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Abstract 

The aim of this thesis is to examine the way faith-based organizations operate in Burma, 

Rangoon with prevention on gender based violence. My theory which I build my thesis 

around is that certain recommendations are needed for a successful prevention on gender 

based violence, it especially focus on creating a positive masculinity norm since masculinity 

often creates violence against women, that in the long run will affect not just women both also 

children and men badly. The study shows that the organizations focus on creating awareness 

to both men and women, and that it can be difficult to evolve men and especially religious 

leaders since the patriarchy culture is so deeply rooted in both their religious context but also 

in the society as a whole.  

 

Keyword: Gender based violence, Burma, faith-based organizations, masculinity, 

semiconstructed interviws.  
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1 Inledning 
 

 

Burma är ett land som genom historien fått utstå både förtryck och starka inskränkningar av 

de medborgerliga fri- och rättigheterna. Under en lång tid har militärregimen hållit 

befolkningen i ett järngrepp och landet har varit isolerat från omvärlden. De mesta utsatta i 

landet har varit Burmas etniska grupper och inom dessa grupper har speciellt kvinnor varit 

extra utsatta. Förtryck och diskriminering mot kvinnor är ett globalt problem och även i 

Burma då detta förtryck gjorde sig gällande i flera led, där det könsbaserade våldet 

förekommer över hela landet och finns återspeglat i samhällets alla skikt; de politiska, 

religiösa och kulturella. När det första fria valet gick av stapeln 2015 förlorade militärregimen 

till oppositionspartiet NLD med Aung San Suu Kyi i spetsen, och landet börjar sakta men 

säkert gå mot en mer demokratisk process, även om militärregimen fortfarande innehar ett 

betydande inflytande.  

Både starka politiska och religiösa grupper gör sin röst hörd mot ett mer konservativt 

samhälle och är misstänksamma mot allt som inte definieras som burmesiskt, då det är 

Buddism som är den största religionen i landet har den också stark koppling till vad som anses 

vara burmesiskt. Dessa diskrimineringar ger näring åt och förstärker våld och förtryck av 

olika etniska och religiösa grupper i landet (främst muslimer och kristna), och värst drabbas 

kvinnorna i detta grupper.  

 

I det kristna minoritetssamfundet i Burma har det både funnits en religiös tradition av 

maktkritik och vidmakthållande av hopp om en annan framtid – men det har också i hög grad 

återspeglat de maktstrukturer som varit rådande i samhället i övrigt, präglat av över och 

underordning av kvinnan. Teologiska skäl har angivits för underordning av kvinnor och görs 

så allmänt på flera håll. Samtidigt har teologin och det kristna idéarvet utgjort en resurs för 

kvinnors självmedvetenhet och en vilja att åstadkomma förändring gjort sig gällande.1  

 

Detta är något jag kommer att studera närmare i denna uppsats. Hur ser arbetet i kyrkorna i 

Burma ut mot det könsbaserade våldet. Hur tar sig det könsbaserade våldet sig i uttryck och 

                                                 
1 Lindqvist Hotz, Ewa och Byström Janarv, Görel, Kvinnor som ledare för hållbar fred concept note, 2016, 

s.1-3  
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hur är det att agera som en trosbaserad organisation i Burma, är frågor jag kommer att 

undersöka närmare.  

 

2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att studera och få en större förståelse för det arbete som bedrivs 

på gräsrotsnivå hos organisationer som arbetar med att förebygga könsbaserat våld i Burma. 

För att studera deras förebyggande arbeta mer ingående är studiens syfte därför att undersöka 

vilka möjligheter och utmaningar organisationerna själva beskriver att de har. Vad anser de 

själva vara könsbaserat våld och vad är grundorsaken, hur kan detta bäst bekämpas och hur är 

det att agera som en religiös minoritetsgrupp både inom sin egna kontext men även utanför? 

Genom att undersöka dessa frågor får vi en bättre förståelse för hur dessa organisationers 

arbetar utifrån deras egen syn på vad som går och inte går att göra för dem. Detta är viktigt på 

ett större plan eftersom könsbaserat våld är utbrett världen över och mer kunskap behövs 

kring hur vi förebygger denna kränkning och diskriminering av kvinnor, på samhällets olika 

plan och i olika kulturella och geografiska kontexter. Denna uppsats syfte blir därför att bidra 

med mer kunskap om ämnet.  

 

 

2.1 Frågeställning  
 

I studien vill jag därför undersöka hur ett förebyggande arbete med könsbaserat våld ser ut i 

kristna organisationer i Burma.  För att ta reda på det är mina forskningsfrågor dessa; 

 

- Vilka grundorsaker ser organisationerna är orsaken till att könsbaserat våld sker och 

hur tar sig det könsbaserade våldet sig i uttryck i deras kontext?  

- Hur påverkar den normativa föreställningen om kön deras förebyggande arbete? 

- Vilka utmaningar och möjligheter finns det för kristna trosbaserade-organisationer att 

agera inom sin kontext för ett förebyggande arbete mot könsbaserat våld?  

 

 

 

2.2 Avgränsningar 
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Denna studie kommer inte att studera teologi eller göra en djupare undersökning av 

religionens roll i samhället på ett mer omfattande plan. Anledningen till att detta undersöks är 

att Burma som land är djupt religiöst präglat och att det därför vore svårt att inte lyfte den 

frågan - för att förstå deras arbete med förebyggande av könsbaserat våld så måste också den 

religiösa aspekten av det hela räknas in, eftersom mina kontakter också var en del av denna 

grupp. Däremot är det inte en undersökning om kristendomen i sig eller teologiska frågor, 

utan mer ett exempel på en minoritetsreligion. Personerna som är intervjuade i denna uppsats 

är inte en del av de mest utsatta grupperna men utgör inte heller en del av normen i Burma. 

Det var därför intressant att fråga just den gruppen utifrån detta perspektiv. Det är också 

viktigt att förstå för den som läser att den religiösa kontexten i Burma är djupt komplicerad 

och att avgöra vad som är tradition, kultur och religion är svårt och ofta går dessa begrepp 

även in i varandra. Syftet med denna uppsats är inte att undersöka den skillnaden utan att 

försöka förstå människor som befinner sig i en kontext. Vad dessa personer återger ska därför 

inte ses som en sanning utan snarare som deras upplevelse av sanningen.  

 

2.3 Disposition  
 

I nästa kapitel kommer en bakgrundsinformation på mer ingående fakta kring vad könsbaserat 

våld är, situationen i Burma samt den religiösa kontext som landet befinner sig i. I kapitel fyra 

presenteras teorin som denna studie utgår ifrån och som uppsatsen grund vilar på. Kapitel fem 

redogör för den metod som uppsatsen använder sig av för att gå tillväga med materialet och i 

kapitel 6 sker själv resultatbeskrivningen och analysen av dessa med svar på 

forskningsfrågorna. I kapitel 7 presenteras sammanfattning och därav svar på uppsatsens 

frågeställning och en diskussion av resultatet och analysen som helhet samt med förslag på 

vidare forskning inom detta område.  

 

 

3 Bakgrund 
 

3.1 Könsbaserat våld 
 

 “Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or 

psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or 

arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life” 
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- General Assembly Resolution 48/104 Declaration on the Elimination of Violence 

against Women, 1993)2 – United Nation  

 

När FN:s kvinnokommission sammanträdde 2013 var förebyggande och avskaffande av våld 

mot kvinnor och flickor huvudtemat. I de överenskomna slutsatserna definieras våld mot 

kvinnor som en könsrelaterad våldshandling mot kvinnor och flickor som resulterat i, eller 

sannolikt kommer att resultera i, fysisk, psykisk eller sexuell skada. Hot om sådana 

handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande ingår i definitionen av våld, vare sig det 

sker inom det offentliga eller det privata. Bland annat uppmärksammas betydelsen av att 

förändra attityder som uppmuntrar könsstereotypa roller och diskriminering av kvinnor och 

flickor. Våldet mot kvinnor och flickor är ett globalt problem. WHO uppskattade i en rapport 

från 2005 att mellan 30 och 60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid har utsatts 

för fysiska och/eller sexuella övergrepp. I en annan sammanställning från 2013 uppskattades 

det att hela 35 procent av världens kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en 

partner och/eller sexuellt våld av en annan person än en partner. 3 

 

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och en kräkning av de mänskliga 

rättigheterna. Våldet förekommer på olika platser i samhället, men de vanligaste 

förekommande faktorerna av könsbaserat våld är i familjen - våld i nära relationer – detta 

drabbar kvinnor oavsett social status, geografisk plats eller religiös eller etnisk tillhörighet. 

Våldets syfte är att upprätthålla kvinnans underordning i förhållande till män. Utifrån ett 

globalt perspektiv har kvinnor en sämre hälsosituation än män; innehar lägre löner, är mindre 

representerade i beslutsfattande positioner, kvinnor blir utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck, tvångsgifte, könsstympning med mera. I det långa loppet handlar det om att kvinnan 

ses som mindre värd än mannen och att hennes rätt till liv därför hotas. Våld i samhället 

utgörs främst av sexuella övergrepp, hot och våld på arbetsplatsen samt människohandel och 

tvångsprostitution. Kvinnor som tillhör minoritetsgrupper anses vara en av de grupper som är 

särskilt utsatta.4 

                                                 
2 UN WOMEN, Global Database on Violence against Women, tillgänglig: http://evaw-global-

database.unwomen.org/en/about, 2016, (hämtad: 2017-05-03)  
3
Nationellt centrum för kvinnofrid, Mäns våld mot kvinnor – ett globalt perspektiv, Uppsala Universitet,  

tillgänglig: http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/mans-

vald-mot-kvinnor---ett-globalt-perspektiv/, (hämtad: 2017-05-03)  
4 Ibid 

http://evaw-global-database.unwomen.org/en/about
http://evaw-global-database.unwomen.org/en/about
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/mans-vald-mot-kvinnor---ett-globalt-perspektiv/
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/mans-vald-mot-kvinnor---ett-globalt-perspektiv/
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3.2 Könsbaserat våld i Burma 
 

I Burma har CEDAW ratificerats, konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering 

av kvinnor. Men en lagstiftning som säkerställer detta i praktiken finns ännu inte. Situationen 

för kvinnor i Burma är enligt UNDP bättre än i många andra utvecklingsländer, men det finns 

fortfarande många övergrepp och diskrimineringar som sker mot kvinnor. Dels diskrimineras 

kvinnor systematiskt i arbetslivet, och har svårt att inneha chefspositioner eller högre tjänster 

och befattningar. Även kvinnors politiska deltagande är lågt och de är djupt 

underrepresenterade i parlamentet. Även om tillgången på statistik över våld mot kvinnor i 

Burma i mångt och mycket är saknad och är djupt begränsad så vittnar ett flertal lokala 

organisationer om att det är ett stort och brett problem i landet, speciellt på landbyggden och i 

konfliktdrabbade delar. Brist på lagar visar på hur problemet inte prioriteras av regeringen. 

Våldtäkt är förbjudet men inte inom äktenskapet om kvinnan är över 13 år. Även om det 

kommit flera politiska förändringar så har våldet mot kvinnor på landsbygden av den 

burmesiska armen inte upphört. Kvinnor är dessutom sällan involverade i fredsprocesser eller 

vid politiska beslut och har få instanser att lyfta frågan om sina rättigheter. 5 

 

3.3 Minoritetsgrupper i Burma 
 

I Burma finns det en stark tradition av spänning mellan olika religiösa grupper. Även om 

landets grundlag garanterar religionsfrihet så är det i praktiken den buddhistiska religionen 

som ges företräde. Få icke-buddhister eller etniska minoriteter innehar höga poster inom den 

civila förvaltningen eller i militären. Det har även funnits begränsningar för andra religioner i 

landet att bygga kyrkor och moskéer på somliga områden och platser i landet.  

Speciellt utsatt är den muslimska folkgruppen Rohingya i delstaten Rakhine, där den ökade 

yttrandefrihet har återföljts av framväxten av en stark nationalistisk buddhistisk retorik som 

inskränker främst det muslimska samfundet i Myanmar (Burma), 6 men även den kristna 

folkgruppen Kachina är extra utsatt.7 

                                                 
5  Utrikesdepartementet, ”Mänskliga rättigheter i Myanmar (Burma), 2013”, Regeringskansliet Stockholm, 

2013-2014, s. 9, länk: file:///C:/Users/Agerlund/Downloads/DM5-Asien%20och%20Oceanien-

Myanmar%20(Burma),%20MR-rapport%202013%20(1).pdf (Hämtad: 2017-05-13) 

6  Ibid  
7  Litner Bertil, Svårt för minoriteter i Burma, Svenska dagbladet, 2013-12-21, Världen, 

tillgänglig:https://www.svd.se/svart-for-minoriteter-i-burma, (hämtad: 2017-05-07)  

 

file:///C:/Users/Agerlund/Downloads/DM5-Asien%20och%20Oceanien-Myanmar%20(Burma),%20MR-rapport%202013%20(1).pdf
file:///C:/Users/Agerlund/Downloads/DM5-Asien%20och%20Oceanien-Myanmar%20(Burma),%20MR-rapport%202013%20(1).pdf
https://www.svd.se/svart-for-minoriteter-i-burma
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Även om situationen är värst ute på landsbygden så spelar religionen en central roll i landets 

hela kultur. Befolkningen i Burma har fått uppleva hur religionen kan tjänas som en 

politiskideologisk resurs för den som vill utöva förtryck mot andra.8 Burma är en förbundsstat 

och är indelad i sju olika delstater för de olika etniska minoriteterna, den största folkgruppen 

är burmeserna, även om tanken är att dessa delstater ska styra sig själva så ligger den riktiga 

makten hos militären. I landet finns det även över hundra etniska grupper, och det är 

konflikterna mellan dessa etniska grupper och den burmesiska majoriteten som är den största 

konflikten i landet. I Burma uppges 89 procent vara Buddhister, 4 procent kristna och 4 

procent muslimer, samt flera andra mindre religioner. Konflikterna och oroligheterna utspelar 

sig både mellan religionerna och de olika etniska grupperna.  9 

 

4 Teori 
 

Teorin för denna studie kommer att utgå från den omfattande rapporten ”Why do some men 

use violence against women and how can we prevent it”10 en kvantitativ studie från FN om 

mäns våld mot kvinnor i Asien och Stillahavsområdet. Studien har tagits fram av Partners for 

Prevention, A UNDP, UNFPA, UN Women och UNV för att skapa ett regionalt gemensamt 

program för förebyggande av könsbaserat våld i Asien och Stillahavsområdet. Med 

inspiration från detta kommer uppsatsens teori att utgå från den forskning som rapporten 

använder sig av; maskulinitetsforskning och den normativa bilden av kön som den största 

faktorn till varför det könsbaserade våldet sker. Rapporten presenterar sedan 

rekommendationer för hur ett förebyggande arbete gentemot könsbaserat våld bör gå till. 

Dessa rekommendationer belyser även de grundproblem som finns kring KBV. Dessa 

rekommendationer kommer att presenteras under avsnittet ”teorianknytning” eftersom 

rekommendationerna skapar en länk mellan teorin maskulinitetsforskning och själva 

genomförandet av intervjuer som senare kommer att presenteras.  

 

                                                 
8  Ibid s. 4 
9 FN-förbundet/UNA Sweden, Myanmar (Burma), 16-03-2016, Tillgänglig: 

http://www.globalis.se/Laender/Myanmar-Burma, (hämtad: 2017-05-10) 
10 Partners 4 prevention: Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. and Lang, J. (2013). 

Why Do Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent It? Quantitative Findings from 

the United Nations Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, 

UNFPA, UN Women and UNV, (elektronisk resurs:  

http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/p4p-report.pdf ) 

http://www.globalis.se/Laender/Myanmar-Burma
http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/p4p-report.pdf
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4.1 Maskulinitetsforskningen och normativa föreställningar om kön 
 

Teorin som rapporten använder sig av är forskning om maskulinitet. Detta för att bättre förstå 

kopplingen mellan män, kön, makt och våld. Att utforska maskulinitet hjälper därför till att 

sätta ljus på den komplexitet som råder när det kommer till hur normer kring kön formar 

individer kring attityder och utövande, på både individuell och strukturell nivå.  

 

Hur ska vi definiera maskulinitet då? I rapporten utgår de från definitionen ”ways of living for 

men”,11 både när det kommer till identitet och genom att följa det mönster av utövande som 

kan associeras med positioner av män i olika könssystem. Det finns självklart inte bara en 

maskulinitetssort utan detta varierar över tid, kultur och omgivning. Däremot finns det ofta en 

hierarkisk maskulinitet där en (eller flera) mönster av maskulinitet är socialt dominerande och 

andra är marginella.12 Detta kan även benämnas som hegemonisk maskulinitet.  

 

Forskaren Raewyn Conbells presenterade på 80-talet konceptet hegemonisk maskulinitet och 

hennes studie har sedan dess haft ett globalt inflytande.13 Connells definierar hegemonisk 

maskulinitet som det idealiserade sätt att vara man på, vilket kräver att andra män positionerar 

sig i relation till idealet och som legitimerar ”genusordningen”, dvs. mäns underordning av 

kvinnor.”14  Connell menar att även om det är få män som på daglig basis är medvetna om 

detta, så är det trots allt normativt eftersom det belyser den mest hedrande och socialt 

upphöjda normen till att vara man på. Detta ”tvingar” andra män att förhålla och positionera 

sig själva i relation till denna norm.15 Viktigt att benämna är också att även om den delen av 

maskulinitet är direkt länkad till mäns användande av våld gentemot kvinnor, så finns det stor 

skillnad mellan olika regioner och kulturer – alla män är inte förövare.  

För att förtydliga, du begår inte våldshandlingar för att du är man, utan för att du befinner dig 

i ett sammanhang där det är socialt normativt för män att använda sig av våld. Det är viktigt 

att tillägga att män även kan vara utsatta för våld från andra män. Det finns ett flertal olika 

studier inom forskningen som visar på att patriarkala strukturer inte bara skadar kvinnor utan 

också, i vissa specifika fall, även andra män. Studiens hypotes är att ojämlikheten mellan 

könen kan ses som den största grundorsaken till varför våld mot kvinnor sker. Studien 

                                                 
11  Ibid   
12  Falu, Warners, Miedema, Jewkes, Roselli, Lang, 2013, s. 12-13 
13  Ibid  
14 R. W. Connell and James W. Messerschmidt, Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept, Gender and 

Society, Vol. 19, 2005, Published by: Sage Publications. Inc. s.832  
15  Falu, Warners, Miedema, Jewkes, Roselli, Lang, 2013, s. 13 

file:///C:/Users/mskageg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VF2TH4FY/Sage%20Publications.%20Inc
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fokuserar primärt på mäns utnyttjning av intimt partnervåld mot kvinnor och våldtäkt av 

kvinnor som inte är deras partner, eftersom detta är den vanligaste formen av könsbaserat 

våld.16  

 

Studien undersöker mäns egna erfarenheter av våld, inkluderat sexuellt våld och homofobisk 

mobbning, och män som förövare när det kommer till sexuellt våld mot andra män. Detta 

gjorde det möjligt att genom studien dra associationer mellan mäns egna erfarenheter av 

specifika typer av våld och mäns användande av våld mot kvinnor. Med andra ord, våld 

används som ett verktyg för att underkasta kvinnan.17 

Att använda sig av denna teori för att förstå KBV är bra eftersom det ger en länk mellan de 

olika former av våld som tillsammans visar på hur dessa sociala strukturer och ojämlikheter 

mellan män och kvinnor, påverkar kvinnor negativt.  

 

Det finns en problematik kring att göra generaliseringar av både kvinnor och män och den 

normativa synen på kön, eftersom alla inte lever på samma sätt, eller upplever samma 

problem.18 Däremot kan vi trots allt se att människor i de flesta kulturer runt om i världen 

tenderar att definiera kvinnor och män utifrån deras könsroller, och på så sätt se dessa 

könsroller som naturliga och universella.19 Mannens roll, eller maskulinitet, i samhället, 

varierar i olika kulturer men det gemensamma draget är att det finns en övergripande syn på 

att mannen hierarkiskt sätt står över kvinnan och utgör en slags elit i samhället.  

 

Om det finns en social konstruerad norm om vad som anses vara ett lämpligt beteende för 

respektive kön så påverkar detta vår bild av oss själva och vår omgivning. Eftersom 

maskulina aktiviteter ofta anses vara mer värda än feminina påverkas därför våra identiteter 

och därigenom befästs ojämlikheten mellan män och kvinnor. Denna sociala konstruktion gör 

inte bara en uppdelning av män och kvinnor utan placerar det maskulina över kvinnan, och 

det är här vi kan förstå begreppet kvinnlig underkastelse. 20  

                                                 
16 Ibid 
17 Falu, Warners, Miedema, Jewkes, Roselli, Lang, 2013, s. 14-15 
18 O ́Shannassy, Térese,  Burmas Excluded Majority: Women, Dictatorship and the Democracy Movement. CIIR 

– Changing minds changing lives. 1997, s.14  

19 Sapiro, V, “When are Interests Interesting? The Problem of Political Representation of Women”. I: Phillipes, 

A (1998) Feminism and Politics. Oxford & New York: Oxford University Press, 1998, s. 163 
20 Runyan, A. S & Peterson V. S  Global Gender Issues in the New Millennium. [Elektronsik resurs] 

Westview Press), 2013, s. 6  
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4.2 Tillämpning av den teoretiska anknytningen 
 

Rapporten ”Why do some men use violence against women and how can we prevent it”, 

presenterar genom sin forskning ett resultat om vilka rekommendationer det finns för att bästa 

arbeta på ett förebyggande sätt gentemot könsbaserat våld och att ta hjälp från 

maskulinitetsforskningen. Den primära grundorsaken till könsbaserat våld mot kvinnor som 

presenteras är den strukturella ojämlikhet mellan könen som utgör en skadlig könsnorm. 

Mäns våld mot kvinnor handlar om mäns makt och kontroll över kvinnor, och dessa 

strukturella problem måste adresseras på varje nivå i samhället. För att arbeta förebyggande 

föreslås därför att ett förebyggande arbete gentemot könsbaserat våld behöver angripa 

maskulinitetsrollen samt att förändra sociala normer som är relaterade till att våld och 

underkastelse av kvinnan accepteras.21  

 

Att kvinnor utsätts för våld har till stor del därför med normaliseringen av våld att göra, 

många män accepterar och till och med tycker att kvinnan förtjänar detta. Denna inställning 

har sin grund i en ojämlikhet mellan könen och ett accepterande av denna olikhet är 

grundorsaken till att våld mot kvinnor sker.22 Därför behövs det arbetas med att förespråka en 

icke-våldsam maskulinitet och att arbeta med unga pojkar i en tid ålder för att adressera 

sexuellt våld. Att förespråka en hälsosam sexualitet för män och att adressera samtycke. Mäns 

våld mot kvinnor hänger starkt ihop med en bild av mannen som starkt sexuellt aktiv och 

överordnad kvinnan, vilket då ger honom rätt att utföra dessa övergrepp. Att se till att de som 

begår övergrepp också för ett straff och att det finns en rättslig konsekvens är också en viktig 

del i att arbeta förebyggande.23 Många män upplevde också att det inte fanns någon rättslig 

konsekvens på deras handlingar, och de upplevde inte någon negativ sociala konsekvens 

heller. Här var speciellt brist på lagstiftning när en våldtäkt skedde inom äktenskapet särskilt 

gällande.24 Eftersom lagar är med och bidrar inte bara till ett rättssystem utan även fungerar 

som en normgivande ton i samhället är det därför viktigt för att våldtäkter mot kvinnor ska 

minska.  

                                                 

 
21  Falu, Warners, Miedema, Jewkes, Roselli, Lang, 2013, s. 97-98  
22  Ibid  
23 ibid 
24 ibid  
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Utifrån detta teoretiska ramverk om vad som bör göras på ett förebyggande stadium kommer 

organisationerna att analyseras. Genom att använda mig av rekommendationerna har ett 

frågeformulär skapats med detta som underlag för att göra studien utifrån detta teoretiska 

ramverk. Frågeformuläret återfinns i slutet av studien i appendix.  

 

5 Metod  

Intervjuerna som utgör det förstahandsmaterial som denna uppsats grundar sig på 

genomfördes den 6 – 13 maj i Rangoon (Burma). Eftersom uppsatsen är en kvalitativ studie 

gjordes semistrukturerade intervjuer med sex personer från fyra organisationer. Det specifika 

med organisationerna var att de arbetade med förebyggande av könsbaserat våld bland en 

minoritetsreligiös grupp i Burma, eftersom de alla ingick eller röde sig i en kristen kontext. 

En av organisationerna arbetade mer åt det interreligiösa hållet, även om de kristna 

sammanhangen var mer omfattande.  

5.1 Metodval  

För att besvara studiens frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer. Dessa 

intervjuer gjordes individuellt med personer som aktivt arbetar med att förebygga könsbaserat 

våld i Burma. Intervjuerna var av respondentkaraktär vilket betyder att det syftar till att 

komma åt människors uppfattning och upplevelser om någonting. 25 

Detta passade studien bra då syftet är att undersöka hur det förebyggande arbetet mot 

könsbaserat våld ser ut i Burma. Genom semistrukturerade där intervjupersonerna får 

möjlighet att svara på öppna frågor kan information om deras egna upplevelser om 

grundorsaker, arbetssätt och möjliga lösningar inhämtas. Eftersom studien är både 

beskrivande och förklarande är material av kvalitativ karaktär bäst lämpad. I studien vill jag 

komma åt de förklaringar och beskrivningar som personerna återger om sin egen verklighet.  

                                                 
25 Esaiasson, P, Giljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L, Metodpraktikan – Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. Vällingby: Norstedts Juridik AB, 2007, s. 291 



 14 

5.2 Urval  

Urvalet av personerna som intervjuats har skett genom bekvämslighetsurval. Svenska kyrkans 

internationella arbete och deras utsända personal som är baserad i Rangoon har bistått med 

hjälp att få kontakt med intervjupersonerna. Eftersom Svenska kyrkans internationella arbete 

aktivt stödjer organisationer som arbetar förebyggande mot könsbaserat våld var det ett lätt 

sätt att få en bra ingång till de personer som skulle vara med i intervjuerna.  

Detta innebär att organisationerna som intervjuades är organisationer som befinner sig i en 

religiös kontext i Burma. Inte nog med detta så tillhör dom en minoritetsreligion i 

Burma eftersom 90% av landets invånare tillhör den Buddistiska religionen och endast 4% 

kristendomen. 26 

Utifrån detta har personerna som intervjuats arbetat högt upp i organisationerna. Detta 

eftersom de har specifik kunskap inom området könsbaserat våld och situationen i Burma. 

Även språkkunskaper inom engelska var viktigt då det inte fanns möjlighet att anlita en tolk. I 

en av intervjuerna hade personen själv med sig en tolk eftersom hen upplevde osäkerhet kring 

att prata engelska.  

Svenska kyrkans utsända personal gav förslag på tre organisationer att intervjua och av dessa 

tre organisationer svarade endast en organisation. Den organisationen ingick i sin tur i ett 

större nätverk i Burma, Gender Equality Network, som sedan bistod med flera organisationer 

att kontakta. Urvalet av intervjupersonerna skedde därför bara genom de kontakter jag fick, 

det vill säga bekvämlighetsurval. Antalet intervjuer styrdes av tid och omfattning på 

uppsatsen, därför blev sex intervjuer ett lagom antal. Samtliga personer intervjuades i 

Rangoon, där de också arbetade och har sina kontor.  

5.2.1  Presentation av intervjupersoner och organisationerna  

Alla personer som intervjuades hade flera års erfarenhet att arbeta i en organisation med 

kvinnors rättigheter, könsbaserat våld och jämställdhet på olika sätt. Intervjupersonerna var 

mellan 32-65 år gamla och fyra personer var kvinnor och två var män.  

Intervjuperson 1 - Thingaha Gender Organization  

                                                 
26 Ibid, s. 9  
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Intervjuperson 2  - Women coordinator/University Christian work (Myanmar SCM)  

Intervjuperson 3 - Ecumenical Women Work 3MDG MNCH Project – Paletwa –  

Intervjuperson 4 - Child assistent pastor Ecumenical church, (tidigare anställd på Myanmar 

council of churches, MCC)  

Intervjuperson 5 - Myanmar Council of Churches (MCC)  

Intervjuperson 6 - Blessing law firm  

5.3 Tillvägagångssätt och genomförande  

Intervjuerna startade med en presentation av syftet med intervjun, en bakgrund till uppsatsen 

och varför just de var intressanta att intervjua till uppsatsen. Sedan fick de också en förklaring 

till hur jag fått kontakt med dem och att även fast Svenska kyrkan hjälpt till med kontakten 

var de inte inblandade i denna uppsatsen och att det inte finns något rätt eller fel svar i de 

frågor som de skulle bli ställda. De blev även tillfrågade om det var okej att intervjuerna 

spelades in. Att informera om inspelning och få ett godkännande samt att ge information om 

syfte till intervjuerna är speciellt viktigt i inledningen av intervjuerna. 27 

Plats och tid för intervjuerna var mellan den 7–13 maj 2017 på dagtid (burmesisk tid) och 

intervjupersonerna bestämde plats och tid. Samtliga intervjuer utspelade sig därför i miljön 

där intervjupersonerna arbetade, dvs. de olika organisationerna. Intervjuerna blev mellan 

00.40-1.30 timmar långa detta för att få till inte allt för långa intervjuer då ett för stort 

empiriskt material blir svårare att bearbeta.  

I inledningen av intervjuerna ställdes frågor om organisationen i stort, deras tjänst och hur 

länge de arbetat för att få igång en bra stämning och få förståelse för kontexten de befinner sig 

i. Efter det följde frågor om organisationens syfte och varför det är viktigt att arbeta 

förebyggande med könsbaserat våld. Därefter kom mer konkreta frågor kopplade till 

uppsatsens syfte och frågeställningar med utgångspunkt i frågeformuläret med ett försök att 

ställa så öppna frågor som möjligt så att intervjupersonerna också fick leda och styra samtalet.  

                                                 
27 Eriksson-Zetterquist, U & Ahrne, G, Att få kunskap om samhället genom att fråga folk”. I: Ahrne, G & 

Svensson, P (red.)Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB, 2011, s. 53 
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Detta var lättare i de fall där intervjupersonerna behärskade engelska bra. Två av intervjuerna 

blev mindre självgående vilket krävde en större styrning av intervjun. Eftersom intervjuerna 

var semistrukturerade så var frågorna förutbestämda, men intervjuerna blev olika eftersom de 

olika intervjupersonerna hade olika kunskapsområden samt att deras svar ledde till 

följdfrågor. Däremot var frågeformuläret ändå en grund där alla frågor skulle bli besvarade.  

Samtliga intervjuer skedde på engelska och frågorna var formulerade på ett enkelt och 

vardagligt språk. Flera gånger under intervjuerna behövde frågorna förenklas ännu mer. För 

att se till att intervjupersonerna förstod mig och att jag förstod dom ställde jag kontrollfrågor 

och sammanfattade svaren. Hos två av intervjuerna blev språkbarriären ett problem och flera 

stycken från dessa intervjuer kommer inte att användas eftersom det inte går att vara säker på 

vad personerna faktiskt menade.  

5.3.1 Bearbetning av insamlat material  

Det inspelade materialet bearbetades genom transkribering. Efter transkribering lästes 

materialet noga igenom och överflödig information, upprepningar och långa passager av 

förklarande av ord på engelska togs bort för att ha ett bra material att arbeta ifrån.  

Därifrån användes nyckelord som gjorde det lättare att sålla i texten och få fram det som var 

viktigast för analysen sett till frågeställningarna och syftet med studien, detta gjordes dock 

utan att ta bort viktiga nyanser som råder kring frågorna.28 I bearbetning av materialet har som 

sagt specifika ledord använts för att välja ut de delar från intervjuerna som var särskilt 

intressanta för denna studie. Materialet har därför noga bearbetats för att hitta ett tydligt 

mönster.  

Resultatet och analysen har därför delats upp i fyra olika teman:  

1. Sociala normer kring kön  

2. Maskulinitetsnormen 

3. Religiösa kontexten 

                                                 
28 Rennstam, J & Wästerfors, D, Att analysera kvalitativt material. I: Ahrne, G & Svensson, P (red.) (2011) 

Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB, 2011, s. 194  
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4. Könsbaserat våld 

Genom att låta dessa olika teman vägleda analysen så har en så kallad tematisk analys 

använts. Denna analys har en induktiv ansats vilket betyder att det inte finns en exakt modell 

utan att det istället bygger på nyckelbegrepp och teman för att på ett fritt sätt kunna använda 

sig av materialet och låta de olika teman leda resultatet och analysen. 29 

Inom de olika temana har en genomläsning av materialet gjorts för att skapa en 

sammanhängande bild av de olika svaren. Direkta citat har använts på många ställen för att 

återge huvuddragen i de funna teman dessa har angetts på engelska och är direkta översatta. 

Syftet med studien och dess frågeställningar har också varit vägledande i urvalet från 

materialet eftersom det då varit lättare att besvara frågorna, därför har det varit ett ständigt 

återkommande till frågeställningarna när materialet analyserats.  

5.4 Etiskt förhållningsätt  

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns vetenskapsrådets etiska principer 

vilka har varit till god hjälp för att göra intervjuerna. I dessa principer och krav är upprättade 

för att se till att personen som intervjuas respekteras och får sina rättigheter tillgodosedda. 

Därför ska intervjupersonen innan intervjun börjar få veta syftet med intervjun och studien, 

detta kallas informationskravet. Intervjupersonen har även rätt till att avbryta intervjun eller 

att inte besvara en del av frågorna, detta uppfyller samtyckeskravet. Intervjuerna är även 

anonymiserade och inga namn på personer finns med i uppsatsen vilket uppfyllde 

konfidalitetskravet. Till sist utgick min metod från nyttjandekravet vilket betyder att 

intervjuerna, det så kallade insamlade materialet används till endast uppsatsen och inget 

annat. 30 

5.5 Metoddiskussion  

När det kommer till att hitta mönster i en text och att sedan göra en analys på det insamlade 

materialet så sker en tolkning, denna tolkning byggs upp genom dels den som gör 

                                                 
29 Halvorsen, K, Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 1992 s. 131  

30 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 1990, s. 7-14 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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undersökningen men också personen som undersöks.31 Som forskare är du påverkad av 

den omgivning du befinner dig i, din bakgrund, och andra sociala faktorer som klass, kön och 

kanske specifikt i denna kontext geografisk plats. Vi förstår saker utifrån en rad 

förutsättningar och är ingen tabula rasa (oskrivna blad) vilket givetvis påverkar vår analys. 32 

Det avstånd som finns mellan både forskare och i detta fall personerna som intervjuats är 

viktigt att fundera över, framförallt inom kvalitativa undersökningar. Det är viktigt att det 

finns ett förtroende mellan den som intervjuas med den som intervjusvar, samtidigt ska det 

inte bli för personligt. 33 

I denna studie finns det en närhet i och med förmedlingen av kontaktpersonerna genom 

Svenska kyrkan. Svenska kyrkan stödjer flera av dessa organisationer (inte alla) med 

finansiering vilket gör att personerna som intervjuades kan ha detta i åtanke. Detta var positivt 

då vi hade en gemensam kontaktyta vilket kan öka förtroendet och göra att dem kände sig 

trygga. Däremot hade inte min uppsats något med Svenska kyrkan att göra vilket också 

respondenterna var medvetna om.  

 

5.5.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten hos en studie är hur tillförlitliga resultaten som kommit ur studien är. Det 

innebär att om samma studie gjordes en gång till skulle det ge liknande resultat. Fokus i 

uppsatsen ligger på intervjuobjektens egna beskrivningar av problem med könsbaserat våld 

och organisationernas förebyggande arbete emot detta samt hur det är att agera inom 

kontexten för en minoritetsreligion. Eftersom olika personer kan ha olika uppfattningar 

beroende på vilken organisation man jobbar på, hur länge man jobbat eller vilken position 

man har inom organisationen så skulle resultatet kunna variera en del om man gjorde samma 

studie inom samma grupp organisationer i Burma. Man kan dock inte generalisera över några 

större grupper som exempelvis kristna minoriteter i andra asiatiska länder eller andra 

minoritetsreligioner inom Burma eftersom studien är så fokuserad på en smal grupp. Men 

                                                 
31 Sprague, J, Feminist Methodologies for Critical Researchers - Bridging Differences. Oxford: 

AltaMira Press, 2005, s.130 
32 Gilje, N & Grimen, H, Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos AB,1992, s. 

179 
33 McCracken, G, The Long Interview. California: SAGE Publications Inc, 1988, s. 22-23  
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eftersom det är en liten grupp som studien riktar sig mot så är studiens reliabilitet god.  

Studien bygger också på intervjupersonernas uppfattning om deras verklighet och inte på den 

objektiva verkligheten vilket innebär att resultaten visar på en del av sanningen och inte 

nödvändigtvis hela bilden och kan istället ses som början på ett bidrag till ytterligare 

forskning. Uppsatsen strävar efter att skapa en djupare förståelse för ett socialt fenomen 

könsbaserat våld, genom att fokusera på individens upplevelser och berättelser.34  

5.5.2 Validitet 

Validitet innebär hur väl en studie mäter det man verkligen vill mäta, har vi uppnått god 

validitet har vi också undersökt det vi sagt att vi ska undersöka. Det behöver finnas ett 

samspel mellan den teoretiska definitionen som forskaren utgår ifrån och den operationella. 

35 Studiens syfte är att undersöka hur organisationer arbetar med könsbaserat våld och 

eftersom intervjupersonerna var relativt få så kunde det enkelt fastställas att den 

informationen var giltig.  Eftersom studien bygger på kvalitativa intervjuer där 

intervjupersonerna har fått öppna frågor med utrymme för följdfrågor och att approachen till 

intervjuerna var av en explorativ karaktär så innebär det också att man kunde ifrågasätta, 

kontrollera och låta intervjupersonerna motivera sina påståenden. Detta gör också att 

informationen höll hög validitet.  

 

 

6 Resultat och analys  
 

6.1 Sociala normer kring kön  
 

” In Myanmar they think men have to be dominant in the society beccause the patriarchy is 

really rooted. ” 36  

Flera av respondenterna beskrev könsnormen som väldigt tydlig och djupt rotad i samhället. 

Kvinnans roll beskrevs som starkt förknippade med hemmet och familj och mannens roll var 

                                                 
34 Esaiasson et al. 2007, s. 291-292,  
35 Larsen, A. K, Metod helt enkelt. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2009, s. 40-41 
36 Intervju 2, 2017   
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istället associerat som en ledare och beslutsfattare. Dessa roller var tydliga i samhället och i 

de kontexter som organisationerna befanns sig i. En av respondenterna beskrev det så här;  

 

”I’m Presbyterian, no women are pastor among 4 00 congregations. In MCC we are 14 

dominations, very few women, so most of the boarding pastors are men, and culturally women 

should be in the home and kitchen and in the back of men – women should be subordinated 

to men.”37 

 

I den religiösa kontexten som organisationerna ingick i var det väldigt svårt för kvinnor att bli 

pastorer/präster detta förklarade en respondent med att samhället i stort men även inom 

kyrkan, inte är redo för att se kvinnor i ledande och beslutsfattande roller. Kvinnor deltar i 

stor utsträckning aktivt i kyrkolivet och i andra sociala sammanhang men de innehar få 

beslutsfattande roller på dessa platser och väldigt sällan fick kvinnor titlar - detta påverkade 

och förstärkte könsrollerna. 38 

 

”all the time they’re just keept in the house and in the kitchen… so even if they have the 

management skill, they don’t have a space to apply that kinds of skill.”39 

 

Här lyfte en respondent fram att det krävs att fler kvinnor blir ledare på högre positioner i 

samhället och i kyrkan så att kvinnor får flera exempel och förebilder att se upp till.  

 

”The model is important. Nowday, when Aung San Suu Kyi is leading our country, some men 

are; -oooooh, okey.” 40 

 

Ett av arbetssätten för att förändra detta var att uppmuntra män och kvinnor att byta roller; att 

uppmuntra kvinnor att i högre utsträckning gå ut utanför hemmet och för män att istället vara 

hemma mer och ta hand om hemmet. Det var dessutom viktigt att studera och lära sig mer om 

de stereotypa könsrollerna och den diskriminering av kvinnor som underblåser detta. Flera 

uppgav även att detta höll på att förändras men att det framförallt var svårt att ändra dessa 

roller på landsbygden. 41 

                                                 
37 Intervju 3, 2017 
38 Intervju 3, 2017 
39 Intervju 2, 2017 
40 Intervju 1, 2017  
41 Intervju 1, 2017 

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/subordinated
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Dessa olika könsroller påverkade även organisationernas arbetssätt med kvinnor och män;  

ibland var det en mix med både män och kvinnor men samtliga organisationer förutom en 

som enbart arbetade med kvinnor, hade också uppdelade grupper. Först så började arbetet 

med kvinnorna för att stärka dem och efter en tid kunde även männen bjudas in till samtal och 

aktiviteter. En del kvinnor påverkades negativt av detta; ”Some women are not happy 

beccause some women leaders are feeling; oh our project is sent to the men..” 42   

 

Samme respondent menade att detta ändå var viktigt för att få med sig männen på tåget och 

kunna utveckla ett arbete där både män och kvinnor aktivt arbetar för att förebygga 

könsbaserat våld. Män tenderade också i en högre utsträckning att ta mer plats i dessa frågor 

och de män som valde att engagera sig tog för sig mer; ” They start very soon to talk in the 

highest level: -We want to talk with the local authority, we need to conduct a sixteen day of 

activism, we will conduct a human rights case”.43  

 

Det lyftes även fram att flera av de problem kring könsnormer som organisationen ser hänger 

kvar från generation till generation i familjer och speciellt hos de äldre där den patriarkala 

normen är djupt rotad. Det var generellt sätt lättare att arbeta med yngre personer kring dessa 

frågor och tala om sociala normer men däremot var den äldre generationen svårare att nå. 

Eftersom äldre människor i den burmesiska kulturen har mer makt och är högre upp i 

hierarkin så påverkar det även de yngre;  

 

”The young generations want to see people as people but older people makes rules and 

regulations that the women should be like this and the man be like that.  So it is very hard to 

break the rules.”44 

 

En respondent beskrev även att kvinnor behövde prestera bättre än män för att uppnå samma 

position som en man. Om en manlig ledare begick något fel så fick han förslag eller 

rekommendationer, om en kvinnlig ledare begick något fel passade hon inte som ledare.45  

 

                                                 
42 Intervju 1, 2017 
43 Intervju 1, 2017 
44 Intervju 2, 2017 
45 Intervju 5, 2017 
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En av organisationerna ordnade en skrivar-workshop och sedan tävling för kvinnor där de 

som deltog fick skicka in korta noveller. Detta gjordes för att uppmuntra kvinnorna att skriva 

mer och för att en dag kunna publicera texter i tidningar, det var ett sätt att stärka kvinnorna 

och ge dem mer självförtroende; ”Through this pogram the participants themselves will be 

empowered”. 46  

 

 

6.1.1 Analys – Sociala normer kring kön 

Den normativa bilden av kön var en viktig fråga för organisationerna att arbeta med då detta 

befäste och upprätthöll diskriminering av kvinnor. Genom att kvinnor blev behandlade på ett 

sätt gjorde det också att många män inte insåg att de diskriminerade kvinnor, även kvinnor 

själva var inte alltid medvetna om detta, detta var extra tydligt inom äktenskapet där det 

beskrevs att många inte kände till eller ens förstod att de hade rättigheter där. Det fanns en 

komplexitet kring hur arbetet med män skulle vara, även om dom flesta 

organisationerna/respondenterna tyckte att det var viktigt att män också fick ta del av kunskap 

och utbildning så fanns det delade meningar kring hur detta skulle ske. Här var det en mer 

komplex bild av arbetssättet då det var svårt att både försöka bryta sociala normer kring kön 

och framförallt ge kvinnor ett utrymme att växa i sitt ledarskap och minska diskrimineringen 

av kvinnor, samtidigt som det var svårt att förändra dessa normer om inte männen var 

medvetna om dem. En organisation som riktade sig mer till unga människor hade lättare med 

detta. Det kan bero på den förklaring som angivits kring att de yngre människorna i samhället 

var mer öppna för förändring, i de grupperna gick det att prata om dessa ämnen. Speciellt 

uppenbart blev det att många män hade svårt att lyssna på kvinnliga ledare som utbildade i 

dessa frågor och att det därför behövdes fler män som utbildade i frågan. Det befäste 

könsnormerna även inom organisationerna och hur de behövde förhålla sig till detta. Att bryta 

de sociala normerna kring könsrollerna beskrevs som väldigt svårt, men samtliga 

organisationer ansåg att detta var en viktig del i arbetet med könsbaserat våld. Detta stämmer 

väl in på de rekommendationer rapporten ger kring att bryta med sociala normer som 

accepterar våld och underordning av kvinnan47, då diskriminering bygger på djupt rotad norm 

av underordning. Dock visar svaren från respondenterna att detta kan vara svårt att arbeta med 

i praktiken för att inte återigen hamna i tidigare roller och ytterligare befästa dem.  

                                                 
46 Intervju 3, 2017 
47 Falu, Warners, Miedema, Jewkes, Roselli, Lang, 2013, s. 98-99 



 23 

 

Att arbeta med att stärka kvinnors självförtroende var också en viktig del i arbetet eftersom att 

kvinnor från tidig ålder inte får någon uppmuntran kring att ta plats eller inneha 

beslutsfattande och ledande roller i allmänhet. Eftersom strukturerna sitter så pass djupt är 

även kvinnors egen självbild viktig att arbeta med.  

 

6.2 Maskulinitetsnormen  
 

”Beccause there is no space for, as i mentioned for men to express their feelings, to reduce 

their emotions, so we promote men to; -You have the right to cry, you have the right to talk 

about or express your feelings, you have to relieve feelings by talking about your problem to 

others.”48 

 

 

När ordet maskulinitet presenterades och att det finns olika roller för män beskrev samtliga att 

den rollen var att vara en ”ledare”, ”stark”, ”ha kontroll” ”vara atletisk”, ”inte visa känslor”.  

En av respondenterna beskrev denna typ av maskulinitet som ”the dark side of masculinty”49 

och att organisationen därför arbetar med att ta fram en positiv maskulinitet.  

 

En av dom som intervjuades svarade att han själv gick emot normen vid flera tillfällen då han 

tvättade sin frus kläder hemma och lagade mat. Det var inga problem när han var i Rangoon 

men däremot när han åkte tillbaka till landsbygden där stereotyperna av hur en man skulle 

bete sig var väldigt starka och därför svårare att gå emot. Flera av respondenterna lyfte den 

snäva mansbilden som ett problem, speciellt bland unga stundeter bedrevs det ett arbete för 

detta som citerats ovan. Att få män att börja prata om sina känslor och våga visa sig svaga var 

en del i  det förebyggande arbete mot könsbaserat våld. Många män känner sig lättade efter att 

få höra detta svarade en av respondenterna som främst arbetade med studenter och unga 

vuxna med dessa frågor. 50 

 

Något som lyftes var den positiva maskuliniteten, att gå ifrån våldet som varit starkt 

förknippat med maskulinitet och istället rikta in sig på partnerskap och ett gott ledarskap 

                                                 
48 Intervju 2, 2017 
49 Intervjuperson 1, 2017 
50 Intervjuperson 2, 2017 
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tillsammans. Så att istället för att prata om ledarskap utifrån kön så handlar det om bra 

ledarskap och partnerskap. 51  

 

Den maskulinitet som råder i samhället idag menade en av respondenterna var med och 

skapade mer våld i samhället; “We hear a lot about gender based violence, a lot of violence 

against women, rape case, men killing each other, it is practicing the dark side of masculinity, 

so we need to practice positive masculinity and positive feminity.”  

 

Flera av respondenterna beskrev att de började se en liten förändring i mansrollen i sina 

sammanhang, där fler män började ta mer ansvar hemma men att det fortfarande var så pass 

ovanligt att det utifrån sågs som onormalt. Det svåraste var att försöka få männen att förstå att 

de själva var en del i de strukturer som rådde kring detta.52 

 

Att arbeta med män och könsbaserat våld var en relativt nytt tillvägagångsätt då detta tidigare 

bara varit ihopkopplat med kvinnor och varit en fråga som lyfts i kvinnogrupper. Eftersom 

kvinnor tenderar att vara ledare och utbilda i frågor som rör jämställdhet och könsbaserat våld 

så beskrevs det från en respondent som svårare att få män att lyssna och engagera sig.  

 

”Before we have no men training in gender because more of the gender trainers are 

women.”53  

 

Den positiva maskuliniteten kunde också vara en del av det mjuka patriarkatet beskrev en av 

respondenterna. Att arbeta med både män och kvinnor kunde därför vara väldigt svårt när det 

kom till att involvera män i frågan om stärkandet av kvinnan och hennes rättigheter. Att detta 

behövde göras på ett noggrant och försiktigt sätt så att kvinnan inte ännu en gång blev 

diskriminerad. 54 

 

”I don’t know why, maybe because our culture or context, I don’t know why but some of the 

men use positive masculinity again as a soft patriarchy, because they said ”- Oh you are 

weak don’t go there it’s dangerous, we’re going to protect you”, “-Please keep quiet, we will 

                                                 
51 Intervjuperson 1, 2017  
52 Intervjuperson 5, 2017 
53 Intervju 4, 2017  
54 Intervju 5, 2017 



 25 

do that on behalf of you.”. So, we became again in the comfort zone, historically we are 

discriminated.” 55 

 

6.2.1 Analys – Maskulinitetsnormen  

 

Här var det tydligt att organisationerna såg en koppling mellan den rådande 

maskulinitetsnormen och könsbaserat våld. Att män inte får visa sig svaga eller visa känslor 

ansågs som något negativt och något organisationerna ville arbeta mer med. Att män inte var 

delaktiga i arbetet eller intresserade av det könsbaserade våldet beskrevs också som ett stort 

problem. För att vända på vad maskulinitet kan innebära och den norm som råder arbetade en 

av organisationerna fram ett ”positivt budskap” kring detta – då det behövdes få fram en ny 

bild av vad en man kan vara – detta stämde väl överens med flera av de rekommendationerna 

som givits, dels att förespråka en maskulinitet som var befriad från våld och som istället var 

orienterad mot jämlikhet och jämställdhet, även att låta män i tidig ålder få lära sig att visa 

och uttrycka känslor. 56 Däremot finns det en risk för det som en av respondenterna gav 

uttryck, nämligen att det skapas en mjuk diskriminering, och att rollerna på så sätt ändå är 

kvar. Att män i hög utsträckning inte vill engagera sig för frågan var också för att många män 

hade svårt att lyssna och acceptera kvinnor i ledande roller. Detta visar på den svårighet som 

finns för organisationerna att skapa en förändring i samhället och öka mäns engagemang och 

samtidigt inte falla i samma mönster och kompromissa med sitt eget arbete. Ett försök att ”gå 

runt” problemet kring att män inte ville lyssna på kvinnliga ledare var att fokusera på vilka 

kvalifikationer som behövs för en ledare och inte vilket kön. Istället för att fokusera på de 

rådande normerna kring att män i grunden är ledare så kan fokus på vilka kvalifikationer som 

behövs öppna upp för ett accepterande av både kvinnor och män som ledare.  

 

Att den rådande maskulinitetsnormen var problematisk och behövde förändras var en viktig 

del för samtliga organisationer. Men från det blev svaren olika vilket ger en bild av att det är 

något som var både komplicerat för organisationerna samt nytt och outforskat.  Genom att 

informera om att även män, precis som kvinnor, har rätt till en annan roll samt att lyfta fram 

de positiva fördelarna med att släppa denna maskulinitet så blir det även bättre för männen 

själva, sågs som den bästa lösningen.  

                                                 
55 Intervju 5, 2017 
56 Falu, Warners, Miedema, Jewkes, Roselli, Lang, 2013, s. 99 
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6.3 Religiösa kontexten – vilka utmaningar finns det?  
 

Den religiösa kontexten i landet beskrev utifrån två perspektiv. Dels hur det var att vara en 

minoritetsreligion och där fanns det olika uppfattningar. Det andra var hur det var att agera 

inom det kristna samfundet, där fanns det lite mer av konsensus, även om det också varierade 

en del.  

 

Alla respondenter som arbetade i en religiös kontext svarade att den absolut svåraste gruppen 

att nå i samhället var religiösa ledare; ”I think they understand, but they don’t want to share 

power, if they give a women right they will have to share their power.”57  

 

Här pratade respondenterna dels om präster/pastorer i kyrkorna men även munkar från de 

buddistiska samfunden och andra religiösa ledare med mycket makt. 58 Det fanns en stark 

motsträvighet kring att prata om jämställdhet och könsbaserat våld i många religiösa 

sammanhang och speciellt ämnena om sexuella rättigheter och HBTQ-frågor, vilka är 

nästintill omöjliga att lyfta. Här fanns det flera öppningar genom yngre människor, både inom 

kyrkan, men även inom interreligiösa samarbeten och då främst med unga muslimer och unga 

buddister. Unga människor bjöd in organisationerna i högre utsträckning för att lära sig mer 

om hur det könsbaserade våldet ska förebyggas. Trots detta var religiösa ledare viktiga att nå 

ansåg de flesta av organisationerna och ett framtida mål eftersom dessa ledare har mycket 

makt och möjlighet att förändra. 59 

 

För att lyfta frågan om könsbaserat våld i kyrkor och kristna sammanhang, bland ledare och 

aktiva så behövdes detta göras utifrån ett bibliskt perspektiv. Det var den mest användbara 

approachen. Genom att hitta teologiska argument fanns det en öppning för att kunna skapa 

förändring i dessa frågor i kyrkan. En stor del av arbetet gick ut på att övertyga de kyrkliga 

ledarna på ett respektfullt sätt. Genom att i organisationen som respondenten själv arbetade i 
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58 Ibid 
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visade på att många kvinnor hade höga roller var också ett sätt att påverka med goda 

exempel.60  

 

En annan stor utmaning enligt en av respondenterna var att många sköt ämnet ifrån sig 

eftersom de hävdade att det inte var ett problem inom kyrkan eftersom kristna inte begår 

sådana typer av handlingar; ”…that is our challenge, beccause sexual harassment is 

everywhere and discrimination everywhere… sometimes follow abuse. But they think we 

Christians will never commit like that GBV, so there will be no GBV cases in the christian 

family, or there will be no GBV in the christian community. So sometimes its very challening 

for us. 61 

 

Det rådde olika meningar om hur organisationernas frihet var som kristen aktör, en av 

respondenterna svarade att det inte var något hinder alls, eftersom att även om de tillhörde en 

minoritetsreligion så var de fortfarande en del av den burmanska etniciteten; ”so we can walk 

freely and then the community accept the church based acitivity beccause we are not limited. 

Provides services to the community people, we don’t have such kind of difficulties.”62  

 

Detta stämde även in på en annan respondents beskrivning då hen svarade att de kristna 

samfunden under en längre tid i Burma har varit accepterade för sitt diakonala arbete.  

Men att det överlag var oroligt mellan de olika religionerna i Burma eftersom militärregimen 

försöker att splittra grupperna. Detta gjorde att det fanns hinder för alla organisationer som 

arbetade med frågor som rörde välbefinnande, fred och människors rättigheter, oavsett 

religion. 63 

 

Två andra respondenter menade istället att de upplevde dubbla påtryckningar, en från 

samhället eftersom dem inte passade in i normen, och en från kyrkan själv som inte ville lyfta 

dessa typer av frågor. Påtryckningen från samhället handlade om att religiösa institutioner 

uppmanades att bara agera som det, och inte lyfta andra frågor som inte hör till religionen; ”- 

Please only walk your faith based issues, don’t political issues. But for the christians it is very 

connected.” 64  

                                                 
60 Intervju 5, 2017 
61 Intervju 5, 2017  
62 Intervju 5, 2017 
63 Intervju 1, 2017 
64 Intervju 3, Intervju 2, 2017 
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Eftersom att många buddistiska munkar var förbjudna att ägna sig åt sekulära problem, så var 

det även ett problem för kristna att göra detta sa respondenten; ”We have to be 

careful….because according to the Buddisths views all religious organizations are encourgae 

to talk only religious questions.” 65 

 

En av respondenterna som arbetat under en lång tid med dessa frågor lyfte att hen också hade 

börjat fundera att arbeta utanför kyrkan istället eftersom hen tyckte att det var lättare i 

samhället i stort än i kyrkan; ”I would like to change my walk from faith-based to CSO, to do 

openly, to walk with these gender issues so among the churches and among faith based it is 

not easy to walk with these issues.” 66 

 

6.3.1 Analys – religiösa kontexten 

Det verkar finnas liknande kulturer och strukturer i de olika religionerna i Burma eftersom det 

vid flertal tillfällen nämns från olika håll, och inte bara ledare inom kyrkan nämns utan även 

religiösa ledare i stort. Eftersom det både finns en stark motvillighet att lyfta frågan om 

könsbaserat våld i dessa institutioner. Termer som makt användes mycket vilket ger en 

förståelse för vilken viktig roll religionen har i landet när det kommer till var makten i 

samhället återfinns. Det verkar vara svårt att agera utanför den religiösa kontexten eftersom 

den genomsyrar hela samhället, och att kultur, tradition och religion går in i varandra.   

 

Samtidigt får vi en bild av att arbetet i kyrkan också är komplicerat, där flera ändå uppgav att 

de kände att de som kristna skulle vara på ett visst sätt men att detta inte passade utanför den 

kontexten, att de ständigt behövde förhålla sig till något annat. Det var andra som inte alls såg 

något problem med att agera som en kristen aktör och kanske var det organisationer som hade 

mer erfarenhet från av att arbeta i samhället i stort och var mer accepterande utifrån sitt 

diakonala arbete i samhället.  

 

Däremot verkade samtliga ha svårt att lyfta politiska ämnen på agendan som religiösa 

organisationer, vilket är, sedd till Burmas politiska situation som diktatur, försåtlig. 

Organisationerna får praktisera sin religion och ämnen kopplade till dessa men är ämnena mer 
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av politisk karaktär och aktivistiska är det svårare. De öppningar som fanns i kyrkan var att 

använda sig av bibeln och teologi för att närma sig känsliga ämnen, vilket det fanns en stor 

entusiasm för hos flera av respondenterna. Sammanfattningsvis var organisationerna 

påverkade av sin roll som minoritetsreligion, men inte alla upplevde att detta var ett problem. 

Framförallt yngre människor från de tre största religionerna i Burma var mer öppna för en 

dialog om både könsroller och könsbaserat våld vilket flera av organisationerna då menade 

var ett tecken på att det gick att arbeta förebyggande, men att det tar tid.  

 

6.4 Könsbaserat våld 
 

”The very big issue is violence against women, and some small issue is violence against men 

and another important issue is violence against LGBT. So this three things are linked 

together.”67 

 

 

Könsbaserat våld beskrevs av respondenterna som något som dom såg främst drabbade 

kvinnor, men även barn och män i en utsträckning och HBTQ-personer. Det beskrevs att 

diskriminering av kvinnor var en vanligt förekommande form av könsbaserat våld och det 

rådde en stor okunskap om detta och att det var en del av det könsbaserade våldet i sig.  

 

” For example, the medical school –they have limitation about the score – so it has different 

score between men and women, so it is not the same, so for example for men it need a five 

hundred score, to enter the medical university but for women it’s more than that, it’s really 

unfair. But people don’t now it’s a kind of violence. 68 

 

 

Samtliga organisationer arbetade med medvetenhet och upplysning kring frågan. Genom att 

ge kunskap om det och upplysa människor kring problemet så skulle det vara ett steg på 

vägen. Speciellt diskriminering av kvinnor var vanligast och också den typen av könsbaserat 

våld som många inte insåg var fel eller diskriminerande utan en naturlig del i den kulturella 

och sociala normen som alla ingick i.  
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”…Sometimes they intentionally committing the GBV like the discrimination we raise their 

knowledge on the GBV first and then we provide them with the reform system.” 69 

 

Mycket av arbetet handlade om att först och främst nå ut till kvinnor med att förse dem med 

information och att de i sin tur sedan kunde förse andra med detta, att skapa ”women rights 

defenders”. Genom att stötta kvinnor och berätta för dom om sina rättigheter var det många 

som blev uppfyllda och insåg sitt värde, beskrev en respondent. 70 

 

En av organisationerna som aktivt arbetade med att förmedla kunskap om de rättigheter och 

lagar som fanns för kvinnor lyfte också att bristen på ett rättssystem som skyddade kvinnan 

mot sexuella övergrepp gjorde att många kvinnor inte vågade anmäla sina övergrepp trots 

kunskap om ämnet. Detta skapade både rädsla och osäkerhet hos kvinnorna. 71  

 

Samtliga respondenter svarade att dem tyckte att det var svårt att arbete med könsbaserat våld. 

Vad som var svårast gavs det dock olika svar på. Flera respondenter menande att misshandel 

och övergrepp i hemmet var det absolut svåraste ämnet att lyfta eftersom det var inom den 

privata sfären och den var svår att komma innanför. Det var också svårt eftersom många av de 

strukturerna gick så djupt in i samhället och att många inte ville kännas vid dessa frågor eller 

prata om det högt.  

 

” So marital rape is very difficult to explore, so in the Myanmar culture, the Myanmar women 

they will not talk about it. Some of the local people they have not heard about the marriage 

rape, also the men, they do not know what is the meaning of marital rape.”72  

 

En annan fråga som var så svår att lyfta var HBTQ-frågor och sexuella rättigheter. Dessa 

ämnen var väldigt laddade och var inget organisationerna arbetade med i dagsläget även om 

en av organisationerna hade försökt att börja lite smått med att utveckla kunskap om detta. 73 

Däremot var det tre av respondenterna som svarade att det var en fråga de ville arbeta mer 

med om de bara kunde.  
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Den frågan som var minst komplicerad och som inte var lika känslig som de andra frågorna 

var övergrepp mot barn. En respondent beskrev detta som att det fanns en djup avsky hos de 

flesta för dessa övergrepp och straffen var väldigt höga. Här fanns det till och med reklam 

som uppmanade till att anmäla övergrepp mot barn på den burmanska televisionen. 74  

 

6.4.1 Analys – Könsbaserat våld 

 

Arbete såg olika ut hos de olika organisationerna, då en jobbade direkt med att stärka kvinnor, 

en annan var mer inriktade mot studenter, en tredje mot både män och kvinnor och en fjärde 

med enbart kvinnor. Det gemensamma var dock att samtliga arbetade med att upplysa och 

utbilda i frågan om kvinnors rättigheter och könsbaserat våld, samt att prata om könsroller 

och stärka kvinnor. Den röda tråden i organisationernas arbete var att sprida kunskap och 

upplysa om att könsbaserat våld existerar och vad det är för något. Detta var något som 

samtliga beskrev som det viktigaste arbetssättet för att arbeta förebyggande eftersom 

okunskapen var väldigt stor i Burma. Att arbeta med detta var det första steget. Även om flera 

av organisationerna ville arbeta på flera nivåer var detta svårare och ibland inte möjligt. Det 

könsbaserade våldet var utbrett och det sexuella våldet i hemmet mot kvinnor var väldigt 

svåra att lyfta och speciellt i religiösa sammanhang. En av organisationerna såg en tydlig brist 

i lagstiftningen, och detta visar på att när det kommer till att verkligen få kvinnor att gå ut och 

anmäla övergrepp så sviker samhället dem. Det kan ses som nästa steg för att arbeta mot 

könsbaserat våld och kräver en stat eller ett statsystem som angriper detta. Eftersom få av 

respondenterna nämnde staten eller regimen visar det på att det inte var något dem själva 

arbetade med, eller såg som en möjlighet att få hjälp av med att lyfta frågorna. Att påverka 

politiker var överhuvudtaget inget som någon nämnde. Organisationerna arbetade i sina lokala 

omgivningar och i den kyrkliga kontexten, inte utanför denna. Fokus låg på utbildning och 

kunskapsspridning till människor på gräsrotsnivå och inte gentemot politiker och makthavare, 

även om en del ville försöka att nå religiösa makthavare mer. Att arbeta med en ny 

lagstiftning eller att få män som begått övergrepp att få ett straff lyftes inte heller.  

Organisationer vittnade om bristen på ett fungerande rättsväsende och implementering av 

kvinnors rättigheter gjorde att kvinnor var extra sårbara och rädda, trots att de fått kunskap om 

sina rättigheter.  
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7 Sammanfattning  
 

Grundorsaken till det könsbaserade våldet mot kvinnor beskrevs mellan raderna som den 

ojämlika maktbalansen mellan kvinnor och män i samhället. Denna ojämlikhet upprätthölls av 

flera instanser i samhället, både inom familjen, på arbetet, de religiösa sammanhangen till 

samhället i stort. Eftersom det var en sådan genomgående struktur i samhället var det också 

svårt att förändra. Våld och förtryck mot kvinnor tar sig i uttryck genom både fysiskt och 

psykiskt våld i form av diskriminering och underminering av kvinnor.  

Den normativa föreställningen om kön påverkar organisationernas arbete genom att det var 

svårt att hitta en balans för att både engagera män i större utsträckning och lyfta fram att en 

annan norm kring maskulinitet var önskvärd, och samtidigt inte falla tillbaka i samma 

könsnormer. Flera upplevde att de män som engagerade sig tog över och att en av det största 

svårigheterna med att arbeta förebyggande var att många män inte var intresserade av att 

lyssna och framförallt inte när det var kvinnor som lärde ut i frågan. Att få män att lyssna och 

engagera sig var fortfarande en stor utmaning för organisationerna.  

Den största utmaningen med att agera som en religiös minoritets aktör var att inte få stöd från 

de religiösa ledarna. Det var svårt att lyfta dessa frågor i kyrkorna och speciellt våld i 

hemmet. Att agera som en religiös minoritets aktör beskrevs som svår, men främst genom att 

agera i sina egna samfund eftersom de religiösa ledarna var svåra att få med sig och därför 

hade organisationerna svårt att arbeta förebyggande i den utsträckning som de ville. Den 

möjlighet som många såg var att dels använda sig av en teologi som kunde stärka deras arbete 

och att få människor att genom detta få syn på strukturer i könsrollerna som var skadlig.  

 

Efter denna studie ser vi att attitydförändring och upplysning av vad könsbaserat våld är ter 

sig vara den vanligaste formen av arbetssätt för organisationerna. Genom att sprida kunskap 

om frågan når de ut på första stadiet. Arbetet bedrevs främst på gräsrotsnivå genom att dels 

informera kvinnor om deras rättigheter för att ge dem både kunskap och självförtroende och 

våga ta andra roller. Men även genom att informera män om att en annan mansroll var möjlig, 

genom att uppmuntra män att ta hand om barn, gråta, vara mer omsorgsfulla och att våga 

bryta de traditionella rollerna. Genom att skapa förändring på den nivån var det också lättare 

att gå in på de vardagliga strukturella problemen som gjorde sig gällande på hemmaplan och 

som annars var väldigt svår att lyfta, som hustrumisshandel och våldtäkter i hemmet. Att 

sedan skapa en plats för kvinnor att få uttrycka sig på och växa, genom att lyfta upp kvinnligt 

ledarskap är också ett sätt att arbeta förebyggande. Om kvinnor får flera ledande positioner i 
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tex, kyrkor gör det också att de sociala strukturerna kring kön kan suddas ut och på så sätt kan 

diskrimineringen av kvinnor minska.  

 

8 Diskussion och förslag på vidare forskning  
 

Burma ger ett tydligt exempel på att mycket arbete kring att förändra sociala normer kan ske 

på gräsrotsnivå och att organisationer som arbetar i en specifik kontext kan arbeta för att nå ut 

till den gruppen på ett effektfullt sätt. Att använda sig av teologi för att upplysa och sprida 

kunskap om könsbaserat våld är ett tydligt exempel på detta.   

 

Att män i högre utsträckning behöver få en ny maskulinitet att kunna identifiera sig med var 

också tydligt och något som det blir spännande att se utvecklingen av i framtiden – kommer 

detta att vara nyckeln i ett framgångsrikt förebyggande arbete och något som kan 

implementeras ännu mer? Här skulle det behöva forskas mer och speciellt kring hur en 

organisation på ett effektivt sätt kan bygga upp en kultur av jämställdhet i ett redan  

o-jämställt samhälle, är detta möjligt och vilka redskap behöver organisationen i sådana fall?  

 

Det hade även varit intressant att göra samma studie fast med personer från flera olika 

religioner för att se om den analys som presenterades här skulle stämma överens med en 

sådan studie. Skulle vi fått andra svar? Trots bristen på engagemang hos många religiösa 

ledare som vart gällande i denna studie så är det avslutningsvis viktigt att lyfta alla de 

människor som befinner sig i religiösa kontexter och som outtröttligt arbetar med att förändra 

sina institutioner till en plats där människors rättigheter tas i beaktning, de visar att det inte 

finns något hinder mellan att både vara jämställd och en del av ett religiöst samfund, man som 

kvinna. 
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Gender based violence 

- What are gender based violence in your context? 

- What is the root causes of GBV? 

- What kind of solutions do you see? How can you work with prevention? 

- How does your organization work with prevention? Practically 

- Whom would you say are most affective by GBV? 

- How do you work with this? Is it hard? Why/Why not?  

- Who is the easiest to reach? Who is the hardest? Why?  

 

Social norms in gender roles 

 

- Views on hierocracy and authorities in the society and in your context?  

- What roles are associated with men? 

- What roles are associated with women? 

- How does this effect the society and roles om women and men? What kind of 

obstacles is there for both women and men to take on other positions?  

- What kind of ability is there for women to influence their own life and living? And for 

men?  

- What norms in the society contribute to GBV?  

- How does this affect young people? Girls and boys?  

- What kind of gropes are your organization directed to?  

 

Masculinity:  

- Is there an ideal picture or stenotype of how a man should be and behave in society, 

and in your context?  

- How do you integrate with men on the issue of GBV? 

Is it in another way then with women?  

- What kind of attitudes are you seeing when it comes to GBV from men?  

- Is it possible for a man to have another role? If so…How can we create a new role for 

men?  

- When you talk with men about this, what kind of reaction do you get? (In your 

organisation but also outside?) Reactions from women?  

- What would you say is the most common form on GBV in your surroundings/context? 

- What form of GBV is hardest to discover?  

- What kind of GBV is hardest to talk openly about? Why is that? 

- What is consent?  

 

Religious context 

- What are your religious connection? Why does the the organization characterize itself 

as religious?  

- How is it? Is this different from other organisation/Ngo:s?  

- What are the biggest challenges? 

- What are the biggest possibilities? 

- What is challenging when working on GBV in churches? 

- What is hard to change? What is easy? 

- What is challenging in the society, are there different challenging from the 

Christianity context?  

- Why is this an important issue for churches to work with?  

- Is there anything that you want to do as an organization but can’t do?  

- Why is that?  
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- How would you describe your context?  

- How is your work affected by being a minority religion?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


