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Abstract   

Nyckelord: Tonårsgraviditeter, empowerment, Life skills-program, Sydafrika, socialt problem, 

kvalitativ.  

I Kimberley, Sydafrika är tonårsgraviditeter ett utbrett socialt problem. Trots detta finns det inga 

insatser eller program som aktivt arbetar för att reducera problemet och dess konsekvenser. 

Däremot är så kallade Life skills-program förekommande i staden. Programmen arbetar för att 

stärka ungdomars självkänsla, framtidstro och förmåga att ta hälsosamma beslut. Syftet är att 

utifrån deltagarnas subjektiva upplevelser av Crossroadsprogrammet ta reda på om programmet 

kan verka som en förebyggande insats mot tonårsgraviditeter. Uppsatsen syftar även till att 

undersöka tidigare deltagares inställning till tonårsgraviditeter och om programmet haft betydelse 

för inställningarna. Uppsatsen baseras på informanternas upplevelser av huruvida de har blivit 

stärkta av deltagandet samt eventuella förändringar i deras attityder gentemot tonårsgraviditet. 

Resultatet beskriver att informanterna har en negativ inställning till tonårsgraviditeter och att de 

inte explicit uttrycker att programmet bidragit till denna inställning. Uppsatsens resultat har även 

försökt skildra att en utveckling av informanternas förmåga inom de olika temana kan medföra en 

viss preventiv effekt mot tonårsgraviditeter. Detta stödjer tidigare forskning som menar att 

förändringsprocesser inom dessa teman samt inom empowerment kan ha en förebyggande 

inverkan. Även om programmet har en viss preventiv effekt anser vi inte den tillräckligt 

omfattande för att det ska kunna implementeras med avsikt att förebygga tonårsgraviditeter 
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1.	  	   Inledning	  
 
I Kimberley, Sydafrika, präglas många människors tillvaro av fattigdom, hunger och våld. Ur 

fattigdomen föds fler sociala problem och vi har valt att närmre undersöka ett av dem – 

tonårsgraviditeter. Till en början ämnade vi utvärdera en insats vars syfte var att förebygga 

tonårsgraviditeter i Kimberley. När det visade sig att förebyggande arbete för detta problem lyste 

med sin frånvaro blev vi dock förvånade. Vi anser det orimligt att ett samhälle som har ett stort 

växande socialt problem inte har pågående insatser för att förebygga det. Därför valde vi att 

undersöka om en redan existerande social insats kan tjäna som förebyggande åtgärd. 

För att genomföra en trovärdig studie valde vi att spendera två månader i Kimberley där vi fick 

uppleva samhällets olika delar. Bland annat närvarade vi på ett samverkande möte med 

professionella som inom olika yrkeskategorier arbetar för att förhindra barns utsatthet. Vi fick 

även följa med socialarbetare på hembesök i Kimberleys största kåkstad, möta föräldralösa barn 

och bo i en sydafrikansk familj. Dessa erfarenheter har bidragit till att vi har fått större inblick i 

den verklighet många människor i Kimberley lever i. Vi har även fått bättre förståelse för 

uppkomsten till stadens sociala problem, vilket har skapat förutsättningar för att undersöka 

problematiken kring tonårsgraviditeter.  

Den insatsen vi valt att undersöka är ett Life skills-program som kallas Crossroadsprogrammet. 

Life skills-program är en nationell intervention där det huvudsakliga målet är att reducera 

riskbeteenden i förmån till främjandet av hälsosökande beteende (Graves et al. 2011; Magnani et 

al. 2004). Det finns ingen allmängiltig mall gällande Life skills-program, däremot är riktlinjer 

utformade kring programmens innehåll och utformning (Visser 2005). Crossroadsprogrammet, 

det vill säga det Life skills-program som är aktuellt för uppsatsen, har inte som mål att förbygga 

tonårsgraviditeter. Det syftar istället till att stärka ungdomars självkänsla och självständighet 

bland annat genom att motivera dem till att ta mer ansvarsfulla och långsiktiga beslut. 

Programmet är uppbyggt på teman såsom självkänsla och förmågan att hantera grupptryck och 

beslutsfattande, vilka går i linje med de faktorer forskning menar förebygger tonårsgraviditeter 

(Graves et al. 2011; Jewkes, Morell och Christofides 2009; Mkhwanazi 2010). Därför menar vi 

att det genom tidigare deltagares subjektiva upplevelse av hur de utvecklats inom de olika temana 

kan undersökas om programmet kan förebygga tonårsgraviditeter. I uppsatsen definieras 



2 
 

subjektiva upplevelser som informanternas erfarenheter av och uppfattning om programmet. 

Studien syftar således inte till att koppla samman begreppet upplevelser med den 

fenomenologiska teorin. Vi vill även undersöka deltagarnas inställningar till tonårsgraviditeter 

och ta reda på om programmet har haft betydelse för dessa inställningar,  

1.1. Syfte	  
 

Syftet är att utifrån deltagarnas subjektiva upplevelser av Crossroadsprogrammet ta reda på om 

programmet kan vara en förebyggande insats mot tonårsgraviditeter. Uppsatsen syftar även till att 

undersöka tidigare deltagares inställning till tonårsgraviditeter och om programmet haft betydelse 

för inställningarna.   

1.1.1. Frågeställningar	  
 

• Vad har deltagarna för inställning till tonårsgraviditeter?  

• Har deltagarnas inställning till tonårsgraviditeter påverkats av deras medverkan i 

programmet?  

• Upplever deltagarna att de genom programmet fått bättre förmåga att hantera dess olika 

teman; grupptryck, beslutsfattande, självkänsla och framtid? 

1.2. Begreppsdefinitioner	  
 

Kultur: I uppsatsen används begreppet kultur enligt Giddens (2003) definition; kultur innefattar 

de beteendemönster, normer, värderingar, värden och materiella resurser som är karaktäriserande 

för en viss grupp av människor (Giddens, 2003). Vidare menar Giddens att begreppen ”kultur” 

och ”samhälle” inte går att separera, då kulturella variationer är anslutna till olika typer av 

samhällen (Giddens 2003).  

Det sydafrikanska samhället är präglat av den tid då apartheid var dominerande – det vill säga det 

system som innebar en etnisk segregation (Giddens 2007). Befolkningen delades in i olika 

kategorier, exempelvis vita, svarta, färgade och asiater. Den vita minoriteten styrde över den 

övriga icke-vita befolkningen och segregationen var införlivad i alla delar i samhället. Systemet 

innebar en diskriminering och ett begränsat handlingsutrymme för dem som inte ingick i den 

priviligierade gruppen (Giddens 2007). Idag är runt tjugo år sedan apartheidregimen upphörde, 

men landet är alltjämt stark präglat av sin historia. Uppdelningen mellan svarta, färgade och vita 
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är fortfarande påtaglig och dessa termer är fortfarande vedertagna och används frekvent (Giddens 

2007). Som tidigare nämnts är kulturella variationer, enligt Giddens (2003), kopplade till olika 

typer av samhällen. Enligt Van Den Berg1 finns det en mångfald av olika kulturer och etniciteter i 

Sydafrika. Landet har även elva officiella språk. Kulturerna benämns som svarta, vita och 

färgade, vilket refererar till den hudfärg personer inom kulturen har. Därmed finns det inom varje 

kategori, det vill säga svarta, vita och färgade, flera olika typer av kulturer. Exempelvis är Xhosa 

och Zulu två olika kulturer i Sydafrika och skiljer sig åt på flera sätt, men på grund av att 

personerna inom båda kulturerna är mörkhyade kategoriseras de in under samma kategori – 

”svarta kulturer”.2  

 I uppsatsen benämns olika kulturer som svarta, vita eller färgade. Trots vår önskan att i 

uppsatsen använda mindre värdeladdade ord har det varit omöjligt då dessa termer är de som 

används i tidigare forskning och av de yrkesverksamma som vi varit i kontakt med. Andra 

definitioner till termernas innebörd har inte påträffats.   

Svarta: Mörkhyade individer som härstammar från olika svarta kulturer. 

 

Vita: Ljushyade individer som härstammar från Europeiska länder såsom Nederländerna och 

Storbritannien (Giddens 2007).  

 

Färgade: Individer av härkomst från flera olika”raser” (Giddens 2007).  

1.3. Bakgrund	  
 
Avsnittet avser att beskriva problematiken kring tonårsgraviditeter i Kimberley, Sydafrika. 

Inledningsvis beskrivs bidragande faktorer till tonårsgraviditeter för att sedan övergå till 

samhällsekonomiska konsekvenser. Avslutningsvis presenteras anledningen bakom uppsatsens 

syfte.  

Beskrivningen grundar sig i intervjuer med tre professionella som dagligen arbetar med sociala 

frågor i Kimberley. Intervjupersonerna tillhör olika yrkeskategorier och är alla väl insatta i ämnet 

tonårsgraviditeter. Elaine Van Den Berg är utbildad socialarbetare och ansvarig för de sociala 

                                                
1 Elaine Van Den Berg socialarbetare, intervju den 14 april 2014 
2 Ibid 
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frågorna på det statligt ägda sjukhuset, Kimberley Hospital. Suzie Peterson arbetar även hon på 

Kimberley hospital och är ansvarig sjuksköterka för gynekologavdelningen och har mångårig 

erfarenhet av möten med tonårsmammor. Mr Johannes, vars förnamn förblir okänt, arbetar på 

avdelningen för Social Development i Kimberley och är ansvarig för sektionen Child Protection. 

I Kimberley är fattigdomen utbredd och anses ligga till grund för många sociala problem i staden, 

däribland tonårsgraviditet.3 Ett annat socialt problem som utmärker sig är alkohol- och 

drogmissbruk bland unga.4 Enligt Johannes 5 bidrar detta till det höga antalet tonårsgraviditer då 

ungdomar tenderar att förlora omdömet och ta oansvariga beslut i samband med användandet av 

substanserna. Van Den Berg6 menar även att tjejers låga självkänsla i kombination med fattigdom 

är en bidragande faktor till problematiken kring tonårsgraviditeter. Om en individ är omedveten 

om sitt egenvärde ökar risken att bli övertalad till att inleda sexuella relationer. Om det dessutom 

inom dessa relationer erbjuds ekonomisk ersättning blir risken ännu större.7 Många av de sexuella 

relationer som leder till tonårsgraviditeter utgörs av unga tjejer och äldre män. Det är inte 

ovanligt att tjejer i tretton- och fjortonårsåldern är i förhållanden med män mellan fyrtio och 

femtio år. Detta hävdar Petersen och Van Den Berg8 till stor del beror på att männen erbjuder 

tjejerna alltifrån kläder, smycken, bilar, mat till pengar till deras familjer i utbyte av en relation. 

Männen utlovar en bättre framtid för tjejerna och ger dem förhoppningar om att komma ur 

fattigdomen. På grund av sin låga ålder och livssituation menar Van den Berg och Petersen9 att 

tjejerna är naiva och villiga att tro på det som utlovas. Petersen och Van Den Berg10 menar att 

fattigdomen bidrar till en bristande tro på att en bättre framtid kan nås på egen hand. Utan denna 

misstro hade det inte varit lika lockande att inleda denna typ av sexuella förhållanden. 

Ytterligare en orsak kopplad till fattigdom är det ekonomiska bidrag som den sydafrikanska 

staten betalar ut till barnfamiljer. Storleken på bidraget är beroende av antal barn i familjen. En 

konsekvens av detta är att många barn föds i syfte att få ett större bidrag, men utan reflektioner 

om att ett tillskott i familjen är kostsamt. Det ekonomiska bidraget infördes i syfte att reducera 

                                                
3 Mr. Johannes ansvarig för sektionen Child Protection, intervju den 9 april 2014. Suzie Peterson sjuksköterska, intervju den 4 
april 2014. Elaine Van Den Berg socialarbetare, intervju den 14 april 2014 
4 Mr. Johannes ansvarig för sektionen Child Protection, intervju den 9 april 2014 
5 Mr. Johannes ansvarig för sektionen Child Protection, intervju den 9 april 2014 
6 Elaine Van Den Berg socialarbetare, intervju den 14 april 2014 
7 Ibid 
8 Suzie Peterson sjuksköterska, intervju den 4 april 2014, Elaine Van Den Berg socialarbetare, intervju den 14 april 2014 
9 Ibid 
10 Ibid 



5 
 

extrem barnfattigdom. Dock har systemet, enligt Van Den Berg11, haft en kontraproduktiv 

inverkan och istället bidragit till ett ökat antal tonårsgraviditeter, då många med låg 

socioekonomisk status ser barnafödandet som ett sätt att få en inkomst. 

 

Vidare kan tonårsgraviditeter granskas utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Eftersom 

bidraget för många används som försörjningsmetod medför barnafödande även ökad risk för 

oavslutad skolgång, vilket förhöjer risken för bidragsberoende längre fram i livet.12 Van Den 

Berg13 upplever att flertalet tonårsmödrar inte använder bidraget till att sörja för sina barn utan 

istället till nöjen och för att uppnå en mer extravagant livsstil. Oftast hamnar ansvaret hos 

tonårsmammans familj som troligtvis redan befinner sig i en svår ekonomisk situation, vilken 

förvärras då det tillkommer ännu en mun att mätta. Det är heller inte ovanligt att barn till 

tonåringar omhändertas av socialtjänsten på grund av att de försummas. Barnens öde kan då 

variera, de kan adopteras bort eller placeras i fosterfamilj som får bidrag från staten, vilket även 

det resulterar i en kostnad för samhället.14 

 

Trots problemets omfattning finns det inget förebyggande arbete i Kimberley som endast inriktar 

sig till tonårsgraviditeter. Däremot finns det Life skills-program inom skolor, kyrkor och andra 

organisationer som syftar till att stärka ungdomars självkänsla och beslutsfattande förmågor.15 

Många av Life skills-programmen vänder sig till ungdomar som går i high school, vilket Van 

Den Berg menar är alltför sent. High school kan jämställas med det vi i Sverige kallar högstadiet. 

Eftersom tonårsgraviditeter, enligt Van Den Berg16, till stor del beror på unga tjejers låga 

självkänsla borde Life skills-program inrikta sig på yngre åldrar. Van Den Berg17 anser däremot 

att undervisning i sexualkunskap inte är nödvändig i ung ålder även om vissa program riktar in 

sig på att förmedla kunskaper om sex och relationer. Hon menar att det istället bör bli aktuell 

först när ungdomarna är äldre. Enligt Van Den Berg18 bör fokus läggas på tjejers självupplevelser 

och förståelse för sitt egenvärde. Vi är därför intresserade av att undersöka om ett Life skills-

program, som riktar sig mot yngre ungdomar, verkar förebyggande på tonårsgraviditeter. Vi har 
                                                
11 Elaine Van Den Berg socialarbetare, intervju den 14 april 2014 
12 Suzie Peterson sjuksköterska, intervju den 4 april 2014 
13 Elaine Van Den Berg socialarbetare, intervju den 14 2014 
14 Elaine Van Den Berg socialarbetare, intervju den 14 april 2014 
15 Ibid 
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Ibid 
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genom the Department of social development i Kimberley kommit i kontakt med ett sådant 

program; Crossroadsprogrammet.  

2. Crossroadsprogrammet	  	  
 

Följande avsnitt redogör för Crossroadsprogrammets verksamhetsbeskrivning samt dess  

utformade programteoretiska modell.  

2.1. Verksamhetsbeskrivning	  
 

Det Crossroadsprogram som informanterna har deltagit i är en typ av Life skills-program. Det 

övergripande målet med programmet är att deltagarna efteråt ska erhålla färdigheter att hantera 

utmaningar under deras tid i high school. Vidare är målet att deltagarna även ska tillförskaffa sig 

en grund som möjliggör hälsosamma och ansvarsfulla beslut. Detta för att öka deras 

förutsättningar att i framtiden välja rätt väg och därmed uppnå sin fulla potential.   

 

Målgruppen är ungdomar vars hemförhållanden och sociala omgivning är av destruktiv karaktär. 

På grund av omständigheterna är de således sårbara för yttre påverkan och därmed i behov av 

förebilder och vägledning. Deltagarna är tretton till fjorton år och går i sjunde klass, det vill säga 

sista året innan övergången till high school. Crossroadsprogrammet hålls av socialarbete som 

erbjuder tjänsten till olika skolor. I de fall då skolor accepterar en implementering av programmet 

görs urvalet av lärarna som har kännedom av vilka elever som uppfyller kriterierna för ett 

deltagande i programmet. Ett samtycke av föräldrarna är obligatoriskt. I undantagsfall kan även 

deltagare utan hemförhållanden och en social omgivning av destruktiv karaktär beviljas 

medverkan.  

 

Programmet inleds med en introducerande övning, en så kallad ”crossroads-övning”. Den börjar 

med att varje deltagare tilldelas en ryggsäck. Därefter ska de gå längs en väg där stenar är 

utplacerade. På varje sten står det ett ord som kan representera en erfarenhet eller liknande, 

exempelvis ”mobbad” eller ”freak”. Deltagarna samlar på sig de stenar som de anser stämmer 

överens med deras förflutna och placerar dem i ryggsäcken. Stenarna fylls på längs vägen och 

ryggsäcken blir tyngre och tyngre. Vid slutet av vägen når de ett vägskäl, svenskans översättning 

av ”crossroad”, som symboliserar den kommande övergången till high school. Vid vägskälet står 
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de inför valen att plocka ur sina stenar för att ge sig själv en ny start eller att fortsätta med sitt 

bagage och dess eventuella negativa innehåll. Innan deltagarna börjar övningen beskriver ledaren 

olika scenarion med fiktiva personer som står inför samma vägskäl. Scenarierna beskrivs dels för 

att exemplifiera övningen och dels för att åskådliggöra vilka konsekvenser de olika vägvalen kan 

resultera i.  

 

Under programmets tre dagar behandlas tre olika teman, ett tema för var dag. Programmets första 

dag fokuserar på temat relationer och val. Det resoneras kring deltagarnas relationer till 

jämnåriga, syskon, föräldrar, övrig familj samt eventuell partner. Det förs vidare diskussioner 

kring vad hälsosamma och icke-hälsosamma relationer innebär och deltagarna får beskriva olika 

relationer i sitt liv samt deras syn på dessa. Vidare under dagen reflekteras det kring vad som är 

hälsosamma och icke-hälsosamma val samt vad olika beslut kan resultera i för konsekvenser. 

Deltagarna får även möjlighet att reflektera kring hur deras val i livet påverkar relationer vilket 

hjälper dem att synliggöra sambandet mellan dessa två.  

 

Dag två utgår ifrån grupptryck samt uttryck och hantering av känslor. De får möjlighet att 

identifiera vad positivt respektive negativt grupptryck innebär, något som sedan diskuteras i 

grupp. Vidare förs samtal gällande deltagarnas syn på grupptryck samt hur de på ett produktivt 

och bestämt sätt kan handskas med det. Under dagen får deltagarna även beskriva olika känslor 

och identifiera vad som är hälsosamma samt icke-hälsosamma känslor. Det skapas en möjlighet 

att uttrycka vad de känner hur de mår parallellt med att verktyg ges i syfte att kunna hantera sina 

känslor på ett hälsosamt sätt. 

  

Tredje dagen redogör för temat vem är jag? Deltagarna får möjlighet att beskriva för gruppen 

vilka de är, vad de tycker om respektive inte tycker om, vad som gör dem lyckliga samt ledsna. 

Vidare behandlas ämnet självkänsla och självbild genom reflektioner då deltagarna få uttrycka 

tankar om sig själva. Dessutom får de öva på att beskriva sina negativa attribut samt hur dessa 

kan förbättras respektive förändras. När de negativa sidorna redogjorts riktas fokus mot de 

positiva sidorna, deltagarna ges möjlighet att uttrycka positiva tankar om sig själva samt beskriva 

vilka positiva attribut de anser sig innehar. Slutligen förs diskussioner kring begreppen 

värderingar och moral. Ungdomarna får identifiera dessa samt genom stöttning förklara vad 
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begreppen inbegriper för att sedan diskutera dem.  

 

Efter genomfört program har ungdomarna möjlighet att förmedla sina åsikter om programmet 

genom att fylla i ett utvärderingsformulär. Detta formulär täcker frågor gällande vad de tyckte om 

respektive inte tyckte om med programmet, vad de ansåg om socialarbetaren som höll i 

programmet samt vad som kan åtgärdas för att utveckla samt förbättra programmet. 

2.2. Crossroadsprogrammets	  verksamhetsmodell	  	  
 

För att ytterligare beskriva och tydliggöra Crossroadsprogrammet som verksamhet har vi 

utformat en modell som illustrerar programmets upplägg och genomförande. Vidare tillämpas 

modellen i syfte att kontextualisera informanternas situation under programmets gång. Detta är av 

vikt då en förutsättning för förståelsen av informanternas utveckling och upplevelser av 

programmet är att förstå den kontext som kan ha inverkat. Kontexten är dessutom betydelsefull 

för vår förståelse för informanternas inställningar till tonårsgraviditeter då syftet även är att 

undersöka om programmet haft betydelse för dessa inställningar. Modellen ämnar tillika 

konkretisera programmets syfte och mål.  

 

Crossroadsprogrammets programteori presenteras i figur 1. Modellen bör läsas från vänster, 

uppifrån och ner. Första rutan redogör för urvalet och de följande representerar de delar 

programmet består av och är placerade i kronologisk ordning. I rutan längst ned sammanfattas 

programmets mål. 
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Figur 1. Crossroadsprogrammets verksamhetsmodell . 

3. Tidigare	  forskning	  
 

I detta kapitel redogörs dels för tidigare forskning om tonårsgraviditeter som socialt problem, 

dels för hur det förebyggande arbetet för detta problem ser ut. I Kimberley finns det inga program 

eller insatser som endast ämnar förebygga tonårsgraviditeter, däremot finns det ett så kallat Life 

skills-program. Det är en insats som avser att förebygga flera olika sociala problem, varibland 

tonårsgraviditeter är inkluderat. För att förstå varför tonårsgraviditeter är ett socialt problem och 

varför ett förebyggande arbete är nödvändigt har vi för avsikt att åskådliggöra hur problemet ter 

sig. Avsnittet inleds följaktligen med en beskrivning av Sydafrikas problematik kring 

tonårsgraviditeter i allmänhet samt en redogörelse för orsaker av dess förekomst. Därefter klargör 

vi vad ett Life skills-program innebär och redogör för vad forskning säger om dess verkningsgrad 
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som förebyggande metod av tonårsgraviditeter. Avslutningsvis sammanfattas vad som har 

framkommit gällande tonårsgraviditeter i Sydafrika och Life skills-program av tidigare forskning 

och hur vår uppsats kan bidra till detta fält. 

3.1. Tonårsgraviditeter	  i	  Sydafrika	  
 

Forskning visar att tonårsgraviditeter i många länder betraktas som ett socialt problem (Macleod 

1999). I Sydafrika är problemet utbrett och grundas i flera olika orsaker, vilket bidrar till att 

forskning beskriver problemet som komplext (Jewkes et al. 2001). Sydafrika är ett land med 

många olika kulturer och fenomenet tonårsgraviditeter ter sig olika beroende på vilken kultur en 

tillhör. Forskning visar att tonårsgraviditeter förekommer mest inom svarta och färgade kulturer 

(Jewkes, Morell och Christofides 2009; Mkhwanazi 2010). Tonårsgraviditeter anses däremot inte 

vara ett problem för vita sydafrikaner. Fenomenet är än mindre accepterat i dessa familjer och i 

de fall en vit tonåring blir gravid resulterar det i abort eller giftermål (Jewkes, Morell och 

Christofides 2009).   

I de flesta svarta sydafrikanska kulturerna anses graviditet och barnafödande vara av stor vikt för 

kvinnan, då det bevisar hennes fertilitet och kvinnlighet. Just kvinnlighet är högt ansett och 

infertilitet anses vara något skamfyllt (Jewkes et al. l 2001; Jewkes, Morell och Christofides 

2009; Macleod 1999; Macleod och Tracey 2009; Mkhwanazi 2010 ). I en kvalitativ studie 

intervjuades unga tonårsmammor bosatta i en kåkstad i Sydafrika om sina erfarenheter av 

tonårsgraviditeter. De flesta informanterna var överens om att en anledning till deras graviditet 

var att undvika ryktet om att vara infertil (Mkhwanazi 2010). Enligt Macleod (1999) bidrar synen 

på infertilitet till ett indirekt uppmuntrande till att bli gravid i tidig ålder.  

3.1.1. Den	  socioekonomiska	  statusens	  betydelse	  
 

Enligt en artikel om hur empowerment bidrar till att förebygga graviditeter (Jewkes, Morell och 

Christofides 2009) har skillnader i förekomsten av tonårgraviditeter inte endast att göra med 

kulturella traditioner. Empowerment är en teori som i huvudsak syftar till att främja individers 

självständighet och förmåga att bruka makt över sitt liv och sina beslut(Payne 2008). 

Skillnaderna beror främst på de olika sociala verkligheter som upplevs i olika kulturer. Vad som 

ligger till grund för de skilda verkligheterna kan bäst förklaras av att Sydafrika tidigare präglades 

av apartheid. Under åren av apartheid skiljde sig förutsättningarna för svarta och vita åt avsevärt, 



11 
 

de vita var systematiskt privilegierade och prioriterade före den svarta delen av befolkningen. 

Trots att detta system är avskaffat och att välstånd inte längre behöver stå i relation till 

människors ”ras” kvarstår det faktum att de fattigaste i Sydafrika fortfarande är svarta. Då 

forskning menar på att människors socioekonomiska status påverkar förekomsten av 

tonårsgraviditeter är det föga förvånande att fenomenet är mer frekvent förekommande bland de 

svarta kulturerna (Jewkes, Morell och Christofides 2009). 

Den socioekonomiska statusen har dessutom stor inverkan på vilka miljöer tonåringar befinner 

sig, tillgången till vuxna förebilder, maktförhållande inom relationer, engagemang från föräldrar, 

framtidstro, tillgång till information och utbildning. Alla dessa aspekter kan enligt forskning vara 

riskfaktorer för att bli gravid i tidig ålder (Jewkes, Morell och Christofides 2009). Eftersom 

Sydafrika är ett land präglat av sin historia med ett samhälle som systematiskt diskriminerade en 

viss del av befolkningen är alla ovannämnda aspekter influerade av vilken hudfärg eller kultur en 

tillhör. I förlängningen influeras även förekomsten av tonårsgraviditeter till stor del av hudfärg 

eller kultur (Jewkes, Morell och Christofides 2009). 

3.1.2. Jämnårigas	  inflytande	  	  	  	  	  
 

Som tidigare nämnts anses tonårsgraviditeter i Sydafrika vara ett komplext problem. Forskning 

vittnar om att problemet utöver kultur och socioekonomisk status till stor del bottnar i ungdomars 

attityder och självkänsla samt uppfattningar och kunskap om sex. Studier konstaterar dock att 

problemet med tonårsgraviditeter inte går att lösa endast med ökad utbildning och kunskap. 

Aktuell forskning påvisar att under tonåren förstärks relevansen av social press och grupptryck 

samt att tjejer i synnerhet är känsliga mot detta (Graves et al. 2011). Grupptryck har en betydande 

roll i hur ungdomar tar beslut gällande sexuellt beteende och förekommer både i relationer 

kompisar emellan och i relationen till pojkvänner eller sexpartners (Mkhwanazi 2010). Vidare 

belyser forskning att tonårstjejer upplever utanförskap som en mer negativ konsekvens än en 

graviditet eller en sexuellt överförd sjukdom, vilket visar på hur stor inverkan ungdomar har på 

sina jämnåriga (Graves et al. 2011).  
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3.1.3. Sydafrikanska	  tjejers	  underordnade	  position	  
 

Vad gäller sexpartners inflytande hör det till vanligheterna att killen i ett förhållande förvägrar 

användandet av preventivmedel. En anledning menar forskning kan vara de rådande 

värderingarna gällande männens maskulinitet. Att bli far till ett barn anses vara så betydande för 

en mans maskulinitet, att vissa unga män aktivt strävar efter att göra en tjej gravid. En annan 

anledning till motsättningen av kondom kan vara att en tjej bör bevisa sin kärlek för mannen 

genom att avstå användandet av kondom. (Macleod och Tracey 2009; Jewkes et al. 2001; Jewkes, 

Morell och Christofides 2009). Studier visar även att tonårstjejer inte motsätter sig partnerns vilja 

på grund av rädsla för att bli lämnad (Macleod och Tracey 2009; Jewkes et al. 2001; Jewkes, 

Morell och Christofides 2009). 

Enligt forskning är Sydafrika ett patriarkalt samhälle, där det råder systematisk ojämlikhet mellan 

könen (Jewkes et al. 2001; Jewkes, Morell och Christofides 2009; Macleod och Tracey 2009; 

Mkhwanazi 2010). Överlag karaktäriseras det sydafrikanska samhället av en ålder- och 

könshierarki, vilket innebär att unga tjejer har relativt lite makt. Denna maktobalans medför 

negativa konsekvenser, vilket bland annat uttrycks genom en begränsad frihet för tjejer att 

framföra sina åsikter och behov i en relation. Tjejers underordnade position reducerar deras 

möjlighet att påverka när och hur sexuella aktiviteter ska äga rum, samt reducerar känslan av 

kontroll över sin egen kropp (Jewkes, Morell och Christofides 2009).  

Unga tjejer, som är eller har varit gravida, tenderar att vara i en relation med äldre män och 

förekomsten av våld är mer trolig inom dessa relationer (Jewkes, Morell och Christofides 2009; 

Macleod och Tracey 2009). En granskning av tonårsgraviditet i Sydafrika menar att våld är ett 

uttryck av den maktobalans som råder mellan könen (Macleod och Tracey 2009). Granskningen 

menar likväl att det är vanligt förekommande att tjejer tvingas till sex under hot om våld, vilket 

bidrar till ett flertal oönskade graviditeter. Det patriarkala samhället är således en bidragande 

faktor till det sociala problemet tonårsgraviditeter i Sydafrika (Jewkes, Morell och Christofides 

2009; Macleod och Tracey 2009).   
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3.2. Förebyggande	  av	  tonårsgraviditeter	  
 

Tonårsgraviditeter är som tidigare nämnts ett komplext problem och saknar en enkel lösning. Det 

finns många aspekter av problemet och för att kunna förebygga det krävs omfattande insatser. Å 

ena sidan är forskning till stor del överens om att utbildning och kunskap krävs för att åtgärda 

problemet (Graves et al. 2011; Jewkes, Mollin och Christofides 2009; Macleod och Tracey 2009; 

Magnani et al. 2004; Visser 2005). Å andra sidan hävdar Graves med flera (2011) att det snarare 

fordras åtgärder som fokuserar på attityder än på kunskap för att en förändring verkligen ska 

träda kraft (Macleod 1999; Macleod och Tracey 2009; Mkhwanazi 2010).  

Forskning visar även som tidigare nämnts på att ungdomar som befinner sig i tonåren är särskilt 

känsliga för grupptryck och tenderar att värdera sig själva utifrån jämnårigas åsikter (Graves et al. 

2011). Dålig självkänsla är vanligt förekommande bland unga tjejer, vilket bland annat bidrar till 

uppfattningen att visa sin fertilitet eller bli gravid gör de mer åtråvärda och därmed ökar chansen 

att behålla en pojkvän (Esmaeilinasab et al. 2011; Mkhwanazi 2010). Utifrån det faktum att 

ungdomar behöver öka sin kunskapsnivå och självkänsla samt genomgå en förändring av 

attityder visar forskning vikten av att Life skills programs implementeras i skolor (Esmaeilinasab 

et al. 2001; Jewkes, Morall och Christofides 2009; Visser 2005) En implementering av 

programmen är dessutom internationellt uppmuntrat (Visser 2005).  

3.2.1. Life	  skills-‐program	  
 

Syftet med ett Life skills-program är att lära ut ”life skills”, vilket per definition är förmågan till 

anpassat beteende som möjliggör unga individers hantering av krav och livets utmaningar på ett 

konstruktivt sätt. Life skills möjliggör för ungdomar att översätta kunskap, attityder och 

värderingar till faktiska förmågor – vad som bör göras och hur. En av dessa förmågor är, enligt 

forskning, självkänsla. United Nations Children’s Fund (UNICEF) och World Health 

Organization (WHO) är överens om att life skills är applicerbart i flertalet olika aspekter i livet, 

framförallt vad gäller hälsa och sociala sammanhang. Life skills har sociologiska utgångspunkter 

då förmedlandet av kunskap till ungdomar om relationer och om hur social påverkan influerar 

dem både i deras utbildning och handlande i relation till rättigheter och skyldigheter verifierar 

några av dem (Esmaeilinasab et al. 2011).  
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I Sydafrika tog utvecklingen av Life skills-program fart i början av nittiotalet på initiativ av 

Departementet för hälsa och utbildning. Initiativet togs med förhoppningen om att programmen 

skulle åtgärda den rådande AIDS- och HIV-epidemin. Målet med insatsen var sålunda att främja 

ungdomars kunskap och förmågor att ta ansvarsfulla beslut gällande sexuella relationer i syfte att 

undvika att bli smittad (Visser 2005). På grund av Sydafrikas kulturella mångfald utvecklades 

endast övergripande riktlinjer för programmen så att varje region hade möjlighet att 

implementera programmet utifrån dess kulturella kontext. Ett koncept som tillämpas än idag 

(Visser 2005). 

Forskning visar att Life skills-program bidrar med en positiv men förändring, dock är 

förbättringen marginell. Ungdomars generella kunskapsnivå ökar genomgående efter deltagande i 

ett Life skills-program, framför allt vad gäller preventivmedel. Dock visar studier att i praktiken 

är det främst kondomanvändandet som förbättras. Den marginella förbättringen till trots vittnar 

forskning om en förändring på individnivå, något som dock inte översätts till att visa generella 

förändringar (Graves et al. 2011; Magnani et al. 2004; Visser 2005). En vetenskaplig studie, där 

ett av målen var att förbättra kommunikationen mellan ungdomarna och deras föräldrar, visar att 

sexrelaterade konversationer inte ökade. Däremot tenderar ungdomarna att prata mer med sina 

föräldrar om vilka de träffar eller tycker om (Graves et al. 2011). Författarna menar på att det i 

framtiden kan vara lyckosamt att även ha föräldrar som målgrupp i Life skills-program för att 

förbättra kommunikationen mellan ungdomar och deras föräldrar. 

Ytterligare synpunkter inom forskning gällande utveckling av Life skills-program är att utöver 

kunskapsökning och attitydförändring bör fokus även ligga på att reducera riskbeteenden samt att 

främja ett hälsosökande beteende (Graves et al. 2011; Magnani et al. 2004). Samma forskning 

menar även att implementeringen av programmen både borde breddas och utökas. 

Det råder delade meningar inom forskningen angående Life skills-programmens effektivitet. En 

studie som utvärderar Life skills-träning inom skolan menar å ena sidan att det har skett ringa 

skillnad i ungdomars sexuella riskbeteende (Visser 2005). Å andra sidan påvisar en annan 

utvärdering av samma typ av program att om ett Life skills-program är effektivt kan 

riskbeteenden reduceras nämnvärt (Gravers et al. 2011). En förklaring till forskningens 

meningsskiljaktigheter kan ligga i de olika utvärderingarnas geografiska forskningsområden. 

Som tidigare nämnts finns det inte en allmängiltig mall för ett Life skills-program, utan endast 
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riktlinjer. Detta medför att regioner implementerar programmen på skilda vis, vilket leder till att 

kvalitén och resultaten skiljer sig åt beroende på boendeområde (Gravers et al. 2011; Visser 

2005). 

3.3. Sammanfattning	  	  
 

I Sydafrika är tonårsgraviditeter ett utbrett socialt problem. Den redovisade forskningen indikerar 

att dess komplexitet bottnar i det faktum att problemet har flertalet orsaker. Detta bidrar till att det 

även är komplext att åtgärda (Jewkes et al. 2001; Macleod 1999; Macleod och Tracey 2009; 

Jewkes, Mollin och Christofides 2009; Graves et al. 2011; Visser 2005). En insats som kan 

användas för att reducera problemet är de Life skills-program som i början på nittiotalet 

utvecklades av Sydafrikas departement för hälsa, välfärd och utbildning (Visser 2005). 

Programmen syftar i huvudsak till att stärka ungdomars självkänsla, förmågor att ta ansvarfulla 

beslut, samt utöka deras kunskap kring sex, HIV och AIDS (Esmaeilinasab et al. 2011; Graves et 

al. 2011; Jewkes, Mollin och Christofides 2009; Visser 2005). Forskningsresultat visar att 

programmen har viss positiv effekt, dock är dessa effekter blygsamma. Forskning visar ändå att 

Life skills-program är en nödvändig åtgärd som bör implementeras vidare, bli mer etablerat samt 

att kvalitén bör förbättras ytterligare (Graves et al. 2011).  

Utifrån efterforskning gällande tonårsgraviditeter och Life skills-program är vi av uppfattningen 

att det saknas forskning om Life skills-program i Kimberley. Med detta som bakgrund är 

förhoppningen att vår studie kan bidra med relevanta synpunkter om hur ett sådant program 

inverkar på ungdomars inställning både vad gäller programmets olika teman och 

tonårsgraviditeter. Vår studie baseras på några få tidigare deltagares upplevelser kring huruvida 

de har blivit stärkta av deltagandet samt möjliga förändringar i deras attityder gentemot en 

eventuell tonårsgraviditet. Detta innebär att vårt resultat inte kan generalisera hur ett sådant 

program fungerar eller vilken inverkan det i allmänhet har på deltagarna. Vår förhoppning är 

dock att vår studie kan bidra med användbar information och underlag till en förbättring av Life 

skills-program i Kimberley i allmänhet och Crossroadsprogrammet i synnerhet.   
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4. Teoretisk	  utgångspunkt	  
 

I följande kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska utgångspunkt empowerment. Inledningsvis 

redovisas en kort bakgrund till den valda teorins ursprung, vidare presenteras begreppets 

innebörd och slutligen hur det är applicerbart i vår uppsats. Empowerment syftar i huvudsak till 

att främja individers självständighet och förmåga att bruka makt över sitt liv och sina beslut 

(Payne 2008). Detta överensstämmer med grundprinciperna i Life Skills-program och 

Crossroadsprogrammet samt det tidigare forskning menar förebygger tonårsgraviditeter. Det är 

med detta som bakgrund vi anser att empowerment är väl tillämpbar för vår uppsats.  

4.1. Empowerments	  bakgrund	  
 

Det råder delade meningar gällande empowerments ursprung. En uppfattning är att begreppets 

ursprungsman är den brasilianske utbildaren Paulo Freire. Han förordade att utbildning och 

medvetandegörande var svaret på hur förtryckta individer skulle erhålla makt (Hyung Hur 2013). 

Freire påvisade även vikten av att förändra destruktiva självbilder. Han förespråkade att individer 

skulle ha en självuppfattning, där de ser sig själva som handlingskraftiga subjekt med tro på den 

egna förmågan att ta kontroll över sin situation. En självbild där individer anser sig vara offer för 

omständigheterna avfärdades därmed av Freire. Dessutom uppmuntrades hans elever att tänka 

kritiskt och ifrågasätta istället för att oreflekterat svara på frågor. Enligt Freire (2005) bör 

utbildning skapas tillsammans av lärare och elever, snarare än att färdig kunskap serveras till 

eleverna. Ytterligare en viktig aspekt i Paulo Freires definition av empowerment är begreppets 

succesiva förlopp. Empowerment måste ses som en långsiktig process, inkluderande många olika 

steg, varav uppbyggandet av sin självbild och självkänsla är ett av dem (Freire 2005).  

Vidare gällande empowerments ursprung menar Lee (2001) att empowerment aktualiserades 

inom det sociala arbetet i slutet på artonhundratalet genom kampen för stärkandet av kvinnors 

position i patriarkala samhällen. Stewart (2001) hävdar däremot att det var genom det ökade 

intresset för maktlösa grupper under sextio- och sjuttiotalet som begreppet empowerment började 

nyttjas. Enligt Payne (2008) dröjde det dock till nittonhundraåttio- och nittiotalet tills idéer kring 

empowerment framställdes som en teori. Olika synsätt om empowerments ursprung innebär även 

att det återfinns olika definitioner av begreppets innebörd. 
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4.2. Innebörden	  av	  empowerment	  	  
 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) definieras empowerment på följande vis: “Att stärka 

individers möjlighet att bli mer självständiga, kunna formulera sina egna mål och ta makt över 

sitt eget liv”. En annan fras som vanligen används för att förklara empowerment är ”hjälp till 

självhjälp”( Gulbrandsen 2000; Askheim 2007). Det senare ordet i frasen syftar till att individer 

bör utnyttja sina egna resurser för att förändra sin situation (Gulbrandsen 2000; Askheim 2007). 

Vidare finns det ingen direkt svensk översättning till ”empowerment”, men enligt Askheim 

(2007) är svenskans ”bemästrande” mest passande. Emellertid kommer den här studien 

fortsättningsvis tillämpa termen empowerment. Detta då vi är av uppfattningen att empowerment 

är det mest frekvent förekommande termen och den mest begripliga för de flesta. 

Vidare kan begreppet empowerment delas in samt förklaras på olika sätt. Den inriktning som är 

av relevans för uppsatsen är personlig empowerment, vilket enligt Andersson (1994) syftar till ett 

personlig makthavande. Makten innebär ett sätt att göra det möjligt för individer att bryta sig loss 

från förankrade vanor och på ett produktivt sätt uppnå sina mål i livet (Andersson 1994). 

Personlig empowerment är relevant för uppsatsen då Crossroadsprogrammet är upplagt på så vis 

att det ska ske en individuell utveckling hos deltagarna i form av ökad självständighet och bättre 

förmåga att ta hälsofrämjande beslut. Thompson och Thompson (2001) menar att den nivå av 

makt individer har över sitt liv och sitt beslutsfattande har betydelse för i vilken grad de kan 

influera sin livssituation och omgivning. Maktnivån kan bland annat innefatta självförtroende, 

personlig utstrålning och styrka samt kommunikationsförmågor. Vidare anses åstadkommandet 

av personlig empowerment vara en förutsättning för andra typer av empowerment. Det är 

följaktligen inte troligt att individer kan applicera empowerment i andra aspekter förrän de 

uppnått empowerment på en personlig nivå (Thompson och Thompson 2001). 

Empowerment kan även betraktas som en förändringsprocess, både på det personliga och på det 

samhälleliga planet (Guldbrandsen 2000; Lord & Hutchison 1993) Vad gäller det sistnämnda kan 

individer med hjälp av empowerment få insikt i att de har förmågan att påverka samhället, bland 

annat genom inverkan på organisationer och intuitioner. För att en förändring ska vara möjlig att 

genomföra krävs ett makthavande över sitt eget liv. En förutsättning för att erhålla sådan makt är 

att införskaffa information om sig själv och sitt sociala sammanhang samt vara villig att 

samarbeta med andra för att nå sitt mål (Lord & Hutchison 1993).  
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Utifrån det faktum att individer bör ta makt över sina liv menar Lord och Hutchison (1993) att 

alla har en grundstyrka inom sig från vilken empowermentprocessen kan utgå. Då individer antas 

förstå sina egna behov bättre än någon annan, anses det enligt Lord och Hutchison (1993) vara 

rimligt att individerna själva har makten att identifiera sina behov och agera utifrån dessa. Trots 

att fokus ligger på individens egen handlingskraft är det viktigt att understryka de professionellas 

roll i arbetet med empowerment. De förväntas bistå individer stöd och vägledning i processen 

mot insikten om den egna styrka samt hur de på ett fördelaktigt sätt kan använda den (Andersson 

et al 1994; Thompson och Thompson 2001). Empowerment handlar dock inte om att 

professionella ska förse individer med styrka utan snarare att ”…the social worker is called upon 

to use his or her skills to help people empower themselves…” (Thompson och Thompson 

2001:65). Vidare betonas vikten av att de professionella inte agerar som en expert gentemot 

individerna. En jämställd relation mellan parterna tillåter individen att behålla kontrollen och 

ägandet över sin egen process (Freire 2005).  

4.3. Motivering	  av	  teorival	  	  
 

Som tidigare nämnts har unga tjejer i Sydafrika en svag maktposition i samhället (Jewkes, Morell 

och Christofides 2009; Macleod och Tracey 2009). Life skills-program arbetar för att stärka 

ungdomars självkänsla, framtidstro och förmågan till hälsosamma beslut. Empowerment är 

därmed väl applicerbar för studien då teorin är tillämpbar för individer eller grupper som upplevs 

befinna sig i en underlägsen ställning samt känner en maktlöshet inför sin livssituation. 

Empowerment ämnar även reducera vanmakt och stötta individer i strävan att återta makten över 

sig själv. För att möjliggöra detta bör arbetet med empowerment innefatta personlig utveckling 

som genererar bättre självförtroende och självbild (Askheim 2007). Då detta är viktiga 

komponenter i Life skills-programmens arbete anses empowerment vara en användbar teoretisk 

utgångspunkt. Andra viktiga beståndsdelar i arbetet bör vara av det slag som främjar kunskap och 

färdigheter (Askheim 2007). Även detta stämmer överens med Life skills-programmens 

utformning och är en av anledningarna till valet av teorin empowerment.    



19 
 

5. Metod	  
 

I följande avsnitt presenteras studiens metodval och tillvägagångssätt. Avsnittet redovisar även 

hur insamling av material och analys genomfördes. Vidare redogörs för studiens kvalité utifrån 

validitet och reliabilitet. Avslutningsvis belyses de etiska överväganden som tillämpats.   

 

Den metodologiska ansats som används i studien är av kvalitativ karaktär. Detta för att på bästa 

möjliga sätt få förståelse för informanternas subjektiva inställningar och upplevelser av 

tonårsgraviditeter och programmet. Uppsatsen genomfördes utifrån kvalitativa intervjuer med 

tidigare deltagare av Crossroadsprogrammet. Då studien baseras på deltagarnas subjektiva 

upplevelser anses det lämpligt att använda en kvalitativ ansats eftersom en sådan syftar till att i 

största möjliga mån belysa ”the actor´s point of view” (Repstad 2007). Detta innebär att forskaren 

på ett så genuint sätt som möjligt återger ”aktörernas verklighetsuppfattningar, motiv och 

tankesätt” (Repstad 2007). Som syftet avslöjar är vår avsikt inte att generalisera deltagarnas 

upplevelse, om så var fallet hade ett kvantitativt tillvägagångssätt varit mer passande (Repstad 

2007). Studiens syfte kräver istället en djupare förståelse för deltagarnas subjektiva upplevelser, 

något som kännetecknar kvalitativa metoder (Repstad 2007).  

5.1. Konstruerandet	  av	  Crossroadsprogrammets	  verksamhetsmodell	  
 

I avsnittet Crossroadsprogrammet introducerades den modell som ämnar tydliggöra programmets 

utformning och genomförande. Modellen syftar som tidigare nämnts även till att kontextualisera 

den situation informanterna befunnit sig i. Kännedom av kontexten förutsätter förhoppningsvis en 

närmare förståelse av deras utveckling och upplevelser av programmet. Konstruerandet av 

modellen gjordes med hjälp av Crossroadsprogrammets programdokument och utifrån dialog 

med programmets nyckelpersoner, något som Sandberg och Faugert (2012) rekommenderar.  

 

Utformningen av modellen baseras på det Blom, Morén och Nygren (2011) benämner som 

”programteoretiska modeller”. En programteoretisk modell används i utvärderingar för att 

synliggöra de teoretiska antaganden som en verksamhets mål och metod grundas på (Chen 1990). 

Vidare förenklar synliggörandet en jämförelse mellan ett programs teoretiska ram och praktiska 

tillämpning vilket vanligtvis används för att upptäcka möjliga brister i teorin eller 

implementeringen (Chen 1990). Modellerna används som sagt vid utvärderingar, som tillämpas i 
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syfte att mäta kvalitet eller att undersöka huruvida uppsatta mål har nåtts (Blom, Morén och 

Nygren 2011). Uppsatsen ämnar dock inte utvärdera Crossroadsprogrammet utan enbart ta hjälp 

av en programteoretisk modell för att illustrera och kontextualisera programmet  

 

Det finns olika typer av programteoretiska modeller. Vi har valt att utgå ifrån en komplicerad 

logisk modell som tar hänsyn till att interventioners utfall kan påverkas av andra faktorer än den 

aktuella verksamheten (Blom, Morén och Nygren 2011). Utifrån vår uppsats skulle det kunna 

vara faktorer i informanternas liv som har betydelse för hur de tar till sig programmet och dess 

teman, därför anser vi den tillämpbar för studien. Den komplicerade logiska modellen innefattar 

enligt Rogers (2011) olika orsaksförlopp; samtidiga respektive alternativa. Samtida orsaksförlopp 

innebär att olika lärande processer samexisterar under interventionens gång (Rogers 2011). Då 

Crossroadsprogrammet är uppbyggt på olika teman som inverkar på olika områden hos 

deltagarna kan de utvecklande processerna se olika ut för deltagarna. Det innebär att det är 

möjligt att deltagarna påverkas mer av vissa teman och mindre av andra. På så vis menar vi att 

det är högst sannolikt att programmets utfall skiljer sig åt för varje individ. Utifrån detta menar vi 

att Crossroadsprogrammet kan innefatta samtida orsaksförlopp.  

 

Det andra orsaksförloppet som Rogers (2011) menar ingår i den komplicerade logiska modellen 

är som tidigare nämnts alternativa orsaksförlopp. Detta orsaksförlopp påvisar att 

förändringsprocesser utifrån verksamheter sker individuellt (Rogers 2011). Att individer reagerar 

olika på insatser kan tyckas självklart, dock blir detta extra tydlig när interventionen rör sig inom 

socialt arbete då individer ofta har både en individuell och komplex problematik (Rogers 2011). 

Rogers (2011) menar att skillnader i individers upplevelser och utfall av verksamheter kan ha 

med olika omständigheter att göra. I vår modell benämns de som externa och interna faktorer. 

Med detta menas att yttre omständigheter, exempelvis samhälleliga strukturer och kontexter samt 

organisationen kan ha olika påverkan hos individer och kan ligga till grund för variationen i 

upplevelser och utfall. Likväl kan inre omständigheter såsom individers egna välmående påverka 

differensen dem emellan.   
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5.2. Insamling	  av	  material	  
 

I vår uppsats tillämpas kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Aspers (2011) menar att 

intervjuer definieras som samtal där intervjuaren har för avsikt att förstå informanten. Intervjuer 

ansågs därför vara ett lämpligt tillvägagångssätt då studien kräver en ökad förståelse för 

deltagarnas subjektiva upplevelser av programmet och dess teman. Intervjuerna var av semi-

strukturerad karaktär då det på förhand skapats en struktur grundad på olika teman som frågorna 

baserades på (Bryman 2002). Dessa teman utgick ifrån Crossroadsprogrammets utformning, 

uppsatsens syfte och frågeställningar, tidigare forskning och uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

Det redan färdigställda frågeformuläret innebar en flexibilitet under studiens intervjuer samt 

öppnade för följdfrågor (Aspers 2011). Flexibiliteten bidrog också till minskad risk att det på 

förhand skapades en bild av intervjuernas innehåll (Aspers 2011). Det var även önskvärt att 

efterlikna en avspänd dialog för att öka förutsättningen till att samtalets atmosfär blev mer 

avslappnad. Dessutom var det av vikt att informanterna hade möjlighet att resonera fritt utifrån 

frågorna samt ta upp andra infallsvinklar. Trots strävan efter ett avslappnat samtalsklimat under 

intervjun kvarstår det faktum att det existerade en obalans i maktfördelningen mellan intervjuarna 

och informanten. Obalansen i de genomförda intervjuerna överensstämmer med det Aspers 

(2011) beskriver om att intervjuare bestämmer samtalsagendan och avgör både med val och med 

formulering av frågor i vilken riktning samtalet går. Detta vittnar om intervjuarens, i detta fall 

vårt, maktövertag (Aspers 2011). 

 

Under genomförda intervjuer närvarande en informant och två intervjuare. Enligt Repstad (2007) 

är det på många sätt fördelaktigt att vara två under intervjutillfällena. Det är besvärligt för enbart 

en person att både koncentrera sig på nästa fråga, informanternas svar, fokusera på kroppsspråk 

och samtidigt komma på adekvata följdfrågor. Två intervjuare skapar även möjligheten att 

fördela uppgifterna vilket medför ett tydligare helhetsintryck av intervjun (Repstad 2007). En 

annan metod för att undvika att viktig information förlorades var att spela in intervjuerna. Detta 

medförde att inget fokus låg vid anteckning och på så sätt kunde uppmärksamheten riktas mot 

interaktionen med deltagarna. De inspelade intervjuerna var även betydelsefulla för resultatet då 

samtalen varken genomfördes på intervjuarnas eller informanternas modersmål. Inspelningen 

bidrog förhoppningsvis till att specifika citat inte gick förlorade. Dessutom förenklades den 

transkriberingsprocess som följde.  
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En annan viktig aspekt att reflektera kring vid kvalitativa intervjuer är det Repstad (2007) 

benämner som ”forskningseffekter”. Enligt Repstad (2007) inbegriper forskningseffekter sådant 

som kan influera på forskningsresultatet. Exempel på det kan forskarens åsikter, förutfattade 

meningar, antagande om kommande resultat, klädsel och positionering under intervjuer påverka 

hur informanterna svarar. En medvetenhet om dessa effekter kan bidra till att de reduceras och 

påverkan på resultatet blir således mindre (Repstad 2007). Under de genomförda intervjuerna 

valde vi medvetet neutrala kläder, såsom byxor och blus, i neutrala färger, såsom svart och vitt. 

Dock är det, trots kännedom om dessa faktorer, omöjligt att eliminera forskningseffekterna helt 

och hållet. Slutligen har det tagits i beaktning att det faktum att vi är två stycken och att samtalen 

spelas in är exempel på forskningseffekter – det vill säga faktorer som kan påverka informanterna 

och därmed resultatet. 

5.2.1. Utförande	  
 

Totalt utfördes intervjuer med fem informanter vid två tillfällen. Intervjuernas längd varierade 

marginellt och varade i genomsnitt 30 minuter. Intervjuerna utfördes på det socialkontor som 

tillhör organisationen CARITAS som anordnar Crossroadsprogrammet. Platsen var utvald av 

programmets ledare och syftade till att vara så tillgänglig för informanterna som möjligt, då 

många hade svårt att ta sig till ställen. Socialkontoret var en plats de hade varit på innan och 

möjligheten att ta sig dit var stor. Dessutom möjliggjorde platsen att en tolk kunde medverka. De 

aktuella intervjuerna genomfördes på ett kontor med möjlighet till stängd dörr. Det medförde att 

ljud utestängdes och intervjun kunde pågå ostört, något Trost (2005) betonar som viktigt. Detta 

syftade till att skapa ett lugn under intervjuerna.  

 

Vidare var socialkontoret en relativt okänd plats för både intervjuarna och informanterna, vilket 

kan betraktas som negativt då platsen troligtvis inte ingav trygghet hos någon av parterna. 

Dessutom är det troligt att informanterna upplevde en maktobalans eftersom kontoret är 

förknippat med socialarbetare och därmed representerar en institution med makt. Att informanten 

på något vis upplever sig i underläge är inte önskvärt. En annan negativ aspekt med att utföra 

intervjuerna på en socialarbetares kontor är de eventuella störningar som kan uppstå vilket kan ha 

en betydande påverkan på resultatet. Exempelvis riskerar intervjun, trots stängd dörr, att bli störd 



23 
 

av att telefonen ringer eller att en arbetskollega knackar på dörren alternativt kliver in i rummet 

(Trost 2005). Till följd av nämnda aspekter kan platsen varken anses neutral eller 

trygghetsingivande för informanterna. Enligt Trost (2005) och Repstad (2007) är därmed den 

utvalda platsen inte optimal då trygghetsperspektivet och platsens neutralitet är av betydelse för 

att skapa goda förutsättningar vid intervjuer. Det naturliga samtalsklimat som eftersträvades 

försvårades därför, vilket kan ha haft en inverkan på intervjuernas resultat. 

 

Som tidigare nämnts medverkade tolk under intervjutillfällena, med anledning av att 

informanterna och intervjuarna har olika modersmål. De flesta informanterna kunde förstå 

engelska men förmågan att uttrycka sig var begränsad, därför var en tolk nödvändig.  Vid det 

första intervjutillfället agerade ledaren för Crossroadsprogrammet tolk. Vid resterande intervjuer 

fick ledaren förhinder, därför ersattes hon med en utomstående socialarbetare. Hur detta kan ha 

påverkat intervjumaterialet reflekteras det kring i nästkommande stycke. Vid intervjuer gällande 

socialt arbete är det oftast känsliga ämnen som berörs. Dalen (2008) menar därför att det utöver 

tolkens språkliga färdighet är av vikt att se till den personliga lämpligheten. Hon menar även att 

tolkens närvaro kan påverka informanternas trygghetskänsla som i sin tur kan ha en inverkan på 

intervjuerna och därmed resultatet. Vidare är tolkens förförståelse av ämnet betydande. Inte 

sällan saknar tolken kunskap om det som behandlas i intervjun, vilket kan bidra till språkliga 

missförstånd. En sådan oförmåga att bemästra terminologin kan, enligt Dalen (2008), resultera i 

att väsentlig information från informanterna kan gå förlorad. I vårt fall var detta inget problem, då 

båda tolkarna är socialarbetare och väl bekanta med uttryck och begrepp som figurerar lokalt 

inom den sociala sektorn. Vad gäller den personliga lämpligheten är det svårt för oss att uttala oss 

eftersom samtalen mellan tolkarna och informanterna fördes på deras modersmål, afrikaans. 

Dock gjordes antagandet att tolkarna var adekvata med tanke på deras profession.  

 

Vidare menar Dalen (2005) att en tolks medverkan kan påverka datainsamlingen. I vårt fall finns 

det en poäng i att närmare resonera kring den eventuella påverkan då det förekommit två olika 

tolkar. Som tidigare nämnts var båda tolkarna socialarbetare, varav en var ledaren för 

programmet medan den andra var verksam vid annan arbetsplats. Att ledaren närvarande kan ha 

medfört både för- och nackdelar. Det faktum att ledaren både utformat programmet samt ansvarat 

för utförande kan ha bidragit till en reducerad öppenhet i intervjun. Den informant vars intervju 
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ledaren medverkade vid kan ha upplevt det svårt att ge kritik till programmet samt en viss press 

att bidra med information och prestera i sina svar. Med hänsyn till den informanten uteslöts 

därför frågor gällande ledarens insats, vilket innebar att inte bara informantens svar påverkades 

utan även vilka frågor som ställdes. Vidare kan informantens ärlighet ifrågasättas då det är 

möjligt att hon med rädsla att göra fel inför ledaren svarade det hon trodde var rätt. Det som 

däremot talar emot detta resonemang är att intervjuarna upplevde informanten trovärdig i sina 

svar. I jämförelse med de övriga informanterna utmärkte sig denna intervju som den med mest 

omfattande svar. Vad detta beror på är svårt att fastställa, det kan dock diskuteras kring vilken 

roll ledarens närvaro som tolk har. Å ena sidan kan ledarens närvaro ha skapat ett lugn hos 

informanten vilket kan ha bidragit till de utförliga svar som framfördes. Å andra sidan upplevdes 

ledaren ibland tolka svaren istället för att endast översätta dem. Följande citat exemplifierar detta:  

 

…she says first she was also like sleeping out and thinks like that but afterwards I 

think it’s now when she’s making the choices and stuff and because the crossroads 

shows if you take this road and it’s the wrong road this is the way your gonna end 

and shows how bad thinks can even become and then she understand and realize 

that she must not do that thinks anymore, cause it’s not good for her. 

 

Initialt översätter ledaren informantens egna ord, därefter blir det med orden I think it’s now 

tydligt att översättningen övergår till en tolkning av det informanten berättat. Detta beteende var 

enkelt att upptäcka och sådana tolkningar uteslöts från resultatet. Däremot kan det inte garanteras 

att det inte finns liknande sekvenser i materialet som intervjuarna misslyckats med att upptäcka. 

Därmed kan intervjuns trovärdighet ifrågasättas. Det som emellertid talar för giltigheten är att de 

delar av intervjun som användes i resultatet var noga utvalda efter analys och reflektion kring 

ledarens översättningar.  

 

Vidare gällande den andra tolken var det fördelaktigt att hon var utomstående. Detta medför att 

ett resonemang gällande tolkens objektivitet inte är nödvändig. Däremot kan det faktum att hon är 

okänd för informanterna skapa en otrygghet. Utifrån den trygghetsaspekt som tidigare diskuterats 

var det inte optimalt att informanterna utöver att befinna sig på en otrygg plats både blev 

intervjuade av två främlingar och sammanförda med en för dem okänd tolk. Dock upplevdes 

tolkens profession och erfarenhet bidra med att informanternas osäkerhet snabbt reducerades vid 
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intervjuernas början. Detta märktes då informanterna succesivt slappnade av i interaktionen med 

tolken.   

 

Som tidigare nämnts finns det både för- och nackdelar med användandet av tolk. Tillgången till 

tolk möjliggjorde genomförandet av intervjuerna, men samtidigt kan tolkens närvaro ha bidragit 

till att intervjuns resultat modifierats. Dessutom kan det diskuteras huruvida användandet av en 

intern respektive extern tolk är resultatet till last eller om det är fördelaktigt. Oavsett 

diskussionens eventuella slutsats kvarstår det faktum att användandet av tolk påverkar resultatet 

på ett eller annat sätt. Olika modersmål och behovet av tolk omöjliggör en direktkommunikation i 

intervjun och istället tvingas samtalet passera ytterligare led. Enligt Dalen (2005) kan det 

resultera i att intervjuaren går miste om en särskild kontakt med informanterna, som hon menar är 

en fundamental förutsättning för att få full förståelse för informanternas upplevelser och 

erfarenheter. Vidare menar Dalen (2005) att det är nödvändigt att ta hänsyn till tolkens påverkan 

under bearbetningen av materialet. Sammanfattningsvis hade en närmare kontakt med 

informanterna kunnat skapas utan medverkan av en tolk, vilket hade varit fördelaktigt för 

uppsatsens resultat. Dessvärre var tolkens medverkan en förutsättning för uppsatsens existens.      

5.3. Urval	  
 

Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån kriteriet att de ska ha deltagit i Crossroads- 

programmet. I valet av informanter önskades en spridning i informanternas kulturella bakgrunder 

i syftet att få en så bred och nyanserad bild som möjligt. Dessvärre har bristfällig tillgänglighet av 

informanter och vår tidsbrist bidragit till att detta perspektiv tvingats uteslutas. Därför gjordes ett 

bekvämlighetsurval, det vill säga att de intervjuade informanterna inte var specifikt utvalda 

(Bryman 2002). Kontakten med informanterna togs av den programansvarige och 

intervjupersonerna utgjordes enligt utsago av de som hade möjlighet att ställa upp med relativt 

kort varsel. Vi kan däremot inte säkerställa att den ansvarige inte medvetet valt de individer som 

var mest positiva till programmet med förhoppningen om att framställa programmet i god dager. 

Skulle så vara fallet kan det således ha påverkat uppsatsens resultat, vi kan däremot inte finna 

någon indikation som tyder på det. Det finns hur som helst inga garantier för att uppfattningarna 

av programmet blev så nyanserade som önskat, exempelvis har inga av de killar som deltog i 

programmet intervjuats. Dessutom finns det en påtaglig risk för att deltagare med andra 
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perspektiv har åsidosatts. Samtidigt har samtliga informanter medverkat i det aktuella 

Crossroadsprogrammet, vilket var det enda kriteriet och resultatet förblir således representativt. 

5.4. Informanter	  
 

Informanterna bestod av fem tjejer där åldersspannet sträckte sig mellan tolv och fjorton år. Med 

utgångspunkt i den förståelsen vi tillförskaffat oss under vår tid i Kimberley förmår vi göra 

antaganden om deltagarnas socioekonomiska status utifrån vilka områden de bor i. Vår 

bedömning är att fyra av deltagarna bor i tuffa områden med mycket social problematik medan en 

av dem kommer från mer välordnade förhållanden. En närmare beskrivning av informanterna 

finnes inledningsvis i resultatet.  

 

Initialt var tanken att antalet tjejer skulle vara betydligt högre men på grund av svårigheter med 

att få tillgång till informanter reducerades siffran anmärkningsvärt. Den begränsade tillgången 

berodde på att värvningen av informanter enbart sköttes av organisationen, erbjudanden från oss 

om att hjälpa till eller ta över processen nekades av okänd orsak. Således bestod en relativt lång 

period i att invänta besked om antal informanter och tidpunkt för intervjuer. Under tiden vi 

inväntade detta bedyrades det från organisationens sida att intervjuerna skulle äga rum inom en 

snar framtid. Dessutom bokades möten in med informanter som vid den bestämda tidpunkten inte 

dök upp. Följaktligen befann vi oss i en beroendeställning till organisationen eftersom det 

omöjliggjordes att på egen få kontakt med deltagare från programmet.  

 

Den låga deltagarsiffran kan upplevas ha inverkat på materialet såtillvida att det kan tyckas vara 

tunt. Ytterligare en anledning till att materialet upplevs begränsat är att de informanter som 

intervjuades var fåordiga i sina svar, trots omformuleringar och följdfrågor har svaren förblivit 

korta och saknat vidare förklaring. Det är avsaknaden av förklaringar som enligt oss bidragit till 

att materialet ofta upplevas som svårtolkat. Det låga deltagarantalet samt fåordigheten har således 

tillsammans bidragit till att materialet upplevts saknar tyngd och bredd. Som konsekvens har 

resultatet blivit lidande, analysen har varit svårarbetad och tolkningar ibland upplevts långsökta. 

Flertalet tolkningar har åsidosatts på grund av att det inte kunnat förankras tillräckligt i 

materialet. 
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Ytterligare en faktor som har betydelse för resultatets trovärdighet är hur stort utrymme varje 

deltagare får i resultatet. Gina, som är yngst av informanterna, deltog endast en dag i programmet 

med anledning av att hon misstog det för att handla om någonting annat. Detta har resulterat i att 

hon inte har haft så mycket att säga och har inte fullständigt kunnat svara på alla frågor. 

Följaktligen är hennes andel till det insamlade materialet marginellt, dock inkluderades hon i 

uppsatsen då vi inte ville riskera att hennes subjektiva upplevelser av dagen gick förlorade. Alika 

däremot, som blev intervjuad under det tillfälle då Crossroadsprogrammets ledare var tolk, bidrog 

med de mest uttömmande svaren. Hennes upplevelser utgör sålunda en stor del av resultatet, 

vilket innebär att det till viss del kan vara snedvridet.  

5.5. Bearbetning	  av	  material	  
 

Som tidigare redovisats utfördes semistrukturerade intervjuer då det ansåg vara den mest 

lämpliga metoden att skildra deltagarnas egna upplevelser av Crossroadsprogrammet. För att 

vidare bearbeta materialet tillämpades innehållsanalys som analysmetod. Utifrån genomförd 

innehållsanalys av intervjuerna har följande teman skapats och utgör resultatets disposition; 

självkänsla, grupptryck, beslutsfattande, tonårsgraviditeter och framtid.  Liksom 

semistrukturerade intervjuer präglas en innehållsanalys av flexibilitet och analyser som 

eftersträvar objektiva perspektiv (Bryman 2004). Därmed anses en sådan analysmetod adekvat 

för uppsatsen. I genomförandet av en innehållsanalys är det väsentligt att försöka upprätthålla en 

neutralitet, för att inte påverka tolkningarna utifrån redan formade uppfattningar. Då uppsatsen 

baseras på informanternas upplevelser är undvikandet av egna värderingar i analysen synnerligen 

betydelsefullt. Ett helt objektivt förhållningssätt är visserligen ouppnåeligt. Dock bidrog 

förhoppningsvis ett genomgående reflekterande över dessa aspekter till att reducera inverkan av 

egna värderingar i tolkningarna. Vidare är en central del i en innehållsanalys att strukturera det 

insamlade materialet genom kategorisering av texten med hjälp av kodning och kodscheman 

(Bryman 2004), se bilaga.  

 

I enlighet med det Aspers (2011) belyser om att intervjuer bör skrivas ut i textform för att 

möjliggöra kodning och analys genomfördes en ordagrann transkribering av intervjuerna. 

Transkriberingen genomfördes kort efter intervjutillfällena för att undvika att intryck och annan 
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väsentlig information skulle gå förlorade. Vidare var den grundlig men förhållandevis enkel då 

skratt, pauser och dylikt åsidosattes, dock med undantag för de tillfällen då dessa var av relevans.    

Efter att allt material transkriberats fördelades det i koder som syftar till att förenkla 

bearbetningen och analysen av materialet (Aspers 2011). Kodningen skapade även en struktur till 

materialet vilket har varit användbart vid analyseringen (Aspers 2011). Intervjuerna har skrivits 

ut för att sedan kodas för hand.   

5.6. Validitet	  och	  reliabilitet	  
 

Trots att begreppen validitet och reliabilitet har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen är de 

även användbara och betydelsefulla beträffande kvalitativa metoder (Trost 2005). Validitet avser 

en studies giltighet; om validiteten i en studie är hög innebär det att mätinstrumentet faktiskt 

mäter det som undersökningen avser att mäta (Bryman 2004). Då studien baserades på intervjuer 

med deltagare var det av betydelse att intervjufrågorna som ställdes var genomtänkta och 

formulerade så att informanternas svar uppnår syftet med studien. Frågorna var utformade med 

utgångspunkt från tidigare forskning samt Crossroadsprogrammets programteori och mål i syfte 

att intensifiera frågorna väsentlighet.  

 

Frågornas utformning var i denna studie synnerligen angelägen av två skäl; informanternas ringa 

ålder och det faktum att intervjuerna utfördes på engelska. Med hänsyn till att informanterna 

endast var mellan tretton och fjorton år utformades intervjufrågorna på ett enkelt och förståeligt 

sätt. Ett för avancerat språk skulle kunna ha resulterat i missförstånd och därmed godtyckliga svar 

med en reducering av giltigheten som följd. Dessutom var varken intervjuarnas eller 

informanternas modersmål engelska, vilket innebar att tydlighet var av stor betydelse för att 

undvika kommunikationsproblem. Utformningen av frågorna påverkade således i hög grad vår 

studies validitet (Bryman 2004).  

 

Vidare kan begreppet validitet grupperas in i två separata grenar - extern och intern validitet. 

Intern validitet verifierar tillförlitligheten av en undersöknings resultat, medan en extern validitet 

kontrollerar resultatets generaliserbarhet (Sandberg & Faugert, 2007; Bryman, 2002). Under 

intervjuerna var strävan att återkoppla och spegla informanternas utsagor emellanåt för att 

reducera felaktiga uppfattningar. Detta med intentionen att förhöja den interna validiteten. 
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Studiens externa validitet är emellertid diskuterbar, då informanterna är relativt få till antalet och 

kan således inte representera den generella uppfattningen av Crossroadsprogrammet. Resultatet 

hade möjligtvis sett annorlunda ut om metoden istället hade utgjorts av en enkät, där fler 

deltagare hade haft möjlighet att svara. Dock är det de subjektiva omdömena som eftersträvas i 

uppsatsen, vilket innebär att en generalisering inte är aktuell. 

 

Begreppet tillförlitlighet är synonymt med reliabilitet, som syftar till forskningsresultatets 

varaktighet över tid. Är reliabiliteten hög ska samma forskning kunna utföras igen vid ett annat 

tillfälle med ett forskningsresultat snarlikt den ursprungliga studiens. Detta är svåruppnåeligt i 

den aktuella studien eftersom metoden baseras på kvalitativa intervjuer. Informanterna skulle 

knappast återge precis samma utsaga om en intervju hade utförts igen vid ett senare tillfälle. 

Detta förefaller särskilt osannolikt i studien då Crossroadsprogrammet var åldersadekvat och 

informanterna är mellan tretton och fjorton år vid det ursprungliga intervjutillfället. Vidare är den 

mänskliga faktorn av betydelse och forskningseffekten spelar en signifikant roll vid en intervju. 

Intervjuare kan exempelvis påverka informanterna och deras svar trots att frågorna är 

formulerade på exakt samma sätt (Repstad 2007).     

5.7. Etiska	  överväganden	  
 

Inför varje intervjutillfälle har det skickats ut ett dokument på engelska som innefattat nödvändig 

information till informanterna och deras föräldrar gällande intervjuerna. Dokumentets innehåll är 

baserat på fyra betydelsefulla etiska principer framställda av Vetenskapsrådet (2002). 

Inledningsvis presenterades uppsatsens författare, studiens syfte och vad deltagarnas roll innebar. 

Detta i enlighet med informationskravet som innebär att forskningens syfte bör framföras till de 

som berörs av den (Vetenskapsrådet 2002). Vidare i dokumentet tydliggjordes hur hanteringen av 

de uppgifter som deltagarna uppger planerades ske. Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall uppgifter 

gällande undersökningens medverkande hanteras på ett sätt som säkerställer deras anonymitet. 

Detta uppfylldes genom att deltagarnas namn inte uppges i uppsatsen samt att noga överväganden 

har ägt rum gällande relevansen kring huruvida deltagarnas bakgrund och familjeförhållanden 

nämns eller ej.  
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Ytterligare redogjorde dokumentet för tillämpningen av nyttjandekravet, vilket innebär att 

användningen av det inhämtade materialet bör begränsas till forskningssyftet (Vetenskapsrådet 

2002). Exempelvis används materialet inte till kommersiellt eller ickevetenskapligt bruk. Utifrån 

nyttjandekravet har även intervjumaterial kring deltagarna undanröjts efter analyseringen. 

Slutligen applicerades samtyckeskravet i form att informanten och föräldrarna signerade 

dokumentet. En signering innebar att samtycke gavs angående ungdomens medverkan samt de 

gällande premisserna. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det av etisk vikt att tillämpa 

samtyckeskravet vid en intervju, då det innebär att varje deltagare innehar rättigheten att besluta 

om sitt deltagande. Då samtliga deltagare var under 15 år har även deras vårdnadshavare givit sitt 

samtycke i form av en signering av dokumentet, detta i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer.    

6. Resultat	  och	  analys	  
 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens resultatdel. Inledningsvis introduceras informanterna 

och därefter följer resultatet av de genomförda intervjuerna. Avsnittet avser belysa 

informanternas upplevelser av Crossroadsprogrammet. Resultatet syftar till att besvara 

uppsatsens tre frågeställningar; vad deltagarna har för inställning till tonårsgraviditeter, om 

deltagarnas inställning till tonårsgraviditeter påverkats av deras medverkan i programmet och om 

deltagarna upplever att de genom programmet fått bättre förmåga inom dess olika teman; 

grupptryck, beslutsfattande, självkänsla och framtid. Utifrån genomförd innehållsanalys av 

intervjuerna har följande teman skapats; självkänsla, grupptryck, beslutsfattande, 

tonårsgraviditeter och framtid. Dessa teman baseras även på Crossroadsprogrammets 

verksamhetsmodell, uppsatsens syfte och teoretiska utgångspunkt empowerment.   

6.1. Informanter	  
 
Samtliga informanter har deltagit, eller delvis deltagit, i Crossroads-programmet och är mellan 

tolv och fjorton år. Med hänsyn till konfidentialitetskravet har deltagarnas ursprungliga namn 

ersatts med pseudonymer. De flesta av informanterna förstår engelska men deras förmåga att 

uttrycka sig är begränsad och därför har en tolk medverkat vid intervjutillfällena. Citat från 

intervjuerna presenteras i förstapersonsperspektiv.  
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Informant 1 

Alika är fjorton år och bor med sin mor, styvfar och sina två syskon i Greenpoint. Greenpoint är 

ett problemfyllt område i Kimberley, där fattigdomen är utbredd och flertalet familjer bor i 

plåtskjul. Alika har börjat high school och går i åttonde klass. Hon deltog i programmet med 

anledning av sitt riskbeteende, då hon rökte cigaretter, konsumerade alkohol, sniffade lim, inte 

sov hemma och hade sexuella relationer. Alika var tveksamt inställd till programmet, men deltog 

på frivillig basis.  

 

Informant 2 

Jina är tolv år och är ovanligt ung för att ha deltagit i programmet. Hon bor med båda sina 

föräldrar och deltog i programmet under endast en dag. Hon fick höra talas om programmet 

genom jämnåriga vänner och blev intresserad på grund av den felaktiga uppfattningen att fokus 

skulle ligga på kunskapshöjande diskussioner om Gud. Hennes deltagande var helt frivilligt. 

 

Informant 3 

Mandisa är fjorton år och bor i Beaconfield, som är ett mindre stökigt område i Kimberley. Hon 

är adopterad och bor med sin faster, farfar och kusin. Mandisa hade under sin adoptionsprocess 

en lyckad kontakt med organisationen som organiserar Crossroadsprogrammet och är därför 

positivt inställd till socialarbetarna som arbetar där. Då samma socialarbetare ansvarar för 

Crossroads-programmet var hennes inställning till ett deltagande positiv och deltagandet 

frivilligt.   

 

Informant 4 

Jamila är fjorton år och bor i Galeshewe, en av Kimberleys största kåkstäder, med sin mamma, 

pappa och två yngre systrar. Hon deltog i programmet efter att en socialarbetare och hennes 

lärare hade föreslagit det. Hennes medverkan var frivillig, men med viss tveksamhet. Jamila hade 

inga förväntningar på programmet då hon inte hört något om det på förhand.  

 

Informant 5 

Deka är fjorton år och bor i Greenpoint med sin mamma och två bröder, en yngre och en äldre. 

Deka har börjat high school och deltog i programmet efter att en lärare rekommenderat det till 
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henne och hennes mamma. Hon deltog frivilligt, men liksom många andra deltagare visade hon 

ett visst motstånd till en början.  

6.2. Beslutsfattande	  
 

Crossroads-programmet fokuserar till stor del på att öka förståelsen för skillnaden mellan vad 

som är rätt och fel, något som blir särskilt tydligt inom temat beslutfattande. Rätt och fel 

framställs som en dikotomi, det vill säga att diffusa gränser och gråskalor gällande moral och 

konsekvenser av beslut är relativt frånvarande. Vår tolkning är att informanterna därmed upplever 

en tydlig skiljelinje mellan vad som är rätt och fel. Detta kan vara en bidragande faktor till att 

samtliga informanter hävdar att de efter programmet upplever en ökad förmåga att ta bättre 

beslut. Det är först efter programmet som exempelvis informant 1 har insett att hennes tidigare 

riskbeteende inte var fördelaktigt för henne.  

 

…after the program or throughout the program I then know there is a certain way 

to do things, the right and the wrong. Then after the program I decided that there 

are the wrong things and I’m not going to do it anymore.  

 

Ovanstående citat förmedlar att informanten inte förmådde att skilja på rätt och fel innan hon 

deltog i programmet, något som till synes förändrades tack vare programmet. Utifrån 

formuleringen there is a certain way to do things tolkar vi att informanten upplever att det endast 

finns två typer av beslut, det rätta och det felaktiga. Detta stärker uppfattningen om att gråskalor 

och diskussioner kring olika sätt att ta ett bra respektive dåligt beslut utesluts i programmet. En 

problematisk konsekvens av detta kan vara att deltagarna hamnar i situationer där programmets 

definitioner av rätt och fel inte är tillämpbara. Då saknar de verktyg för att själva avgöra vad som 

skulle kunna vara rätt och fel för dem samt vilket beslut som är bäst lämpat.   

6.3. Grupptryck	  
 

Under temat grupptryck diskuterades främst skillnaderna mellan vad som anses vara positivt och 

negativt grupptryck och på vilket sätt deltagarna kan förhålla sig till situationer där grupptryck 

uppstår. Utifrån intervjuerna kan vi se att alla informanter förutom en upplevde att programmet 

bidragit till en förbättrad förmåga att frånse andras viljor och gå sin egen väg. Informanterna är 

överens om att programmet har hjälpt dem på ett eller annat vis vad gäller grupptryck. Flera 
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informanter upplever att det inte längre är lika viktigt att göra någonting mot sin egen vilja i syfte 

att bli accepterad eller tillhöra en specifik grupp. Informant 1 beskriver exempelvis att hon numer 

prioriterar sin egen vilja framför andras. 

 

From the program I learned when I’m with friends who are doing the wrong things, 

and I don’t want to do it, I’m not going to do it… I decided I’m just going to 

distance myself from the wrong things and those who are doing those wrong 

things.   

 

Formuleringarna I learned when I’m with friends who are doing the wrong things, I’m not going 

to do it och distance myself tyder på att programmet hjälpt informanten att avgöra vad som är 

dåligt grupptryck samt hur hon kan förhålla sig till en sådan situation. Enligt vår tolkning har 

informanten har valt att undvika miljöer där negativt grupptryck uppstår. Citatet visar att det 

genomgående under programmets gång och utifrån dess definitioner görs reflektioner kring vad 

som är rätt och fel. Utifrån formuleringarna from the program I learned och wrong things tolkar 

vi att det som informanten beskriver som wrong things representerar det programmet framhåller 

är fel. Det är således ledarens och organisationens föreställningar kring vad som är rätt och fel 

som genomsyrar programmet och i förlängningen även formar informanternas definition. Det är 

utifrån denna definition som informanterna sedan grundar sin nyfunna inställning till grupptryck 

och andra delar av programmet.   

 

Följande citat av informant 4 är ytterligare ett exempel på att föreställningarna om vad som är rätt 

och fel kan ha stor inverkan på hennes förhållningssätt till grupptryck:  

 

I learned to stand up for myself and say no. My friends use alcohol and drugs, and 

you have to say no. 

 

Citatet tydliggör att anledningen till varför hon säger nej och står upp för sig själv grundas i 

aktiviteten som utförs – det vill säga användningen av alkohol och droger. Genom programmet 

har hon fått kunskap om varför det är negativt och vilka konsekvenser ett sådant beteende kan 

resultera i. Således är det inte endast grupptrycket i sig och förmågan att säga nej som har 
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förbättrats, utan även en förståelse om vad som är rätt och fel. Detta leder till ett nej-sägande vid 

ogynnsamma situationer. 

 

Som tidigare nämnts upplever informanterna att det skett en förändring i deras syn på grupptryck. 

Vår tolkning är att de övningar som genomförts bidragit med en förståelse kring vad som kan 

vara negativt respektive positivt med grupptryck, utifrån vad programmet definierar vara negativt 

respektive positivt. Dessutom tycker vi oss se att en sådan förståelse främjar reflektioner kring 

begreppet och på så vis förbättras informanternas hantering av det.  

6.4. Framtiden	  
 

Att döma av intervjuerna är framtiden ett komplicerat ämne och någonting informanterna inte 

reflekterar kring. Ofta verkar de oförstående inför begreppet och är oförmögna att resonera kring 

det. Trots omformuleringar av frågorna upplever vi att denna mållöshet kvarstod. En informant 

svarade ” I’m too young” på frågan om varför hon inte tänker på framtiden. Citatet beskriver att 

en framtid är tidsmässigt för avlägsen för att greppa enligt henne, det vill säga att hennes ålder är 

orsaken till att hon inte reflekterar över framtiden. Med bakgrund till att samma informant 

tidigare har uppvisat ett riskbeteende som inte kan anses åldersadekvat misstänker vi att den 

egentliga anledningen till att hon inte tänker på framtiden bottnar i något annat än att vara för 

ung.  

 

Vidare ställdes frågor kring vem informanterna anser inneha makten över deras framtid. Samtliga 

informanter uppger att varken de själva eller någon annan har den makten. Informant 5 svarar 

följande på frågan varför ingen tycks ha inflytandet över hennes framtid ” I don’t know, I don’t 

think about that”. Vår tolkning är att begreppet inte är närvarande i hennes liv. Möjligtvis kan det 

ha att göra med en hopplöshet inför framtiden. Denna reflektion utgår ifrån det informanterna 

berättar om sina hemförhållanden, den förförståelse vi har gällande problem Kimberley har med 

fattigdom och det samband tidigare forskning gör mellan låg socioekonomisk status och 

framtidstro (Jewkes, Morell och Christofides 2009). I de fattiga områdena är det möjligen inte det 

primära i livet att reflektera kring sin framtid utan istället att överleva dagen. Många av 

informanterna är bosatta i områden som generellt sett har låg socioekonomisk status, där husen är 

gjorda av plåt och saknar isolering. Enligt ledaren för Crossroadsprogrammet går många av 
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deltagarna hungriga och en skolmåltid kan vara den enda mat de får under dagen. Samtidigt är 

kriterierna för medverkan i programmet att ha destruktiva hemförhållanden och destruktiv social 

omgivning samt ett behov av förebilder och vägledning. Utifrån ledaren beskrivning och 

programmets kriterier förmodar vi att många informanter har en låg socioekonomisk status. 

Därmed blir forskningens påstående att den socioekonomiska statusen har stor inverkan på 

människors framtidstro en aspekt at reflektera kring (Jewkes, Morell och Christofides 2009). 

Kanske kan deras ointresse för framtiden vara en följd av deras låga socioekonomiska status. Vår 

tolkning är att det är just detta ointresse och ovilja att reflektera kring framtid som lyser igenom i 

informanternas svar – ”I’m too young” och ”I don’t know, I don’t think about that”. 

6.5. Självkänsla	  
 

Under programmets sista dag låg fokus på temat Who am I, som vi har omformulerat till 

självkänsla. Deltagarna fick då diskutera om deras självbild och hur de värderar sig själva. 

Informanterna uppfattade genomgående att begreppet självkänsla var svårförståeligt och en 

närmare förklaring av dess innehåll var nödvändig. Detta behov kan ha flertalet orsaker, bland 

annat den kommunikationsförbistring som ständigt närvarade under intervjuerna och som krävde 

tolk. Ingen av informanterna visste vad det engelska ordet för självkänsla betydde, och det blev 

därför frekvent översatt av tolken. Hur ordet blev översatt är omöjligt för oss att veta, men det 

faktum att det var svårt för informanterna att förstå vad som frågades om kvarstår. Möjligtvis 

bidrog informanternas låga ålder till deras oförmåga att föra djupare resonemang kring hur de ser 

på sig själva och hur detta eventuellt har kunnat förändras under programmet. Det är därmed inte 

uppenbart huruvida förvirringen kring begreppets betydelse handlade om ordet i sig och dess 

komplexa innebörd eller om informanternas ålder och mognad. Förtydligandet av begreppet 

ledde sedermera till något mer utfyllande svar, vilka visar på att programmet har haft en inverkan 

på deltagarnas självkänsla. Informant 3 beskriver följande:  

 

Before I went to the group I was ashamed about myself and scared but now I feel 

better about myself.  

 

Formuleringarna before, I was ashamed och now I feel better vittnar om att programmet haft en 

påverkan på informantens självkänsla då sättet hon ser på sig själv nu skiljer sig från hennes 

dåvarande sätt. Att förändra och förbättra synen på sig själv är ett avgörande steg i att förbättra 
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sin självkänsla, och därför är vår tolkning att programmet har haft en viktig roll i hennes 

förbättring av självkänsla. Dock beskriver informanten inte explicit hur programmet har påverkat 

hennes självkänsla, även om vi kan urskilja att hon uttrycker en förändringsprocess gällande 

synen på sig själv. En liknande slutsats kan även dras utifrån informant 1 som hade svårigheter att 

utveckla sitt svar trots en närmare beskrivning av begreppet. Informanten hävdade att hon inte 

lyssnade på alla ämnen som togs upp under programmets gång och att självkänsla var ett av dem. 

Hon menade att hon inte minns att självkänsla var ett tema och kunde därmed inte besvara frågor 

gällande det. Däremot kunde hon och andra informanter uttrycka en förändringsprocess inom 

andra teman såsom grupptryck. Vår tolkning är att en sådan process kan likställas med en 

förändring av självkänsla. Trots att informanterna inte explicit uttrycker att de genomgått en 

förändring gällande självkänsla kan förändringsprocesser i andra teman vittna om att en sådan 

utveckling faktiskt skett.  

 

Som nämnts i avsnittet om tidigare forskning är självkänsla en av Life skills-programmens 

grundbultar (Esmaeilinasab et al. 2011). Dessutom menar forskning att Sydafrikas problem med 

tonårsgraviditeter bland annat bottnar i ungdomars bristande självkänsla (Graves et al. 2011). 

Utifrån detta spelar informanternas subjektiva upplevelser av självkänsla en viktig roll i 

resultatet. Är tolkningen av förändringsprocesserna då tillräckliga för att kunna hävda att 

deltagarnas självkänsla har förbättrats av programmet? Nej, en slutsats om det kan inte fastställas. 

Vi kan endast anta det utifrån vår tolkning av deltagarnas upplevelser. Det är även viktigt att ha i 

åtanke att vår tolkning är baserad på tolkens förklaring av vad informanterna uttryckt.      

6.6. 	  Tonårsgraviditeter	  
 

Tonårsgraviditeter är vanligt förkommande i de skolor och områden informanterna är bosatta i, 

vilket synliggjordes under intervjuerna. De är uppenbart vana vid fenomenet och pratar öppet om 

det. Att vara tonåring och gravid är ingenting informanterna anser önskvärt utan de uttrycker 

snarare att det är någonting dåligt. En återkommande respons är ”not good, not good” och 

informant 3 svarar ”a child should not raise a child”. Vid frågan huruvida programmet har 

förändrat deras syn på tonårsgraviditeter framkom olika svar. Flera informanter beskriver att 

deras åsikter inte har förändrats. Informant 2 berättar däremot att hon inte tänker på 

tonårsgraviditeter men att hon inte tycker att det är bra. Vidare beskriver informant 1 att hennes 
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tankar kring tonårsgraviditeter har förändrats men hon har svårt att förklara på vilket sätt. Tolken 

förmedlar att informanten har fått förståelse för de negativa konsekvenser en tonårsgraviditet kan 

resultera i och därmed insett att det inte är en väg för henne. Slutligen berättar informant 3 att 

hennes syn på tonårsgraviditeter förändrats, men att det inte var programmet som bidrog till den 

förändringen. Det var istället efter att ha sett en av sina vänner bli gravid som hon började anse 

det vara något negativt.  

 

De svar som framkom i intervjuerna är inte särskilt uttömmande eller beskrivande. Vi upplever 

att informanternas kommentarer till ämnet är begränsade till att endast beskriva det som något 

negativt. Vår tolkning är att det kan bero på att tonårsgraviditeter inte är ett ämne som tagits upp 

under programmet och att deltagarna därmed inte har aktivt reflekterat över det. Detta medför att 

informanterna inte har tagit del av vad som enligt programmet anses ”rätt” och ”fel” gällande 

tonårsgraviditeter. Med detta som bakgrund finns det en vits att reflektera kring det faktum att 

ingen av informanterna påstår att tonårsgraviditeter är något positivt. Deras åsikter är alltså inte 

baserade på programmet. Relaterat till det som forskning påvisar om att tonårsgraviditeter i högre 

grad förekommer i områden med låg socioekonomisk status (Jewkes, Morell och Christofides 

2009) kan informanternas hemförhållanden vara orsaken till deras negativa inställning till 

tonårsgraviditeter. Flera av dem som beskriver att de känner unga tjejer som är gravida, eller att 

de ofta ser unga mödrar bor i kåkstäder eller andra utsatta områden. Vår tolkning är således att 

deras negativa inställning istället har att göra med deras sociala omgivning och de erfarenheter de 

besitter, något de skaffat sig utanför programmet.  

 

Det kan dock vara tänkbart att de negativa uppfattningar deltagarna har om tonårsgraviditeter till 

viss del faktiskt kan ha påverkats av programmet. Trots avsaknaden av diskussioner om 

tonårsgraviditeter är det möjligt att reflektioner som gjorts inom andra teman har påverkat 

ungdomarnas syn på fenomenet. Som tidigare nämnts har vikten av bra respektive dåliga beslut 

varit påtaglig under programmet, vilket skulle kunna ha resulterat i ett ökat konsekvenstänkande 

hos ungdomarna. I förlängningen kan deltagarnas negativa inställning till tonårsgraviditeter 

således vara ett resultat av inverkan från dessa diskussioner. Enligt forskning gällande 

förebyggandet av tonårsgraviditeter är framtid, självkänsla och grupptryck viktiga grundbultar 

(Graves et al. 2011; Jewkes, Morell och Christofides 2009; Mkhwanazi 2010). Vår tolkning är 
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därför att det är troligt att en individs utveckling inom dessa områden kan bidra till ett 

förebyggande av tonårsgraviditeter. Processen kan ha skett undermedvetet hos informanterna om 

de har utvecklat förmågor och nya tankesätt inom de fyra grundbultarna som indirekt kan ha 

påverkat deras syn på tonårsgraviditeter. Denna tolkning är klart intressant att reflektera kring, 

men däremot kan beläggen för den anses otillräckliga och kan därför ifrågasättas.  

 

Viss forskning gällande tonårsgraviditeter och dess förekomst påstår att unga tjejers kultur har 

betydelse (Jewkes, Morell och Christofides 2009). Vilka kulturer informanterna tillhörde 

klargjordes dock aldrig och ingen av dem satte explicit sina åsikter om tonårsgraviditeter i 

relation till sin kultur. Forskning visar på att en del av inställningen till tonårsgraviditeter bottnar 

i kulturen, både vad gäller uppfattningen om fertilitet och sex före äktenskap (Macleod 1999). 

Inget av detta var emellertid någonting som nämndes eller kunde tolkas mellan raderna av oss.  

7. Diskussion	  
 

Diskussionsavsnittet inleds med en sammanfattning av det redovisade resultatet. Vidare förs en 

diskussion kring resultatet utifrån tidigare forskning och teorin empowerment där uppsatsens 

frågeställningar besvaras. Vidare förs resonemang kring hur de valda metodologiska 

tillvägagångssätten har påverkat uppsatsen och dess resultat. Därefter sammanfattas den förda 

diskussionen under rubriken avslutning, där det också redogörs för vad uppsatsen har kommit 

fram till. Slutligen redovisas de implikationer uppsatsen bidrar med både inom den praktiska 

tillämpningen och vidare forskning.  

7.1. Sammanfattning	  av	  resultat	  
 

Syftet är att utifrån deltagarnas subjektiva upplevelser av Crossroadsprogrammet ta reda på om 

programmet kan vara en förebyggande insats mot tonårsgraviditeter. Uppsatsen syftar även till att 

undersöka tidigare deltagares inställning till tonårsgraviditeter och om programmet haft betydelse 

för inställningarna. De tre frågeställningar som är knutna till syftet lyder som följer: 

• Vad har deltagarna för inställning till tonårsgraviditeter?  

• Har deltagarnas inställning till tonårsgraviditeter påverkats av deras medverkan i 

programmet?  
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• Upplever deltagarna att de genom programmet fått bättre förmåga inom dess olika teman; 

grupptryck, beslutsfattande, självkänsla och framtid?  

 

I resultatet beskrivs deltagarnas uppfattningar om programmets fyra teman; grupptryck, 

beslutsfattande, självkänsla och framtid. Dessutom ingår informanternas inställning kring 

tonårsgraviditeter. I resultatet framkommer det att informanterna upplever en större förståelse för 

vad som, enligt programmets definitioner, är rätt respektive fel samt att de har förbättrat sin 

förmåga att ta mer genomtänkta beslut. Vidare har deltagarnas förmåga att inse vad som är dåligt 

grupptryck förbättrats och de har därmed fått hjälp att prioritera sina egna viljor framför andras.  

 

Vad begreppet självkänsla innebär var märkbart svårt för informanterna att förstå liksom 

förmågan att uttrycka huruvida deras självkänsla stärkts av programmet eller inte. Resultatet 

inom detta område var det som innehöll mest variation. En av deltagarna kunde explicit uttrycka 

att hennes syn på sig själv förbättrats efter programmet, medan de flesta menade att ingenting 

hade förändrats. Dock var vi av uppfattningen att även de som inte kunde uttrycka att deras 

självkänsla förbättrats faktiskt hade genomgått en förändringsprocess gällande synen på sig själv 

utifrån deras svar kring andra teman.  

 

Det som visade på mest enighet informanterna emellan var tankar om framtiden. Samtliga 

informanter var oförstående inför begreppets innebörd och ställde sig frågande till varför de 

skulle ha tänkt på den. De ansåg att ingen, varken de själva eller någon annan hade makten att 

styra vad som skulle ske i framtiden. Vidare ställde de sig negativa till att bli mamma i ung ålder. 

De ansåg att ett barn inte ska behöva uppfostra ett annat barn. Dessutom bor de flesta av dem i 

områden där tonårsgraviditet är vanligt förekommande, vilket enligt informanterna har gjort dem 

avskräckta.  
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7.2. Diskussion	  kring	  resultat	  i	  relation	  till	  tidigare	  forskning	  och	  teori	  
 

Informanterna är överens om att tonårsgraviditeter är någonting negativt. Forskning visar att 

tonårsgraviditeter förekommer mer frekvent i områden med låg socioekonomisk status. De flesta 

av informanterna i vår studie bor i sådana områden där tonårsgraviditeter är mycket vanligt 

förekommande. Trots detta är informanternas åsikter gällande tonårsgraviditeter kritiska eftersom 

de ser det som något negativt och som de inte önskar för sig själva. Utifrån vad resultatet visar 

och det forskning hävdar ifrågasätter vi att det förekommer ett samband mellan åsikter om 

tonårsgraviditeter och att en ung tjej blir gravid. Graves med flera (2001) hävdar att om fokus 

gällande åtgärder för tonårsgraviditeter flyttas från kunskap till attityder skulle en förändring vara 

mer sannolik. I vår uppsats förefaller dock inte informanternas attityder vara ett problem, snarare 

tvärtom. Då skillnaden mellan Graves med fleras metod och vår är åldern på informanterna kan 

det Graves med flera påstår vara en indikator på att attityder gentemot tonårsgraviditeter är 

åldersrelaterat. Även annan forskning gällande tonårsgraviditeter har rört en äldre målgrupp än 

uppsatsens. Om skillnaden indikerar att det sker en förändring i ungdomars attityder i takt med 

ökad ålder kan det vara så att åsikter faktiskt har ett samband med tonårsgraviditeter. Alternativt 

antyder skillnaden att det inte är attityder som bör vara fokus utan snarare att bygga upp en inre 

kraft för att kunna motstå andra faktorer som kan leda till tonårsgraviditeter.  

 

Det vi menar med ”inre kraft” är relaterat till de viktiga delar som ingår i Life skills-program och 

teorin empowerment. Detta kan exempelvis innebära att en individ bygger upp och utvecklar 

förmågor som hjälper hen att inneha makten över sitt eget liv och som bistår med ett sätt att 

hantera utmaningar i livet (Esmaeilinasab et al. 2011; Thompson och Thompson 2001). Tidigare 

forskning gällande tonårsgraviditeter påtalar vikten av att en individ uppnår självkänsla för att 

långsiktigt kunna stärkas (Esmaeilinasab et al. 2001). En av informanterna har explicit uttryckt att 

hon efter programmet fått ett mer positivt sätt att se på sig själv. Dock visar resultatet att de flesta 

har svårt att uttrycka om eller på vilket sätt deras självkänsla har påverkats. Detta beror dels på att 

de inte förstod ordet i sig och dess innebörd, dels på att de hade svårt att formulera tankar kring 

en sådan förändring. Då vi kunnat urskilja att de genomgått en viss förändringsprocess genom 

den respons de har gett inom de andra temana, exempelvis grupptryck och beslutsfattande, anser 

vi ändå att det skett en ökning i självtillit och självkänsla. Utifrån detta kan det konstateras att 

informanterna till viss mån genomgått empowerment eftersom de uppnått en förändring i 
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självkänsla till viss mån (Freire 2005). Enligt Paulo Freires definition av begreppet empowerment 

innebär det successiva förlopp. Empowerment måste ses som en långsiktig process, med många 

olika steg, varav uppbyggandet av sin självbild och självkänsla är ett av dem. Att ha eller att 

förbättra sin självkänsla är således en viktig del i empowerment likväl som i förebyggandet av 

tonårsgraviditeter, vilket till synes programmet har lyckats vad gäller de flesta av informanterna. 

 

Som tidigare nämnts menar forskning att den nivå av makt individer har över sitt liv och sitt 

beslutsfattande har betydelse för i vilken grad de kan influera sin livssituation och omgivning 

(Thompson och Thompson 2001). Enligt Thompson och Thompson (2001) är det inte troligt att 

det går att applicera empowerment på andra områden utan att ha uppnått en personlig 

empowerment. Därför är det inte förrän Life skills-program lyckas förbättra en persons 

självkänsla som denne kan ändra på sitt leverne, till exempel vilka beslut hen fattar. I 

förlängningen kan det förhoppningsvis även påverka valet att bli gravid i tonåren. Detta då vi är 

av uppfattningen att förebyggandet av tonårsgraviditeter bland annat bör grundas i att öka 

förmågan att ta bättre beslut och i att öka självkänslan.  

 

Beslutsfattande och ökad självkänsla utgör också en väsentlig del i arbetet med empowerment, 

vilket gör sambandet mellan empowerment och förebyggandet av tonårsgraviditeter påtagligt. 

Även Crossroadsprogrammet kan länkas samman med empowerment och tonårsgraviditeter då 

dess beståndsdelar till viss del överensstämmer med varandra, såsom beslutsfattande, grupptryck 

och självkänsla. I teorin skulle därför Crossroadsprogrammet möjligtvis kunna syfta till att 

förebygga tonårsgraviditeter. Dock skulle det troligtvis brista i praktiken, dels på grund av att 

programmet enbart pågår i tre dagar och inte är ett långsiktigt arbete, dels för att det kan 

ifrågasättas huruvida programmets beståndsdelar räcker som förebyggande för tonårsgraviditeter. 

På grund av dessa brister kan det finnas en risk att Crossroadsprogrammet inte skulle kunna 

tillämpas som en fullbordad åtgärd. Däremot skulle det kunna ses som en del i förebyggandet av 

tonårsgraviditeter. Detta på grund av att fyra av fem informanter kan tolkas ha fått bättre 

självkänsla, vilket var ett av programmets delmål. Dock är dessa reflektioner baserade på ett fåtal 

subjektiva upplevelser av programmet. För att kunna dra slutsatser kring detta skulle ett mer 

omfattande intervjuarbete krävas.  
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Liksom självkänsla är som tidigare nämnts beslutsfattande en väsentlig del i empowerment. 

Utifrån intervjuerna framkom det att flera av informanterna upplevde att de förbättrat sin förmåga 

att ta hälsosamma och ansvarsfulla beslut. Dock är vi av uppfattningen att 

Crossroadsprogrammets diskussioner och reflektioner kring vad som är rätt och fel är begränsade 

till den dikotomi som satts av de ansvariga. De svar som informanterna bidragit med vittnar om 

att det inte förekommit någon diskussion kring olika synsätt eller att något som anses rätt av en 

person kan anses fel av en annan. Detta går emot det som Paulo Feire menar är synonymt med 

empowerment – att utbildning bör vara gemensamt konstruerad av lärare och elever och inte 

framställas som färdig kunskap som endast serveras eleverna. Vi är av uppfattningen att ledarna 

för programmet innan dess början bestämt vad som betraktas som rätt och fel, de har alltså redan 

fastslagit inom vilka ramar diskussionerna ska hållas. Om så är fallet sätter detta stopp för 

självständiga reflektioner hos eleverna då gråskalor och svårdefinierade problem inte existerar i 

programmet, utan allt framställs som svart eller vitt. Vi menar att en sådan handling inte är 

representativ av det verkliga livet, vilket skulle försvåra för informanterna att applicera sina 

nyfunna förmågor i sin vardag. Det skulle även kunna resultera i att de deltagare som inte håller 

med om eller accepterar det som framställs väljer att inte ta till sig programmets delar eller helt 

enkelt avstår sin medverkan. En annan aspekt som gör att avsaknaden av nyanserade diskussioner 

kring rätt och fel kan ifrågasättas är att empowermentteorin framhåller vikten av att det skapas en 

jämställd relation mellan professionella och individer. På så sätt kan individerna bevara 

kontrollen och ägandet över den process de genomgår. Det är inte meningen att en professionell 

ska fungera som en expert (Thompson och Thompson 2001), något som enligt oss sker i detta 

fall. Dikotomin gällande rätt och fel är hela tiden närvarande under Crossroadsprogrammet och 

motverkar långsiktig självständighet då verkligheten är mer komplex. 

 

Vidare under resultatavsnittet reflekterar vi kring huruvida informanterna kan uppleva en känsla 

av ointresse inför framtiden. Informanterna avfärdar ämnet med kommentarer om att de inte 

tänker på framtiden alls. En informant påstår att hon är för ung för att ens reflektera över det och 

avstår därför. Det är intressant att samma informant, som är 14 år, samtidigt anser sig vara 

tillräckligt gammal för att inleda sexuella relationer, röka och konsumera stora mängder alkohol. 

Huruvida detta anses vara åldersadekvat kan diskuteras. Vad är orsaken till att informanten 
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upplever framtiden som främmande och förknippad med vuxenlivet medan sysselsättningar som 

enligt oss tillhör vuxenlivet präglar hennes vardag som tonåring?  

 

Informanten är uppväxt i ett område med låg socioekonomisk status där aktiviteter, som rökning, 

drickande och sex av destruktiv karaktär är vanligt förekommande bland unga tonåringar. Vidare 

visar forskning att låg socioekonomisk status är starkt förknippat med bristande framtidstro 

(Jewkes, Morell och Christofides 2009). Då informanterna upplever en vardag präglad av 

alkoholism, hunger och ett hårt klimat kan det hända de inte tror att en framtid kan innehålla 

någonting annat. När förebilder saknas och föräldrar har ett destruktivt beteendemönster upplever 

vi det svårt för ett såpass kortvarigt Life skills-program att inge den dos hopp som krävs. 

Däremot finns det inget i resultatet som indikerar på att informanternas ointresse för framtiden 

skulle kunna grunda sig i en bristande framtidstro. Det går inte heller att se ett samband mellan 

deras ointresse för framtid och deras inställning till tonårsgraviditeter eftersom alla informanter 

uttrycker en negativ inställning till problemet. 

7.3. Metodologisk	  diskussion	  
 

På grund av det som tidigare nämnts i metodavsnittet angående samarbetssvårigheter med den 

organisation som utför Crossroadsprogrammet var antalet informanter färre än önskat. 

Reduceringen innebar att resultatet baserades på relativt få upplevelser av programmet, vilket 

innebär att resultatet kan tyckas sakna bredd. Det är naturligt att den låga deltagarsiffran haft en 

negativ inverkan på det material som framställts. Det har upplevts tunt, varit svårt att finna 

samband mellan informanternas svar och sålunda uppfatta de samband som synliggjorts 

trovärdiga. Ett högre deltagande hade bidragit med en bredd som i nuläget saknas. Resultatet kan 

därför anses vara en aning bristfälligt, vilket ett mer omfattande material hade kunnat förhindra.  

 

Ytterligare en tänkbar anledning till varför resultatet kan ha vissa begränsningar är 

informanternas fåordighet. Detta kan ha sin grund i ett flertal orsaker, exempelvis kan deras 

relativt låga ålder spelat in, liksom ämnenas abstrakta karaktär. Vidare kan vår intervjuguide 

problematiseras. Den innehöll enkelt formulerade frågor på grund av informanternas ålder och 

kunskaper i engelska eftersom vi var av uppfattningen att intervjuerna skulle ske på engelska utan 

tolk. Dock visade det sig att informanternas engelskkunskaper var på en sådan låg nivå att 
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medverkan av en tolk var nödvändig. Således kan resonemang föras kring huruvida frågorna var 

för enkla och inte öppnade för vidare reflektion hos informanterna. Dock användes följdfrågor 

genomgående i syfte att just möjliggöra ett reflekterande. Frågornas formuleringar var även 

noggrant konstruerade med avsikt att motverka styrning då vi undvek ledande och stängda frågor. 

Vi anser det därför osannolikt att fåordigheten hos informanterna beror på intervjuguiden. 

 

Det faktum att en tolk närvarade vid intervjuerna hade en stor inverkan på resultatets utfall. Då 

det indirekt är tolkens tolkningar av informanternas svar som ligger till grund för uppsatsens 

material och således resultatet innebär det att trovärdigheten kan ifrågasättas. Även om tolkarna i 

denna uppsats kan ha påverkat resultatets trovärdighet och fördelning av informanternas svar var 

de en förutsättning för intervjuernas genomförande och således uppsatsens existens.  

7.4. Avslutning	  
 

Utifrån informanternas subjektiva upplevelser är vi av uppfattningen att programmet tycks ha 

goda förutsättningar att uppnå sina mål. Däremot kan vi inte konstatera detta, då vi endast har 

tagit del av ett fåtal subjektiva upplevelser. Vidare menar forskning att förändringsprocesser inom 

olika teman och utifrån empowerment kan ha en förebyggande effekt mot tonårsgraviditeter. De 

teman som forskning syftar på återfinns i Crossroadsprogrammet, därmed skulle en utveckling av 

informanternas förmåga i dessa teman kunna medföra en viss preventiv effekt. Med andra ord 

skulle Crossroadsprogrammet kunna ha en förebyggande inverkan på tonårsgraviditeter. Även 

om så var fallet anser vi inte inverkan tillräckligt omfattande för att programmet ska kunna 

implementeras med avsikt att förebygga tonårsgraviditeter. Om programmet däremot skulle pågå 

kontinuerligt under en längre tid, innefatta fler ungdomar och fokusera på problemet 

tonårsgraviditeter skulle möjligheten för en sådan implementering troligtvis öka. Ett fokus på 

tonårsgraviditeter skulle enligt oss bidra till ökad förståelse hos ungdomarna för hur de kan 

hantera problemsituationer gällande tonårsgraviditeter utifrån de förmågor de utvecklat. I syfte att 

förebygga ett problem tror vi att det krävs en diskussion kring det faktiska problemet. I 

Crossroadsprogrammets fall är dock inte syftet att motverka tonårsgraviditeter. Därför kan det 

inte anses som misslyckat. Tvärtom indikerar resultatet att programmet har lyckats i att stärka 

ungdomarna i de olika temana som utgör dess mål.  
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Sammanfattningsvis har målen enligt informanternas utsagor uppfyllts, programmet skulle kunna 

ha viss preventiv effekt och dess teman går i linje med det som tidigare forskning anser 

förebygger tonårsgraviditeter. Trots detta hävdar vi att det saknas för många betydande 

kompontenter för att programmet ska anses tillräckligt förebyggande. Utifrån uppsatsens syfte 

menar vi därför att programmet inte kan tjäna som en förebyggande åtgärd för tonårsgraviditeter.   

7.5. Implikationer	  
 

Uppsatsen gör ett försök att visa att Life skills-program, som förebyggande arbete, inte är 

tillräckligt, utan att fler omfattande insatser krävs inom olika områden. Uppsatsen har delvis 

skildrat att den praktiska tillämpningen av Life skills-program, som en förebyggande åtgärd mot 

tonårsgraviditeter, behöver ett fokus där diskussioner och reflektioner kring det faktiska 

problemet är en betydande del. Som uppsatsen vill påvisa går problemet med tonårsgraviditeter 

hand i hand med andra problem, exempelvis fattigdom och missbruk, vilket medför att alla dessa 

sociala problem bör innefattas i det förebyggande arbetet.  

 

Då uppsatsen fokuserat på ett specifikt program istället för på problemet tonårsgraviditeter är 

bidraget till forskning inom ämnet inte särskilt omfattande. Tonårsgraviditeter är ett känt och 

globalt problem, vilket innebär att forskning kring ämnet är ofta förekommande och väletablerad.  

Vårt bidrag kan således anses som mindre betydelsefullt i jämförelse. Däremot är förhoppningen 

att uppsatsens fokus på empowerment ska bidra till vidare forskning kring dess samband med 

förebyggandet av tonårsgraviditeter.  
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Intervjuguide 
Intervjuguiden är baserad på åtta olika teman med utgångspunkt från programteorin, tidigare 

forskning samt teorin empowerment. Då intervjuerna sker på engelska, vilket varken är 

intervjuarnas eller informanternas modersmål, har enkla frågor utformats med syfte att minska 

språkliga missförstånd.  

 

Personally 

- What is your name? 

- How old are you? 

- Where do you live? 

- Tell us about your family. 

- Have you started high school? 

 

Before 

- Why did you participate in the program? 

- Was it voluntary?  

- What did you know about the program beforehand? 

- Did you have any expectations? If yes, describe them.  

 

Structure 

- Could you shortly describe what you did during the three days?  

- What did you think about it? 

- How many were you in the group?  

- What did you think about that amount? 

 

Environment 

- Where were you? 

- What did you think about the place? 

- How was the group? 
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- Did you feel comfortable sharing your thoughts and opinions? 

- Did you listen to each other and the leader?  

 

Treatment 

- What did you think about the leader? 

- Do you feel she was listening to you? 

- Did you feel she respected your opinions? 

 

Themes 

- The themes in the program were: Relationships and Choices, Peer pressure, the expressions 

and dealing with emotions and feelings and Who am I? (Identity, Self- Image, Values and 

Morals). What did you think about the themes? 

- Was there anything during these days you felt was easier or harder to talk about? 

- What did you feel about the subject decision-making?  

-Did it help you to make better decisions? 

- What did you think about the subject self-esteem? 

- Do you think it helped you improve your self-esteem? 

- What did you think about the subject peer-pressure? 

- Do you think the program helped you go your own way? 

 

Afterwards 

- How do you feel when you and your friends have different opinions about something? 

- How do you feel about saying no to something you don’t want to do? 

- Do you think this has changed since you participated in the program? 

- Have this program made you feel differently about yourself? 

- Did you learn anything from the program? 

- Do you think the program has provided you with skills that will help you in difficult situation? 

For example: peer-pressure, important decisions, and demands from other people. 

- Has your views about your future changed since participating in the program? 

- Do you feel that you have the power impact your own future? If yes, did the program help you 

with realizing this? 
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- Would you tell your friends to do this? 

 

If they have started high school: 

- How did it feel to start high school? 

- Do you think the program has helped you during the process of starting high school? 

 

Teenage pregnancies 

(Förklara igen kort om att vi skriver om tonårsgraviditeter) 

- What are your thoughts about teenage pregnancies? 

- Did you have the same thoughts before the program?   
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Information and agreement 
 
We are two university students from Sweden who are in Kimberley to write our 
bachelor essay. We study Social work and are interested in evaluating the Life 
skills programme “Crossroads”, which emphasizes on improving self-esteem and 
decision-making skills. To be able to do that we would like to interview the girls 
who has been through the program. We are for example interested in learning what 
they liked and didn’t like about the program, if their self-esteem has increased, how 
they feel about decision-making and if they learned something from the program. 
Another focus in our essay is teenage pregnancies; a known approach to prevent 
teenage pregnancies is to strengthen young girls’ self-esteem and decision-making 
skills. Since this is in line with the purpose of the program we would also like to 
find out if the attitudes towards teenage pregnancies have changed after 
participating. 
Since our essay is strictly confidential no names or identities of the participants will 
be revealed. The essay, including the interviews, will not be used in any medial or 
commercial purposes. The involvement in the interviews is voluntary, and no 
financial compensation will be distributed. Since the girls are under 15 years old 
the consent from a guardian is required.  
 
I hereby voluntarily agree with the terms above and to be interviewed  
 
__________________________ 
 
I hereby agree with the terms above and give my consent to an interview with my 
child 
 
__________________________ 
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 Informant 

1 

Informant 

2 

Informant 

3 

Informant 

4 

informant 

5  

 

Har familj X X X X X  

Bor med 

föräldrar 

X X  X X  

Börjat High 

School 

X  X X X  

Berättar varför 

hen medverkat 

X X X X X  

Visste något 

innan det började 

 X     

Positiv till 

gruppen 

X X X X X  

Negativ till 

gruppen 

  X    

Obekväm i 

gruppen 

  X  X  

Bekväm i 

gruppen  

X X  X   

Lyssnar gruppen 

på varandra 

X X X X   

Ledaren lyssnade 

och respekterade 

 X X X X  
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gruppen  

Har åsikt om 

teman 

    X  

Har åsikt om 

beslutfattade 

      

Programmet 

främjade bättre 

beslut 

X  X  X  

Har åsikt om 

självkänsla 

X X     

Programmet 

ökade 

självkänsla 

  X X   

Har åsikt om 

grupptryck 

 X X  X  

Programmet 

främjade 

hantering av 

grupptryck 

X X X X X  

Berättar om hur 

det känns när hen 

tycker 

annorlunda än 

sina kompisar 

X  X X X  
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Programmet 

ändrade synen på 

sig själv 

X  X X X  

Programmet 

främjade 

förmågan att 

hantera svåra 

situationer 

   X X  

Uttrycker tankar 

om framtiden 

  X    

Tankar om 

framtiden 

förändrades efter 

programmet 

      

Har själv makten 

över min framtid 

      

Har inte makten 

över min framtid 

  X X   

Någon annan har 

makten över min 

framtid 

      

Någon annan har 

inte makten över 

min framtid 

X  X X   

Programmet har 

hjälpt i processen 

att börja High 

   X X  
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School 

Programmet har 

inte hjälpt mig i 

processen att 

börja High 

School 

X  X X   

Positiv till 

tonårsgraviditeter 

      

Negativ till 

tonårsgraviditeter 

X X X X X  

Programmet har 

ändrat min syn 

på 

tonårsgraviditeter 

      

Programmet har 

inte ändrat min 

syn på 

tonårsgraviditeter 

X  X  X  
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