del beroende av dennes intressen.  

Databearbetning  

 

Den data som vi tog fram bestod i första hand av en stor mängd text. Dels text från böcker och 

artiklar som vi samlat in men även från de intervjuer vi har genomfört. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och analyserades därefter så nära inpå intervjutillfället som möjligt. 

Patel & Davidsson (2003) påpekar att det kan vara en fördel att påbörja analysen av intervjun 

medan den är ”i färskt minne” för att på detta vis få ett så ”levande” förhållande som möjligt 

till sitt material. En annan viktig aspekt vid bearbetning av data är enligt Patel & Davidsson 

(2003) att avse gott om tid till att läsa igenom hela textmaterialet flera gånger. Detta är något 

som till viss del brast hos oss då tiden inte räckte till för att gå igenom texten så många gånger 

som vi önskade. En del data som framkommit ur samtliga intervjuer redovisades inte då all 

information inte ansågs besvara den aktuella frågeställningen i studien. De teman som vi 

använt oss av i analysen har uppstått för att kasta nytt ljus över resultatet och analyserades 

sedan utifrån de teoretiska utgångspunkter som finns i studien samt valda delar av 

tolkningsramen.  

Analysmetoder  

 

Enligt Larsson (2005) finns det olika former av så kallad triangulering för att öka 

trovärdigheten och säkerheten i datainsamling och vid analys. Den typ av triangulering som vi 

har använt oss av kallas för teoritriangulering. Författaren menar att denna typ av 

triangulering syftar till att använda olika teoretiska perspektiv vid analysen av insamlad data. 

Genom att använda sig av flera olika teorier vid analysen menar författaren att fenomenet som 

undersöks kan få en mer mångsidig bild. Denna typ av analysmetod stämmer överens med hur 
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vi har analyserat de resultat vi kommit fram till. För att lyfta fram en mer mångsidig bild av 

syftet och frågeställningarna har vi använt oss av två olika teorier. Vidare tänkte vi att 

trovärdigheten och säkerheten i datainsamlingen skulle att öka genom att vi använde oss av en 

teoritriangulering. De teorier som vi valt att utgå ifrån vid analysen av resultatet är 

empowerment och kritisk teori. Vi ansåg att dessa två teorier täckte upp vårt arbete på ett bra 

sätt utifrån två olika sätt att se på begreppet socialt arbete. Med empowerment önskade vi 

främst rikta in oss på en individnivå av begreppet socialt arbete medan den kritiska teorin 

framför allt hade för avsikt att belysa olika aspekter av en samhällsnivå. Utöver dessa teorier 

har vi även valt att till viss del analysera resultatet utifrån ett bemötandeperspektiv då 

bemötandet kan ses som en central del i organisationernas arbete. 

Förförståelse 

 

Anledningen till att vi har gjort en studie angående socialt arbete i Togo grundar sig i att 

författarna har ett genuint intresse för internationellt socialt arbete. Genom att vi kom i 

kontakt med organisationen Socionomer Utan Gränser blev vi nyfikna på deras nystartade 

projekt angående att främja elevhälsan i Togo. Detta ledde till att vi började söka efter om, 

och i så fall hur, andra humanitära organisationer bedrev socialt arbete i Västafrika. Tidigt 

framgick det att ett flertal andra svenska organisationer bedrev socialt välfärdsarbete i Togo. 

Detta var startpunkten till hur arbetets syfte utvecklades och formulerades.  

Etiska överväganden 

 

Några allmänna etiska riktlinjer som är viktiga att tänka på vid kvalitativa studier är det 

informerade samtycket som handlar om att forskaren i förväg informerar de personer som ska 

intervjuas om studiens syfte och hur arbetet är upplagt överlag. Till det informerade 

samtycket hör även att intervjupersonerna ska få reda på vilka eventuella fördelar och risker 

som kan tänkas finnas med att delta i studien, samt att intervjupersonerna också bör 

informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst under studiens gång kan få 

avbryta sitt deltagande (Larsson, 2005; Vetenskapsrådet, 2012). 

Vi tog hänsyn till olika etiska överväganden då vi genomförde våra intervjuer. Först och 

främst nämns vi inte intervjupersonerna vid namn då vi redovisat våra resultat. Vidare 

redogjorde vi i förväg för intervjupersonerna om det informerade samtycket. Vi redogjorde 

med andra ord i förväg redogjort för studiens övergripande upplägg och syfte för 

intervjupersonerna. Vi ansåg heller inte att deltagarna riskerade att uppleva några fördelar 

eller risker genom att delta i vår studie eftersom samtliga aktörer hölls anonyma. Våra 

intervjupersoner var även medvetna om att de när som helst under studiens gång kunde 

avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitet är en annan etisk riktlinje som är viktig för forskaren att ha i åtanke vid 

intervjuer. Denna riktlinje handlar om att all framkommen data under intervjutillfället som är 

personlig måste behandlas varsamt så att den inte redovisas på ett sätt som riskerar att avslöja 

intervjupersonens identitet. Om denna känsliga information inte kan redovisas på ett diskret 

sätt måste forskaren få ett godkännande från intervjupersonen innan informationen kan 

redovisas (Larsson, 2005; Vetenskapsrådet, 2012). Kravet på konfidentialitet var inte något 

problem för oss att uppfylla eftersom all den information som vi använde oss av fått ett 

godkännande av intervjupersonerna. Vi har alltså redovisat vår framtagna data för deltagarna 

innan den redovisats officiellt. Detta gjorde vi genom att e-posta de utvalda delar som vi 

använt oss av i arbetet från respektive intervju till respektive deltagare. 
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Resultatredovisning 

Under resultatredovisningen följer en sammanställning av samtliga organisationers svar på de 

frågeställningar som förekommer i arbetet. Resultatet återspeglar sig i de intervjuer som har 

gjorts med respektive organisation.  

Vilka faktorer ser de svenska organisationerna som viktigast i arbetet för 

att främja barns rätt till skolgång och utbildning i Togo? 

 

Gemensamt för de svenska organisationerna är betydelsen av att informera kring barns 

rättigheter, betydelsen av att barn utbildar sig och att skolan behöver bli mer jämställd sett till 

antalet pojkar och flickor som utbildas. SoUG menar att det idag inte är någon självklarhet att 

utbilda sig för en stor del av befolkningen i Togo. En central del i deras kommande arbete blir 

att informera befolkningen om vikten av att utbilda sig. Organisationens arbete med att 

bearbeta barns trauman nämns också som ett viktigt moment. Genom att erbjuda ett 

terapeutiskt stöd till barnen hoppas de kunna stärka barn att inse att de har kapaciteten och 

möjligheten som krävs för att utbilda sig.  

När det gäller flickors rätt till skolgång menar Barnfonden att det finns en negativ attityd i 

samhället som är viktig att arbeta med. Organisationen arbetar mycket med att komma ut i 

samhällen och informera och samtala med människor om varför barn, framför allt flickor har 

rätt till att utbilda sig och vad det är för vinst i detta. Att upplysa om och arbeta med både 

kvinnor och barns rättigheter är något som Tam-Tam menar är viktigt för att främja barns rätt 

att gå i skolan. ”Vi har märkt att synen på flickor är låg i landet. Det här är något vi måste 

göra någonting åt, det måste bli mer jämlikt.”  

SoUG menar att även om Togo har kommit en bit på vägen med exempelvis lagstiftningar 

som upplyser att barn inte får säljas eller arbeta och att barn har rätt till en grundutbildning så 

finns det fortfarande en del att arbeta med. De nämner flera faktorer som är särskilt viktiga när 

det kommer till arbetet de vill utföra för att stärka barns rättigheter angående skolan. Barnen 

måste själva få ta del av dessa rättigheter och kunna begripa den information som de får ta del 

av. ”Det är en sak att få det på papper och kunna läsa och höra det, men det är en helt annan 

sak att förstå det.” Organisationen nämner även att barnen ska kunna tillämpa dessa 

rättigheter i sina egna liv och att de lyckas förankra informationen hos föräldrarna så att de 

stödjer sina barn i dessa frågor. PMU anser att det fortfarande är många människor i landet 

som inte känner till att barnkonventionen finns eller vad den innebär. Genom att lära 

människor om konventionen och vikten av att utbilda sig hoppas organisationerna att 

människorna ska börja leva mer efter den kunskapen. 

Samtliga organisationers arbete med att främja barns rätt till utbildning utgår från 

barnkonventionen, som Togo alltså har skrivit under. PMU menar att de måste upplysa och 

informera lokalbefolkningen om att barnkonventionen överhuvudtaget existerar. Genom 

denna kunskap får befolkningen också ett dokument som hjälper dem att argumentera för 

viktiga frågor gällande barn, som exempelvis deras rätt till att gå i skolan och att få utbilda 

sig. Samtliga organisationer betonar att de på olika sätt vill stärka individerna och främja 

hjälpen till självhjälp. Vidare vill organisationerna arbeta med hållbar utveckling 

och organisationen samarbetar alltid med lokalbefolkningen och lokal personal. Barnfonden 

understryker vikten av deras samarbeten med lokalbefolkningen: ”Att samarbeta med 

lokalbefolkningen är en förutsättning för vårt arbete. Den lokala förankringen är mycket 
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viktig för en långsiktigt hållbar utveckling och för att verkligen angripa rätt problem på rätt 

nivå.” Tanken med att arbeta tillsammans med lokalbefolkningen handlar om att skapa ett mer 

jämställt och självgående samhälle såväl bland kvinnor och män och att öka förståelsen 

angående barn och flickors rättigheter. Inom PMU handlar självhjälpen i första hand om att 

informera människor om deras rättigheter så att de själva kan påverka och bidra till bland 

annat en bättre sjukvård och utbildning. Ett av Tam-Tams tydligaste tillvägagångssätt 

angående att stärka individerna i samhället är målsättningen med den skola som 

organisationen är med och driver. Visionen är att den i framtiden ska kunna bedrivas som en 

egen verksamhet av lokalbefolkningen utan Tam-Tams bistånd. SoUG vill genom 

psykosocialt arbete stärka barnens självförtroende och självständighet så att de bland annat 

ska kunna gå i skolan och utbilda sig. Då Togo idag till stor del saknar kurativt arbete vill 

SoUG belysa vikten av att ha kuratorer på plats som kan hjälpa barnen att bearbeta den sorg 

och de händelser som drabbat dem under livet så att de ska orka gå vidare med sina liv. De 

menar att det är viktigt att börja arbeta med barnen redan i tidig ålder då de barn som inte får 

hjälp snabbt löper en större risk att bli utåtagerande vilket ökar faran för att hamna i 

kriminella kretsar eller att börja med droger. En metod som organisationen kommer att 

använda sig av i det terapeutiska arbetet är bland annat motiverande samtal (MI). Vidare vill 

organisationen utbilda personal i landet så att de själva i framtiden ska kunna fungera som 

hemterapeuter för hela familjen i alla åldrar. Här är det då tänkt att organisationen ska vara 

med och konsultera, handleda och utbilda den lokala personalen.  

Dessutom menar SoUG att det är extra viktigt att få flickor att känna sig självständiga och 

kunna lita på sig själva samt att belysa vikten av att ha en egen försörjning även om de har 

man och barn. Genom att samtala om detta vill de få tjejer att våga utbilda sig, stå på egna ben 

och inte vara så beroende av männen. En viktig faktor i Tam-Tams arbete med att få fler barn 

att utbilda sig är att upplysa och föra kampanjer mot problemen med att skicka iväg sina barn 

eller sälja dem till barnagenter. Organisationen samarbetar därför med myndigheter, lokala 

militären och polisen för att peka ut och få fatt i dessa barnagenter och få hem barnen till sina 

familjer igen och få dem att börja gå i skolan som de bedriver. PMU samarbetar också med 

berörda myndigheter och försöker medvetandegöra barns föräldrar om riskerna med 

barnagenter som kommer för att ta med barnen för arbete och bort från skolorna.  

Den främsta faktorn som PMU annars nämner som viktigast i arbetet med att främja barns 

rätt till skolgång och utbildning i Togo är att det överhuvudtaget måste finnas en skola att gå 

till för barnen. Enligt organisationen ligger problemet i att det är för många barn och för få 

skolor i landet. Därför bedriver organisationen olika skolprojekt i Togo för att främja att fler 

barn får utbildning. Tam-Tam menar att tillgången till skolor är en katastrof i landet. Det finns 

få skolor, det är dåliga vägar till många av skolorna och de skolor som finns är dåligt rustade. 

Dessutom kostar skolmaterial, lärarlöner och inofficiella avgifter mycket pengar för de fattiga 

familjerna som därför väljer att ha barnen hemma. På grund av detta har Tam-Tam 

tillsammans med Paserosc rustat upp och startat en skola från årskurs ett till årskurs sex med 

ungefär 20 barn i vardera klass som är helt gratis för barnen. Dessutom betalar organisationen 

lärarnas löner. Barnfonden anser också att tillgången till skolor är dålig och har flera 

renodlade insatser där det gäller att arbeta för att det ska finnas en skola överhuvudtaget som 

barnen kan gå till. Organisationen menar att miljön i skolan är dålig och hindrar barn från att 

gå i skolan. Det finns sällan rent vatten där så barnen får ofta springa iväg långt på rasterna för 

att få tillgång till vatten från någon brunn. Barnfonden hjälper då till med att bygga 

närliggande brunnar i anslutning till skolorna och arbetar även aktivt med att försöka rusta 

upp skolor och göra dem säkrare för barnen.  

Eftersom fattigdomen är så utbredd i landet arbetar PMU också med mikrokrediter främst 

till mödrarna för att de ska kunna starta upp någon form av verksamhet som genererar 
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inkomst. Detta bidrar ofta till att familjen då kan få råd att skicka barnen till skolan som 

annars får vara hemma och arbeta. Barnfonden har också försörjningsprojekt i form av 

mikrokrediter som handlar om att föräldrarna ska få en egen eller högre inkomst så att de har 

råd att låta barnen gå i skolan.”Den utbredda fattigdomen är ändå den stora orsaken till många 

problem och är något som vi måste arbeta med på olika sätt”, menar Barnfonden.  

En till faktor som samtliga organisationer nämner som ytterst viktig för att främja barns 

möjlighet till skolgång i Togo är att fördjupa kunskapen hos lärare och personal för att 

förbättra undervisningen så att barnen lär sig något och inte hoppar av skolan. Vivallaskolan i 

Örebro arbetar genom Tam-Tam kring skolfrågor och undervisning. Mycket av pedagogiken 

som de lokala lärarna i staden Sokodé har kunskap i är något som de fått från Sverige. Varje 

gång elever och lärare från Vivallaskolan besöker Togo bistår de Paserosc och deras skola 

med pedagogisk utbildning och för en kontinuerlig dialog om olika utbildningsfrågor för att 

förbättra undervisningen. PMU samarbetar med olika kyrkor i landet där mycket av arbetet 

handlar om att försöka utbilda och träna ledarna för barn och ungdomar i församlingarna. 

Likaså fortbildar de skolpersonal. Deras arbete grundar sig bland annat i att diskutera och 

handleda gällande frågor som pedagogik, förhållningssätt, livsfrågor och barns utveckling. 

Barnfonden menar att eftersom det sällan finns utbildade lärare och de oftast har liten 

uppfattning kring barns rättigheter är det vanligt att det används hot och aga som bestraffning 

vilket gör att många barn hoppar av skolan eller aldrig börjar skolan. Barnfonden arbetar 

därför med att förebygga våld i skolan och få barn, personal och lärare att förstå 

konsekvenserna av att bruka våld. De för samtal och försöker att arbeta fram olika 

pedagogiska alternativ som lärarna kan ta del av för att hitta sätt att stävja våldet och 

samtidigt utbilda personalen i barns rättigheter. Utbildning av föräldrar är också något som 

PMU, Barnfonden och Tam-Tam menar är viktigt då de vill lära dem att läsa och skriva, dels 

för att öka deras självständighet samtidigt som de även önskar skapa en förståelse hos 

föräldrarna hur viktigt det är med utbildning så att de också motiveras att skicka sina barn till 

skolan. Målsättningen för Tam-Tam är att 70 procent av analfabetismen i Sokodé ska vara 

bekämpad 2015. Att nå 100 procent anser organisationen vara orealistiskt.  

Barnfonden menar att det fortfarande är så att undervisningen i Togo främst är på franska 

vilket är ett stort problem när många barn inte kan franska utan endast talar det lokala 

samhällets språk vilket får många att strunta i skolan och istället hoppar av. Därför har 

Barnfonden börjat genomföra att de första årens undervisning ska vara på de lokala språken 

samt att de bedriver förskolor där de förbereder barn i att lära sig franska inför den kommande 

skolan så att de inte slutar för att de anser att skolan är för svår.  

Vilken betydelse har förhållningssätt och bemötande i det sociala arbete 

som organisationerna utför i Togo? 

 

Samtliga organisationer belyser vikten av att kunna tala och förstå det franska språket 

eftersom franska är det dominerande språket bland befolkningen i Togo. PMU menar att 

språket är en viktig faktor för att kunna reda ut missförstånd och undgå att dra felaktiga 

slutsatser i arbetet. För Barnfonden är det essentiellt att de lyssnar in och tar hjälp av den 

lokala personalens kunskap om den specifika kontexten för att kunna minska 

missuppfattningar och bedriva ett så bra arbete som möjligt, vilket blir svårt utan att ha 

språket med sig. För SoUG är lyhördhet och respekt två vägledande ord i deras arbete 

eftersom respekten är en viktig del i etiken att försöka se att alla människor i grunden är lika. 

De vill att arbetet ska ske i dialog med andra, det ska vara ömsesidigt i allt de gör varpå 

språket är av stor betydelse. 
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Organisationerna delar uppfattningen om att det är viktigt att ha respekt för landet de 

arbetar i och människorna de samarbetar med i olika samhällen. Barnfonden belyser att det 

krävs respekt för den enskilda människan och för lokalsamhällets kultur och att dessa 

värderingar är grundläggande i deras sociala arbete. Organisationens projekt planeras därför 

alltid på plats i landet. Det är därifrån incitamentet ska komma till att starta arbetet kring deras 

projekt. På detta sätt visar de respekt genom att de försöker lyssna in alla inblandade parter 

och visar att de tar befolkningen på allvar vilket de menar är en förutsättning för att skapa bra 

samarbeten. Tam-Tam påpekar att de måste ha respekt och inte kan komma dit och börja 

kräva saker och förvänta sig att alla ska förstå dem och att allt ska hända direkt utan att det tar 

tid. ”Du måste bygga upp ett förtroende först och ett förtroende tar tid. När folk har fått 

förtroende för dig är det lättare att samarbeta och få saker gjorda.”  

PMU menar att en mindre detalj som ögonkontakt i Togo ofta är ett tecken på 

respektlöshet, något som definitivt gäller mellan män och kvinnor men även mot personer 

som anser vara lite överordnade. Att inte vidta ögonkontakt i vissa avseenden anser de är 

viktigt att tänka på i bemötandet av befolkningen. Utifrån respekt och bemötande vill SoUG 

gå försiktigt fram, de vill att folk ska känna till dem och deras arbete innan arbetet kan starta. 

De har en önskan om att landets personal ska vägleda i arbetet där deras organisation är med 

men att de sedan backar undan. ”Vi vill finnas bakom kulisserna samtidigt som vi är med dem 

hela vägen.” 

Barnfonden anser att deras närvaro gör det möjligt att starta upp projekt men betonar att 

det sedan är alla människorna på plats som måste förmedla budskapen vidare och ta till sig det 

som är viktigt. Organisationen anser att lokal personal och befolkningen måste vilja förbättra 

och utvecklas själva för annars kan de aldrig nå en förändring. PMU påpekar att även om 

personal från andra länder har mycket att bidra med så måste det ändå ske på invånarnas 

villkor; ”Jag är gäst här och det händer så mycket som jag inte förstår men det måste få vara 

på deras villkor. Man kan inte komma från något slags uppifrån perspektiv, det går inte.”  

Dessutom menar Tam-Tam att personalen ständigt måste behålla en medvetenhet och vara 

ödmjuka inför att alla de barn som de arbetar med har varit utsatta för någonting jobbigt och 

ofta bär på sorg och trauman. I och med detta krävs ett stort tålamod och en förståelse när de 

arbetar i Togo. Tålamod är även något som de andra organisationer belyser som viktigt. En 

aspekt som PMU nämner är att det därför är viktigt att låta folket komma på vissa saker själv. 

De menar att det måste få ta tid ibland och att det inte går att komma från västvärlden och 

säga hur saker ska fungera eller vara. PMU menar att de projekt som lyckas bäst i landet är de 

projekt som varit bäst förankrade i målguppen det handlar om. Tam-Tam beskriver det på 

följande vis; ”Du kan inte jobba på det sätt som vi gör i Sverige. Du kan inte kalla in folk på 

en gång och tro att allt kommer ske i tid och att allt ska hända på en gång.”  

Ytterligare något som Tam-Tam belyser är att de flesta i Togo är animister, att de tror på 

något annat än vad västerlänningar är vana vid. Togoleser kan till exempel tro på någon gud 

som kan uppenbara sig genom en sten eller vatten. Organisationen menar att föräldrarna kan 

lägga ansvaret på deras gud istället för sig själva, att det till exempel är guden som sagt att de 

ska sälja sitt barn. ”Vi måste ha stor respekt för religionen i Togo. Allting som händer har sin 

förklaring på något annat sätt än vad vi i västvärlden är vana vid.”  

Samtliga organisationer poängterar vikten av att läsa på och förebereda sig kring det land 

och den kultur som de ska arbeta i för att kunna bemöta befolkningen på ett så bra och 

respektfullt sätt som möjligt. Något de menar är viktigt för att kunna bedriva ett värdefullt 

socialt arbete.  
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Vilka svårigheter kan organisationerna se med att bedriva socialt arbete i 

Togo gällande barns rätt till skola och utbildning? 

 

Ett problem med att få barn till skolan i Togo som samtliga organisationer nämner är den 

omfattande fattigdom som råder i landet. De menar att även om lagen säger att alla barn har 

rätt till en fri utbildning finns det många faktorer som tyder på det motsatta. PMU och Tam-

Tam förklarar att även om själva skolavgiften är avskaffad i landet så är det fortfarande en 

ekonomisk fråga att utbilda sig då familjerna får stå för alla övriga kostnader såsom 

läroböcker, pennor och även skoluniform, som är obligatoriskt för alla barn i Togo. Förutom 

att skolgången är en ekonomisk fråga i form av kostnader gällande skolmaterial med mera 

påpekar SoUG och PMU att många av familjerna är beroende av att barnen hjälper till i 

hemmet med exempelvis jordbruk samt att passa småsyskon. Problemet är att familjerna 

många gånger behöver pengar på en gång, de har helt enkelt inte tid eller råd att vänta på 

dessa pengar tills barnen är färdigutbildade. SoUG och PMU belyser också att kostnaderna 

ökar ju högre upp i utbildningsgraden barnen kommer, vilket medför att det är betydligt färre 

som vidareutbildar sig efter grundskolan. Organisationerna förklarar att avtrappningen i 

skolan märks tydligare bland tjejer. SoUG förtydligar detta genom att förklara att det finns en 

lag i Togo om att gravida flickor inte får utbilda sig. Denna lagstiftning tillsammans med att 

många tjejer blir gravida i tidig ålder gör att tjejerna tvingas till att hoppa av utbildningen. 

Fram till gymnasiet är det fortfarande många flickor i skolorna men sedan är det många som 

hoppar av direkt. 

En annan faktor som flera av organisationerna lyfter fram som ett problem är bristen på 

kvalité i de skolor som finns i landet. Tam-Tam beskriver att undervisningen i skolorna i 

Togo bedrivs på ett omodernt sätt samt att tillgången till böcker och internet är bristfällig. 

Barnen får oftast lita till lärarnas kunskaper som många gånger är bristfälliga i de kommunala 

skolorna till följd av de undermåliga löner som lärarna har, varför de flesta utbildade lärare 

väljer att gå till privata skolor. Även PMU nämner att myndigheterna många gånger är dåliga 

på att betala ut lärarlöner även om skolan är godkänd av staten och följer läroplanen. 

Barnfonden och Tam-Tam menar att den bristfälliga kvalité som är rådande i de Togolesiska 

skolorna gör arbetet med att motivera föräldrarna att skicka iväg barnen till skolorna ännu 

svårare, något som redan är ett problem i sig. PMU menar att tendensen att skicka iväg barnen 

till skolan ofta hänger ihop med den sociala miljön som familjerna lever i samt i vilken 

omfattning föräldrarna är utbildade. De familjer som bor avskiljt i miljöer där utbildningens 

effekter sällan märks av har en lägre benägenhet att skicka iväg sina barn till utbildning, 

liksom de föräldrar som saknar utbildning. Många föräldrar tvekar att satsa pengar på 

någonting som de inte är säkra på om det är viktigt.  Extra tveksamt kan det vara att skicka 

iväg döttrarna till skolan då många tvekar om vad flickorna ska ha kunskapen till. 

SoUG och PMU nämner en annan sida i frågan om att förmå föräldrarna att låta barnen gå 

i skolan. Trots att det är lag på att barn under 15 år inte får arbeta i Togo är det många familjer 

som luras att skicka iväg sina barn till olika barnagenter som lovar att barnen ska få 

utbildning. I själva verket används barnen till arbetskraft. Barnen får sällan komma tillbaka 

hem till sina familjer igen. Problemet är att försöka förklara riskerna, med att skicka iväg 

barnen, för de fattiga föräldrarna som många gånger varken kan läsa eller skriva samtidigt 

som de blir lovade stora summor pengar för barnen. Detta blir lite av en krock för föräldrarna. 

PMU påpekar också att det kan vara farligt att jobba med frågor som berör barnhandel då det 

ofta involverar stora summor pengar och maffia. 

En svårighet med att överhuvudtaget få barnen till skolan som flera av organisationerna 

nämner är bristen på antalet skolor i landet. Enligt PMU är bristen störst ute på landsbygden 
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där barnen ofta tvingas gå långa sträckor för att kunna ta sig till skolan. Bristen på tillgången 

till skolor samt svårigheterna med att ta sig dit gör att många barn tvingas stanna hemma även 

om de hade velat gå i skolan. När skolavgiften slopades i landet blev det en kraftig ökning på 

antalet barn som påbörjade sin skolgång. En bieffekt av detta var att antalet skolor och 

kompetenta lärare inte tillkom i samma takt som eleverna, vilket medförde stora klasser 

samtidigt som kvalitén på undervisningarna sjönk.  

Barnfonden nämner ett problem relaterat till barns möjlighet till utbildning som kan uppstå 

i takt med att kvinnornas roll i samhället stärks. När mödrarna blir egna företagare och mer 

aktiva i samhället kan detta resultera i att döttrarna plötsligt får gå in och ta en mer aktiv roll i 

familjen, vilket i sin tur orsakar att de inte kan gå i skolan. Barnfonden förklarar hur komplext 

deras arbete många gånger kan vara och menar därför att det gäller att vara medveten om alla 

effekter som kan påverka arbetet som de utför. För att undvika dessa svårigheter gäller det att 

diskutera med flickorna och mödrarna så att det inte blir en orealistisk arbetsbörda för någon 

av dem. Genom diskussion blir mödrarna medvetna om hur deras livssituation hänger ihop 

med rådande förhållanden i samhället. Barnfonden berättar att de flesta mödrar faktiskt vill att 

deras flickors ska få det bra också och kunna gå i skolan och bli mer självständiga. 

Har organisationerna olika tillvägagångssätt gällande kön i arbetet med att 

få barn att utbilda sig och gå i skolan? 

 

Den organisation som tydligast skiljer på arbetet mellan pojkar och flickor gällande 

tillvägagångssätt är Barnfonden som bland annat samarbetar med lokal personal och bedriver 

projekt där unga förmedlare startat upp ungdomsklubbar för killar och tjejer. Här får flickorna 

till exempel diskutera frågor med kvinnliga ledare om vad som händer med kvinnokroppen 

när de når puberteten, frågor som många gånger kan kännas tryggare att diskutera utan 

pojkars närvaro och där de få förståelse för att de inte är ensamma om sin situation. Även 

Tam-Tam har till viss del olika tillvägagångssätt gällande kön då de vill sudda ut skillnaderna 

mellan pojkar och flickor i bland annat yrkesutbildningarna där olika inriktningar domineras 

av antingen pojkar eller flickor. ”De flesta tjejer väljer syutbildningen istället. Det är bara 

killar som väljer att bli bilmekaniker och snickare. Det är bara tjejer som väljer att bli 

hårfrisörer. Så vi försöker erbjuda olika lärlingsutbildningar för dem.”  

I Sokodé, där Tam-Tams arbete utgår ifrån har organisationen försökt uppmärksamma 

flickor om deras situation något mer än pojkars. I de studiecirklar som Tam-Tam bedriver 

jobbar organisationen på olika sätt med pojkar jämfört med flickor, även om de är noggranna 

med att påpeka att det ska vara lika många pojkar som flickor som deltar. Exempelvis jobbar 

studiecirklarna extra hårt med att förbättra flickors självförtroende så att de ska våga ta mer 

plats och få sina åsikter hörda. Arbetet mot pojkarna inriktar sig mycket på att de ska lära sig 

visa mer respekt mot tjejerna och låta dem ta mer plats. SoUG kommer att respektera de 

skillnader som finns gällande kön inom skolväsendet i Togo även om de kommer att arbeta 

för att pojkar och flickor ska kunna jobba tillsammans på lika villkor. ”Vi vill inte stärka 

uppdelningen, utan vi vill stärka blandningen.” Organisationen har även en uttalad tanke om 

att personalen ska bestå av både män och kvinnor för att barnen ska kunna se att män och 

kvinnor kan arbeta ihop. Frågor som kommer rikta sig mer direkt mot tjejer är bland annat 

information om rätten till sin egen kropp samt att stärka tjejernas syn på sig själva och en 

positiv framtid. 

Den organisation som tydligast nekar till skillnader i tillvägagångssätt gällande kön är 

PMU. De ser inte någon skillnad mellan pojkar och flickor i skolan utan ser dem i första hand 

som elever och hävdar att eleverna behandlas lika oavsett kön. Dock nämner organisationen 
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vissa fördelar med att ha både manliga och kvinnliga lärare i skolan för att barnen då kan 

identifiera sig med dem på ett lättare sätt. PMU och Barnfonden arbetar dessutom med att 

främst försöka se till att stärka kvinnor gällande frågan om mikrokrediter och uppstartandet av 

egna företag så att kvinnorna kan bli mer självständiga och inte behöver vara så beroende av 

männen.  

Något som går att utläsa ur samtliga organisationer svar är att de lyfter fram vikten av att 

lika många pojkar som flickor ska gå i skolan. För att förändringsarbetet ska kunna resultera i 

en positiv utveckling för landet vill samtliga organisationer att antalet flickor i skolorna ska 

vara lika högt som antalet pojkar. 

Analys 

Resultatet i denna del redovisas och analyseras utifrån fem olika teman med hjälp av de 

teoretiska utgångspunkterna och valda delar av tolkningsramen. Genom att använda teman har 

allt innehåll från resultatdelen kunnat analyseras utifrån en ny infallsvinkel.   

 

Faktorer i samhället som påverkar barns skolgång  

 
Flera av de svenska organisationerna påpekar att utbildningen i Togo är en ekonomisk fråga 

för familjerna, trots att den officiellt sett ska vara gratis. Avgifter som inte betalas av staten 

tillkommer allt som oftast i form av skolmaterial och skoluniformer. Två av organisationerna 

förklarar att kostnaderna för undervisningen ökar i takt med att utbildningsgraden höjs. Dessa 

ökade kostnader är en bidragande orsak till att det är allt färre ungdomar vidareutbildar sig 

efter grundskolan. De sociala problem som kostnaderna medför kan delvis förklaras utifrån 

Paynes (2005) tankar om den kritiska teorin som handlar om att sociala problem grundar sig i 

rådande strukturer i samhället. Människors problem uppkommer i första hand inte från egna 

handlingar utan grundar sig i hur samhället är uppbyggt och organiserat. 

Några av organisationerna förklarar att ett centralt dilemma med arbetet att främja barns 

möjlighet till utbildning i Togo är att antalet skolor i landet helt enkelt inte räcker till. Den 

knappa tillgången till skolor är tydligast ute på landsbygden, där barnen många gånger tvingas 

gå långa sträckor för att kunna ta sig till skolan, vilket medför att åtskilliga barn tvingas 

stanna hemma även om de hade velat gå i skolan. Problemet handlar alltså i första hand om att 

förutsättningarna för att barnen ska kunna utbilda sig inte är tillräckliga. Enligt Askheim 

(2007) är det viktig att inom empowerment ha en positiv syn på människan som grundar sig i 

att individen ska ses som ett aktivt och handlande subjekt som vill och vet sitt eget bästa, bara 

rätt förutsättningar finns. Flera av de svenska organisationerna har tillsammans med 

lokalbefolkningen i Togo startat upp samarbetsprojekt vars syfte är att öka tillgången till 

antalet skolor i landet så att fler barn ska få möjlighet till en bra utbildning. Ett exempel på 

detta är Tam-Tam som i samarbete med Paseorsc rustat upp och startat en skola för barn i 

årskurs ett till sex. Skolan är helt gratis för barnen och organisationen står dessutom för 

lärarnas löner, vilket skapar bättre förutsättningar för barnen för en bra skolgång.  

PMU belyser vikten av att det sociala arbetet ska utgå ifrån lokalbefolkningens behov och 

önskemål. Alla de samarbeten som organisationerna bedriver i Togo tillsammans med 

lokalbefolkningen främjar invånarnas möjligheter att via dialog och handling vara med och 

rusta upp skolor och förbättra kvalitén på undervisningen. Människorna kan på så vis själva 

vara med och påverka hur det sociala arbetet ska utformas. Dessa exempel på hur samarbete 

mellan organisationerna och lokalbefolkningen kan gå till går att urskilja från Adams (2003) 

tankar om empowerment. Denne menar att empowerment i grunden är en föränderlig aktivitet 
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som borde omdefinieras och rekonstrueras av såväl professionella som av dem som är i 

hjälpbehov. De som är i behov av stöd ska utifrån detta synsätt genom handling och ord 

förbättra kontrollen över den service som de erbjuds.     

Barnfonden nämner en annan faktor i samhället som påverkar barns skolgång negativt. De 

menar att miljön i skolorna många gånger är så dålig att det hindrar barn från att gå dit. 

Tillgången till rent vatten i skolorna är ofta bristfällig, vilket gör att barnen under rasterna 

tvingas ta sig långt iväg för att få tag i vatten från någon brunn. För att råda bot på detta 

problem arbetar Barnfonden med att bygga brunnar i närheten av skolorna. Organisationen 

arbetar aktivt överlag med att rusta upp skolor och göra dem säkrare för barnen. Menke (i 

Rasmussen, 1998) beskriver att den kritiska teorin kan ses som ett element av olika former av 

ageranden som sedermera leder till nya sociala omständigheter och som är en del av en kamp 

vars mål är att rationalisera förutsättningarna för ett samhälle för fria människor. Barnfondens 

agerande med att rusta upp skolor och skapa närliggande brunnar kan ses som ett agerande 

som leder till nya sociala omständigheter där barnens förutsättningar i skolan stärks. 

En avgörande faktor som samtliga organisationer menar begränsar barns möjligheter till 

skolgång i Togo är den allomfattande fattigdom som finns i landet. För att hjälpa föräldrar i 

landet med att överhuvudtaget få råd att skicka iväg sina barn till skolan har PMU och 

Barnfonden startat upp projekt med en målsättning att stärka familjernas ekonomier. Genom 

att förse mödrarna med så kallade mikrokrediter vill man att de ska få möjlighet att starta upp 

mindre verksamheter som i sin tur genererar pengar. Denna inkomst bidrar till att barnen inte 

längre behöver vara hemma och arbeta utan istället får en möjlighet att gå i skolan. Payne 

(2005) menar ett en viktig del av det sociala arbetet gällande kritisk teori handlar om att göra 

individen mer självständig genom att skapa en förståelse och klarhet kring sociala 

omständigheter. Via delaktighet och samarbeten möjliggörs olika tillvägagångssätt att 

organisera samhället så att jämställdhet utvecklas ur detta. Vidare belyser den kritiska teorin 

att relationen mellan samhälle och individ är påverkbar och att dessa ständigt även påverkar 

varandra. Teorin tar hänsyn till båda sidor av olika sociala problem, såväl det personliga som 

det politiska. Via Barnfondens och PMU:s projekt med mikrokrediter gör de föräldrarna mer 

delaktiga och självständiga i samhället, vilket leder till en ökad jämställdhet Detta är ett 

exempel på hur relationen mellan samhälle och individ påverkar varandra. 

För att hjälpa föräldrarna att få insikt om utbildningens betydelse och stärka deras 

självständighet arbetar flera av organisationerna med att undervisa barnens föräldrar. Tanken 

med detta är, förutom att föräldrarna ska lära sig läsa och skriva, att öka motivationen för att 

de ska vilja skicka iväg sina barn till skolan. Detta kan kopplas till de tankar som Alvesson & 

Deetz (2000) beskriver inom den kritiska teorin som handlar om ett starkt värdeengagemang 

och ett tydligt intresse kring moraliska och etiska frågor. Ambitionen är att kunna hjälpa 

människor till ett bättre handlande och teorin önskar få till en mer öppen och moralisk dialog i 

samhället genom att skapa forum för medborgare där samtal kan leda till bättre sociala val och 

mer individuell självständighet. 

Kön/Genus 

 

De svenska organisationerna klargör att flickorna i Togo har en mer tillbakadragen roll i 

samhället än vad pojkarna många gånger har. För att stärka kvinnornas roll i samhället och bli 

mindre beroende av sina män har PMU och Barnfonden startat projekt som går ut på att förse 

kvinnorna med mikrokrediter för att kunna starta upp enklare verksamheter. Tanken är att 

dessa verksamheter ska generera pengar, vilket kan bidra till att kvinnorna blir mer 

självständiga och mindre beroende av sina män. Den ekonomiska hjälpen gör även att 
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familjerna får större möjligheter att skicka iväg barnen till skolorna. Enligt Askheim (2007) är 

en grundsyn inom empowerment att människors enskilda position i samhället inte 

självförvållat utan ett resultat av historiska processer skapta av människan. Eftersom dessa 

förhållanden är skapta av människan själv och inte naturen, kan de även förändras av 

människan. Utifrån detta synsätt kan kvinnornas situation i Togo förklaras som ett resultat av 

historiska processer. Med andra ord är det historiska processer som ligger till grund för den 

bristande grad av makt och kontroll som många kvinnor har i samhället. PMU:s och 

Barnfondens arbete med att stärka kvinnornas ekonomiska situation är ett bra exempel på hur 

människor kan arbeta för att försöka förändra på rådande förhållanden. 

Barnfonden förklarar att det inte är helt problemfritt med att stärka kvinnors roll i Togo. Ett 

problem som kan uppstå i samband med att mödrarna blir egna företagare och därmed mer 

aktiva i samhället är att döttrarna kan tvingas ta över ansvaret i familjen. Detta kan i sin tur 

leda till att flickorna förhindras att gå i skolan. Situationen visar hur komplext 

organisationernas arbete många gånger är varför det är viktigt vara medveten om alla effekter 

som kan påverka arbetet som de utför. För att undvika dessa svårigheter menar Barnfonden att 

det är viktigt att diskutera med flickorna och deras mödrar så att det inte blir en orealistisk 

arbetsbörda för någon av dem. Genom att diskutera med mödrarna får de större insikt om hur 

förhållanden i samhället påverkar deras livssituation. Askheim (2007) förklarar vikten av att 

medvetandegöra individen om sambandet mellan dennes livssituation och de yttre, 

samhälleliga förhållandena. Utöver detta är det även viktigt att få individen att bli medveten 

om att denne inte är själv i sin situation. På motsvarande sätt arbetar Barnfonden med 

ungdomsklubbar där de medvetandegör flickor om vad som händer med deras kroppar när de 

växer upp och att de får möjlighet att diskutera med varandra och förstå att de inte är 

ensamma om de förändringar som sker i puberteten.  

Alla de svenska organisationerna är medvetna om flickornas ställning i Togo. För att öka 

jämställdheten i landet arbetar föreningarna en hel del med frågor som riktar in sig mer mot 

flickorna i samhället. Tam-Tam arbetar bland annat med att försöka uppmärksamma flickor 

om deras situation i samhället och en viktig fråga är att förbättra flickors självförtroende. 

Genom att anordna så kallade studiecirklar där barnen får lära sig att visa respekt mot 

varandra samtidigt som flickor uppmuntras att ta med plats i till exempel diskussioner. 

Organisationens arbete med att stärka flickors självförtroende och uppmärksamma deras 

utsatta position i samhället kan kopplas till Askheims (2007) tankar om empowerment. 

Viktiga moment inom denna teori handlar bland annat om att stärka individers självförtroende 

och självbild. Genom att stärka de individer och grupper i samhället som befinner sig i en 

maktlös position kan de få kraft att ändra på de villkor som gör att de är förtyckta. En annan 

viktig del i arbetet med empowerment handlar om att försöka förmå utsatta människor till att 

förändra på rådande orättvisor i samhället.  

I Akademikerförbundet SSR:s (2010) etiska riktlinjer står det att en jämlikhet i bemötande 

och behandling uttrycker en respekt för varje människas lika och höga värde. Med detta 

menas att socialarbetaren ska bemöta och behandla en klient eller medborgare som en 

likvärdig person. Med andra ord bör bemötandet likaså inte styras av individens kön. Inte 

heller de svenska biståndsorganisationerna vill ge sken av att de bemöter eller arbetar på olika 

sätt beroende på individens kön. SoUG önskar att deras arbete ska utföras av såväl manlig 

som kvinnlig personal. Tanken är att barnen ska lära sig att samarbeten mellan män och 

kvinnor fungerar på ett bra sätt. Organisationen ska genomsyras av samma tankegång när det 

kommer till arbetet med barnen. PMU ser inte någon anledning till att skilja på kön i deras 

arbete då andemeningen är barn som går i skolan i främsta hand ska betraktas som elever och 

inte utifrån om de är flickor eller pojkar. Sossou & Yogtiba (2009) beskriver att ungefär 20 

procent av flickorna i Togo har mindre chans än pojkarna i landet att nå primary school och 
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cirka 25 procent av flickorna har sämre chans än pojkarna att komma till high school. 

Orättvisor i samband med genus beskrivs även av Payne (2005) som redogör för den kritiska 

teorins värderingar där betydelsen av genus och förtryck är viktiga aspekter av livet som bör 

lyftas fram. Frågan om att lika många pojkar som flickor ska får gå i skolan är något som 

samtliga av de svenska organisationerna arbetar hårt för. För att förändringsarbetet ska kunna 

resultera i en positiv utveckling för landet vill samtliga organisationer att förtrycket mot 

kvinnor ska upphöra samt att antalet flickor i skolorna ska vara lika högt som antalet pojkar.  

Kvalitén på undervisningen 

 

Enligt Payne (2005) handlar den kritiska teorin om att sociala problem förklaras utifrån de 

strukturer som råder i samhället. Sociala problem uppstår inte från individens egna 

handlingar, istället handlar det om hur samhället är uppbyggt och organiserat och att detta 

påverkar våra sociala relationer. En faktor som flera av organisationerna lyfter fram som ett 

problem är bristen på kvalité i de skolor som finns i landet. Enligt Assiah (2006) är det ofta så 

att olika NGO:s genom sina projekt är med och hjälper till med att skicka skolmaterial och 

utbilda lärare för att förbättra skolor runt om i Togo. Trots att många skolor i Togo är 

godkända av staten påpekar flera av organisationerna att myndigheter i landet är undermåliga 

i sin agerande när det gäller att betala ut löner till lärare. För att motverka detta problem har 

Tam-Tam startat upp en skola som de bedriver tillsammans med den lokala samarbetspartnern 

Paseorsc. Organisationerna står bland annat för kostnader så som skolmaterial och lärarnas 

löner. För att förbättra kvalitén på undervisningen är PMU och Barnfonden aktiva med att 

utbilda lärare bland annat i form av pedagogisk utbildning.  

Payne (2005) menar att den sociala ordningen som finns i samhället har inverkan på en 

individs handlingsförmåga och det är utifrån den sociala strukturen som sociala problem har 

sitt ursprung. Flera av de sociala problem som organisationerna menar finns i Togo skulle 

kunna förklaras utifrån ett samhällsperspektiv. Ett socialt problem är Tam-Tam:s beskrivning 

av de bristfälliga skolorna i landet. Skolmaterialet som böcker och datorer är sällan något som 

finns tillgängligt för barnen. Organisationen förklarar att barnen ibland endast har lärarnas 

kunskap att tillgå, en kunskap som många gånger är svag på grund av att de lärare som har 

utbildning istället undervisar i privat regi där lönen är bättre. Skolans knappa resurser, 

undermåliga kvalité och undervisning kan i första hand ses som ett strukturellt problem. 

Lärarnas bristfälliga kunskap och den knappa tillgången till skolmaterial påverkar både barns 

och lärares handlingsförmåga i undervisningen.  

Ett annat problem i samhället som PMU uppmärksammar är att då Togos regering 

avskaffade skolavgiften ökade också antalet barn som började skolan i stor takt. Antalet 

skolor och kompetenta lärare tillkom inte i samma takt som eleverna. Detta medförde allt för 

stora klasser samtidigt som kvalitén på undervisningarna sjönk. För att åtgärda dessa 

uppkomna problem arbetar flera av organisationerna med att förbättra miljön och rusta upp 

skolor i landet samt med att förbättra kvalitén på undervisningen genom att förse skolorna 

med skolmaterial. Organisationernas förmåga att upptäcka sprickor i Togos sociala system 

och samhälle går att koppla till det Mårtensson (i Wahlberg 1998) beskriver angående att 

upptäcka brister i sociala system. Författaren menar att det är nödvändigt för organisationer 

att kunna utlysa det sköra i de sociala system som finns i samhällen samt hur de påverkas av 

strukturella förändringar uppifrån. Goda samarbeten måste uppstå i arbetet mellan 

organisationer, samhällets invånare och staten. Problembilden kan bland annat smalnas av 

genom att socialarbetarna funderar på vad för olika samarbeten och aktörer som kan 

involveras i det sociala arbetet. De svenska organisationerna samarbetar alltid med lokala 

aktörer och samhällets invånare i de flesta projekt de bedriver, som exempelvis upprustandet 
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av skolor. Wynd (1999) menar att en viktig faktor för att lyckas i arbetet med att få till en 

hållbar utveckling gällande utbildning så är det av största vikt att biståndsorganisationer tar 

hänsyn och lyssnar till det lokala samhällets erfarenheter av vad som är avgörande i avseende 

av en utbildning som håller en god kvalité. För att faktorer som flickors utbildning ska kunna 

väga in som ett argument för den sociala utvecklingen måste de lokala samhällena ha en 

avgörande roll. 

En viktig del i arbetet med att främja kvalitén på undervisningen i landet är att fördjupa 

kunskapen hos lärare och personal. På detta sätt förbättras undervisningen i skolorna, vilket 

bidrar till att barnen får en bättre kunskap och väljer att fortsätta gå i skolan. Flera av 

organisationerna arbetar bland annat med att utbilda lärare i pedagogisk kunskap så att 

undervisningen kan förbättras. Barnfonden upplyser skolpersonal i ett särskilt syfte om barns 

rättigheter och innerbörden av barnkonventionen. Genom informationen önskar 

organisationen att upphäva förekommandet av bestraffningar i landet som lärare emellanåt 

använder mot elever. Organisationernas arbete med att förbättra lärarnas kunskap om barns 

rättigheter bidrar till att göra skolan mer trygg för barnen och stärka deras position. Enligt 

Askheim (2007) handlar en form av empowerment bland annat om att försöka stärka de 

individer och grupper i samhället som befinner sig i en maktlös position på ett sätt att de kan 

få kraft att ändra på de villkor som gör att de är förtyckta. Detta kan till exempel ske genom 

olika processer som bidrar till att människorna får större kunskaper och färdigheter.  

Askheim (2007) beskriver även att dialogen har en central plats i användandet av 

empowerment. Huvudsakliga metodiska principer för yrkesmannen är att genom dialog 

medverka till att människor blir medvetna om sin situation och vad som krävs för att förändra 

den i en positiv riktning. En betydande del av de svenska organisationernas arbete i frågan om 

att utbilda lärare handlar om att medvetandegöra dem genom dialog. Ett exempel på detta är 

att varje gång representanter från Tam-Tam besöker Togo bistår de Paseorsc och skolan i 

Sokodé med pedagogisk utbildning och för en kontinuerlig dialog om olika utbildningsfrågor 

för att medvetandegöra personalen om vad som krävs för att förbättra skolsituationen. Även 

Freire (1996) menar att det viktigaste verktyget inom empowerment för att skapa ett 

medvetandegörande bland de förtryckta är dialogen, som i det långa loppet är tänkt att leda till 

ett kollektivt handlande. Denna syn på empowerment strävar efter att stärka individers 

inflytande på utformningen av sitt eget hjälputbud. Eftersom undervisningen i skolor i Togo 

främst är på franska anser Barnfonden att det uppstår bekymmer när många barn enbart 

förstår och pratar sitt lokala samhälles språk. Något som organisationen menar leder till att ett 

stort antal barn struntar i skolan. Utifrån Freires (1996) beskrivning gällande dialogens 

betydelse, framstår det som ett problem att dialogen och undervisningen i Togolesiska skolor 

endast sker på franska. Ett språk som många av barnen inte alls förstår. På grund av detta 

arbetar Barnfonden med att de yngsta barnen i skolan ska få sin undervisning genomförd på 

de lokala språk som de förstår. Parallellt med detta jobbar även organisationen med att starta 

upp förskolor där yngre barn, genom att få lära sig franska i tidig ålder, förbereds inför 

grundskolan. Förhoppningen är att detta ska bidra till att fler barn senare väljer att fortsätta 

med utbildningen istället för att sluta på grund av att de anser att skolundervisningen är för 

komplicerad.  

Förhållningssätt 

 

Samtliga organisationer belyser vikten av att kunna tala och förstå det franska språket 

eftersom franska är det officiella språket i Togo. Språket nämns som en förutsättning för att 

kunna bedriva ett bra socialt arbete i landet tillsammans med lokalbefolkningen. Exempelvis 

nämner Barnfonden språkets betydelse i arbetet med att samarbeta med den lokala personalen 
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och lokalbefolkningen, PMU talar om att språkkunskaperna minskar risken för missförstånd 

och SoUG förklarar att språket är viktigt för att deras arbete ska ske i dialog med andra. 

Alvesson & Deetz (2000) redovisar för språkets betydelse inom den kritiska teorin som bland 

annat genom en öppen och moralisk dialog vill påvisa olika typer av orättvisor och dominanta 

maktförhållanden i samhället. Om dominanta förhållanden minskas eller hävs kan konflikter 

mellan olika intressen i samhället istället diskuteras öppet och lösas på ett betydligt mer 

rättvist sätt. 

En gemensam uppfattning hos organisationerna är vikten av respekt när de arbetar i 

arbetet. Det handlar om att visa respekt mot människorna de arbetar med och arbetar för, 

respekt för landet och kulturen och så vidare. Tam-Tam och PMU visar respekt i sitt arbete 

bland annat genom att ha ett tålmodigt tillvägagångssätt. De förklarar att det tar tid att 

genomföra saker i Togo. Det går inte att tro att alla ska förstå allting på en gång. Det går inte 

att komma till landet som utomstående och bestämma hur saker och ting ska fungera eller 

vara. Enligt PMU lyckas de projekt i landet som är lokalt förankrade bäst. Starrin (2007) 

beskriver bland annat betydelsen av att ett gott förhållningssätt till klienten i socialt arbete 

inom empowerment. Genom att använda sig av ett bra förhållningssätt som involverar respekt 

och ödmjukhet bidrar detta till att brukaren känner sig trygg och får goda självkänslor. På 

samma sätt som ett gott förhållningssätt kan stärka en utsatt människa kan ett dåligt 

förhållningssätt försvaga denne. Ett dåligt förhållningssätt, till exempel genom att 

förödmjuka, förlöjliga eller kränka någon kan i sin tur ge upphov till psykisk ohälsa, 

aggressioner och våld.       

Samtliga organisationer förstår vikten av ett gott bemötande. Respekt och ödmjukhet är 

exempelvis två nyckelord i SoUG:s tillvägagångssätt. Tam-Tam menar att de ständigt måste 

vara medvetna om att alla de barn som de arbetar med bär på sorg och trauman. Enligt 

Blennberger (2005) bör bemötandet handla om att främja öppenhet, tydlighet och förtroende, 

för att skapa bra förutsättningar för en konstruktiv relation. Några nyckelord för ett bra 

bemötande inom socialt arbete är bland annat respekt, jämlikhet, tillit, empati, stöd och 

uppmuntran, konfrontation samt kritik. 

Organisationernas engagemang och respekt för människorna i Togo är utmärkande. En stor 

del av det arbete som de bedriver i landet fokuserar på att stärka individerna i samhället och 

främja hjälpen till självhjälp. Organisationernas väg till stärkandet av invånarna går genom ett 

förankrat samarbete med lokalbefolkningen och lokal personal. Arbetet med att stärka 

individerna kan kopplas till några av empowerment teorins grundtankar som Askheim (2007) 

beskriver. Detta synsätt grundar sig i att försöka stärka de individer och grupper i samhället 

som befinner sig i en maktlös position på ett sätt att de kan få kraft att ändra på de villkor som 

gör att de är förtyckta. Tanken är att de personer eller grupper som befinner sig i en maktlös 

position, genom denna mobilisering blir medvetna om sin situation och då kan motarbeta de 

krafter som förtycker dem. I och med detta får människorna mer inflytande över sina egna liv, 

vilket också är målsättningen inom denna syn på empowerment. 

Barnfonden förklarar att en tanke med att arbeta tillsammans med lokalbefolkningen är att 

skapa ett mer jämställt och självgående samhälle bland kvinnor och män samt att öka 

förståelsen angående barn och flickors rättigheter. Vikten av att uppmärksamma kvinnors 

svaga ställning i samhället och belysa att alla barn har rätt till utbildning medverkar till att 

organisationen kan medvetengöra befolkningen om samhällets rådande maktstrukturer samt 

att hjälpa till att förändra så att fler barn och framför allt flickor tillåts att gå i skolan. 

Barnfondens arbete kan kopplas till Tengqvists (2007) tankar om empowerment som handlar 

om att arbeta med att belysa och förändra maktstrukturer på ett sätt att det främjar samhällets 

alla individer och grupper. Utgångspunkten ligger i att identifiera utsatta gruppers styrkor för 

att skapa ett samhälle där alla människor fyller en funktion. 
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Enligt PMU ska det arbete som de utför vara långsiktigt och framkalla villkor för familjer 

att själva klara av att förbättra sina levnadsvillkor. Denna självhjälp utgörs i främsta hand av 

information till invånarna om dess rättigheter, vilket bidrar till att de på egen hand kan skapa 

förutsättningar för exempelvis en bättre sjukvård och utbildning. Organisationens arbete med 

att informera individer om deras rättigheter kan ses som ett försök att medvetandegöra dem 

om sociala orättvisor i samhället. Organisationernas arbete kan härledas till Askheims (2007) 

syn på empowerment. Författaren förklarar att en viktig del i arbetet med empowerment 

handlar om att medvetandegöra individen om sambandet mellan dennes livssituation och de 

yttre, samhälleliga förhållandena. Tanken är att detta medvetandegörande ska leda till 

handling från individen.  

Organisationerna påpekar även fördelen med att ha lokala samarbetspartners som förstår 

den inhemska kulturen. Enligt Pettersson (i Emsheimer 1997) är det viktigt att använda sig av 

lokala kontakter i biståndsarbete. Desto mer du förstår kulturen som biståndsarbetare desto 

bättre förståelse får du för befolkningen och samarbetet. Något som de svenska 

organisationerna menar är viktigt för att kunna bedriva ett meningsfullt och långsiktigt socialt 

arbete som bygger på samarbete är att de förbereder sig inför det land och den kultur som 

väntar dem. Dessa förberedelser underlättar bland annat möjligheten till att bemöta 

befolkningen på ett bra och respektfullt sätt. PMU ger ett exempel på hur viktigt det kan vara 

att vara insatt i hur bemötandet skiljer sig åt mellan länder. I Togo tyder ögonkontakt i samtal 

med andra på en bristande respekt. Tam-Tam belyser vikten av att ha en förståelse om 

religionens betydelse i landet.   

Attityd 

 

Barnkonventionen är en central del i samtliga organisationers arbete med att främja barns rätt 

till utbildning. PMU beskriver att det är viktigt att upplysa om konventionens innebörd och 

existens eftersom en stor del av befolkningen inte känner till barnkonventionen och dess 

innebörd. Genom att informera om barns rättigheter via barnkonventionen och fördjupa 

kunskapen om detta hos människorna i landet menar organisationen att befolkningen får ett 

dokument som de kan hänvisa till när det kommer till diskussioner och betydande frågor 

angående deras barn. Något som kan kopplas till ovanstående är Tenqvists (2007) tankar om 

empowerment där fokus ligger på alla människors lika värde och rättigheter samt att det i 

detta avseende handlar om att arbeta med att belysa och förändra maktstrukturer på ett sätt att 

det främjar samhällets alla individer och grupper. I arbetet med att belysa och förändra 

maktstrukturer beskriver SoUG några faktorer som de anser vara särskilt betydelsefulla. 

Genom att arbeta med att förändra den negativa attityd som finns i samhället angående barns 

skolgång vill de förbättra barns möjligheter till att gå i skolan. 

Organisationen nämner även att barnen ska kunna tillämpa sina rättigheter i sina egna liv 

och att de lyckas förankra informationen hos föräldrarna så att de stödjer sina barn i dessa 

frågor. Dessa tankar kan härledas till vad Alvesson & Deetz (2000) menar är ett av den 

kritiska teorins övergripande mål eftersom det handlar om att påvisa olika typer av orättvisor 

samt dominanta maktförhållanden i samhället. Barnfonden påpekar att de måste nå ut i 

samhällen i landet och samtala om vinsten med att alla barn får möjlighet att utbilda sig och 

kring vikten av flickors rätt till utbildning eftersom organisationen anser att det finns en 

negativ attityd till flickors skolgång i Togo. Hydén (2001) belyser att det som är utmärkande 

för professionella relationer är att de bygger på att den professionella aktivt bemöter den 

andre parten och medborgaren. Organisationerna eftersträvar en förändring hos befolkningen 

genom att de börjar leva mer efter den kunskap som organisationerna försöker samtala om 

och nå ut med i samhället gällande barnkonventionens betydelse och barns rätt till utbildning. 
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Flera av organisationerna påtalar att det är betydligt fler flickor än pojkar som slutar skolan 

i förtid. SoUG menar att en förklaring bland annat går att finna gällande den lag som Togos 

regering upprättat kring att gravida flickor inte har rätt att utbilda sig. Situationen med de 

gravida flickor som tvingas avstå skolan på grund av regeringens ovilja att låta dem få utbilda 

sig kan härledas till Askheims (2007) utgångspunkter i empowerment som handlar om att 

människors enskilda position i samhället inte är självförvållat och att det är viktigt att 

medvetandegöra individen om sambandet mellan dennes livssituation och de yttre 

samhälleliga förhållandena. Ansvaret för den enskilda individens situation ligger inte hos 

individen själv utan kan istället sägas vara ett resultat av ett samhälleligt förtryck. Detta 

synsätt är något som kan förenas med SoUG:s tankar kring deras kommande arbete då de 

bland annat har för avsikt att bedriva terapeutiskt stöd. Utifrån behandlande samtal med 

barnen vill de stärka barns självkänsla och få dem att förstå att kapaciteten som krävs för att 

utbilda sig finns hos dem. Särskilt betydelsefullt är arbetet med att hjälpa flickor att uppleva 

sig självständiga och våga lita på sig själva. I och med det terapeutiska stödet vill 

organisationen bland annat få flickor att inse betydelsen av att ha en egen försörjning även om 

de är gifta. Blennberger (2005) menar att det är viktigt i bemötandet att sträva efter att främja 

öppenhet, tydlighet och förtroende, för att skapa bra förutsättningar för en konstruktiv 

relation. Utifrån SoUG:s terapeutiska samtal och behandling vill organisationen bemöta 

flickor så de känner att de inte måste vara så beroende av männen i samhället utan att de vågar 

utbilda sig och kan klara sig på egen hand. Tengqvist (2007) menar att genus och 

empowerment används som ett utmärkande perspektiv i praktiskt arbete, metodutveckling och 

samhällspåverkan såväl i Sverige som internationellt. Det handlar bland annat om en 

människosyn som ser individen som kapabel om rätt förutsättningar ges. Samtidigt menar 

även Payne (2005) att det sociala arbetet gällande kritisk teori inriktar sig på att bland annat 

öka medvetenheten om de sociala orättvisorna som existerar i samhället. En del i den kritiska 

teorin försöker göra individen mer självständig genom att bringa förståelse och klarhet kring 

sociala omständigheter. Genom delaktighet och samarbeten möjliggörs olika sätt att 

organisera samhället så att jämställdhet utvecklas ur detta. Den kritiska teorins tankar går till 

viss del även att koppla till organisationernas arbete med att främja barns rättigheter. Tam-

Tams projekt med att upplysa och föra kampanjer kring problemen med att skicka iväg sina 

barn eller sälja dem till barnagenter är en viktig del för att förbättra villkoren för barnen. Trots 

att det är lag på att barn under 15 år inte får arbeta i Togo är det enligt SoUG och Tam-Tam 

ett stort antal familjer som blir lurade att sälja sina barn till barnagenter. Organisationerna 

menar att det kan vara svårt att förklara de risker som det innebär att skicka iväg barnen för de 

fattiga föräldrarna, som blir lovade stora summor pengar för barnen. För att lyckas med att få 

hem barnen till familjerna samt att få tag i barnagenterna samarbetar Tam-Tam och PMU 

bland annat med myndigheter, polis och den lokala militären. PMU arbetar också hårt med att 

försöka medvetandegöra föräldrarna om riskerna med sälja sina barn till barnagenter. 

Arbetet med att motivera barns föräldrar till att skicka iväg sina barn till skolan kan enligt 

Barnfonden och Tam-Tam många gånger vara svårt. Extra svårt kan det vara att motivera de 

föräldrar som själva saknar en utbildning. Organisationerna förklarar att många föräldrar 

tvekar att lägga pengar på någonting de själva saknar kunskap om. De barn som drabbas 

hårdast av föräldrarnas ovilja att skicka dem till skolan är oftast flickorna då föräldrarna 

många gånger är skeptiska till varför de behöver kunskapen. En aspekt som därför kan vara 

viktigt att tänka på gällande organisationernas arbete kring detta är det Wynd (1999) 

poängterar med att om samhällenas syn på vad som är viktigt i utbildningen förbises så är det 

stor risk att barnens föräldrar ser utbildningen som otillräcklig för de behov som finns. För att 

lyckas med arbetet behövs ett fungerande samarbete mellan regeringen, lokalsamhällena och 

de som bistår med bistånd. 
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Diskussion och Slutsatser 

 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning utifrån semistrukturerade intervjuer där utvalda 

representanter har fått besvara frågor för deras enskilda organisations räkning.  

Syftet med studien var att undersöka hur de svenska humanitära organisationerna Tam-

Tam, PMU, SoUG samt Barnfonden bedriver/vill bedriva socialt arbete för att främja barns 

rätt till utbildning och skolgång i Togo. Vidare ämnade studien ta reda på om faktorer som 

bemötande och förhållningssätt har någon betydelse i deras sociala arbete i landet. Utöver 

detta önskade studien granska om organisationerna använder sig av olika tillvägagångssätt 

gällande kön i det sociala arbetet.  

För att få ett så omfattande svar som möjligt på vårt syfte bröt vi ner det i frågeställningar 

som vi ansåg vara relevanta för att täcka upp intentionen med arbetet.  

Vad som framkommit ur resultatet är bland annat att samtliga organisationer informerar 

och belyser befolkningen om barns rättigheter och vikten av att utbilda sig. Ett viktigt verktyg 

i detta arbete är barnkonventionen. På ett praktiskt plan försöker organisationerna genom 

samarbete med lokala aktörer att förbättra kvalitén på undervisningen samt rusta upp landets 

skolor så att fler barn ska kunna utbildas. Dessutom genomsyras organisationernas sociala 

arbete av att de främjar ett mer jämställt samhälle i Togo mellan pojkar och flickor. Allt 

arbete som organisationerna bedriver utgår från befolkningens önskemål och behov och 

genomförs alltid tillsammans med lokala aktörer.  

För att kasta ett nytt ljus över resultatet har vi valt att analysera det utifrån fem relevanta 

teman; faktorer i samhället som påverkar barns skolgång, kön, kvalitén på undervisningen, 

förhållningssätt samt attityd.  

Enligt Poluha, Norman & Einarsdóttir (2000) är den idealiserade bild som många gånger 

finns av barndomen i västerländska länder svår att leva upp till då verkligheten ofta ser 

annorlunda ut i olika delar av världen. James & Prout (1997) problematiserar hur synen på 

barndom ofta skiljer sig åt mellan västerländska och krisdrabbade länder. Länge har synen på 

barn och barndom i väst förknippats med ord som ”glad”, ”trygg”, ”skyddad” och ”oskyldig”, 

något som inte alltid stämmer överens i fattigare samhällen. Denna syn på barndom skulle 

kunna vara ett problem för de svenska organisationer som åker ner till ett nödställt land som 

Togo där barns vardag ter sig väldigt annorlunda jämför med hur det är ställt i Sverige. 

Eftersom organisationerna beskriver att det finns en utbredd negativ attitydfråga i Togo till 

varför flickor ska utbilda sig till skillnad mot hur det ser ut i Sverige så kan det också uppstå 

ett helt annat motstånd för de svenska organisationerna i deras arbete med att informera om 

barns rättigheter än vad de är vana vid. Enligt Sossou & Yogtiba (2009) framgår det att ett 

problem för unga flickor i Togo som emellanåt förekommer är en tradition som kallas för 

”Trokosi”, vilket betyder att flickor som är oskulder skickas som slavar till olika heliga/fetish 

tempel där de utnyttjas sexuellt för att sona äldre släktingars synder och brott. Denna syn på 

barn och hur de behandlas är troligtvis inte lika vanligt förekommande i ett västerländskt land 

som Sverige. Det kan därför vara värdefullt för svenska organisationer att vara medvetna om 

att föreställningen kring begreppet barndom kan se väldigt olika ut beroende på vart i världen 

socialt arbete utförs. 

En del av den tidigare forskning vi kommit i kontakt med belyser vikten av lokala 

samarbeten när det gäller socialt utvecklingsarbete. Pettersson (i Emsheimer 1997) menar till 

exempel att som biståndsarbetare är det nödvändigt att ha lokala kunskaper och knyta an till 

det för att lyckas med sitt arbete. Vikten av att ha lokala kunskaper och lyssna till 

befolkningens syn på vad som behöver utvecklas är något som vi upplever genomsyrar de 

svenska organisationernas tillvägagångssätt. Det är troligt att en av de mest avgörande 
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faktorerna i internationellt socialt arbete är att det är lokalt förankrat i samarbeten med landets 

befolkning. Detta skulle kunna spela en avgörande roll för att landet på längre sikt inte ska 

behöva vara beroende av internationellt stöd och slutligen klara sig på egen hand. 

De svenska organisationerna har som ambition att hjälpa de utsatta barnen i Togo på flera 

olika sätt. Det kan dock, enligt Adams (2003) finnas en risk i att personer med mer makt 

hjälper utsatta människor. Denna risk grundar sig i att individer med en högre maktposition 

som vill hjälpa utsatta människor riskerar att ”köra över” dem genom att själva ta kommandot 

över vilken hjälp de anser vara lämpligast. Det verkar som att maktrelationen mellan de 

svenska organisationerna och lokalbefolkningen i Togo är något ojämn då organisationerna är 

de som har alla pengar samt att de besitter en stor erfarenhet och kunskap om socialt arbete. 

Även om maktbalansen mellan de svenska organisationerna och den lokala befolkningen i 

Togo är ojämn på många sätt framstår det som att riskerna för att verksamheterna ”kör över” 

dem ändå är relativt liten. Eftersom organisationernas sociala arbete är lokalt förankrat i alla 

led samtidigt som de poängterar betydelsen av en stor ödmjukhet i genomförandet av deras 

sociala arbete. 

Även om organisationerna är väl medvetna om vikten av lokala samarbeten och poängterar 

betydelsen av lyhördhet behöver de ändå alltid vara uppmärksamma om deras hierarkiska 

ställning. Echeverri (2010) nämner att den hierarkiska strukturen har en påverkande roll och 

att den position som du har i din organisation märks på dig och återspeglas vare sig du vill det 

eller inte. Enligt Hydén (2001) är det viktigt som professionell socialarbetare att kunna 

redogöra för sitt handlande genom att hänvisa till normer och resonemang som har en 

vardaglig legitimitet som invånare förstår och kan förhålla sig till. Dessa faktorer kan vara 

särskilt viktiga att reflektera över för de svenska organisationerna som bedriver socialt arbete i 

en främmande kultur. Organisationernas sätt att agera bör därför ske på ett tillvägagångssätt 

som är begripligt för befolkningen i Togo att förhålla sig till. Det framstår som att de svenska 

organisationerna är medvetna om betydelsen av att deras arbete ska utföras på ett tydligt sätt 

för lokalbefolkningen i och med att en central del i organisationernas arbete handlar om att 

involvera aktörer i samhället på olika nivåer. 

Ett problem som kan uppenbara sig när det handlar om biståndsarbete är enligt Nilsson 

(2008) innerbörden av begreppet fungibilitet. Uttrycket handlar om när organisationer inte vill 

stödja en regering rakt av genom bistånd, utan istället bygger exempelvis skolor eller 

vattenreningsverk vilket givetvis framstår som något bra. Dessa insatser kan dock frigöra 

pengar till negativa ändamål som exempelvis krigsföring eftersom pengar som landet annars 

hade behövt spendera på skolor och sjukhus nu istället kan bekostas med hjälp av bistånd. Det 

är svårt att säga ifall de svenska organisationerna har insikt om fungibilitetens innerbörd när 

de arbetar med biståndsfrågor gällande barns rättigheter i ett land som Togo. Däremot kan det 

vara värdefullt att som organisation vara självkritisk och fundera på ifall arbetet som de utför 

verkligen leder till någonting bättre i slutänden. Kanske är det snarare så att problemen endast 

tar en ny skiftning, trots att intentionerna från första början varit goda. Ett exempel på hur 

goda intentioner kan ta en ny vändning är det arbete som Barnfonden bedriver för att stärka 

kvinnors roll i samhället. När detta sker och organisationen löser ett problem så uppstår 

istället ett nytt dilemma. I vissa fall tvingas de äldsta barnen i familjerna ta mödrarnas roll i 

hushållet och ta hand om småsyskonen medans mödrarna är ute i samhället och arbetar. Flera 

av barnen går då miste om möjligheten till utbildning. Problemet som vi ser det kan istället 

vara att männens roll och ansvar helt försvinner när det kommer till frågor som rör att ta hand 

om familjen. Vidare är det problematiskt att kvinnors rätt till arbete ska ses som ett problem. I 

stället för att fokusera på att kvinnors rätt till arbete skapar problem bör kanske större kraft 

läggas inom organisationernas sociala arbete på att de strukturella förhållandena i landet är 

bristfälliga. Lika viktigt som det är att övertyga och informera om barns rättigheter för 
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befolkningen, lika betydelsefullt är det att föra diskussioner med politiker och tjänstemän för 

att på allvar visa att landet måste förbättra villkoren för barnen. 

Den bristande skolsituationen bland framför allt flickor i landet grundar sig i en rad olika 

faktorer. Detta gör att en del av organisationernas arbete som inte riktar sig direkt mot barn 

ändå kan ha en stor betydelse för utgången av barns möjlighet att gå i skolan eller inte. 

Genom att stärka föräldrars ekonomi och ge dem bidrag till att starta upp egna verksamheter 

leder det indirekt till att fler barn får chansen att utbilda sig. Dessa två exempel på hur 

mikrokrediter påverkar familjernas situation i samhället visar även på hur komplext det 

internationella sociala arbetet många gånger kan vara. 

Två av de problem som vi anser vara mest centrala i de svenska organisationernas arbete 

med att främja barns rätt till utbildning verkar främst grunda sig i fattigdom och en bristande 

medvetenhet bland en stor del av befolkningen. Något som uppmärksammas i 

Barnkonventionen är att investeringar i barn och deras rättigheter på längre sikt leder till goda 

förutsättningar för ett rättvist samhälle, en stark ekonomi och en värld där fattigdom inte 

existerar (Regeringskansliet, 2006). Fattigdomen i Togo är omfattande och påverkar såväl 

förutsättningarna för befolkningen att leva ett drägligt liv, som möjligheterna för humanitära 

organisationer att bedriva socialt välfärdsarbete i landet. Fattigdomen i Togo leder även till att 

landets regering saknar tillräckliga resurser för att utbilda lärare samt att bygga och rusta upp 

skolor, vilket vi anser är nödvändigt för att befolkningen ska få den kunskap de behöver för 

att bli mer självständiga. De fattiga förhållandena bland ett stort antal familjer tillsammans 

med föräldrarnas bristande förmåga att läsa och skriva orsakar dessutom att många föräldrar 

är tveksamma till att skicka iväg sina barn till skolan. Dels för att det är en ekonomisk fråga 

att studera i Togo men även för att kännedomen om utbildningens många fördelar är 

begränsad bland många föräldrar. Därför är också de humanitära organisationers arbete med 

att främja barns rätt till skola i landet ovärderligt. Genom att möjliggöra en adekvat utbildning 

för barnen i Togo samt informera befolkningen om utbildningens betydelse skapas det 

förutsättningar för en hållbar utveckling i landet. Ett av de främsta sätten att på sikt leda 

landet ur den fattigdom som råder i landet och förbättra villkoren för befolkningen skulle 

därför enligt oss kunna vara genom att utbilda dess unga befolkning.     

Slutsatser 

 

 Vikten av att informera och belysa lokalbefolkningen om barns rättigheter till skola och 

utbildning är en betydelsefull del i organisationernas sociala arbete i främjandet av 

barns rätt till utbildning. 

 Samarbeten med lokala aktörer och befolkningen är grundläggande i organisationernas 

sociala arbete i landet. Samtliga organisationer påpekar vikten av att vara lyhörd och 

respektfull i sitt bemötande.  

 Genom de svenska organisationernas sociala arbete i Togo får fler barn och framför allt 

fler flickor möjlighet till en betydelsefull utbildning. 

Förslag på vidare forskning  
 

Under studiens gång har det framgått för oss att det finns ytterst lite forskning kring den 

utbredda fattigdom som finns i Togo och hur organisationer kan eller bör arbeta med detta på 

ett strukturellt sätt. Utifrån vår analys upplever vi framför allt att det saknas relevant och 
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aktuell forskning angående ett mer strukturellt inriktat internationellt socialt arbete i ett land 

som Togo. Om sådan forskning bedrevs i en större utsträckning än vad vi har observerat 

skulle detta kunna gynna samtliga organisationer som är verksamma med olika projekt 

angående barns rättigheter i Togo för att finna fler tillvägagångssätt till att utveckla landet 

ytterligare. Det skulle även vara intressant att analysera studien utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv som bland annat syftar till hur olika system som exempelvis familjen, skolan och 

samhället påverkar och samspelar med varandra.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

PMU/Eskilstuna Pingstförsamling 

1. Hur ser det ut för barn i Togo 

Hur ser verkligheten ut för barn i Togo? 

Vilka anser du vara de största bidragande orsakerna till varför så många barn inte går i 

skolan? 

2. Innan avresa – Vad behövs för att arbeta i fält 

Behövs det några särskilda förberedelser för de personer som ska till Togo innan avresan? 

Vad är viktigt att tänka på? 

Har ni någon särskild utbildningsmall för personalen när ni åker ner och arbetar och vad 

innehåller den i så fall? 

3. I Togo – Vad krävs av er 

Vad krävs av dig när du väl är på plats? 

Vad är viktigt att tänka på gällande bemötande och förhållningssätt i det arbete som ni utför? 

Finns det några kulturella skillnader gällande bemötande och förhållningssätt i Togo jämfört 

med Sverige? 

4. Arbetsbeskrivning 

Hur länge har du arbetat i Togo och varför just Togo? 

Hur kommer det sig att Eskilstuna pingstförsamling har ansvar för just detta? Hur kommer 

PMU in i bilden? 

Hur skulle du vilja beskriva det arbete som ni utför? Vad gör ni exakt?  

Det arbete som ni utför tillsammans, vad gör det för Togo och barnen enligt dig? 

Genomsyras det arbete ni utför av några särskilda tillvägagångssätt, teorier eller perspektiv? 

På vilket sätt? 

Vilka för- och nackdelar kan gudstron innebära i ert arbete i Togo? 
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5. Samarbete - Lokalbefolkning 

I vilken utsträckning samarbetar ni med lokalbefolkningen kring ert arbete med barns 

rättigheter? Vad finns det för eventuella för- och nackdelar med ett sådant samarbete? 

6. Viktigaste faktorerna i arbetet med barns rättigheter/skola/utbildning 

Vilka faktorer är viktigast i arbetet med att främja barns rätt till skolgång och utbildning enligt 

er?  

Vilka är de största utmaningarna i arbetet med att få barn att börja utbilda sig? 

Vilka faktorer är viktigast gällande arbetet med barns rättigheter överlag anser du? 

Vad ser du för svårigheter i ert arbete med att främja barns rättigheter? 

7. Könsskillnader 

Har ni olika tillvägagångssätt beroende på om det är pojkar eller flickor ni arbetar med? Vilka 

är de i så fall? 

På vilka sätt kan ni se att ert arbete stärker flickors roll i samhället i Togo? 

8. Uppföljning och utvärdering 

Hur följer ni upp det arbete som bedrivs och planeras i Togo? 

Hur utvärderas era projekt? 

9. Framtid – Vad behöver utvecklas 

Vad är det mest positiva du kan se gällande det arbete ni gör? 

På lång sikt vad tror du om Togos utsikter, särskilt gällande barns rätt till skola och 

utbildning?  

Vilka faktorer är viktigast att förbättra för att främja barns rättigheter i Togo inom den 

närmsta framtiden? 

Vilka av dessa faktorer är särskilt viktiga gällande barns rätt till skola och utbildning? 

10. Övrigt – Intressanta anekdoter från tiden i Togo 

Vad är det jobbigaste respektive roligaste som du varit med om under ditt missionerande i 

Togo? 

Intervjufrågor Tam-Tam 

1. Hur ser det ut i Togo 
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Hur ser verkligheten ut för barn i Togo? 

Vilka anser du vara de största bidragande orsakerna till varför så många barn inte går i 

skolan? 

2. Innan avresa – Vad behövs för att arbeta i fält 

Behövs det några särskilda förberedelser för de personer som ska till Togo innan avresan? 

Vad är viktigt att tänka på?  

Har ni någon särskild utbildningsmall för personalen när ni åker ner och arbetar och vad 

innehåller den i så fall? 

3. I Togo – Vad krävs av er 

Vad krävs av dig när du väl är på plats? 

Vad är viktigt att tänka på gällande bemötande och förhållningssätt i det arbete som ni utför? 

Finns det några kulturella skillnader gällande bemötande och förhållningssätt i Togo jämfört 

med Sverige? 

4. Arbetsbeskrivning 

Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete inom Tam-Tam? 

Hur skulle du vilja beskriva det arbete som Tam-Tam utför? Vad gör ni exakt? 

Hur ser ert samarbete med Paseorsc ut? 

Det arbete som ni utför tillsammans, vad gör det för Togo och barnen enligt dig? 

Genomsyras det arbete ni utför av några särskilda tillvägagångssätt, teorier eller perspektiv? 

På vilket sätt? 

Hur skulle du vilja beskriva Tam-Tam och Paseorsc som organisationer? Är ni tillexempel 

politiskt eller religiöst bundna? 

5. Samarbete - Lokalbefolkning 

I vilken utsträckning samarbetar ni med lokalbefolkningen kring ert arbete med barns 

rättigheter? Vad finns det för eventuella för- och nackdelar med ett sådant samarbete? 

6. Viktigaste faktorerna i arbetet med barns rättigheter/skola/utbildning 

Vilka faktorer är viktigast i arbetet med att främja barns rätt till skolgång och utbildning enligt 

Tam-Tam?  

Vilka är de största utmaningarna i arbetet med att få barn att börja utbilda sig? 
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Hur skulle du vilja beskriva undervisningen i Togolesiska skolor?  

Beskriv Vivallaskolans samarbete med Togolesiska skolor?  

Vilken betydelse anser du att detta samarbete har för de barn som går i skolan i Togo?  

7. Könsskillnader 

Har ni olika tillvägagångssätt beroende på om det är pojkar eller flickor ni arbetar med? Vilka 

är de i så fall?  

Det tydliga genustänk som verkar genomsyra ert arbete inom Tam-Tam och Paseorsc, på 

vilka sätt kan du se att det har stärkt flickors roll i samhället?  

8. Uppföljning och utvärdering 

Hur följer ni upp det arbete som bedrivs och planeras i Togo?  

Det står exempelvis att barn och kooperativ ska följas upp i efterhand under en 

sexmånadersperiod. Vem följer upp detta? 

Hur utvärderas era projekt? 

9. Framtid – Vad behöver utvecklas 

Ett av era framtida mål är att minska analfabetismen bland de barn och ungdomar som ni 

arbetar med i landet med 70%. Hur långt har ni kommit med detta arbete i nuläget? Varför 

eftersträvas inte 100 %? 

På längre sikt önskar ni ha en permanent skola i Togo som är självförsörjande, tror ni att det 

är realistiskt? Vad har ni mer för tankar på längre sikt? 

Vad är det mest positiva du kan se gällande det arbete ni gör? 

På lång sikt vad tror du om Togos utsikter, särskilt gällande barns rätt till skola och 

utbildning?  

Vilka faktorer är särskilt viktiga att förbättra för att främja barns rätt till skola och utbildning i 

framtiden? 

10. Övrigt – Intressanta anekdoter från tiden i Togo 

Har du något minne som ligger dig särskilt varmt om hjärtat från din tid i Tam-Tam? 

Något ytterligare du önskar att tillägga? 

Intervjufrågor Socionomer Utan Gränser 

1.Hur ser det ut i Togo 
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Vad vet ni om den verklighet som barnen i Togo lever i (där ni kommer bedriva projekt?) 

Vilka tror du är de största bidragande orsakerna till varför så många barn inte går i skolan och 

till att många barn inte går färdigt sin utbildning i Togo? 

2. Innan avresa – Vad behövs för att arbeta i fält 

Behövs det några särskilda förberedelser för de socialarbetare som ni skickar ner innan 

avresan? Vad är viktigt att tänka på? 

Hur ser utbildningsmallen ut för personalen som ska arbeta i Togo, vad innehåller den? 

3. I Togo – Vad krävs av er 

Vad enligt dig, krävs av de socionomer som ni skickar till Togo när de väl är på plats? 

Vad är viktigt att tänka på gällande bemötande och förhållningssätt i det arbete som ni 

kommer att utföra i Togo? 

Finns det några kulturella skillnader som kan vara viktiga att ta hänsyn till när ni utför ert 

arbete i Togo? 

4. Arbetsbeskrivning 

Hur kommer det sig att ni vänder er till Togo just? 

Hur skulle du vilja beskriva det arbete som ni har tänkt att utföra där? Vad exakt kommer ni 

göra? 

Genomsyras det arbete ni utför av några särskilda tillvägagångssätt, teorier eller perspektiv? 

På vilket sätt? 

5. Samarbete - Lokalbefolkning 

I vilken utsträckning är det tänkt att ni kommer använda er av lokalbefolkningen kring ert 

arbete? Vad finns det för- och nackdelar med dessa samarbeten?  

6. Viktigaste faktorerna i arbetet med barns rättigheter/skola/utbildning 

Vilka faktorer är viktigast i arbetet med att främja barns rätt till skolgång och utbildning enligt 

er?  

Vilka är de största utmaningarna i ert arbete i Togo och kring barns rättigheter just nu? 

Vilka faktorer är viktigast gällande arbetet med barns rättigheter i Togo överlag anser du? 

Det arbete som ni kommer att utföra, vad tror du det har för betydelse för Togo och barnen 

enligt dig? 
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7. Könsskillnader 

Kommer ni att ha olika tillvägagångssätt och anpassa arbetet på olika sätt beroende på om det 

är pojkar eller flickor som ni har tänkt arbeta med? Beskriv dessa i så fall? 

På vilka sätt tror du att ert arbete kommer att kunna stärka flickors roll i samhället i Togo? 

8. Uppföljning och utvärdering 

Hur kommer ni att följa upp det arbete som bedrivs och planeras i Togo? 

Hur kommer era projekt att utvärderas? 

9. Framtid – Vad behöver utvecklas 

Vad är det mest positiva för såväl invånare i Togo som för er som organisation, gällande det 

arbete som ni kommer att utföra? 

På lång sikt vad tror du om Togos utsikter gällande barns rättigheter, särskilt gällande barns 

rätt till skola och utbildning?  

Vilka faktorer är särskilt viktiga att förbättra gällande detta? 

Hur tänker du angående er etablering i Togo på längre sikt, vad är målsättningen med ert 

arbete i Togo? 

10. Övrigt 

Finns det några fördelar respektive nackdelar med att ni inte är en så etablerad och välkänd 

organisation internationellt sett, gällande de samarbeten och det arbete som ni har tänkt utföra 

i Togo? 

Ytterligare tankar och tillägg? 

Intervjufrågor Barnfonden  
 

1. Hur ser det ut för barn i Togo 

 

Vilka anser du vara de största bidragande orsakerna till varför så många barn inte går i 

skolan? 

 

2. Innan avresa – Vad behövs för att arbeta i fält 

Om ni skickar ner personal i fält - Behövs det några särskilda förberedelser för de personer 

som ska till Togo innan avresan? Vad är viktigt att tänka på? 

 

Har ni någon särskild utbildningsmall för personalen när ni åker ner och arbetar och vad 

innehåller den i så fall? 
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3. I Togo – Vad krävs av er 

 

Vad är viktigt att tänka på gällande bemötande och förhållningssätt i det arbete som ni utför? 

Finns det några kulturella skillnader gällande bemötande och förhållningssätt i Togo jämfört 

med Sverige? 

4. Arbetsbeskrivning 

 

Hur länge har Barnfonden arbetat i Togo och varför just Togo? 

 

Hur skulle du vilja beskriva det arbete som Barnfonden utför i Togo? Vad gör ni exakt?  

 

Genomsyras det arbete ni utför av några särskilda tillvägagångssätt, teorier eller perspektiv? 

På vilket sätt? 

5. Samarbete - Lokalbefolkning 

 

I vilken utsträckning samarbetar ni med lokalbefolkningen kring ert arbete med barns 

rättigheter?  

 

Vad finns det för eventuella för- och nackdelar med ett sådant samarbete? 

 

6. Viktigaste faktorerna i arbetet med barns skola/utbildning/barns rättigheter 

 

Vilka faktorer är viktigast i arbetet med att främja barns rätt till skolgång och utbildning enligt 

er?  

 

Vilka är de största utmaningarna i arbetet med att få barn att börja utbilda sig? 

 

Vilka är de viktigaste faktorerna att arbeta med gällande barns rättigheter överlag i Togo 

enligt er? 

 

7. Könsskillnader 

 

Har ni olika tillvägagångssätt beroende på om det är pojkar eller flickor ni arbetar med? Vilka 

är de i så fall? 

 

På vilka sätt kan ni se att ert arbete stärker flickors roll i samhället i Togo? 

8. Uppföljning och utvärdering 

 

Hur följer ni upp det arbete som bedrivs och planeras i Togo? 

 

Hur utvärderas era projekt? 

9. Framtid – Vad behöver utvecklas 

 

På lång sikt vad tror ni om Togos utsikter, särskilt gällande barns rätt till skola och utbildning 
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men även gällande barns rättigheter överlag? 

 

Vilka av dessa faktorer är särskilt viktiga gällande barns rätt till skola och utbildning? 

10. Övrigt 

 

Ytterligare tankar, finns det något annat som ni önskar tillägga? 

 

 


