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Abstract 	  

This study of the South African prevention programme titled Human Rights Club aims to 

explore the participating adolescents experience. The method being used is qualitative focus 

groups interviews. Four focus groups interviews were conducted in different townships around 

East London, in total 21 respondents participated in the focus groups. The theoretical 

framework that was used to analyze the result was the concept of socialization, gender and 

empowerment. The results indicate that the participants experience that the program has 

contributed to their own personal development, social affiliation, and the ability to help others. 

The participants experience a change in their views on women's human rights and gender roles. 

Through advocacy they are spreading the knowledge they have gained to their families, friends, 

schools and communities. This turns former participants into activists and helps Human Rights 

Club to reach beyond their participants only.	  
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“Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home – so close 

and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the 

individual person; the neighbourhood she lives in; the school or college she attends; the 

factory, farm or office where she works. Such are the places where every man, woman and child 

seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights 

have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerned citizen action to 

uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.”	  

Eleanor Roosevelt, “In Our Hands”	  

 (1958 speech delivered on the tenth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, redigerad av 

Masimanyane Women’s Support Centre)	  
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1.	  Inledning	  
I stora delar av världen förekommer könsrelaterat våld. Forskare är överens om att våld mot 

kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och innebär en kränkning mot de utsattas grundläggande 

mänskliga rättigheter (WHO, 2013; Campbell, 2002; Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise & 

Watts, 2006). Några av följderna av våldet mot kvinnor och flickor har visat sig vara omfattande 

effekter på deras hälsa, välbefinnande och familjeliv, men även på samhället i stort (Ellsberg, 

Jansen, Heise, Watts & Garcia-Moreno, 2008). World Health Organization uppskattar att mer än 

30 % av kvinnor i världen har upplevt antingen fysiskt eller sexuellt våld i en nära relation 

(WHO, 2002). 

De senaste åren har forskning i stor utsträckning inriktats på att undersöka preventiva insatser 

mot könsrelaterat våld. Utifrån studier har det framkommit att det är av stor vikt att arbeta 

förebyggande med olika former av könsrelaterat våld med ungdomar, då de första övergreppen 

ofta utförs i unga år (Fulu, Warner, Miedema, Jewkes, Roselli & Lang, 2013; Heilman, Hebert 

& Paul-Gera, 2014). Forskning visar att majoriteten av män som utövar sexuellt våld utför det 

för första gången i sina tonår, och att majoriteten av män som utövar sexuellt våld kommer att 

upprepa handlingen (Fulu et al., 2013 och Heilman et al., 2014). Utifrån detta ses ett värde av att 

arbeta förebyggande med ungdomar. 

Hos författarna av denna studie har det successivt växt fram ett stort intresse för frågor som rör 

våld mot kvinnor. Detta intresse har sin grogrund i våra erfarenheter från att skapa en identitet 

som ung kvinna idag, samt från arbete inom ideella verksamheter där vi har mött kvinnor som 

har blivit utsatta för någon form av könsrelaterat våld. Erfarenheterna från arbete med kvinnor 

efter våldstillfället har medfört att vi upplever ett stort behov av förebyggande insatser för att 

förhindra våldet innan det sker. Då författarnas utbildning inte hittills har inkluderat 

internationellt socialt arbete fanns en motivation till att söka information utanför Sveriges 

gränser. 

Våld mot kvinnor är ett socialt problem i Sverige och det finns ett intresse att motverka denna 

problematik. För att göra detta behövs forskning kring preventivt arbete eftersom det ökar 

kunskapen om problemet, metoderna och dess effekt. Följderna av ett förebyggande arbete kan 

vara att händelserna stoppas innan de utmynnar i framtida sociala problem. Problemet relaterat 
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till våld mot kvinnor skulle därmed kunna förhindras på individ- och gruppnivå på sikt i såväl 

nationell som internationell kontext. 

Enligt Moffett (2006) är Sydafrika det land i fred som har flest rapporterade fall av könsrelaterat 

våld. Kulturellt sett skiljer sig Sydafrika och Sverige åt, men den forskning vi tagit del av visar 

att de komponenter som är viktiga i preventionsprogram mot könsrelaterat våld i stora drag är 

desamma oavsett vilken kultur det handlar om. Av den orsaken förelåg ett intresse hos 

författarna att åka dit och studera hur arbetet förs där krisen är som mest påtaglig. Vi valde ett 

preventionsprogram kallat Human Rights Club (HRC) i East London, Sydafrika. HRC 

upprätthålls av kvinnorättsorganisationen Masimanyane Women’s Support Centre (MWSC). 

HRC:s arbetssätt, teoretiskt såväl som praktiskt, rimmar väl med vad nedan nämnd forskning 

beskriver som centrala element i förebyggande arbete. Därför fanns ett intresse av att studera 

programmet. Då motsvarande preventionsprogram inte har funnits i Sverige såg vi en möjlighet 

att studera ett preventionsprogram som eventuellt kan överföras till det svenska samhället. 	  

I tidigare forskning som kommer redogöras för fokuseras det litet på deltagarnas upplevelser av 

ett preventionsprogram mot könsrelaterat våld. Därför finns ett behov av att undersöka 

deltagarens upplevelser av arbetet i praktiken. Genom att inhämta kunskap om deltagares egna 

upplevelser kan en fördjupad förståelse uppnås för vad ett preventionsprogram kan innebära på 

ett personligt plan. Detta kan hjälpa till att utveckla det förebyggande arbetet även i Sverige i 

framtiden.	  

1.1.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med studien är att studera deltagande ungdomars upplevelse av preventionsprogrammet 

Human Rights Club i Sydafrika. För att besvara syftet ämnar vi utgå från följande 

frågeställningar:	  

- Vad upplever deltagarna är kärnan av programmet? 

- Upplever deltagarna att programmet påverkat deras syn på könsroller och kvinnors 

rättigheter? Om ja, hur? 

- Hur upplever deltagarna att det är att vara förespråkare för programmet?  
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Frågeställningarna besvarades genom fyra fokusgruppsintervjuer på orter runt om i East London 

i Sydafrika, bestående av olika deltagargrupper från preventionsprogrammet Human Rights 

Club. 	  

1.2. Avgränsningar	  
Könsrelaterat våld inbegriper många former av våld. Denna studie avgränsas till att fokusera på 

det våld som pojkar och män utsätter flickor och kvinnor för. Vi kommer således omnämna 

denna form av våld som både könsrelaterat våld och våld mot flickor och kvinnor. 	  

1.3.	  Disposition	  
Uppsatsen börjar med en redogörelse för valda centrala begrepp. Därefter beskrivs HRC:s 

arbete baserat på policydokument som hämtats på organisationens hemsida och genom samtal 

med MWSC:s anställda som arbetar med HRC. Detta leder vidare in i en översikt av 

forskningsfältet relaterat till könsrelaterat våld och förebyggande arbete. Avsnittet därefter 

handlar om uppsatsens teori, vilket följs av metodkapitel, varefter resultat och analys redogörs 

för. Uppsatsen avrundas med en avslutande diskussion.	  

1.4.	  Begreppsdefinitioner	  	  
FN definierar våld mot kvinnor som ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, 

sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång 

eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” (UN, 

1993).	  

Med primär prevention menas arbete innan ett problem uppstår, exempelvis arbete för att 

förhindra att våldsbruk sker. Sekundär prevention innefattar arbete med personer där ett 

problem har skett, till exempel arbete med person som brukat våld (Edwards & Vogel, 2015)	  

Norm står för det ”normala” eller godtagna beteendet i exempelvis en social grupp. Normer är i 

allmänhet sammankopplade med sociala värden, som manifesteras genom exempelvis 

traditioner, seder, bruk och lagstiftning (Bergström, 1990).	  

Med upplevelse syftar vi till de erfarenheter av och åsikter om något en person varit med om.  
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2.	  Human	  Rights	  Club	  
Organisationen MWSC är en kvinnorättsorganisation som är lokaliserad i East London, Eastern 

Cape, Sydafrika. Organisationens mål är att ge kunskap till kvinnor och företrädare för 

mänskliga rättigheter med syfte att lyfta och erkänna kvinnors mänskliga rättigheter 

(Masimanyane Women’s Support Centre, 2015d). MWSC startade 1995 av dr. Lesley-Ann 

Foster, som bjöd in kvinnor, både överlevare av könsrelaterat våld och aktivister för kvinnors 

rättigheter, till att starta en organisation (Masimanyane Women's Support Centre, 2015c). I 

början hade organisationen fyra personer, idag är det närmare 60 personer som arbetar för 

MWSC (Kathy Sutton, personlig kommunikation den 1 maj, 2015). MWSC har ett flertal kontor 

placerade på bland annat polisstationer, hälsokliniker, sjukhus och domstolar i områden runt om 

i East London (Masimanyane Women's Support Centre, 2015a). Finansiering för arbetet sker 

genom kommunala bidrag samt bidrag och donationer från organisationer runt om i världen 

(Kathy Sutton, personlig kommunikation den 1 maj, 2015).  	  

Human Rights Club (HRC) är ett preventionsprogram som MWSC har lanserat och 

implementerat genom 20 grupper i 12 grundskolor och gymnasier runt om i East London. 

Arbetsgruppen som driver HRC kallas “public educators” och är fyra personer anställda av 

MWSC. I klubbarna deltar både killar och tjejer, men den sistnämnda utgör majoriteten (Chuma 

Mapikana, personlig kommunikation den 12 maj, 2015). I varje grupp deltar 20-30 elever som 

utbildas i HRC-relaterade ämnen under en helg varje år. Gruppen röstar fram fyra till fem ledare 

som får en utbildning i hur de ska organisera och leda mötena (Lundi Siwundla, personlig 

kommunikation den 21 april, 2015). Det varierar från skola till skola hur denna process ser ut 

och mestadels är det lärarna i skolan som väljer ut deltagarna. I vissa fall blir MWSC:s “public 

educators” inbjudna till skolor, där det har noterats en stor förekomst av sociala problem bland 

dess elever, för att berätta om HRC för eleverna. Om eleverna är intresserade av att delta i 

klubben får de anmäla sitt intresse. Medlemskapet är frivilligt och mötena är menade att hållas 

en gång i veckan på elevernas fritid, antingen på raster eller efter skolan. Tiden för mötena 

varierar från 45 minuter till 2 timmar (Lundi Siwundla, personlig kommunikation den 21 april, 

2015).	  

Genom mötestillfällena vill MWSC att deltagarna ska nå en utökad förståelse kring olika former 

av traditionell maskulinitet vilka kan bidra till ojämställdhet, ohälsosamma relationer och våld. 
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Samtidigt försöker organisationen ge deltagarna möjlighet att se positiva versioner av 

maskulinitet där manlighet utan våld visas som ett hälsosamt alternativ. MWSC syftar till att 

skapa en förståelse hos deltagarna för hur socialisation och den traditionella uppväxten bidrar 

till sexuella övergrepp och andra former av våld mellan ungdomar, som möjliggör det 

könsrelaterade våldet och ojämställdhet. MWSC har en ambition om allians mellan pojkar och 

män samt flickor och kvinnor, där båda könen blir allierade i arbetet för jämställdhet så att 

pojkars och mäns våld kan stoppas (Masimanyane Women's Support Centre, 2015b). 	  

Ett av de effektivaste sätten, enligt MWSC, att hantera ojämställdhet samt förebygga våld bland 

unga är att ge studenterna inom HRC empowerment och mer kunskap kring frågan. Detta kan 

resultera i att de kan känna sig stärkta till att göra en förändring i skolan men även i samhället. 

En viktig och positiv aspekt av empowerment är Peer Mediation Programme, som går ut på att 

ungdomar influeras och får idéer från sina kompisar, som de kan relatera till, istället för ifrån de 

vuxna i sin omgivning (Masimanyane Women's Support Centre, 2015b). 	  

Det är deltagarna själva som driver HRC och genom det agerar de som företrädare för flickor 

och kvinnors rättigheter. MWSC anser att detta ökar möjligheten till att budskapet, att ta 

ställning mot och förebygga våld mot kvinnor, sprids till fler ungdomar. Elever engageras 

genom kampanjer som höjer kunskapen kring ämnet och bidrar till diskussion om hur våld kan 

förebyggas (Masimanyane Women's Support Centre, 2015b). På mötena hanteras frågor om till 

exempel psykisk och fysisk misshandel, mobbning och trakasserier, kvinnor och flickors 

rättigheter samt våld i nära relationer. Eleverna i programmet får även lära sig om konsekvenser 

av våld. Aktiviteter som deltagarna i HRC får ta del av är workshops, demonstrationer mot våld 

och välgörenhetsinsamlingar. Deltagarna i programmet deltar även i seminarier och konferenser 

som MWSC är värd för. Dans, sång, tecknande, teater och poesi och att tala inför andra är 

aktiviteter som används för att öka kunskap kring våld mot kvinnor och flickor till dess 

deltagare, deras kamrater i skolan och för samhället i stort (Masimanyane Women's Support 

Centre, 2015b).	  

3.	  Forskningsöversikt	  
Kapitlet inleds med en beskrivning av valt tillvägagångssätt för att söka befintlig forskning i 

ämnet. Därefter kommer ett avsnitt om forskning kring könsrelaterat våld. Denna del har till 
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syfte att ge läsaren en djupare förståelse och kunskap om könsrelaterat våld och vad som orsakar 

det. I avsnittet efter beskrivs forskning om det förebyggande arbetet, d.v.s. hur 

preventionsprogram bör vara utformade. Det avslutas med kunskap om deltagarnas upplevelse av 

ett liknande preventionsprogram. Dessa avsnitt avser att ge fördjupad kunskap om 

preventionsprogram och deltagares upplevelse av dessa. Forskningsöversikten avrundas därefter 

med en sammanfattning.	  

3.1.	  Tillvägagångssätt	  
Databaserna Ebsco, Web of Science, Proquest, Libris och Swesub har använts vid sökandet efter 

forskning. Sökfraserna som användes var: men’s violence against women south africa, 

prevention gender based violence, youth gender based violence prevention, sexual violence 

prevention youth, prevention masculinity violence, primary prevention AND violence wom* OR 

gender, youth experience of prevention programs samt gender based violence norms. För att 

begränsa sökningen söktes enbart forskning som är peer reviewed mellan åren 2010 och 2015 

och en inriktning på vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar gjordes. Försök till att finna 

forskning om deltagares upplevelse av ett preventionsprogram gjordes. När vi hade svårigheter 

att hitta detta fick en utvidgning av sökningen utföras till ungdomars upplevelse av program som 

på diverse sätt liknar ett preventionsprogram. Därefter har övrig forskning hittats genom en 

kedjesökning. När intressant forskning refererades till i den studie vi läste utfördes i sin tur en 

sökning på den refererade forskningen. Majoriteten av studierna som presenteras i detta avsnitt 

har publicerats från 2012 och framåt. Detta för att forskningsfältet tagit nya riktningar kring 

förebyggande arbete under de senaste åren. 	  

 På grund av att vi önskade återge en uppdaterad och bred forskning har vi i forskningsöversikten 

valt att inkludera flera typer av våld inom kategorin könsrelaterat våld, såsom våld i nära 

relationer och sexuellt våld. Siffrorna som presenteras rör dock flickors och kvinnors utsatthet.	  

3.2.	  Könsrelaterat	  våld	  
Könsrelaterat våld förekommer i stora delar av världen. Det finns några samhällen där våld mot 

kvinnor i nära relationer har rapporterats som nästan helt frånvarande, men de är väldigt få 

(WHO, 2002). Forskare är överens om att våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och 

innebär en kränkning mot de utsattas grundläggande mänskliga rättigheter (WHO, 2013; 



7	  
	  

Campbell, 2002; Garcia-Moreno et al., 2006). Våld mot kvinnor har visat sig överskrida både 

ekonomiska och kulturella gränser (Stöckl, Devries, Rotstein, Abrahams, Campbell, Watts & 

Garcia-Moreno, 2013; Garcia-Moreno et al., 2006; Watts & Zimmerman, 2002). World Health 

Organization uppskattar att mer än 30 % av kvinnor i världen har upplevt fysiskt eller sexuellt 

våld i en nära relation (WHO, 2002). Ungefär 7% av världens kvinnor har blivit utsatta för 

sexuella övergrepp av en person som inte är en partner (Abrahams, Devries, Watts, Pallitto, 

Petzold, Shamu & Garcia-Moreno, 2014). Följderna av våldet mot kvinnor och flickor påverkar 

deras psykiska och fysiska hälsa (Ellsberg et al., 2008). Det könsrelaterade våldet kan leda till att 

kvinnor drabbas av gynekologiska besvär, könssjukdomar, kronisk smärta, depression och 

posttraumatiskt stressyndrom. Könsrelaterat våld kan även utvecklas till dödligt kvinnovåld, när 

en kvinna begår självmord eller dör till följd av misshandel (Campbell, 2002). Ett decennium av 

tvärsnittsstudier från Afrikanska länder som Rwanda, Tanzania och Sydafrika, har konsekvent 

visat att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer löper större risk att smittas av HIV (Jewkes 

& Morell, 2010). Det könsrelaterade våldet är därför en stor hälsorisk för kvinnor (Dunkle et al., 

2004).  

Sydafrika är ett av de länder med flest rapporterade fall av sexuellt våld och våldtäkter i världen 

(Britton, 2006). Det är det land i fred som innehar de högsta siffrorna av könsrelaterat våld. En 

av tre kvinnor kommer någon gång under sin livstid att bli våldtagen i Sydafrika (Moffett, 2006). 

Dunkle med kollegor analyserade data från 1395 intervjuer utförda med kvinnor som besökte en 

mödravårdcentral i Soweto. Syftet med studien var att uppskatta förekomsten av olika former av 

sexuellt våld mot kvinnor. Det framkom att 7,9% av kvinnorna hade utsatts för sexuella 

övergrepp av en icke-partner, att 8% av kvinnorna upplevt sexuella övergrepp som barn, att 7.3% 

av kvinnorna utsattes för tvång första gången de hade samlag och att 55.5% av kvinnorna hade 

utsatts för fysiskt eller sexuellt våld i en nära relation (Dunkle, Jewkes, Brown, Yoshihama, 

Gray, McIntyre & Harlow, 2004). 	  

Särskilt utsatta för könsrelaterat våld är flickor i tonåren, vilket innebär att våldet startar tidigt i 

tonåringars liv (WHO, 2013). I Sydafrika påverkar det könsrelaterade våldet tonårsflickors hälsa 

i stor grad och konsekvenserna av våldet påverkar ofta flickorna upp till vuxen ålder (Mosavel et 

al., 2011). Bland tonåringar i Sydafrika förekommer samlag utan samtycke frekvent, vilket har 
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lett till att detta har normaliserats och ses som ett typiskt pojkaktigt beteende hos många (Jewkes 

& Abrahams, 2002). 	  

Forskning visar att majoriteten av män som utövar sexuellt våld gör det första gången i sina 

tonår, och kommer att upprepa handlingen. Det är dock mer sannolikt att förövare som i tonåren 

utövar sexuellt våld för första gången kommer att utöva sexuellt våld igen, än de män som brukar 

sexuellt våld första gången i vuxen ålder. (Fulu et al., 2013 och Heilman et al., 2014). 	  

3.2.1.	  Risk-	  och	  skyddsfaktorer	  
En kvantitativ undersökning utfördes år 2000 till 2003. Syftet med undersökningen var att 

identifiera riskfaktorer för förekomst av våld i nära relationer. Genom standardiserade 

populationsbaserade hushållsundersökningar blev kvinnor mellan 15 till 49 år slumpmässigt 

utvalda att svara på frågor. De som någon gång haft ett förhållande tidigare med en man fick 

besvara frågor om sina erfarenheter av sexuellt och fysiskt våld i en nära relation. Det framkom 

att en högre utbildning minskade risken för våld i nära relationer. Riskfaktorer som visades 

genom studiens resultat kommer presenteras vidare nedan. (Abramsky, Watts, Garcia-Moreno, 

Devries, Kiss, Ellsberg, Jansen & Heise, 2011). Ytterligare form av skydd mot mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer, utöver utbildning, är social och ekonomisk kompetens (Jewkes, 2002).	  

Många faktorer spelar in som utlösare i förekomsten av könsrelaterat våld. Flera forskare har 

kommit fram till samma slutsats, att alkoholmissbruk och fattigdom är riskfaktorer för 

könsrelaterat våld (Abramsky et al., 2011; Jewkes, 2002; Laisser, 2011; Abeid, Muganyizi, 

Olsson, Darj, & Axemo, 2014). Om en man har flera sexpartners (Laisser, 2011; Abramsky et 

al., 2011) eller har bevittnat eller utsatts för våld under uppväxten är det ytterligare potentiella 

riskfaktorer som kan orsaka våld mot kvinnor (Abramsky et al., 2011; Barker et al., 2011; 

Fleming, Barker, McCleary-Sills & Morton, 2013; Fulu, Warner, Miedema, Jewkes, Roselli & 

Lang, 2013). Bristande föräldraomsorg och ung ålder har även visats vara riskfaktorer för 

våldtäkt (Abeid et al., 2014).	  

En avsaknad av jämställdhet förklarar delar av det könsrelaterade våldet (Laisser, 2011; Fulu et 

al., 2013). Rådande normer om maskulinitet upprätthåller mäns våldsbruk (Jewkes et al., 2014). 

Enligt Jewkes (2002) skulle våld i nära relationer inte existera om det inte vore för den icke 
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jämställda position kvinnan har gentemot sin partner i ett ojämställt samhälle, och även det 

normativa våld som används vid konflikter i ett förhållande. Normer eller attityder som 

uppmuntrar våld mot kvinnor är några bidragande faktorer till att könsrelaterat våld förekommer 

(Abramsky et al., 2011; Jewkes, 2002). Ytterligare riskfaktorer är om kvinnor påverkas av 

normer som normaliserar våld i nära relationer, så att de själva tillämpar samma tankesätt 

(Abramsky et al., 2011).	  

3.3.	  Det	  förebyggande	  arbetet	  	  
Preventivt arbete kan inte göras med framgång utan att det också finns stöd för våldsutsatta. 

Således behöver sociala institutioner erbjuda mer stöd för kvinnor och flickor, tillsammans med 

empowerment av kvinnor på alla nivåer (Jewkes et al., 2014). Det är av betydelse att människor 

har kunskap om lagarna kring övergrepp och sex utan samtycke, genom detta kan kunskap 

skapas kring vad övergrepp är (Beres, 2014). 	  

En kvasiexperimentell studie utfördes med syfte att bedöma effekterna av ett samhällsbaserat 

projekt i Etiopien, som arbetat med unga män för att främja jämställdhetsnormen och minskning 

av våld i nära relationer. Preventionsprogrammet var baserat på samtalsgrupper om normer 

kombinerat med samhällsförändringsarbete. Deltagarna var sammanlagt 809 män i åldern 15-24 

år. Programmet visade på en effekt i att de hade förändrat inställning till jämställdhet samt 

graden av själverkänt våld i nära relationer efter insatsen. Graden av själverkänt våld hade 

sänkts och jämställdhetsvärderingar visade sig ha ökat, när intervjuer innan och efter 

programmet jämfördes. Slutsatsen var att ett främjande av jämställdhet mellan könen är en 

viktig strategi för att minska våld i nära relationer (Pulerwitz, Hughes, Mehta, Kidanu, Verani & 

Tewolde, 2015).	  

Forskning visar på att arbete med genus och attityder kan förebygga könsrelaterat våld och en 

strategi som är av vikt för att minska våld i nära relationer är att främja jämställdhet mellan 

könen (Pulerwitz et al., 2015 och Ellsberg, Arango, Morton, Gennari, Kiplesund, Contreras & 

Watts, 2014). Arbete på individ- grupp- och samhällsnivå i det förbyggande arbetet är därför 

betydelsefullt (Abeid et al., 2014; Jewkes et al., 2014). Engagemang från samhället, lokala 

myndigheter och civila sektorn är även dessa viktiga komponenter för att förändra normer kring 

genus (Pulerwitz et al., 2015; Abramsky et al., 2011; Ellsberg et al., 2014). Arbetet ska försöka 
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behandla makt och förtryck, och sträva efter att ändra de mekanismer i samhälle som stöder dem 

(Jewkes et al., 2014). 	  

I början av 2014 samlade Jewkes et al (2014) utvärderingar av preventionsprogram som 

inkluderar pojkar och män i det förebyggande arbetet mot våld mot flickor och kvinnor. 

Samlingen inkluderade insatser som hade många olika inriktningar, som till exempel skol- och 

dejtingprogram, program för förövare och attitydförändrande insatser. De gjorde en systematisk 

och heltäckande översikt över programmen, och metaanalyserade insatserna. En av slutsatserna 

som drogs var att normer om könsroller och maskulinitet, versioner av manlighet som främjar 

våld, reproduceras systematiskt och behöver förändras på flera plan samtidigt. 

Preventionsprogram som bär på ett normkritiskt perspektiv, alltså tanken om att 

könsmaktordningen och normer om könsroller går hand i hand med ojämställda system som i sin 

tur har en del i det könsrelaterade våldet, har visats ge större effekt på deltagare än insatser som 

förbiser det normkritiska perspektivet (Jewkes et al., 2014). 	  

Preventiva program som hanterar frågan om samtycke i sexuell kontakt samt normer kan vara 

effektiva metoder för primär och sekundär prevention (Edwards & Vogel, 2015). Attityder som 

främjar jämställdhet har visat sig kunnat kopplas till lägre förekomst av könsrelaterat våldsbruk 

(Verma, Pulerwitz, Mahendra, Khandekar, Singh, Das, Mehra, Nura & Barker, 2008). En viktig 

faktor som kan leda till en ändring av samhällsnormer och som kan hjälpa våldsutsatta att 

återhämta sig från könsrelaterat våld är att de män som utövat könsrelaterat våld behöver stå till 

svars för sina handlingar, så att våldsutsatta får möjligheten till rättvisa (Peacock & Barker, 

2014).	  

Forskning beskriver att preventionsprogram som sträcker sig över en längre tid är mer effektiva 

än enstaka utbildningstillfällen (Kirby, Laris & Rolleri, 2007; Jewkes, 2014; Lundgren & Amin, 

2014; WHO, 2007). Ett preventionsprogram bör ha 10-16 deltagande tillfällen eftersom det kan 

leda till en förändring kring attityder och beteende (WHO, 2007). I en studie, där syftet var att 

identifiera effektiva tillvägagångssätt för att förebygga sexuellt våld och våld i nära relationer 

bland tonåringar i heterosexuella förhållanden, analyserades studier om 61 preventionsprogram. 

Dessa program har gemensamt att de fokuserar på att förebygga sexuellt våld och våld i nära 

relationer bland tonåringar i heterosexuella förhållanden. Nästan alla studier som granskades 
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mätte en förändring i lägre acceptans för sexuellt våld och våld i nära relationer samt en ändring i 

attityder kring genus. I de flesta utvärderingar av preventionsprogram inriktade på sexuellt våld 

framgick det att deltagarna erhöll kapaciteten att kunna identifiera vad som är en våldtäkt och 

även fick en lägre acceptans för myter kring våldtäkt. Dock var det enbart de längre programmen 

som visades vara effektiva i den mån att våld minskades. Därmed anses program, där deltagarna 

exponeras under en längre tid för kunskap kring våld i nära relationer och sexuellt våld samt 

värderingar och normer, vara mer framgångsrika än program med enstaka utbildningstillfällen 

(Lundgren & Amin, 2014). 

Då våld i nära relationer är en större risk för tjejer i unga år, är skolan en viktig miljö för 

preventiva insatser som berör relationer, genus, makt, tvång. Det bör integreras med de program 

som redan finns för att förebygga ungdomsvåld. Skolan bör därför vara en del av det 

förebyggande arbetet (Lundgren & Amin, 2014). 	  

3.3.1.	  Engagera	  män	  
De senaste åren har forskning gått från att fokusera på preventivt arbete med kvinnor till att 

understryka vikten av preventiva insatser där både män och kvinnor engageras (Casey, Carlson, 

Fraguela-Rios, Kimball, Neugut, Tolman, & Edleson, 2012). I utvärderingar av preventiva 

program dras slutsatsen att det är nödvändigt att män engageras i att utmana normer kring 

beteenden och könsroller (Peacock & Barker, 2014; Abramsky et al 2011; Jewkes et al., 2014). 

När det preventiva arbetet inkluderar såväl män som kvinnor, behöver dock skillnader i behov 

mellan könen uppmärksammas i programmens utformning (Jewkes et al., 2014). Män behöver 

förstå sin roll i våldet mot kvinnor och mansrollen för att tillsammans med kvinnor förändra 

detta (Jewkes et al., 2014). En av de viktigaste grupperna att engagera som deltagare i 

preventionsprogram med inriktning på normförändring är män vars umgängeskretsar exponerar 

dem för våldtäktsfrämjande normer (Edwards & Vogel, 2015).	  

Peacock & Barker (2014) utförde en studie där de identifierade de huvudsakliga resultaten från 

ett flertal studier, utförda i flera länder. Studierna forskade kring att engagera män i arbetet mot 

könsrelaterat våld. Ett av de viktigaste resultaten visade att män och pojkar kan förändra attityder 

om könsroller, våld samt bruk av våld i nära relationer vid deltagande av preventionsprogram. 

Utifrån de studier som utforskades visades det att en växande forskning bekräftar att väl 
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utformade preventionsprogram kan leda till mätbara förändringar i attityder kring våld och 

själverkänd användning av våld.  	  

3.3.2.	  Ungdomars	  upplevelser	  av	  liknande	  program	  
Wilson, Gouws och Nienaber (2014) undersökte ungdomars upplevelse av programmet Youth 

Opportunities Programme i Namibia. Vilket är ett utbildningsprogram som syftar till att stötta 

elever i den statliga skolan med studiehjälp och aktiviteter för att utveckla deras sociala och 

moraliska färdigheter efter skoltid. Resultatet av genomförda fokusgruppsintervjuer visade att 

förutom ökad kunskap i de skolämnen som undervisades, hade programmet bidragit till 

åtskilliga personliga förändringar för deltagarna. Flera respondenter beskrev att de fått 

självförtroende av programmet och upptäckte nya förmågor hos sig själva, vilket är väsentliga 

delar av att utveckla självkänslan. Resultatet visade även att programmet bidrog till stöd för 

ungdomarna. Genom att komma nära en lärare eller få nya vänner i programmet bidrog till en 

samhörighetskänsla. Lektioner om livskunskap samt känslomässigt engagemang från lärarna i 

programmet utrustade dem med kunskap och verktyg för att övervinna grupptryck relaterade till 

riskfyllda beteenden. Författarna kopplar socialisering och självkänsla som en viktig grund till 

den sociala och emotionella utvecklingen under tonårstiden. Trots att programmet är begränsat 

till ett visst sammanhang, ger den rika beskrivningen av deltagarnas upplevelser och en inblick i 

positiva egenskaper samt utmaningar i liknande program. 

3.4.	  Sammanfattning	  
Avslutningsvis kan vi se att både nordisk och internationell forskning identifierat centrala 

element i det förebyggande arbetet. Centrala element är att ett preventionsprogram ska pågå 

under en längre tid, involvera män, arbeta på flera nivåer och med olika tillvägagångssätt arbeta 

med normer och attityder. Forskningen lyfter även fram vikten av att arbeta förebyggande med 

ungdomar eftersom könsrelaterat våld ofta börjar i tonåren. Den forskning vi tagit del av är till 

stor del homogen vad gällande dessa rekommendationer och omfattas både av kvalitativa och 

kvantitativa studier. Studien som framtagits kring deltagares upplevelse av ett 

preventionsprogram i Namibia valdes för att den på flera sätt kan liknas med HRC. Den visar att 

deltagarna ansåg att de erhållit en utökad kunskap och upplevde att de genomgått personliga 

förändringar. 	  
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Vi hittade få studier som behandlar ungdomars egna upplevelser av preventionsprogram. Detta 

hade varit önskvärt eftersom det hade inneburit en mer relevant forskningsöversikt som kan 

knytas till vårt resultat. Samtidigt bör understrykas att omnämnd forskning erbjuder en relevant 

koppling till HRC, då de bekräftar många av dess komponenter som viktiga i 

preventionsprogram. Med utgångspunkt av detta menar vi att vår studie är av betydelse. Detta 

på grund av att den bidrar till kunskapsutveckling inom området genom att undersöka deltagares 

egna upplevelser av att delta i ett förebyggande arbete, som innehar flera av de komponenter 

som forskning visat vara viktiga i förändringsarbetet i olika preventionsprogram. 	  

4.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  	  
För att analysera vårt resultat tar vi hjälp av koncepten socialisation, genus och empowerment. 

Socialisation fokuserar på begreppen sekundär socialisation och socialisationsagenter och inom 

genus tar vi fasta på begreppen makt och könsroll. Konceptet av empowerment används med 

fokus på företrädarskap. 	  

4.1.	  Socialisation	  
Socialisation handlar om processer till delaktighet (Olsson & Olsson, 2007). Dessa processer 

sker under en individs uppväxt och liv där denne lär sig värderingar, regler, roller, 

beteendemönster, färdigheter och kompetens att fungera i den kultur som individen omges av. 

Socialisation sker genom så kallade socialisationsagenter, dessa kan vara exempelvis skola, 

familj, fritidsförening, media, lärare och klasskamrater. Socialisation kan resultera i positiva och 

negativa effekter för individen och dess omgivning. Under livets gång socialiseras individer in i 

diverse sociala grupper där de gamla medlemmarna i gruppen socialiserar den nya så att denne 

blir en del av gruppen, dock kan socialisation gå åt både håll så den nya medlemmen även kan 

påverka de gamla medlemmarna (Maccoby, 2007).	  

Olsson och Olsson (2007) använder sig av begreppen primär- och sekundärgrupper i 

socialisationsprocessen. Primärgruppen utgörs ofta av familj och innebär nära relationer mellan 

medlemmarna och att det ofta finns gemenskap, stöd, möjlighet att vara personliga och prata om 

känslor och tankar. Där överförs attityder och värderingar enklast. Inte lika starka känslor 

brukar vara förknippade till sekundärgruppen, som ofta kopplas till fritidsintressen, engagemang 

eller kompiskretsar (Olsson & Olsson, 2007).	  
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Skolan fokuserar på kunskapsöverföring men skolan är även en social plats. Den inverkan 

skolan har på dess elever är lik den som familjen och kompisarna eftersom barn spenderar 

mycket tid i skolan, därför är den en viktig agent som barn och ungdomar formas av på många 

olika sätt (Wentzel & Looney, 2007). För många barn och ungdomar är kompisar en viktig källa 

för upplevelser. Kompisarna står för bland annat underhållning, stöd, information, utmaning 

samt intimitet. På grund av att kompisar inte har ansvar för sina vänner på det sätt som en 

förälder har, blir ofta vänskapsrelationer dynamiska på andra sätt än familjerelationerna. Barns 

tankar, beteenden och känslor influeras i hög grad av deras kamrater. Hur ett barn ses av andra, 

hur de upplever kamrater de sammankopplas med, och hur interaktionen mellan dem ser ut är en 

viktig del av hur kompisar påverkar socialisation av varandra (Bukowski et al., 2007).	  

Kompisar har ett stort inflytande på barns attityder om genus samt utvecklingen av kön- och 

genusidentitet. Ungas könsroller, mål och drivkrafter växer och förändras av familj, kompisar, 

skolan och media. De sociala kontexterna reflekterar och förstärker könsroller och ojämställdhet 

i samhället i stort (Leaper & Friedman, 2007). De könsrollsskillnader som finns mellan vuxna 

kvinnor och män rörande intimitet och familjeroller kan härledas till de skillnader som pojkar 

och flickor ofta socialiseras in i under sin uppväxt, genom olika ansvarsområden i hushållet, 

lekar och kompisrelationer. Mäns dominans och sexistiska beteende kan förklaras genom hur 

han socialiserats in i könsrollen under uppväxten genom den tydliga könsuppdelningen hos barn 

i vardagslivet, bland kompisar i lek- och sportaktiviteter (Leaper & Friedman, 2007).	  

4.2. Genus	  
För många människor är upplevelsen av att vara “man” eller “kvinna” främst en fråga om 

personliga erfarenheter. Det genomsyrar uppväxten, sexuella relationer och familjelivet, vilket 

ger sig i uttryck genom beteende och självkänsla. Genus beskrivs av Connell (2009) som en 

mångdimensionell struktur av sociala konstruktioner där det inte bara enskilt handlar om 

faktorer som arbete, makt, sexualitet och identitet utan det handlar om alla dessa faktorer 

parallellt. Där kvinnlighet och manlighet påtvingas människan utifrån sociala normer och 

myndighetstvång samtidigt som människan konstruerar sig själv som antingen maskulin eller 

feminin. Detta innebär att människan tar en placering i genusordningen eller uppträder utefter 

den plats som denne blivit anvisad till, alltså skapar människan sitt genus. Trots detta är 

människan inte fri i att skapa det som denne vill. Människans sätt att uppträda, som antingen 
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maskulin eller feminin, i det vardagliga livet visar på vilken placering i genusordningen denne 

tagit. Genom olika delar av samhället, däribland media, skapas och upprätthålls uppfattningar 

kring genusskillnader (Connell, 2009).	  

Connell (2009) beskriver begreppet könsroll med orden att “kvinnor och män följer en allmän 

uppsättning förväntningar som är knutna till deras kön.”. Könsroller och skillnader mellan dem 

existerar inte i sig själv, utan det skapas och reproduceras i samspel med andra människor 

(Hirdman, 2001). En gammal konstruktion kring könsroller som än idag existerar är att män 

anses hårda och starka medan kvinnor anses mjuka och omhändertagande. Denna konstruktion 

reproducerar även föreställningen om att orsaken till att män slåss, våldtar eller mördar är att 

testosteronet ibland tar över (Hirdman, 2001).	  

4.2.1.	  Genus	  och	  våld	  mot	  kvinnor	  
Skadorna av genussystemet ligger i första hand i det ojämlika systemet där flickor och kvinnor 

utnyttjas, förtrycks och utsätts för könsrelaterat våld. Globalt finns det många kvinnor, 

framförallt kvinnor med barn, som är ekonomiskt beroende av män. På grund av detta finns det 

många män som ser kvinnor som sin egendom. Ett begrepp som kan beskriva denna 

konstellation och är en dimension av genus, är makt. I många delar av världen ses män i sin roll 

som äkta man och som fäder som legitimerade maktutövare över kvinnan. Denna syn på 

kvinnan som egendom kan vara en stor bidragande faktor till att våld i hemmet förekommer 

(Connell, 2009).	  

4.3.	  Empowerment	  
Teorin om empowerment är byggd på idén om att det inte går att ge människor makt. Istället är 

målet att människor ska erhålla hjälp till att ta makt över sitt handlingsutrymme och 

beslutsfattande i sina egna liv. Empowerment och företrädarskap har sitt ursprung i 

socialdemokrati men har även samband med kritiska, feministiska och antidiskriminerande 

teorier. En empowermentpraktik hjälper grupper och individer att passera sociala hinder för 

självförverkligande inom ramen för existerande social struktur, och genom detta stärka 

människors personliga resurser så att de kan utveckla sin självkänsla, sitt självförtroende och att 

använda samt flytta makt (Payne, 2008).	  
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Ett exempel på en klassisk form av empowermentarbete är att en grupp kvinnor tillhörandes en 

etnisk minoritet som kan, genom en organiserad kvinnogrupp, tilldelas mer fördelaktigare 

resurser för sina familjer. Genom detta kan kvinnorna inom gruppen få mer självförtroende till 

att ta en mer aktiv plats inom det organisatoriska arbetet för kvinnors rättigheter. Detta kan få en 

så kallad transformativ följd genom att välfärdssystemet eller socialpolitiken, i de fall den 

missgynnar kvinnor, transformeras till att gynna kvinnor mer (Payne, 2008).	  

Ett av de centrala begreppen inom teorin om empowerment är företrädarskap, på engelska 

kallat advocacy. Personer med företrädarskap har som uppgift att, inför sociala strukturer och 

individer med makt, representera människor utan makt och deras åsikter och behov. De 

representerar i bemärkelsen att de argumenterar för sina klienters intressen. Företrädarskap kan 

representera människor på två olika sätt; att tala för dem, och att tolka och förmedla deras 

situation för människor med makt. Cause advocacy eftersträvar social förändring för grupper 

och det de kämpar för (Payne, 2008). Det är den senare delen av företrädarskap, alltså cause 

advocacy som vi använder oss av. 

4.4.	  Teoretisk	  tillämpning	  
Genom socialisation kan vi förstå hur människan formas och tar till sig attityder och värderingar 

av sin omgivning. Med hjälp av empowerment tänker vi oss att vi kan förstå hur ungdomar som 

inom HRC är företrädare för kvinnors rättigheter kan hjälpa människor i utsatta grupper; dem 

själva, deras kamrater och kvinnor i deras samhälle - att ta makt över sina egna liv. Ett 

genusperspektiv kan dels användas som ett sätt att analysera hur normer i samhället skapar 

manlighet och kvinnlighet, men även för att förklara delar av orsaken till mäns våld mot 

kvinnor. I arbetet med att stärka unga människor genom att använda sig av genusperspektivet 

för att öka medvetenheten om normer och strukturer i samhället, kan medvetenhet leda till 

förändring. Teorierna har i den här studien används för att förklara den förändringsprocess HRC 

skapar.  Se figur 1 nedan.	  
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Figur 1. Modell på teoretisk tillämpning. 

Deltagarna socialiseras in i ett ojämnställt samhälle med synsättet att män är överordnade 

kvinnor, detta tar ifrån kvinnorna deras makt över sina liv. En ny deltagare av HRC socialiseras 

in i klubben som ”leader” för gruppen eller ”learner” i gruppen, genom sekundär socialisation. I 

klubben förvärvar de kunskap om de ämnen som inbegrips inom HRC, som exempelvis kunskap 

om normer, genus och könsrelaterat våld. Genom medvetenhet om genus kan de unga genom 

socialisering skapa nya mönster där jämställdhet eftersträvas. De blir socialisationsagenter, 

vilket klubben också är för dem, som sprider den kunskap de erhållit från HRC individuellt till 

familj och kompisar samt som grupp till nya HRC medlemmar, skolan och samhället genom en 

rad olika aktiviteter. De är alltså företrädare, advocats, för den utsatta gruppen kvinnor i 

samhället de lever i, och de sprider sin kunskap till makthavare; samhället. På så sätt har dessa 

ungdomar fått hjälp att hjälpa sig själva i sin tillvaro, alltså erhållit empowerment. 

Empowerment når dem som individer då de får den kunskap som behövs för att kunna ta makt 

över sina liv vilket även ger en ökad självkänsla och självförtroende. Det når även andra som 

individer och grupper som omger sig av den styrkta personen genom företrädarskap. Denna våg 

av empowerment når flera olika nivåer i samhället, vilket kan tänkas förändra könsrollerna i 

Eastern Cape. Detta för oss ett steg närmare målet; ökad maktbalans och minskat könsrelaterat 

våld.	  
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En eventuell begränsning med valda teorier kan vara att begreppen tenderar att överlappa 

varandra istället för att komplettera varandra, till exempel att en viss företeelse kopplas dubbelt 

med de olika teorierna som socialisationsagent och företrädarskap. Vi ser dock inte att dessa tar 

ut innebörden av tolkningen, därav har vi valt att använda oss av dessa. För övrigt ger valda 

teorier en rik bild där de olika delarna kompletterar varandra och bidrar med djupare förståelse.	  

5.	  Metod	  
Metodavsnittet inleds med en presentation av vald datainsamlings-, forsknings- och 

analysmetod, vilken följs av en beskrivning av processens tillvägagångssätt. Därefter redogörs 

för etiska överväganden. Metodavsnittet avslutas med en diskussion kring validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. 	  

5.1.	  Forskningsmetod	  	  
Under forskningsprocessen arbetade vi deduktivt. När en forskare arbetar deduktivt i sin studie 

utgår denne från teorier och begrepp. Detta innebär att forskningsfokus och frågor färgas och 

styrs utifrån forskarens valda teorier och begrepp (Larsson, 2005). De valda frågeställningarna 

och intervjuguiden i studien formades utifrån våra valda teorier. Empirin sorterades utefter 

frågeställningarna men med valda teorier i åtanke (jfr. Larsson, 2005).	  

5.2.	  Datainsamlingsmetod	  
Den kvalitativa datainsamlingsmetoden fokusgruppsintervjuer användes i denna studie (jfr. 

Wibeck, 2011). Fokusgruppsintervjuer är en nondirektiv intervjustil där forskaren istället för att 

ställa direkta frågor till en person, som i personliga intervjuer, introducerar diskussionsämnen 

eller frågor och sedan låter respondenterna tala med varandra. Moderatorn håller sig mer i 

bakgrunden men ser till att ett meningsutbyte skapas mellan respondenterna (Kvale & 

Brinkmann, 2009).	  

I valet att använda oss av personliga intervjuer eller fokusgruppsintervjuer ansåg vi slutligen att 

fokusgruppsintervjuer var mest lämpliga för att besvara studiens syfte. Fokusgruppsintervjuer 

ger en större möjlighet att fördjupa samtalen än vad enskilda intervjuer har (jfr. Wibeck, 2010). 

Ytterligare en anledning till att välja fokusgruppsintervjuer var att deltagarna i HRC är vana vid 

att sitta i grupper med varandra och diskutera. Därför tänkte vi att denna form kunde vara mer 

bekant för dem än enskilda intervjuer, vilket kunde tänkas göra intervjusituationen bekvämare.  	  
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5.3.	  Tillvägagångssätt	  
Avsnittet inleds med en beskrivning av urval och respondenter, följt av tid och plats. Sedan 

redogörs för intervjuernas utformning samt transkribering. Avsnittet avslutas med val av 

analysmetod. 

5.3.1.	  Urval	  och	  respondenter	  
Ett strategiskt urval användes. Wibeck (2010) rekommenderar denna form av urval för 

fokusgruppsintervjuer. Med strategiskt urval kan en högre och mer fruktbar nivå av interaktion 

mellan gruppdeltagarna erhållas. Detta kan uppnås genom att inbjuda respondenter som har en 

anknytning till ämnet som undersöks. Respondenterna var deltagare i preventionsprogrammet 

HRC, vilket gjorde att de hade en anknytning till ämnet. Personalen på MWSC som arbetar med 

HRC kontaktade ungdomar från olika byar och frågade vilka som ville delta. De ordnade även 

lokal och tid för intervjuerna, främst eftermiddagar efter skoltid.	  

För att uppnå bästa möjliga interaktion i en fokusgruppsintervju är det viktigt att skapa ett gott 

klimat i gruppen där det finns utrymme för en bred åsiktskarta och där alla får komma till tals. 

För att detta ska uppnås är det lämpligt med ett deltagarantal på fyra till sex personer, och som 

mest åtta. Detta för att varje deltagare får en mer betydelsefull roll i mindre grupper (Wibeck, 

2011). Av den orsaken hade vi fyra till fem deltagare med i tre av fokusgruppsintervjuerna. Det 

första intervjutillfället hade åtta deltagare, på grund av att det dök upp fler än väntat.	  

Vi bad att få prata med respondenter av båda kön som studerade på gymnasienivå och hade 

deltagit i HRC i över ett år. På grund av de utmaningar organisationen mötte i arbetet att finna 

en tid, lokal och grupp av respondenter som fungerade för samtliga parter, anpassades vårt urval 

efter vad som fanns att tillgå. Urvalet blev slutligen pojkar och flickor i åldern 15-25, som 

deltagit i programmet i mellan ett och fem år, eller är före detta medlemmar som stannat kvar i 

organisationen i fyra till sex år efter examen i gymnasiet.  	  

Wibeck (2011) beskriver att det vanligen förekommer flera fokusgruppsdiskussioner inom 

samma studie. Utifrån de givna ramarna för vår studie utförde vi fyra fokusgruppsintervjuer. 

Vid den första intervjun, utförd i området Mdantsane, deltog åtta respondenter vilka alla var 

learners. I gruppen var det två flickor och sex pojkar och respondenterna hade deltagit i HRC i 
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ett till två år. Andra intervjun utfördes i området Scenary Park. Där deltog fyra respondenter 

varav tre var flickor och en var pojke. En av flickorna var en leader och resten learners. 

Respondenterna hade varit medlemmar i HRC mellan två och fem år. Vid den tredje intervjun 

deltog en tolk och fem respondenter varav alla var flickor i området Newlands De hade alla 

varit medlemmar i tre år i HRC och alla var learners. Vid den sista intervjun deltog fyra 

respondenter, alla flickor och före detta deltagare av HRC. De hade hållit kontakt med, och 

fortsatt engagera sig i MWSC och HRC efter examen. På så sätt hade de haft kontakt med HRC 

mellan tre till sex år. Åldern på samtliga respondenter var 15 till 25 år. Varje fokusgrupp kom 

från samma HRC grupp vilket innebar att de kände varandra väl sedan tidigare.	  

5.3.2.	  Tid	  och	  plats	  
Fokusgruppsintervjuer pågår ofta under 60 till 90 minuter (Wibeck 2011). Därför utgick vi från 

en tidsram av 90 minuter med möjlighet till kortare avslut om det skulle krävas i stunden. På 

grund av att engelska inte är deltagarnas modersmål och flera beskrev sig som blyga inför att 

prata på engelska för främlingar, använde vi den första kvarten av de 90 minuterna till att bjuda 

på fika i syfte att skapa en trygg och öppen atmosfär. På grund av att de flesta respondenterna 

anlände sent till intervjuerna blev det slutgiltiga materialet upp till en timme per intervju.	  

Platsen för intervjun var bekanta lokaler för deltagarna. Syftet med det var att deltagarna skulle 

känna sig bekväma i situationen. Från början ämnade vi utföra intervjuerna i skolornas lokaler, 

men planerna ändrades då det visade sig att det platsvalet skulle inneburit att vi inte skulle 

kunna ställa frågorna till ungdomarna själva, utan tvingas låta en representant från MWSC ställa 

frågorna. 	  

Den geografiska spridningen på fokusgruppsintervjuerna var tre olika kåkstäder “urban 

townships” och en lantlig by “rural village” tillhörande East London. Den första intervjun 

genomfördes i organisationen LoveLife’s lokaler vid en hälsomottagning i Mdantsane. Den 

andra intervjun tog plats i MWSC:s lokaler på en hälsoklinik i Scenary Park. Den tredje 

intervjun gjordes i ett rum i ett kapell i Newlands Village. Den sista intervjun skedde i Duncan 

Village i ett konferensrum i ett Local	  Municipality.	  



21	  
	  

En ambition som eftersträvades var att hålla intervjuerna i slutna rum med enbart 

respondenterna och oss intervjuare, samt en förhoppning att de skulle kunna tala grundläggande 

engelska. Detta var på grund av olika omständigheter inte genomförbart på samtliga intervjuer. 

Den första intervjun, i Mdantsane, hölls i ett rum där personer som inte tillhörde fokusgruppen 

gick in och ut, det var därmed öppet vilket innebar att utomstående kunde höra vad 

respondenterna sade. Den andra intervjun, som hölls i Scenary Park, utfördes i den form vi 

ämnade, i ett slutet rum med enbart respondenterna och intervjuarna närvarande. Den tredje 

intervjun, vilken utfördes i Newlands, hölls i ett slutet rum, men på grund av att respondenterna 

enbart kunde några ord på engelska närvarade en tolk under intervjun. Tolken var en ur 

personalen på MWSC som även arbetar med HRC. Frågorna i intervjuguiden hade översatts till 

Xhosa och vi bad tolken att enbart läsa upp dessa frågor och sedan översätta exakt det 

deltagarna sa till engelska, utan att lägga till någon ytterligare information eller förklaring. I 

Duncan Village, där den fjärde intervjun hölls, nådde inte väggarna taket, vilket innebar att ljud 

utifrån nådde intervjun och att det som sades i samtalet eventuellt kunde höras av en tredje part i 

korridoren. Eventuella konsekvenser av dessa skillnader i form på intervjuerna kommer vi 

resonera vidare kring i metoddiskussionen. 	  

5.3.3.	  Intervjuernas	  utformning	  
Fokusgruppsintervjuer kan vara ostrukturerade eller strukturerade. I ostrukturerade intervjuer 

sätts agendan efter vad deltagarna själva tycker är viktigt i förhållande till det föreliggande 

ämnet för fokusgruppen. I strukturerade intervjuer styr moderatorn vilka frågor som kommer 

upp och i vilken ordning saker tas (Wibeck, 2011). En strukturerad intervjuguide användes vid 

fokusgruppsintervjuerna, för att erhålla en försäkran om att få svar på frågeställningarna i 

studien (jfr. Wibeck, 2011).	  

Färdiga frågor användes i en intervjuguide som vi ämnade låta deltagarna diskutera under 

intervjun. Därefter vid behov ställdes följdfrågor för att få en djupare diskussion. Efter den 

första intervjun bearbetades intervjuguiden (se bilaga 2) utefter hur deltagarna tagit emot 

frågorna. I den uppdaterade intervjuguiden (se bilaga 3) lades det till en förklarande del på 

frågor vi upplevt att respondenterna ansett svåra och vi la även till frågor som vi ansåg att vi ej 

erhållit svar på i den första intervjun. Deltagarna bads om att, i samtliga intervjuer, förtydliga 

eller upprepa om det var något vi inte förstod samt att prata en i taget och så tydligt som möjligt. 
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På grund av att flertalet deltagare var blyga med att prata engelska användes rundor samt verbal 

intervention, att aktivt rikta en fråga till de tysta deltagarna samt icke-verbala signaler, att 

uppmuntra till tal med ögonkontakt (jfr. Wibeck, 2011). 	  

5.3.4.	  Transkribering	  
Samtalen i fokusgrupperna spelades in via våra mobiltelefoner, transkriberades och 

analyserades (jfr. Wibeck, 2011). Det bästa men mest tidskrävande sättet att bearbeta data är att 

transkribera, det vill säga skriva ut samtalen. Det resulterar i att en noggrann och systematisk 

analys kan utföras. Det respondenterna sa i ljudfilerna skrevs ner ordagrant, med undantag för 

enstaka ohörbara eller ofullständiga ord som inte gav något till meningen. Detta i syfte att inte 

missa något av vikt och för att få fram ett material med empiri som är språkligt förståeligt (jfr. 

Wibeck, 2010).	  

5.3.5.	  Analysmetod	  
Det finns flera sätt att analysera insamlad data från fokusgruppsintervjuer. En vanligt 

förekommande analysmetod är tematisk innehållsanalys. När den analysmetoden utförs så ligger 

fokus på innehållet i det som berättas och genom detta identifieras återkommande teman i 

materialet (Wibeck, 2011). En tematisk innehållsanalys bygger på att gemensamma teman i 

snäv eller vid form skrivs samman från olika berättelser (Fejes & Thornberg, 2009). Vi valde 

därför att analysera vårt material med hjälp av tematisk innehållsanalys eftersom det kan hjälpa 

oss att förstå de stora dragen i ungdomarnas synsätt. Då vi låtit teori genomsyra våra 

frågeställningar och vår intervjuguide, präglade vår teoretiska förförståelse analysen av 

materialet.	  

Wibeck (2010) har sammanställt det praktiska tillvägagångssättet för utförandet av en 

innehållsanalys och vi valde att följa vissa delar av denna beskrivning som en form av mall till 

vår studie. I inledningen av analysprocessen gick vi tillbaka till syftet med vår studie, detta på 

grund av att både datainsamlingen och analysmetoden styrs av syftet (Knodel, 1993, refererad i 

Wibeck, 2010). Materialet kodades sedan, delades upp i enheter och därefter sökte vi efter 

mönster och trender baserade på våra frågeställningar (Wesslén, 1996, refererad i Wibeck, 

2010).	  
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Rent praktiskt utfördes detta genom att skriva ut en kopia av transkriberingen av varje intervju, 

samtidigt hade vi transkriberingarna i originalversion framför oss på datorn. Därefter använde vi 

oss av sax och färgpennor. Varje intervju färgades med olika färger för att kunna urskilja från 

vilken fokusgrupp texten kom ifrån. Därefter läste vi igenom transkriberingarna och kodade 

texten med hjälp av siffrorna ett till tre, där varje siffra talade om vilken frågeställning texten 

hörde till. Därefter klipptes texterna ut och lades ut i grupper för varje frågeställning. Därmed 

lät vi våra frågeställningar genomsyra det som togs ut, vilket sedan delades upp i olika 

underkategorier som urskiljdes under tidens gång. Efter denna process påbörjades analysen och 

tolkningen där vi summerade kategorierna kortfattat, vilket ledde till att mönster kunde finnas i 

materialet eftersom vi hade en överblick av det. Utifrån detta tillvägagångssätt lyckades 

materialet förtydligas så att svar på frågeställningarna i vår studie kunde erhållas (jfr. Krueger, 

1998, refererad till Wibeck, 2010).	  

5.4. Metoddiskussion 
Avsnittet inleds med diskussion om form och miljö, grupptryck samt makt. Följt av dessa 
behandlas forskningsetiska principer. Avslutningsvis diskuteras validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet.  

5.4.1.	  Betydelse	  av	  form	  och	  miljö	  
Intentionen var att hålla intervjuerna i stängda rum där bara vi och deltagarna närvarade. På 

grund av yttre omständigheter infriades detta inte. Det var bara en intervju vars form passade in 

på våra önskemål. Därför övervägde vi huruvida vi skulle använda oss av empirin som kommit 

fram, speciellt under den första intervjun, eftersom folk gick in och ut ur salen under intervjun. 

Detta kan ha påverkat respondenterna i deras känsla av att våga vara öppna. Men då empirin 

från den mest ”utsatta” intervjun visade att deltagarna gett mindre blyga och mer pratsamma och 

personliga svar än övriga grupper valde vi att använda empirin från denna fokusgrupp. Det 

skulle kunna vara en ren tillfällighet att den mest pratsamma intervjun skedde i en öppnare 

miljö, men vi ser också att det kan finnas en koppling till kulturella skillnader. Vad som i svensk 

kultur kan ses som en trygg, samtalsfrämjande eller professionell miljö kanske inte är det för 

ungdomarna i Eastern Cape, Sydafrika.	  

Ytterligare problematik med en av fokusgruppsintervjuerna var användandet av tolk. Tolken var 

en ur personalen från MWSC som hade en relation till deltagarna genom HRC. Denna aspekt 
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kan tänkas ha påverkat respondenterna både positivt och negativt. Genom tolkens närvaro kan 

intervjusituationen kännas bekvämare och mer vardaglig. Å andra sidan kan tolkens närvaro 

påverka respondenternas svar till att vara mer positiva gentemot HRC. Men eftersom 

möjligheten att kontakta en utomstående tolk inte fanns togs beslutet att ha tolken närvarande i 

intervjun för att kunna samla in empiri från denna grupp.	  

5.4.2.	  Grupptryck	  
En komponent som har beaktats är risken för uppkomst av grupptryck under 

fokusgruppsintervjuer. Standardåsikter eller normativa diskurser kan förhindra en öppen dialog i 

fokusgrupper där tydliga förväntningar om “rätt” och “fel” finns. Moderatorn kan försöka 

motverka detta genom att understryka att allas bidrag är viktiga och genom att försöka skapa en 

tillitsfull atmosfär i gruppen där det är högt i tak (Wibeck, 2011). Detta gjordes efter förmåga 

under intervjuerna. Vi poängterade att vi är ute efter deras egna åsikter kring deras upplevelse 

och att det inte finns några felaktiga svar eller påståenden. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är 

syftet med fokusgruppsintervjuer inte att respondenterna ska framhålla lösningar eller finna 

samförstånd kring ämnet sinsemellan utan syftet är att generera flera synpunkter kring 

forskarens valda ämne. Detta syfte ansåg vi vara viktigt för att nå ett gott samtalsklimat. Därför 

beskrev vi även detta för deltagarna i början av fokusgruppsintervjuerna, i hopp om att reducera 

ett grupptryck i den mån det var möjligt. 	  

5.4.3.	  Makt	  
Ytterligare aspekt som togs i beaktande vid fokusgruppsintervjuerna var maktbalansen. I de 

byar och kåkstäder där fokusgruppsintervjuerna genomfördes fanns i stort sätt inga vita 

människor. Då områdena var mycket fattiga och Sydafrika har en historia av apartheid vars 

konsekvenser fortfarande skuggar samhället i Eastern Cape, hade vi i åtanke att vi som vita kan 

påverka maktbalansen gentemot respondenterna.	  

Även vår roll som intervjuare och hur detta kan skapa en obalans i makt gentemot 

respondenterna reflekterade vi kring. Dock såg vi att en maktutjämnande effekt kunde skapas i 

och med användandet av fokusgrupper, eftersom respondenterna kände varandra sedan tidigare 

och var många fler än oss intervjuare. Fokusgruppsintervjuer har även en fördel gentemot 

personliga intervjuer så tillvida att forskarens deltagande i intervjusituationen inte är lika stark 
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som vid en kvalitativ intervju, vilket kan bidra till en jämnare maktbalans (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2009).	  

Dessutom hade vi det engelska språket i åtanke vad gällande maktbalansen. Eftersom vissa 

uttryckte att de kände sig blyga för att prata engelska lyfte även vi att engelska inte är vårt 

förstaspråk och att vi hoppades att de kunde ha överseende med oss. Vi nämnde även att det var 

fritt fram att tala på ett av de officiella sydafrikanska språken som respondenterna hade som 

modersmål, Xhosa, och sen be en kamrat som kände sig mer bekväm med det engelska språket 

att översätta. Försök att säga några ord på Xhosa gjordes även i syfte att lätta upp stämningen 

och skapa en trygg atmosfär. Genom detta hoppades vi hamna på en mer balanserad nivå av 

makt.	  

Vid två av fyra fokusgruppstillfällen uttryckte flera respondenter en vilja att få träffa oss igen 

och prata mer om ämnena. Det framkom att flera kände sig blyga inför oss då de inte träffat oss 

tidigare. Av det kan vi förstå att resultatet hade varit rikare - eller åtminstone sett annorlunda ut 

- om flera av deltagarna hade känt sig mer bekväma med oss som intervjuare.	  

5.4.4.	  Forskningsetiska	  principer	  
Etiska övervägningar är centrala inom intervjuforskning, eftersom metoden innebär att data från 

privatlivet presenteras offentligt (Kvale & Brinkman, 2009). Därför har de forskningsetiska 

principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

tagits i beaktande. Vi informerade respondenterna om vår studies syfte, att de själva bestämmer 

över sin medverkan, att de garanteras anonymitet samt att uppgifterna som framkommer enbart 

kommer att användas för forskningsändamål (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). Informationen gavs i 

ett informationsbrev (se bilaga 1) som samtliga respondenter innan intervjun fick läsa igenom 

och underteckna för att ge samtycke för att medverka i studien. Utrymme gavs även för frågor 

kring informationen för att säkerställa att respondenterna hade förstått.	  

5.4.5.	  Validitet,	  reliabilitet	  &	  generaliserbarhet	  
När ett resultat har validitet inom kvalitativ forskning, innebär det att forskaren har fångat in det 

forskaren avsett fånga in (Larsson, 2005). En komponent för att uppnå validitet i denna studie 

var att utforma frågor som kunde leda till att syftet och frågeställningarna besvarades. Därför 
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använde vi oss av en strukturerad intervjuguide, där vi skrivit frågor innan intervjutillfället men 

under intervjun ställde tilläggsfrågor ifall vi behövde få deltagarna att fördjupa sig i frågan.  	  

En fråga som också kan ställas är huruvida frågorna i intervjuguiden var utformade på ett 

anpassat sätt efter deltagarnas förförståelse och kunskap. Fokusgruppsintervjufrågorna var 

baserade på policypapper och utbildningsmaterial om HRC, men vid olika tillfällen bad 

respondenterna oss upprepa frågorna som gällde företrädarskap, genus och kvinnors rättigheter. 

Anledningen kan ha varit att deltagarna mestadels talar Xhosa på sina möten och därför kanske 

inte kan de engelska motsvarigheterna för dessa uttryck. Det kan ha påverkat validiteten 

negativt att några hade svårigheter att förstå vissa frågor. Ett sätt att undvika det skulle kunna ha 

varit att förenkla frågorna med tydliga exempel för att försäkra oss om att respondenterna skulle 

förstå. Anledningen till att detta inte gjordes var för att undvika att styra deltagarnas svar för 

mycket efter vår egen förförståelse. 	  

Vidare bör det tas i beaktande att vi kommer från en annan kultur än respondenterna i studien. 

Därav kan information som deltagarna förmedlat gått förlorat medan annan information 

förstärkts av oss i analysen. Dock har vi gjort vårt bästa för att förstå och analysera innebörden 

av respondenternas ord med bakgrund av de erfarenheter vi förvärvade genom att befinna oss i 

organisationen och i samhället under fem veckor. 	  

Eftersom engelska varken var modersmål för oss eller respondenterna påverkades 

respondenternas ordval, svar och formuleringar i intervjuerna av detta. Under intervjuerna 

behövde vissa av respondenterna ta hjälp av varandra, formulera sig kortfattat eller vid ett 

tillfälle ta hjälp en tolk. Resultatets innehåll tänker vi har färgats av detta. 	  

Reliabilitet handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet och kan kopplas till huruvida ett 

resultat kan reproduceras vid annan tidpunkt av andra forskare. Om samma resultat kan uppnås 

av andra forskare har det god reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009). För att öka utsikten för 

reliabilitet har vi vid författandet av denna uppsats försökt ge en noggrann beskrivning av hur vi 

gått tillväga för att samla in resultatet. Detta för att öka möjligheten till replikation (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att uppnå reliabilitet förordas öppna frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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I vår intervjuguide använde vi oss av öppna frågor. Under intervjusituationen försökte vi även 

hålla eventuella följdfrågor öppna. Det kan öka reliabiliteten i vår studie. 	  

En svårighet som fokusgruppsintervjuer för med sig är att moderatorn inte i lika stor mån har 

kontroll över fokusgruppsintervjuns process som vid en personlig intervju (Kvale & Brinkmann, 

2009). På grund av att vi använde oss av en strukturerad intervjuguide erhöll vi större kontroll 

över vad deltagarna diskuterade. Dock blev en konsekvens av vår strukturerade intervjuguide att 

diskussionen mellan respondenterna uteblev i en stor del av samtliga fokusgruppsintervjuer. 

Respondenterna ombads att diskutera med varandra kring våra frågor men detta gjordes inte i 

den utsträckning vi hoppats på under intervjun. Anledningen till den uteblivna diskussionen var 

att intervjuguiden var mer baserad på frågor anpassade efter individens upplevelse och inte 

diskussionsämnen, vilket ledde till att vår valda metod inte utfördes på ett korrekt vis. Detta 

påverkar reliabiliteten negativt eftersom reliabilitet handlar om att studien ska kunna replikeras 

och om metoden inte utförts korrekt kan detta inte uppnås till fullo (jfr. Kvale & Brinkmann, 

2009).  	  

Om ett resultat visar sig vara giltigt och tillförlitligt, det vill säga inneha validitet och reliabilitet 

så är det som återstår frågan om resultatet kan appliceras till andra situationer och respondenter 

eller om resultatet främst är av platsbundet intresse (Kvale & Brinkmann, 2009). En upptäckt 

har gjorts efter genomgången av nationell och internationell forskning att det inte finns en given 

form kring hur ett preventionsprogram mot könsrelaterat våld ska vara uppbyggt. Därför kan det 

antas att resultatet i denna studie inte är generaliserbart på alla preventionsprogram mot 

könsrelaterat våld. Däremot kan det vara generaliserbart på en internationell nivå på deltagare i 

andra HRC program eller deltagare i preventionsprogram med likartade inslag som HRC har.	  

6.	  Resultat	  och	  analys	  
Resultat och analys presenteras löpande i texten, där citat på originalspråk och resultat markeras 

med indrag. Alla grupper redovisas tillsammans och eventuella skillnader diskuteras längst ner i 

varje avsnitt. Texten är avgränsad med rubriker valda efter studiens frågeställningar, där även 

vissa tydliga teman som framkommit har fått egna underrubriker. Avsnittet avslutas med en 

slutsats.   	  
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6.1.	  Upplevelse	  av	  kärnan	  i	  programmet	  
I det här avsnittet presenteras resultat utifrån tre teman. Texten inleds med Personlig utveckling, 

som följs av Social tillhörighet och avslutas med Förmåga att hjälpa andra. 	  

6.1.1.	  Personlig	  utveckling	  
En viktig del av HRC som kom fram i de olika fokusgruppsintervjuerna är att 

respondenterna genom sitt deltagande i preventionsprogramet har erhållit verktyg till 

att göra förändringar på ett individuellt plan. I fokusgruppen i Mdantsane framhävdes 

det att programmet har gett alternativa sätt att hantera stress i vardagen genom 

möjligheten att prata om sina känslor med vänner, ge utrymme för drömmar om 

framtiden och underbygga viljan att uppnå dessa. I en av de andra grupperna, i 

Scenary Park, beskrevs hur programmet har gett utrymme till deltagare att arbeta 

med sin låga självkänsla. Samma grupp förde vidare resonemanget till en diskussion 

om hur programmet lär dess deltagare att bli mer självsäkra och få hjälp till ett bättre 

självförtroende. En av respondenterna i gruppen beskrev vad som har förändrats för 

denne på ett individuellt plan: 	  

“I think, for the first it changed my mindset, the way I think, the way I see things, the 

way I value people and how to communicate with others”  

Gruppen i Scenary Park fortsatte med att berätta att de har lärt sig vikten av att lyssna 

till och att respektera andras åsikter. I Mdantsane-gruppen uttryckte flera att de tack 

vare sitt deltagande i preventionsprogrammet har erhållit insikt om vikten av att 

respektera andra och inte döma någon efter deras misstag. Gruppen beskrev även att 

en viktig del i utvecklingen är att de har lärt sig att prata öppet med andra personer 

utan att vara rädda. De ansåg sig även ha lärt sig hur de ska kunna bemöta och 

hantera svåra situationer som kan tänkas uppstå i deras liv.	  

“…cause every time you come to meet up we learn new things”  	  

Den kunskap som förvärvades ansågs utgöra en värdefull del av deltagandet i 

programmet i samtliga grupper. Detta lyftes bland annat i Scenery Park-gruppen med 

orden ovan. Liknande tankar delades i gruppen i Mdantsane, där det framkom att en 



29	  
	  

av orsakerna till att delta i programmet är att de får mycket kunskap kring sådant som 

unga ofta möter idag: missbruksproblem, sexualhälsa och hur en tar sig ur svåra 

situationer. Gruppen nämnde även att många innan programmet inte var medvetna 

om vikten av preventivmedel, men att de nu efter att ha fått kunskap vet hur viktigt 

det är. I Newlands-gruppen påpekades det att en av de mest värdefulla sakerna med 

HRC är att de mår bra av kunskapen de får, till exempel genom att lära sig hur en ska 

behandla barn rätt och hur en kan bekämpa våld. Bland de deltagarna betonades det 

att flera mådde bättre genom deltagandet i preventionsprogrammet, bland annat med 

orden: 

 “I like it because it make me fit”  

HRC i Newlands har ett flicklag i rugby. En av deltagarna berättade att hon gillar hur 

det känns när hon spelar rugby och att möjligheten att få göra detta var en av 

anledningarna till varför hon började delta i HRC-gruppen.	  

Citatet ovan skulle kunna tolkas på olika sätt. En tolkning kan vara att programmet gett 

deltagaren en mental styrka i processen men det kan även tolkas som fysisk styrka erhållen 

genom rugbyspelandet, vilket är en stor del av HRC:s verksamhet i Newlands. Vi väljer att tolka 

citatet som att deltagandet i HRC får henne att må bra för att hon känner sig stärkt såväl fysiskt 

som psykiskt. 	  

Respondenterna skildrar olika inre förändringar som tagit form genom deltagandet i 

programmet, sådant som de känner sig stärkta av. Därigenom kan det urskiljas att empowerment 

utövas på så sätt att programmet har hjälpt deltagarna att komma över sociala hinder för att nå 

självförverkligande. Genom förstärkta personliga resurser såsom att söka stöd och öppna upp 

sig mer för vänner samt verbalisera sina känslor har deltagarna kunnat utveckla sin självkänsla 

och sitt självförtroende. De har på så sätt nått större möjligheter att styra över sig själva och sin 

omvärld.	  

6.1.2.	  Social	  tillhörighet	  	  
I tre av grupperna upplevdes en ansenlig del av kärnan i programmet vara den sociala 

tillhörighet som verksamheten för med sig. I Mdantsane framhävdes vikten av den 
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grupptillhörighet som uppstår när medlemmarna sitter tillsammans och lyssnar på 

varandra. Gruppen i Newlands var inne på samma tema då deltagarna där ansåg att 

en viktig del av programmet var att få umgås med andra. I Scenery Park berättade 

respondenterna hur de genom programmet fått chansen att träffa nya människor, både 

i gruppen och genom möten med andra HRC-grupper från närliggande områden. 

Flera grupper tog upp ett läger som MWSC tidigare anordnade, vilket ansågs 

bibringa såväl socialt umgänge som viktiga kunskaper. På lägret samlades olika 

grupper från HRC och fick chansen att sjunga, spela musik, skriva poesi, utöva olika 

sporter och leka. Gruppen i Scenery Park tog upp genomförandet av kampanjer och 

debatter som en betydande aspekt av HRC, där kampanjerna skapas i samarbete med 

andra grupper inom programmet. En av deltagarna i gruppen ansåg att det mest 

värdefulla är att få möjlighet att träna på att vara social i grupp, vilket denne inte 

tyckte kändes bekvämt i andra sammanhang. Respondenten beskrev vidare klimatet i 

gruppen med orden:  

“…being free in the group there’s no one insulting anyone, we are free, you see, to 

talk to anyone, meeting new people”	  

I Duncan Village påtalades nyttan av att få kunskap och av att lära sig från varandra i 

HRC. Deltagarna där upplevde det som värdefullt att lära sig kommunicera, både 

med varandra och med andra utanför programmet. I Scenery Park uttrycktes att 

medlemmarna i gruppen kan prata öppet med varandra. En beskrev hur deltagarna 

kan stödja varandra och dela med sig av sina erfarenheter genom följande:	  

“...so you are free to share with your sister because we are all sisters and brothers”	  

I flera av grupperna framkom det även att en personlig koppling till organisationen 

MWSC är en betydelsefull aspekt. Det faktum att MWSC betalar för transport och 

mat vid träffarna och därför ses som en omtänksam och generös organisation, 

nämndes i Scenery Park som en anledning till att stanna i programmet. Flera personer 

i grupperna i Newlands och Scenery Park upplevde att deltagandet har lett till att de 
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nu vet om att de kan vända sig till MWSC om de i framtiden skulle få problem för 

egen del. 	  

Deltagarna upplever ett starkt band till HRC, eftersom programmet upplevs ge dem ett öppet 

klimat för utbyte av känslor och tankar, men även bidrar med en social tillhörighet och ett 

syskonskap. HRC kan teoretiskt definieras som en sekundärgrupp i socialisationsprocessen. 

Trots det kan en urskiljning av familjära inslag i programmet göras och klimatet beskrivs som 

tryggare och öppnare än vad de upplever i sina familjer, vilka teoretiskt ses som en 

primärgrupp. Vi kan därför tänka oss att HRC i praktiken har delar som kan liknas med en 

primärgrupp, med syskonskap och delandet av personliga tankar och känslor. Detta kan således 

innebära en stark socialisation för deltagarna där attityder och värderingar på ett enkelt sätt 

överförs.	  

6.1.3.	  Förmåga	  att	  hjälpa	  andra	  	  
I tre gruppsamtal framkom att en viktig del av HRC är att deltagarna genom 

programmet känner att de kan hjälpa andra. Gruppen i Duncan Village beskrev hur 

deras förvärvade kunskaper kan användas när andra personer, både närstående och 

vänner, har problem av olika slag:	  

“The HRC changed me a lot, now I know how to deal with somebody else’s 

problem” 

Medlemmarna i Duncan Village beskrev att de efter sitt deltagande i HRC börjat 

inrikta sig på att hjälpa MWSC att stötta andra HRC-grupper. Grupperna i Duncan 

Village, Mdantsane och Scenery Park förenades i åsikten att de genom kunskap från 

MWSC får möjligheten att kunna hjälpa till när problem uppstår i deras närmiljö. I 

den förstnämnda gruppen uttrycktes att en av de viktigaste delarna av programmet är 

att få lära sig hur de kan hjälpa sitt samhälle att få kunskap om övergrepp. En 

deltagare från Scenery Park uttrycker i citatet nedan att de nu för tiden, när saker sker 

i närområdet, vet hur de kan lösa problemet och kan lära andra hur de kan agera. 	  
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“What we learn here is real / we sit here and then we go in our areas in our 

communities then something like that happens then you teach them and then they 

know this could become this and this solution”	  

Uppfattningarna som respondenterna uttrycker kan förstås som att de upplever sig vara 

förespråkare för personer omkring sig i utsatta situationer och på så sätt arbetar enligt case 

advocacy, det vill säga att få till stånd en social förändring för en utsatt grupp. Detta kan även 

kopplas till att de genom programmet får utveckla kompetens om exempelvis övergrepp och 

andra problem som skapas genom ett ojämställt samhälle. Den kunskap de därigenom förvärvar 

går att använda i praktiken och det kan förstås som att deltagarna på så sätt upplever 

meningsfullhet, vilket i citatet ovan uttrycks med orden “what we learn here is real”. Av vikt att 

understryka är dock att de deltagare i Duncan Village och Scenery Park som berättade att de på 

egen hand ingriper för att hjälpa andra, är personer som deltagit i programmet i flera år och även 

spelade en framträdande roll i intervjusituationen. Därför kan vi tänka oss att endast vissa 

deltagare upplever det extra lätt att hjälpa utsatta och att det är dessa personer som tenderar att 

dela med sig av sina erfarenheter i en fokusgruppsintervju om ämnet. 	  

Respondenter i grupperna i Mdantsane, Scenery Park och Newlands diskuterade hur HRC har 

förändrat dem på ett personligt plan. Gruppen i Duncan Village var kvinnliga före detta 

deltagare i HRC och de äldsta respondenterna. Den skiljde sig åt från de andra grupperna genom 

att diskussionen där inte avhandlade ämnet personlig förändring. Däremot berörde samtalet i 

stor utsträckning temat att hjälpa andra. Detta kan förstås som att den eventuella personliga 

utveckling som deltagarna har genomgått inte är lika synlig för dem nu som under tiden de 

deltog i programmet, då den kan ha blivit en integrerad del av deras självbild. Vi kan även se 

avvikelsen i ljuset av att respondenterna i Duncan Village har ändrat inriktning på arbetet till att 

försöka stödja andra HRC-grupper och därigenom bidra. Härigenom belyses en skillnad mellan 

yngre och äldre deltagare, där fokus skiftar från personlig utveckling till vilja att hjälpa andra; 

dels genom ökade insatser för att sprida icke vedertagen kunskap, och dels en ökad tendens till 

att vara behjälplig åt utsatta människor i närmiljön.	  

Den grupp som skiljde sig från de andra genom att inte lägga fokus på aspekten att hjälpa andra 

var respondenterna i Newlands. Den gruppen utgjordes av de yngsta deltagare varav samtliga 
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var tjejer. De pratade mestadels om hur programmet hjälpt dem på ett personligt plan och hur de 

i sin omgivning gjort förändringar främst för sig själva. Detta kan tolkas som att deltagarna i 

Newlands befinner sig i en process av att utvecklas på en personlig nivå, vilket kan innebära att 

de behöver göra en förändring hos sig själva för att sedan kunna hjälpa andra.	  

6.2.	  Genus	  och	  kvinnors	  rättigheter	  
I det här avsnittet presenteras empiri och analys angående om deltagarna ändrat sina 

synsätt på kvinnors rättigheter och könsroller, och om de har gjort det, på vilket sätt. 

Empirin har delats upp utifrån dikotomin kvinnor respektive män. I två av 

fokusgruppsintervjuerna fanns båda dessa kön representerade, och i de två andra deltog 

enbart kvinnor. Varför empirin har delats upp på detta sätt är för att enkelt belysa de 

skillnader i upplevelse som kan finnas mellan könen i fråga om könsroller och kvinnliga 

mänskliga rättigheter.	  

6.2.1.	  Kvinnligt	  perspektiv	  
Ämnet kvinnors rättigheter som en del av programmet visade sig förekomma vid 

samtliga fokusgruppers möten. I tre av fyra grupper visade det sig att tjejerna anser 

att den kunskap de förvärvat i programmet hade bidragit till förändrad syn om 

könsroller och kvinnors rättigheter.	  

Upplevelsen av att förändras på ett personligt plan var ett genomgående tema i 

Scenery Park, Mdantsane och Newlands, men inte i Duncan Village, som var den 

enda grupp som inte hanterade temat könsroller i mötena med HRC.	  

I flera grupper uttrycktes att HRC har lärt deltagarna att de har rätt till och förtjänar 

respekt. I Scenery Park betonades att de nu har lärt sig att män och kvinnor är lika 

mycket värda, medan det tidigare har funnits situationer där de tycker sig haft svårt 

att veta. Ett exempel som nämndes i Mdantsane-gruppen, är att de förut trodde att de 

måste ha sex med killen som de träffar, om han vill det, för att han annars kommer 

att göra slut. Sedan de började i programmet har de dock förstått att de, i situationer 

där de inte vill göra något som han vill göra, har rätt att berätta det för honom och att 

han måste respektera det. De berättade också att de har lärt sig att inse sitt eget värde 

samt att prioritera sig själva med orden: 	  
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“For us girls also has improved our self-worth now a girl knows that okey I’m 

worthy of this / somebody has to respect me and I have to think of myself first and not 

put others first”	  

Vidare lyftes det i gruppen i Newlands att de genom deltagandet i programmet har 

lärt sig att det är kulturella normer som säger att killar inte kan göra hushållsarbeten 

som att laga mat, städa och hämta vatten. De deltagande tjejerna har lärt sig att de har 

rätt att utföra samma arbeten som killar och att även det motsatta gäller. En av 

deltagarna förmedlade att eftersom hon nu vet om sina rättigheter så vet hon att 

syskon, oavsett kön, kan utföra samma sysslor i hemmet, och att de är lika mycket 

värda. 	  

“…boys have the right to cook, they have the right to clean / we have the right to 

look after the cows”	  

Kulturen som respondenterna rör sig i bekräftar en norm om kvinnan, vilken beskrevs i teorin 

om könsroller, där mannen ses som den starka och kvinnan som den omhändertagande. De svar 

som erhållits kan tolkas som att tjejerna upplever att en förändring har skett då de har lärt sig att 

de inte alltid behöver ta hand om andra utan kan sätta sig själva i första rummet. De har också 

fått insikt om att de har rätt att göra arbetsuppgifter som traditionellt ses som manliga, 

exempelvis att vakta kor. Detta visar på en förflyttning i genusordningen och att de på ett 

personligt plan har genomfört en omdefiniering av den könsroll som de tidigare har varit 

iklädda.	  

6.2.2.	  Manligt	  perspektiv	  

“…that’s what I have learned the most. How a man should respect women”	  

Citatet ovan visar vad en manlig deltagare i Scenery Park tycker sig ha lärt sig mest 

av sitt deltagande i HRC. Ytterligare killar i de två fokusgrupper som hade blandad 

könsrepresentation var även de överens om att de har ändrat sitt synsätt på kvinnor 

genom HRC-programmet. De beskrev hur de nu anser att det ska finnas respekt 

mellan män och kvinnor och att det ska vara jämställt mellan könen. Båda grupperna 
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diskuterade könsroller i hemmet. I gruppen i Mdantsane påtalades att inte bara 

mannen utan även kvinnan kan ta ansvar och beslut i hemmet. I Scenery Park-

gruppen utvecklades detta resonemang och deltagarna betonade att kvinnors rätt till 

arbete är viktigt för jämställdheten i hemmet. En av deltagarna gick in på hur 

könsrollerna i samhället såg ut förr och hur det kan vara för vissa idag med orden:	  

”How I see it that if as a man I work and my wife stays home, I'm superior then her, 

if you go to work so that it's 50/50 because she is contributing, I'm contributing, yes. 

So that's how they think”	  

De förändringar som deltagarna talar om går att tolka som att de inte hade denna åsikt innan 

programmet och därmed har de genomgått en process av sekundär socialisation där HRC verkat 

som en socialisationsagent. Citatet ovan kan även tolkas som att kvinnan i vissa hem anses vara 

underordnad mannen om hon inte arbetar. Inom teorin om genus tas ekonomiskt beroende upp 

som en faktor som kan leda till att en maktobalans skapas, vilket kan leda till att kvinnan ses 

som mannens objekt. Det deltagaren säger kan tolkas som att kvinnan behöver bidra ekonomiskt 

i hemmet för att maktsituationen ska bli balanserad.	  

Deltagaren går vidare i ämnet och menar att samhället rör sig bort från detta och 

utvecklas till en modernare värld där kvinnor utbildar sig och arbetar i större 

utsträckning, vilket kan leda till ökad jämställdhet. Även i Mdantsane-gruppen 

gjordes jämförelser mellan det traditionella samhället och det nyare moderna; 

deltagarna beskrev hur de ville ta avstånd från de traditionella synsätten där kvinnan 

behöver vara på ett visst vis och mannen på ett annat. De ansåg att det ska vara fritt 

hur varje person väljer att vara och uppmuntrar varandra till detta inom gruppen.	  

Det deltagarna beskriver är att samhället och de traditionella könsroller som förr varit givna 

börjar förändras. Eftersom deltagarna beskriver att de tar avstånd från de traditionsbundna 

rollerna och vill att en ska kunna välja fritt ter det sig sannolikt att de i sin vardag möter normer 

som uppmuntrar och vidmakthåller det traditionella synsättet. Det beskrivs inom teorin om 

genus att könsroller och skillnader i synen på dessa skapas och reproduceras i samspel med 

andra människor. När medlemmarna i gruppen uppmuntrar varandra att vara som de själva vill 
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skapas utrymme för förändring av könsrollerna och möjlighet att applicera dessa i deras 

konkreta vardag, vilket skulle kunna ses som ett typexempel på teorin.	  

I Scenery Park talade en av killarna om att han under programmet har insett vikten av 

att engagera män för att motverka könsrelaterat våld. Han beskrev att det är få killar i 

klubben och att anledningen till det kan vara att för mycket fokus ligger på kvinnors 

rättigheter. Deltagaren menar att fokus istället borde ligga på mänskliga rättigheter så 

att båda könen inkluderas, eftersom män också faller offer för våldtäkt. Flera tjejer 

höll med om att det skulle vara bättre om könsfördelningen i gruppen var jämnare. 

En av deltagarna upplevde att gruppen var bra som den var, men alla enades i att det 

är viktigt att män och kvinnor tillsammans engageras i kampen mot könsrelaterat 

våld. 	  

Detta kan förstås som att deltagaren motsäger en traditionell bild av män som hårda och starka, 

när han pratar om att män också utsätts för övergrepp. Deltagaren säger inte uttryckligen att det 

är en insikt som förvärvats under tiden i programmet, men vi väljer att utgå från det då 

deltagandet sträckt sig över många år. Utifrån det ser vi en fördjupad insikt gällande synen på 

könsroller vilken även bekräftas av andra i gruppen.	  

Sammanfattningsvis kan både likheter och skillnader urskiljas mellan killarnas och tjejernas 

utsagor i ämnena kvinnors rättigheter och könsroller. Tjejerna utgick i högre grad från sina 

personliga erfarenheter om hur deras förvärvade kunskaper om kvinnors rättigheter och 

könsroller har applicerats i vardagen och gett dem möjlighet att ta plats. Killarna beskrev i 

motsats till detta lärdomar som är mer generellt hållna. En orsak till det kan vara att manliga 

deltagare bara fanns i två av fyra fokusgrupper, vilket innebär att färre manliga utsagor finns att 

tillgå. En annan möjlighet är att killarna inte gör en koppling till hur ämnet kvinnors rättigheter 

och könsroller påverkar deras egna liv genom att förändra deras beteende eller sätt att förhålla 

sig till andra män och kvinnor.  	  

Samtliga grupper utom en beskrev att de diskuterade kring ämnet könsroller vid sina möten i 

HRC och att de ändrat sina synsätt kring ämnet. Den avvikande gruppen var den i Duncan 

Village, där frågan om könsroller enligt deltagarna inte hade behandlats. Det tycks således 
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föreligga en variation i om och hur de olika HRC-grupperna diskuterar frågor om könsroller. 

Denna avvikelse skulle dock även kunna förklaras med att respondenterna är före detta 

deltagare och att ämnet inte behandlades under HRC:s utbildningshelger för några år sedan. 

Gruppen hade också varit utanför programmet flera år, något som kan ha lett till att de inte 

minns en eventuell förändring i samma utsträckning som nuvarande deltagare. 	  

6.3.	  Upplevelsen	  av	  att	  vara	  företrädare	  	  
I detta avsnitt presenteras empiri och analys angående de utmaningar respondenterna upplever 

med sitt företrädarskap samt hur det är att vara företrädare i praktiken.  

6.3.1.	  Utmaningar	  med	  företrädarskap	  
I tre av fyra grupper fördes en diskussion om vilka ämnen som är lätta respektive 

svåra att sprida som företrädare för programmet. I Scenery Park-gruppen uttrycktes 

åsikten att inget tema är svårt att prata om, samtidigt som mänskliga rättigheter 

ansågs vara enklast att ta upp då ämnet ligger närmast till hands för alla. En deltagare 

i gruppen i Newlands tyckte att det var lätt att prata om själva programmet med 

vänner och föräldrar. I Mdantsane framkom att de ämnen från HRC som också 

behandlas i skolan upplevdes lättare att prata med andra om, exempelvis HIV/AIDS 

och tonårsgraviditeter. Två deltagare förklarade det med att när ämnen tas upp i 

skolan blir de mer accepterade och människor blir mer bekväma att prata om dem. 	  

“For me it’s not hard anymore / because I know that they need to get the information 

I have so I have to tell them about what I hear”	  

I två av fokusgruppsintervjuerna kom samtalet in på vilka ämnen som upplevs 

svårare att sprida. Vid den ena, i Newlands, påtalade en respondent hur vissa ämnen 

är känsliga att ta upp med andra. Som exempel nämnde hon att prata med en vän om 

var och när denna fick sin menstruation samt att lyfta misstankar om att vännen hade 

svårigheter hemma. I Mdantsane pratade gruppen om flera ämnen som var speciellt 

svåra att sprida till andra. Homosexualitet ansågs vara det svåraste ämnet, på grund 

av att det där finns stora meningsskiljaktigheter i samhället. Många nämnde att det är 

svårt att prata med sina föräldrar om exempelvis sex, samt att få föräldrarna att förstå 
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varför de behöver prata om dylika ämnen med vänner och i HRC. En deltagare 

berättade att det generellt är svårt att öppna upp sig för föräldrar.	  

“Our parents have the old mindset that you don’t talk about certain things within the 

household so as time goes by maybe you get raped or something happens to you, you 

can’t actually tell your mother or father that you’ve actually been raped you know / 

they usually raise their voice to you when you try to open up to them”	  

Empirin kan förstås som att deltagarna upplever att det är lättare att vara företrädare när andra 

socialisationsagenter i samhället backar upp ett visst ämne (skolan undervisar om HIV/AIDS; 

de mänskliga rättigheterna beskrivs utförligt i sydafrikansk lag). Då företrädarskap behövs för 

att öka kunskapen om en utsatt grupp eller svår fråga, kan det tänkas föreligga ett behov av att 

deltagarna i högre grad företräder ämnen som inte redan bekräftas av den allmänna normen i 

samhället. En eventuell risk som vi ser med att vissa frågor upplevs som svåra att sprida är att 

viktiga ämnen som går emot den generella normen inte lyfts till vidare diskussion.	  

De frågor som deltagarna i Mdantsane upplevde svåra att sprida som individuella 

företrädare för HRC handlade om sexualitet. Flera i gruppen tyckte att de i allmänhet 

svåraste ämnena att prata med andra om är intimitet och sexuellt beteende. En av de 

manliga deltagarna beskrev (och fick medhåll från en av kvinnorna) de svårigheter 

som i synnerhet möter de kvinnliga deltagarna:	  

“...like the sexual topics, the more you talk about it the more they will say that maybe 

you have experience, in term of girls, they will give them names cause here in South 

Africa you are labeled according of what you are doing” 

Deltagaren uttryckte vidare att det inte är lika svårt för honom att upplysa andra om 

ämnen om sexualitet på grund av att han är kille.	  

I det sistnämnda citatet beskrivs en social kultur där människor attribuerar värderande omdömen 

till varandra. När de kvinnliga deltagarna försöker upplysa och utbilda om sexualitet riskerar de 

att stämplas som någon med egen erfarenhet i ämnet, enkom för att de har kunskapen. De 

manliga deltagarna drabbas inte på samma vis som de kvinnliga, vilket kan förstås som att 
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rådande normer om sex och könsroller förmedlar att tjejer inte förväntas vara lika sexuella som 

killar. Detta kan leda till påtagliga individuella konsekvenser för de personer, såsom de 

kvinnliga deltagarna, vilka går emot normen.	  

Angående delandet av känsliga ämnen, förstår vi det som att deltagaren i Newlands som 

nämnde menstruationsfrågor syftar på vad som är svårt att prata med andra om överlag och inte 

specifikt utifrån att vara företrädare för HRC. Hon vittnar om ett synsätt som tycks florera i 

kulturen, där intima kroppsliga ämnen och familjeliv är sådant som helst ska hållas för en själv. 

Det tycks även finnas en norm att inte dela med sig av sitt kärleksliv till föräldrar, vilket 

bekräftas av gruppen i Mdantsane i stycket efter. En tolkning att detta är att det kan kopplas till 

att det i vissa traditionella kulturer i Sydafrika kan ses som respektlöshet mot föräldrar att tala 

om sitt kärleks- och sexliv med familjen. 	  

6.3.2.	  Företrädarskap	  i	  praktiken	  
Alla grupper berättade om hur det är att vara företrädare på egen hand och vilka de 

pratar med. En deltagare beskrev känslan av att vara en företrädare med orden:	  

“You feel good because you are helping someone. You are giving her a change in her 

life, so that she can see things in other ways, know that she is not a loser just because 

something happened”	  

När diskussionen i Duncan Village kom in på hur det är att vara företrädare på egen 

hand ansåg respondenterna sig initialt inte vara detta. Senare i samtalet framkom 

dock att de ibland faktiskt agerade som just sådana. De berättade hur de ibland 

automatiskt ikläddes företrädarrollen när människor sökte upp dem i deras egenskap 

av medlemmar i HRC, och hur de då försökte ge råd och komma med lösningar. 

Medlemmarna delade även, i likhet med Newlands-gruppen, med sig av den 

information de förvärvade i HRC till vänner, familj och klasskamrater. Mot slutet av 

samtalet i Duncan Village framhävdes att det bästa med att vara en företrädare är att 

få chansen att hjälpa barn som är utsatta för övergrepp. I Mdantsane beskrev en 

deltagare en förändring hos sina föräldrar, vilka successivt börja lyssna mer på vad 

denne hade att berätta sedan de märkt positiva förändringar hos deltagaren. I gruppen 
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i Scenery Park beskrev deltagarna hur de tar med sig nyvunna lärdomar till sina 

samhällen. När det uppstår problem relaterade till ämnen de lärt sig om försöker de 

hjälpa till och lösa situationen.	  

De två grupperna i Mdantsane och Newlands diskuterade hur samhället ser ut nu 

jämfört med förr. Många nämnde att samhället håller på att ändras och bli mer 

jämställt, även om det finns vissa personer som fortfarande envist är emot 

jämställdhet mellan könen. Samtidigt som samhället och skolan förändras på egen 

hand, bland annat genom arbete med mänskliga rättigheter, framhölls att HRC bidrar 

till denna förändring. Något som har förändrats på samhällsnivå är att alla är mer fria 

att göra som de själva vill, oavsett kön. Exempelvis får tjejer numera delta i olika 

sporter med killar och killarna är fria att leka med tjejerna, samt att könen blir 

bemötta på ett likvärdigt sätt i skolan. Dock har det funnits tillfällen då tjejerna mött 

motstånd när de velat spela rugby och deltagarna nämnde hur de emellanåt fått tvinga 

till sig möjligheten att delta. Respondenterna i Newlands berättade även hur de, när 

lärarna velat att tjejerna ska göra en syssla och killarna en annan, påpekat detta och 

fått till stånd en förändring där killar och tjejer nu får göra samma sysslor och blir 

behandlade lika. Denna ändring har både att göra med att samhället ändras men är 

även direkt avhängigt HRC, enligt en deltagare. 	  

Det kan tolkas som att deltagarna genom förvärvad kunskap om könsroller nu inser sina 

rättigheter och tar makten över sina liv genom att kräva samma behandling som det manliga 

könet. Detta kan ses som erhållen empowerment så att de nu kan sätta gränser utifrån egen vilja 

och har tagit makten över denna aspekt i sina liv. En genusförändring tycks även pågå i 

samhället, vilket av deltagarna anses vara ett resultat av programmets arbete såväl som att 

samhället inträder i en mer modern värld. Genom att skynda på processen på individnivå, 

exempelvis när de kräver att få spela rugby eller utföra samma sysslor i skolan, kan de samtidigt 

påverka utvecklingen på samhällsnivå. Om vi utgår från att HRC är en del av 

förändringsprocessen i samhället kan deltagarna, när de tvingar till sig att få spela rugby, ses 

som företrädare för kvinnors rättigheter samtidigt som de företräder sig själva. Deltagarna 

berättar även att de har fört vidare den kunskap de har erhållit från HRC till skolan och familjen. 

Genom att påpeka för andra när de infriar traditionella könsroller och om dessa då förändrar sig, 
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kan det innebära att deltagarna socialiserar socialisationsagenterna skolan och familjen, vilka i 

sin tur har en stor inverkan på unga.	  

Grupperna i Newlands, Duncan Village och Scenery Park beskrev alla hur de sprider 

budskap gemensamt som grupp. Kampanjer var ett av de vanligaste sätten att 

härigenom dela med sig av sin kunskap. När gruppen i Duncan Village deltog i 

programmet anordnade de aktiviteter i skolan där de lärde elever om droger samt 

våldtäkt och andra sexuella och/eller känslomässiga övergrepp. 	  

Newlands-gruppen berättade att de använder sig av statusuppdateringar på Whatsapp 

för att informera om vad som sker i gruppen, för både utomstående och medlemmar. 

De använder sig också av broschyrer, likt gruppen i Duncan Village, vilka de sprider 

i området för att informera människor. En liknande strategi tillämpas av gruppen i 

Scenery Park. Medlemmarna där genomför kampanjer genom att bära t-shirts från 

MWSC, dela ut broschyrer med information om vilka de är och vad MWSC har för 

vision, samt att prata om mänskliga rättigheter. De berättade även att gruppen vid ett 

tillfälle har utfört en kampanj där de har knackat dörr och frågat de boende om det 

förekommer något våld i hemmet och om alla var trygga och mådde bra. En 

deltagare i Newlands sa, apropå frågan om att sprida kunskap:	  

"There are still stubborn people who do not agree with gender equality/they are 

forced to know that we need to be equal"	  

Deltagarnas berättelser kan förstås som att de flesta HRC-grupper tar sig en medial röst som 

socialisationsagenter i samhället genom en rad olika aktiviteter som sprider information om 

mänskliga rättigheter, normer om könsroller och könsrelaterat våld. De är alltså företrädare för 

personer som skadas av ojämnställdheten och socialiserar sin kunskap till sitt närområde.	  

När företrädarskap i praktiken diskuterades i grupperna fanns det likheter och skillnader bland 

grupperna. I grupperna i Newlands, Mdantsane och Scenery Park beskrevs hur deltagarna på 

egen hand axlar företrädarskapet; i Duncan Village hävdades först att de individuellt inte spred 

information till andra, men under samtalets gång framkom det hur de på flera sätt faktiskt hade 



42	  
	  

agerat företrädare på egen hand. Detta kan tolkas som att gruppen antingen inte fokuserade på 

att agera förespråkare på individnivå när de deltog i HRC, eventuellt att de inte förstod frågan 

när den först ställdes.	  

Samtliga grupper förutom den i Mdantsane förenades i att de som grupp agerar företrädare. 

Diskussionen berörde inte detta ämne i Mdantsane-gruppen när ämnet om företrädarskap kom 

upp. En orsak till det kan vara att frågan inte ställdes konkret om hur de spred sin kunskap som 

grupp, eftersom intervjun utfördes utifrån första intervjuguiden (se bilaga 2). Å andra sidan 

gjorde deltagarna inte själva den kopplingen då samtalet kom in på hur de förmedlar det som de 

lär sig i programmet till andra. Detta skulle kunna indikera att gruppen till viss del varit mindre 

inriktad på den delen av företrädarskapet än de andra grupperna. 	  

I Mdantsane och Newlands, grupperna med yngst deltagare, framkom att ämnen som det inte 

pratas öppet om i samhället anses vara svårast att informera andra om. I grupperna i Scenery 

Park och Duncan Village, vilka utgjordes av lite äldre deltagare som deltagit i programmet 

under en längre tid, ansågs inga ämnen vara svåra att sprida. Detta kan förstås som att de 

upplever förespråkandet som enklare ju äldre de är och ju längre tid de har deltagit i 

programmet. 	  

6.4.	  Slutsats	  	  
En slutsats som denna studies författare drar är att ungdomarna upplever deltagandet i HRC som 

något som genererar kunskap som de kan applicera i sina egna liv och även föra vidare till 

andra.	  

Utifrån första frågeställningens resultat har det urskilts att deltagarnas upplevelse av 

programmets kärna kan delas upp i tre teman: personlig utveckling, social tillhörighet och 

styrka av att hjälpa andra. Slutsatsen dras att de har erhållit verktyg för att genomföra 

förändringar inom sig själva, något vi använder konceptet empowerment för att förstå. 

Programmet erbjuder en social tillhörighet som värderas högt av deltagarna, vilket stärker 

socialisationsprocessen. En värdefull del av detta är det öppna klimat som av en deltagare 

beskrevs som ett syskonskap. Det tredje temat i programmets kärna är att deltagarna upplever 

att de får möjlighet att hjälpa andra. Det sker genom att de får verktyg för att kunna vara aktörer 
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i sina hemområden, både genom att sprida kunskap och att agera när problem uppstår. De är 

alltså företrädare och socialisationsagenter i sin närmiljö, vilket ger dem en känsla av 

meningsfullhet. 	  

Resultatet avseende andra frågeställningen visar att deltagarna upplever att de ändrat sin syn på 

kvinnors rättigheter och könsroller i tre av fyra fokusgrupper. Gemensamt för killarna och 

tjejerna var insikten om att jämställdhet ska eftersträvas och att kvinnor förtjänar lika mycket 

respekt som män. Tjejerna utgick från sina personliga erfarenheter om hur deras förvärvade 

kunskaper om kvinnors rättigheter och könsroller har applicerats i vardagen. Killarna beskrev i 

motsats till detta lärdomar som är mer generellt hållna. Detta kan innebära att båda könen 

upplever att de, med hjälp av bland annat den nyvunna kunskapen från HRC om genusfrågor 

och kvinnors rättigheter, kan omdefiniera sina egna könsroller och leva på ett annat sätt än 

tidigare.	  

Utifrån den tredje frågeställningen varierar upplevelsen av att vara företrädare mellan olika 

deltagare. Kunskap som respondenterna ansåg lätt att förmedla rörde ämnen som redan gjorts 

vedertagna att tala om av andra socialisationsagenter. Det som upplevdes som svårt att sprida 

kunskap om var intima frågor som exempelvis sexualitet. Detta kopplar vi till en norm om sex 

som ett tabubelagt ämne, vilket i synnerhet gäller för unga kvinnor. Deltagarna agerar 

företrädare som grupper genom kampanjer riktade till samhället och vissa även individuellt 

genom att dela med sig av det de lär sig till vänner, familj och klasskamrater. Vissa deltagare 

fungerar som socialisationsagenter för andra socialisationsagenter genom att överföra erhållen 

kunskap från HRC om könsroller och kvinnors rättigheter till familjen och skolan. Slutsatsen 

som dras är att detta kan förändra levnadsförhållanden för dem själva, vilket i förlängningen 

innebär empowerment.	  

Genom att genomföra fyra fokusgruppsintervjuer anser författarna för denna studie att svar på 

studiens syfte erhölls, vilket var att studera deltagande ungdomars upplevelse av ett 

preventionsprogram mot våld mot kvinnor i Sydafrika. I uppsatsen besvaras syftet genom ett 

resultatavsnitt där vi har redogjort för empiri och analys strukturerad efter studiens 

frågeställningar. 	  
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7.	  Diskussion	  
Avsnittet inleds med ett kritiskt resonemang om analysarbetet, följt av resultatets anknytning till 

tidigare forskning. Diskussionen avslutas med resultatets tillämpning och förslag på vidare 

forskning.	  

7.1.	  Kritiska	  reflektioner	  om	  analysarbetet	  	  
Många utsagor i resultatet förmedlar en stor uppskattning av HRC hos deltagarna. Det kan dock 

antas att de eventuella deltagare som inte har delat den uppfattningen troligtvis har avslutat sin 

medverkan i programmet, då denna är helt frivillig. Resultatet kan därmed inte vara uttömmande 

kring samtliga deltagares upplevelse, då vi har intervjuat grupper som har medverkat i 

programmet över en längre tid och således kan antas värdesätta programmet. 	  

I avsnittet om resultat och analys går det att urskilja att somliga grupper är mer framträdande i 

sina uttalanden rörande vissa rubriker och ämnen än andra. Därmed kan de kategoriseringar som 

utförts för att besvara frågeställningarna ifrågasättas, då alla grupper inte är likvärdigt 

representerade i samtliga ämnen. Dock kan inte alla fokusgrupper vara jämbördigt representerade 

eftersom fokus i intervjusamtalet styrs av vad deltagarna vill berätta och hur de tolkar frågorna. 

Eftersom vi ville erhålla svar på våra frågeställningar utifrån empirin fick vi sovra i materialet 

för att finna de svar och diskussioner som passade in i studiens syfte. 	  

Ytterligare kritik mot dragna slutsatser kan vara att det i alla grupper fanns deltagare som pratade 

mer och andra som var mer blygsamma. Detta blev en svårighet då det innebar att vi i vissa fall 

kan ha antagit en persons åsikt som allmän i gruppen. Försök till att undvika detta utfördes 

genom att ange åsikter som generella för gruppen endast då flera gruppmedlemmar instämde.	  

7.2.	  Anknytning	  till	  forskning	  
Några av de dragna slutsatserna i denna studie är att HRC hos deltagarna har bidragit med 

personliga förändringar, tillvägagångssätt för att hantera sin tillvaro, ökad självkänsla och ökat 

självförtroende samt en känsla av samhörighet med andra. När dessa slutsatser jämförs med 

Wilson et al:s (2014) studie om Youth Opportunities Programme, vilken undersökte ungdomars 

upplevelse av ett utbildningsprogram genom fokusgruppsintervjuer, kan en överensstämmelse i 



45	  
	  

konklusion skönjas. I Wilson et al:s (2014) studie kopplas socialisering starkt till social och 

emotionell utveckling i tonåren, vilket ligger i linje med den här studien,	  

Flera av de manliga deltagarna har tagit till sig en ny syn på kvinnors rättigheter och 

könsrollsnormer genom HRC. Detta kan liknas med Pulerwitz et al:s (2015) studie som 

utvärderade ett preventionsprogram med unga män i Etiopien. Arbetet byggde på samtalsgrupper 

om normer kombinerat med samhällsförändringsarbete och visade på en effekt i förändrad 

inställning till jämställdhet och grad av själverkänt våld i nära relationer efter insatsen. Arbetet 

med männen och könsroller i programmet kan följaktligen ses som angeläget, då det kan 

förväntas göra skillnad både för deltagarna själva och för samhället i den utsträckning som ett 

förebyggande arbete sker. 	  

I resultatet framkom också att deltagarna upplevde det svårare att vara förespråkare när det inte 

redan talades om en viss fråga i exempelvis skolan. Detta kan kopplas till Lundgren & Amins 

(2014) studie som bland annat drog slutsatsen att skolan i det förebyggande arbetet bör vara 

integrerad med preventionsprogram mot ungdomsvåld. Därmed, utifrån redovisad forskning och 

empiri, vore det önskvärt med fördjupat samarbete mellan skolorna och HRC, där skolorna lyfter 

fler av de frågor som HRC berör. 	  

Fortsättningsvis framkom i resultatet att deltagarna hade förändrat synen på könsroller genom 

HRC. De kvinnliga deltagarna talade om egna erfarenheter när de talade om könsroller, i motsats 

till de manliga deltagarna. Detta går att förstå med hjälp av Jewkes et al:s (2014) studie om 

utvärderingar av preventionsprogram som inkluderar män i det förebyggande arbetet mot våld 

mot kvinnor. En av slutsatserna som drogs var att normer om könsroller reproduceras 

systematiskt och behöver förändras på flera plan samtidigt. Preventionsprogram med 

normkritiska perspektiv ger större effekt på deltagare än insatser som förbiser det normkritiska 

perspektivet (Jewkes et al., 2014). Med utgångspunkt i detta ställer vi oss frågan om ett fördjupat 

normkritiskt perspektiv som fokuserar på olika versioner av manlighet med fördel skulle kunna 

tillämpas i HRC och i liknande preventionsprogram.	  

I HRC är deltagandet frivilligt och det finns möjlighet att delta under en längre tid, upp till flera 

år. Åtskilliga forskare är överens om att preventionsprogram mot könsrelaterat våld som sträcker 
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sig över en längre tid är mer förändringsskapande än enstaka utbildningstillfällen (Kirby et al., 

2007; Jewkes et al., 2014; Lundgren & Amin, 2014; WHO, 2007). Respondenterna har varit 

medlemmar i HRC alltifrån ett till fem år. Det kan antas att de stannat länge för att de trivs i 

programmet och de beskriver även vad de har fått ut av deltagandet, exempelvis kunskap som de 

kan ta till sig i sina egna liv och även föra vidare till andra. Det kan tänkas att dessa deltagare vill 

stanna länge i programmet på grund av detta, och de kommer således påverkas mer av 

programmet än någon som deltar under en kortare tid. Följden av detta kan bli att personer vars 

åsikter skiljer sig alltför mycket åt från preventionsprogrammets tenderar att avsluta deltagandet 

tidigt. De erhåller då inte heller möjligheten att förändra sina åsikter och preventionsprogrammet 

kommer endast nå vissa personer. Frivilligheten kan å andra sidan leda till att fler vill stanna 

längre än de hade gjort om de fick påtryckningar att fortsätta, just för att de själva är autonoma i 

frågan.	  

7.3.	  Resultatets	  tillämpning	  och	  förslag	  på	  vidare	  forskning	  
HRC leds av deltagarna själva. Den forskning som har använts i studien har enligt vår 

uppfattning baserats på preventionsprogram som inte leds av dess deltagare. En fråga vi ställer 

oss är därmed vilka konsekvenserna blir av att deltagare i viss utsträckning driver arbetet själva i 

den här typen av preventionsprogram, både i fråga om betydelse för individen och hur pass 

omfattande det förebyggande arbetet i praktiken blir. Av den anledningen torde det finnas ett 

intresse av framtida forskning om preventionsprogram som leds av deltagarna själva. Det bör 

också vara av intresse att intervjua de som hoppat av ett preventionsprogram för att få en 

rättvisare bild av upplevelsen av deltagandet. 	  

Vidare har inte något likartat program som HRC funnits i Sverige. Ytterligare förslag på 

forskning är därför att undersöka huruvida ett dylikt preventionsprogram kan implementeras i det 

svenska samhället. 	  

Avslutningsvis kan resultatet utläsas som att förebyggande arbete mot våld mot kvinnor som 

bygger på idéer om empowerment, frivillighet och ansvarsfördelning uppskattas av deltagarna. 

Detta är således av betydelse för ungdomarnas fortsatta deltagande i preventionsprogrammet och 

i förlängningen för det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor.	  
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9.	  Bilagor	  

9.1.	  Bilaga	  1	  	  

Hi	  and	  welcome!	  
	  
Our	  name	  is	  Sandra	  Eriksson	  and	  Sofie	  Sten.	  We	  are	  studying	  social	  work	  in	  Stockholm,	  
Sweden	  at	  Stockholm's	  University	  and	  now	  we	  are	  writing	  our	  bachelor	  thesis	  about	  
prevention	  work	  against	  gender	  based	  violence.	  The	  purpose	  of	  our	  study	  is	  to	  study	  your	  
experience	  of	  the	  prevention	  programme	  Human	  Right's	  Club.	  
	  
The	  result	  we	  get	  here	  will	  only	  be	  used	  in	  research	  purposes	  in	  Sweden	  and	  we	  are	  also	  
going	  to	  do	  a	  summary	  of	  the	  thesis	  to	  give	  to	  Masimanyane.	  	  
	  
You	  have	  the	  right	  to	  decide	  if	  you	  do	  not	  want	  to	  answer	  a	  question	  or	  if	  you	  want	  to	  stop	  
the	  interview.	  	  
	  
You	  will	  be	  anonymous,	  your	  name	  will	  not	  be	  written	  in	  the	  thesis.	  The	  interview	  will	  be	  
recorded	  and	  then	  transcribed.	  After	  we	  have	  written	  the	  thesis	  the	  recorded	  material	  and	  
your	  names	  will	  be	  deleted.	  
	  
If	  you	  agree	  to	  these	  terms	  please	  sign	  your	  name	  and	  email	  address	  or	  phone	  number	  below.	  	  
	  
Thank	  you!	  
	  
	  
Name:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __________________________	  
	  
Email/phone:	  __________________________	  
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9.2.	  Bilaga	  2	  
Intervjuguide 

1. We gonna do a round, please tell us you first name, age and how long time you have been in 

HRC? 

2. So thinking back on your time in HRC. What do you think made you stay in the HRC this 

long? 

3. A part of the HRC is to spread the word as advocates. When you spread the word, which 

subjects are specially easy and difficult to spread outside HRC?  

Why do you think that is? 

4. Do you think that the HRC has affected your views on girls and women’s rights? If yes, in 

what way? 

5. Traditional ideas of masculinity and gender roles has a part in the prevalence of gender based 

violence. Do you think that the HRC has effected your view on masculinity and gender? If yes, 

in which way?  

6. Looking back, is there something you would like to change in the HRC?  

7. Which part of HRC do you think is most important for you?  

8. So you have shared a lot of interesting thoughts today. We aimed to study your experience of 

HRC, and through our questions we wanted to know ”if you think the programme has had an 

impact on how you see gender roles and girls and women's rights”, ”how you think it is to be a 

advocate for HRC” and ”what you think is the core in the programme”. We have discussed those 

subjects. Is there anything more you want to tell us? 
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9.3.	  Bilaga	  3	  
Intervjuguide 

1. We gonna do a round, please tell us you first name, age and how long time you have been in 

the HRC?	  

2. So thinking back on your time in the HRC. What do you think made you stay in the HRC this 

long?	  

3. A part of the HRC is to spread the word as advocates. How do you spread the word?	  

o As a group? 

o On your own? 

4. When you spread the word, which subjects are specially easy and difficult to spread outside 

HRC?  
o Why do you think that is? 

5.´Which part of HRC do you think is most important for you? 
6. One part of the HRC is to learn about girls and women's rights. How do your club deal with 

this subject in the meetings?  

7. Peoples traditional ideas of gender roles, which means how a man and a woman should act, 

has a part in gender based violence.  

8. Do you think that the HRC has affected your views on gender roles? If yes, in which way?  

9. Has the HRC changed you in any way- If yes, how? 

10. So you have shared a lot of interesting thoughts today. We aimed to study your experience of 

HRC, and through our questions we wanted to know ”if you think the programme has had an 

impact on how you see gender roles and girls and women's rights”, ”how you think it is to be a 

advocate for HRC” and ”what you think is the core in the programme”. We have discussed those 

subjects. Is there anything more you want to tell us? 


