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Tjejjourer är en organisationsform som funnits i Sverige i drygt tio stolta år. Vi har under de här åren 
utvecklat strategier och blivit riktigt proffsiga på att ge unga tjejer stöd i svåra situationer. På många 
jourer runt om i landet bedrivs också utåtriktade och förebyggande verksamhet som tjejgrupper, 
föreläsningar och tjejkvällar. Stjärnjouren, Sundbybergs tjejjour, tyckte det var på tiden att vi samlar 
våra erfarenheter för att bli lika proffsiga inom denna minst lika viktiga verksamhetsdel: att stärka. 
Därför har vi skrivit den här boken!

Det här är inte en bok om att starta en tjejjour, utan att komma igång och/eller bli bättre på det utåtriktade, 
förebyggande och stärkande arbetet med unga tjejer. I arbetet med boken har utgångspunkten varit 
mötet med de unga tjejerna, ett möte som syftar till att stärka, inspirera, öka handlingsutrymmet 
och valmöjligheterna för den unga tjejen. Vi vet att det finns en massa praktiska och mentala hinder 
för att på allvar sätta igång en stärkande verksamhet. Men vi vet också att det går att komma runt 
dem och att den här verksamheten gör stor skillnad för de unga tjejer vi når. Det finns en massa bra 
handböcker om angränsande teman, skrivna för olika typer av organisationer och företag. Det här är 
ett metodmaterial anpassat och användbart för tjejjourer.

OM BOKEN
Stjärnjouren tycker att det är viktigt med 

samarbeten mellan tjejjourer. Vi tycker att det är 

viktigare att se till vårt uppdrag som är att stötta 

och stärka unga tjejer än att se till var i landet vi 

verkar eller vilket riksförbund vi tillhör. I arbetet 

med boken har vi använt oss av fem referensjourer 

som har intervjuats och varit remissinstans för 

våra tipslistor. Stjärnjourens (SKR) referensjourer 

är från norr till söder; Luleå tjejjour (Roks), Faluns 

tjejjour (Roks), Juventas systrar (SKR), Hera tjejjour 

(SKR) och Malmö tjejjour (Roks). Det är alltså vi 

som tillsammans har fyllt boken med tips och bra 

idéer. Det står inte från vilken jour tipsen i boken är 

hämtade och vissa tips kanske är svåra att förena, 

så välj och vraka vad som passar just er tjejjour. 

Vi har även gjort personliga intervjuer med 

spännande och engagerade kvinnor; Lotta 

Zetterqvist (Tjejzonen), Pernilla Karlsson 

(Stjärnjouren), Jonna Eriksson och Anna-Stina 

Lindmark (Juventas systrar), Olga Persson (Alla 

kvinnors hus) och Juno Blom (Länsstyrelsen 

Östergötland).

Utöver de beprövade tipsen och metoderna i 

den här boken, har Stjärnjouren prövat en ny 

metod. I kapitel 7 beskriver vi hur en tjejjour 

utifrån en enkätundersökning kan skapa en 

lokalt förankrad verksamhetsmeny. Arbetet med 

en verksamhetsmeny för Sundbyberg har varit 

mycket spännande och resulterade i en hel del 

positiv uppmärksamhet för jouren. Siffrorna som 

framkom i undersökningen visade på strukturella 

skillnader mellan tjejer och killar. Tyvärr finns det 

ingen knäpp-med-fingrarna-lösning på strukturella 

problem. Det är nödvändigt att ha tydliga analyser 

att utgå ifrån när vi väljer strategier och metoder. 

Tjejjourernas feministiska analyser är inte 

bekväma för alla. Vi får komma ihåg att det är ett 

förändringsarbete vi bedriver och det tar lång tid. 

Vore det här inte viktiga frågor skulle de inte beröra 

människor så som det gör! 

>>> Kari och Elisabeth sitter bredvid varandra på en fest. När Kari säger att hon är aktiv i 

en tjejjour tycker folk i allmänhet att det är ”fint” och bra, så även Elisabeth, som ser det 

som välgörenhet och tycker att Kari har ett hjärta av guld. Elisabeth berättar att hon har 

funderat på att åka till Afrika och hjälparbeta men att tiden aldrig varit rätt. Pratstunden 

blir lite längre och Kari hinner gå närmare in på inte bara vad hon gör, utan även på 

vilken förändring hon vill se i samhället. Detta leder till att Elisabeth ryggar tillbaka och 

blir mycket mindre tillmötesgående. Kari har gått från ofarlig hjälparbetare till rabiat 

manshaterska i Elisabeths ögon. <<<

>>> Alla kniviga situationer i boken är hämtade direkt från tjejjoursverkligheten, 

erfarenheterna är antingen Stjärnjourens eller någon av våra referensjourers. Vi har valt de 

som vi tror att många tjejjourstjejer kan känna igen sig i. Under varje ”Sånt som händer” 

finns reflektioner, tips och kanske någon lösning. Detta första exempel har ingen enkel 

lösning. Så som läget ser ut idag finns det en stor okunskap såväl om vad en tjejjour gör, 

som om innebörden av feminism. Detta resulterar ibland i att tjejjourer misstros och att 

man som tjejjourstjej/kvinna rentav förlöjligas. Det vi kan göra tillsammans är att informera 

så många som möjligt om vad vi faktiskt gör, påminna varandra om vikten av det vi gör och 

stå bakom varandra. Förhoppningsvis ökar medvetenheten hos makthavare och människor 

i allmänhet, allteftersom tjejjoursrörelsen bli äldre. <<<

Övervägande
Vi vill i denna bok också inspirera till att våga 

uppmärksamma det hedersrelaterade förtrycket 

och visa hur tjejjourer kan arbeta stärkande med 

tjejer som drabbas. För det behövs! Vi har dock 

valt att inte hantera hedersproblematiken helt 

avskiljt. De övningar och tips vi ger i denna bok 

är applicerbara även på hedersproblematiken. Att 

stärka tjejer som lever i familjer med hedersförtryck 

är inte direkt annorlunda från annat stärkande 

arbete. Det handlar om att medvetandegöra om 

rådande strukturer, stödja sökandet efter en egen 

identitet, hjälpa dem att uttrycka sina åsikter 

och därmed ge dem verktyg att göra något åt sin 

situation. Det är dock nödvändigt att se till dessa 

tjejers specifika behov och därför har vi valt att 

då det är aktuellt ge specifika tips för hur ni kan 

hantera situationen. Det viktigaste är att se till att 

man har kunskap på området, vågar be om hjälp 

och går varligt fram.

I slutet av de flesta kapitel kommer ni att finna 

en checklista där vi har spaltat upp de viktigaste 

tipsen. I två kapitel har vi däremot valt att ha en 

kortare sammanfattning istället. I slutet av varje 

kapitel hittar ni även våra referensböcker samt 

böcker för vidareläsning och fördjupning. De 

finns med även i källförteckningen. Medan du 

läser den här boken kommer du även att stöta på 

olika begrepp som vi vet att man i samhället och 

inom tjejjoursrörelsen lägger olika betydelser i. 

Därför har vi en ordlista längst bak i boken. 

Där förklaras och beskrivs olika begrepp som kan 

vara bra för en tjejjour att ha koll på. 

I varje kapitel kommer ni att stöta på exempel ur 

verkligheten, som illustrerar olika problem man 

kan stöta på i arbetet i en tjejjour. De kommer att 

bestå av en kortare beskrivning av ett problem, 

som det ni kan se här nedan:
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ATT STÄRKA 
Uppdraget

Innan vi går vidare till de konkreta metoderna 

för att sätta igång arbetet ska vi uppehålla oss en 

stund vid själva uppdraget. Behöver tjejer stärkas? 

Instämmer vi i 1800-talsgubbarnas idé om kvinnan 

som det svagare könet? Är det svaghet som gör 

att kvinnor världen över utför två tredjedelar av 

världens arbete, men besitter endast två procent 

av världens samlade tillgångar? Är det en styrka 

att använda våld? Nej, det kan vi inte gå med på. 

Vi tycker inte att tjejer i sig är svagare än killar, 

utan vill peka på att det är vår position som är 

svagare. Våra rättigheter behöver stärkas, men den 

seglivade idén om oss som en svagare och sämre 

sorts människor ska ifrågasättas.

 En tjejjour har all anledning och möjlighet att arbeta 

förebyggande och stärkande i sin verksamhet. 

Tjejjourer har, precis som kvinnojourer, akuta fall 

där första prioritet är att bistå den hjälpsökande 

med kontaktinformation, stöd, kunskap och i vissa 

fall skydd. De har dock även i större utsträckning 

kontakt med människor som kanske har en känsla 

av att de är på väg in på en tokig väg, men som inte 

riktigt kan sätta fingret på varför eller hur, eller om 

det ens är så. 

Tjejjourer möter tjejer som aldrig själva skulle 

uttrycka att de är strukturellt förtryckta. De är 

stressade över sin situation i livet, vilket gör att de 

får ont i huvudet, ont i magen och blir yra, men det 

är ju ett normaltillstånd, eller? De får hela tiden 

höra att deras handlingsutrymme är detsamma 

som för jämnåriga killar, att de är lika mycket 

värda. Ändå kan det kännas ända in i benmärgen 

för den enskilda tjejen att hon inte klarar sig lika 

bra. Strukturer i samhället döljs vilket gör att den 

enskilda tjejen ofta lägger skulden på sig själv.

Eftersom ingen kan tala om för en annan person 

att vägen de går på är rätt eller fel, om det inte 

är uppenbart kriminellt eller skadligt, behöver 

tjejjourerna arbeta stärkande och stöttande så att 

individen själv kan avgöra ifall vägen de går på bör 

lämnas till förmån för en annan väg. Man kan alltså 

säga att vi stöttar individen att växa genom att ge 

kunskap om samhället och strukturer samt genom 

att ge henne verktyg att använda i livet. 

Vi är inte öar
För att nå hela vägen hit, där tjejjouren har ett 

stärkande möte med de unga tjejerna, måste vi 

som små organisationer vara proffs på en himla 

massa olika saker; marknadsföring, arrangörskap, 

nätverkande, pedagogik och ekonomi. Som tur 

är måste inte var och en av oss besitta alla dessa 

kunskaper. Vi är ju en grupp människor i varje jour 

och vi jourer är inte heller öar i ett stort hav utan 

kan ta hjälp av varandra. I och med detta kommer 

ytterligare två saker till listan över saker vi måste 

vara proffs på; samordning och kunskapsutbyte!

I den här boken har vi sammanställt en del av de 

erfarenheter och kunskaper som finns hos Sveriges 

tjejjourer, inom alla de här områdena. Det är ju inte 

meningen att vi alla ska behöva uppfinna våra hjul 

på nytt. Vårt uppdrag är alldeles för viktigt för det. 

Men vi hoppas också att boken ska vara peppande. 

Att vi med stöd ur varandras erfarenheter ska våga 

bli lite modigare, våga prova nya metoder och 

strategier, och våga bli lite bättre. Helt enkelt att bli 

proffs på att stärka!
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Tjejjourerna har vuxit från ett ingenting år 1995 till en blomstrande nationell rörelse med ett femtiotal 
lokala organisationer med engagerade och aktiva medlemmar år 2008. Och vi blir fler och fler. Alla 
vill på något sätt stödja och stärka unga tjejer även om vi har olika sätt att arbeta och organisera oss. 
Gruppen unga tjejer upplever stor press och kraven från dem själva och omgivningen kan ibland vara 
svåra att hantera. Det är just ur förståelsen för tjejers situation och den ökade kunskapen om killar 
och tjejers olika förutsättningar i skolan och på fritiden som tjejjoursverksamheten har vuxit fram. 
Inspiration har hämtats både från kvinnojoursrörelsen, som verkat i Sverige sedan tidigt 1970-tal, och 
de erfarenheter som gjorts i arbetet med särskilda tjejverksamheter på fritidsgårdarna med början 
från 1980-talet. Tjejjoursrörelsen är en ung rörelse med framtiden vid sina fötter. I det här kapitlet gör 
vi en tillbakablick på tidigare satsningar och försöker ringa in det vi tjejjourer har gemensamt och som 
gör oss speciella.

EN TILLBAKABLICK 
 Flickor, tjejverksamhet 
 och ungas fritidsvanor

Under 1980- och 1990-talen började 

ungdomsforskning i högre grad uppmärksamma 

flickor/unga kvinnor, och det faktum att denna 

grupp gavs mindre utrymme i skolan, på 

fritidsgården och i föreningslivet.  Det talades om 

dolda läroplaner. I skolan innebar denna, menade 

bland andra fritidsforskaren Åsa Claeson, att pojkar 

och flickor outtalat fick lära sig helt skilda sätt 

att vara. Pojkarna tilläts dominera klassrummets 

offentlighet, medan flickorna fick en mer passiv 

åskådarroll och lärde sig att det som förväntades av 

dem var tålamod, hjälpsamhet och underordning. 

På fritidsverksamheternas arena, påpekade  

forskare som sociologen Anita Dahlgren och 

fritidsforskaren Diana Pettersson, lärde sig 

flickor på olika sätt sitt lägre värde. Pojkars 

fritidssysselsättningar gavs mångfaldigt större 

resurser från samhället, deras träningstider 

prioriterades, de fick större uppmuntran och 

inflytande, till exempel genom styrelseuppdrag 

i föreningar. En orsak till dessa orättvisor var 

möjligen att samhällets stöd till fritidssektorn 

genom historien motiverats med att den var ett 

sätt att fostra goda samhällsmedborgare, och 

förebygga kriminalitet och missbruk. Tjejer blev 

sällan problem för samhället, och hade därför inte 

i lika hög grad ansetts behöva dessa insatser.

Ungefär vid samma tid började också fritidsledare 

och andra att notera att flickor var i minoritet på 

fritidsgårdarna, och att de inte verkade tilltalas av 

de verksamheter som erbjöds där. Att flickor sällan 

tog förtroendeuppdrag inom föreningslivet, och 

därmed var mindre delaktiga i den demokratiska 

processen, började också av vissa ses som ett 

problem. Man startade därför tjejgrupper och 

särskilda tjejprojekt (det hette ofta ”flickprojekt” 

tidigare). 

1993-1995 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av 

regeringen att driva projektet ”Att stärka flickor 

i föreningslivet”. Fem ungdomsorganisationer 

valdes ut och gavs stöd, främst genom finansiering 

till projektledare, för att utveckla metoder som 

skulle öka tjejers inflytande. Petra Ulmanen 

(sedermera redaktör för den feministiska 

tidskriften Bang) fick i uppdrag att utvärdera 

det projektets första år. Överlag var hon positiv. 

Osynliga mönster synliggjordes, medlemmar av 

bägge könen medvetandegjordes om härskar-

tekniker, statistik lyftes fram, nya metoder för 

möten och beslutsfattande utvecklades. Men 

projektet mötte även motstånd – ibland i form av 

 direkta ifrågasättanden eller förlöjliganden, oftast i 

form av ointresse och marginalisering inom 

organisationerna. I utvärderingen påpekades också 

risken för att projektet endast skulle bli en tillfällig 

och otillräcklig satsning som inte skulle leda till att 

andra, mer genomgripande förändringar skulle 

göras.

År 1998 kom utredningen Flickorna och 

frigörelsen. Forskning om flickor och arbete 

med flickprojekt. Där urskiljs två huvudsakliga 

teman i denna forskning under 1990-talet. Dels 

underprioriteringen av flickor gentemot pojkar – 

man skulle kunna kalla det rättviseperspektivet – 

och dels hävdande av pojkars och flickors olikhet, 

eller särartsperspektivet.  I rapporten menas att 

det under decenniet skett en förskjutning mot en 

större betoning på särart, eller på föreställningar 

om pojkars och flickors naturliga olikheter. 

Tjejprojekten har varit ett sätt att försöka motverka 

diskrimineringen av flickor inom fritidssektorn, 

konstateras i samma rapport, men huruvida 

tjejprojekten bidrar till ökad jämställdhet är ingen 

självklarhet utan en öppen fråga. Utmaningen 

ligger i att lyfta fram och stärka unga kvinnor, 

utan att man samtidigt förstärker stereotypa 

föreställningar om denna grupp. I utredningen 

talas om en projektkulturens retorik – det handlar 

om att vissa återkommande formuleringar, 

påståenden och outtalade uppfattningar om hur 

tjejer är och bör vara. En varning i rapporten är att 

tjejers roll som passiva och utsatta normaliseras 

och befästs. Samtidigt finner rapportförfattaren 

ett visst glapp mellan formuleringarna om tjejer 

i projektansökningarna, och hur man sedan 

arbetar konkret i projekten. I verkligheten fanns en 

pragmatisk syn på vad man skulle göra, och varför. 

Projektledarna betonade rättviseargumentet – 

flickornas behov hade inte tillgodosetts tidigare, 

det var dags att göra något. De fann att enkönade 

grupper var det som för tjejerna fungerade 

bäst, eftersom de där fick ett eget utrymme 

att växa i, och mer lugn och ro. I samtalen med 

projektledarna märktes en flexiblare syn på kön, än 

i projektansökningarna. Avslutningsvis betonas, att 

fokus måste bort från flickors sätt att vara och bete 

sig, till de omgivande strukturerna, för att inte ge 

tjejer skulden för underordningen, utan möjliggöra 

en kritik av maktförhållandena i samhället och 

kunna förändra dessa.
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Man kan på vissa punkter se att 

90-talets tjejsatsningar har gett resultat. 

Ungdomsstyrelsens båda utredningar 

Fritid i skilda världar från 1996 och 

Arenor för alla från 2005 redovisar 

stora enkätundersökningar om svenska 

ungdomars fritidsvanor, självuppfattning 

med mera. Av undersökningarna 

framgick att vissa aktiviteter bär en tydlig 

genusprägel, men att vad som anses 

manligt respektive kvinnligt förändras över 

tid, att det också finns lokala skillnader (till 

exempel att ishockey anses mer manligt i 

Stockholm medan det i Luleå uppfattas 

ganska könsneutralt), samt att vi tycks gå 

mot en utveckling där fler aktiviteter blir 

mer könsneutrala. 

Värt att notera är dock att det i huvudsak är 

tjejer som uppvisar en mer flexibel hållning 

och som gör fler gränsöverskridanden. Att 

syssla med datorer och att styrketräna var 

för ungdomar av bägge könen manligt 

kodat 1996, medan det 2005 inte alls i 

lika hög grad var det för tjejerna. Killarna 

uttrycker en mer konservativ syn, och 

verkar dra sig mer för att ägna sig åt saker 

som kan förknippas med kvinnlighet än 

vice versa. På vissa sätt är det alltså möjligt 

att se killar som mer begränsade än tjejer, 

av rådande genusdiskurser (en slutsats 

som inte utredningens författare drar). 

Men rädslan för övergrepp och strategier 

för att undvika övergrepp, något som kan 

kallas för en normaliserad ”vardagsrädsla”, 

och olustkänslor inför den egna kroppen 

är istället faktorer som oftare begränsar 

tjejers liv. I Arenor för alla visas att andelen 

tjejer som inte tycker om sin kropp är tre 

gånger så stor som andelen killar med 

samma upplevelse, men att killar börjat 

bekymra sig mer om sitt utseende och 

att ungdomar av bägge könen upplever 

skönhetsideal som ett problem.

Intervju med

LOTTA ZETTERQVIST 
på Tjejzonen

Tjejzonen startades 1998, och är en 

av landets äldsta, största och mest 

etablerade tjejjourer. Linnéa från 

Stjärnjouren gör ett besök i deras 

charmiga lokaler vid Norr Mälarstrand 

i Stockholm, för ett samtal med 

Lotta Zetterqvist, heltidsanställd 

verksamhetschef och projektledare 

sedan fyra år. Förutom Lotta har 

Tjejzonen två anställda på halvtid, och 

cirka 130 volontärer. Lotta engagerade 

sig ideellt i Tjejzonen för sex år sedan, 

och arbetade innan dess ideellt två år 

på Fryshuset.

Syftet med verksamheten är att 

arbeta förebyggande mot psykisk 

ohälsa bland unga tjejer. Fokus är 

på relationerna och mötena med 

tjejerna – antingen de sker via nätet 

eller personligen – och ett lyssnande, 

icke dömande och medmänskligt 

förhållningssätt. Lotta ser arbetet för 

jämställdhet som en självklar del av 

Vad är den största utmaningen med att 

arbeta i tjejjour? 

Lotta: Att det är ideellt engagerade som 

man jobbar med. Den ständiga osäkerheten 

”Hur mycket kan jag begära av dig?” Att 

inte kunna kräva lika mycket som man 

skulle ha krävt av en anställd. Den andra 

stora utmaningen är detta att leva med 

den ekonomiska osäkerheten – söka nya 

projektmedel, inte kunna vara säker på att 

verksamheten klarar sig på längre sikt.

Det mest givande i Lottas arbete menar hon 

samtidigt också är att träffa volontärerna – 

att ta del av deras berättelser, möta det 

engagemang och den seriositet som finns 

bland dem. Det viktigaste uppdraget man 

har som engagerad i tjejjour – anställd eller 

volontär – menar Lotta är att verkligen se 

och möta tjejerna, att ge dem bekräftelse 

och att lyssna: Det kan ibland räcka med att 

en människa ser dig, för att du ska överleva.

detta. Avgörande vid rekryteringen av en ny 

volontär är emellertid att hon vill engagera 

sig, själv verkar vara vid god psykisk hälsa, och 

inte hennes ideologiska ställningstaganden.

Vad är du mest stolt över i er verksamhet?

Lotta: Volontärerna! Jag är oerhört stolt över 

deras proffsiga förhållningssätt och hur de 

sätter tjejen i fokus. Sedan är jag stolt över 

alla de genomtänkta regler och ramar vi har, 

som att man till exempel inte kan umgås 

privat med tjejerna som volontär. 

Lotta hävdar bestämt att ideellt arbete har 

ett värde i sig: 

Man mår bra av att kunna hjälpa. Det finns 

ett enormt behov av att vara delaktig i 

något som känns meningsfullt. Vi har femtio 

volontärer på kö, som vi är tvungna att tacka 

nej till för att vi inte har utrymme att utbilda 

och samordna dem! Samtidigt är Lotta noga 

med att understryka att man kan ha nästan 

hur många volontärer som helst, men att 

man måste ha minst en anställd för att kunna 

ge dem handledning, meningsfulla uppdrag 

och utbildning – och på så sätt ta hand om 

dem på ett ansvarsfullt sätt.

Lotta beskriver hur arbetet i Tjejzonen - 

och förutsättningarna för arbetet – har 

förändrats sedan hon först engagerade sig: 

Tidigare visste knappt någon vad en tjejjour 

var för något. Nu håller det på att bli mer 

etablerat, att man kan märka att vi blir tagna 

på allvar mer än i början. När jag började var 

det mest jour, nu arbetar vi mer långsiktigt 

förebyggande med möten och relationer.

Man mår bra av att 

kunna hjälpa. Det finns 

ett enormt behov av att vara 

delaktig i något somkänns 

meningsfullt.
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VAR STÅR VI IDAG?
Jämställdhetsarbete är i allra högsta grad 

fortfarande nödvändigt. Och vi tror även att de 

svårigheter som tidigare nämnda rapporter och 

utredningar pekar på inom det stärkande arbetet 

är högst aktuella. Alltså: hur lyfter vi fram och 

stärker unga kvinnor, utan att samtidigt förstärka 

stereotypa föreställningar om denna grupp? Hur 

flyttar vi fokus från tjejers sätt att vara och bete sig, 

till de omgivande strukturerna? Vilka vägar tar vi 

för att säkerställa att skulden för underordningen 

aldrig hamnar hos tjejerna? Hur möjliggör vi en 

kritik av maktförhållandena i samhället? 

I tjejsatsningar från statligt och kommunalt håll, 

och i tjejverksamheter på fritidsgårdar finns idag en 

större medvetenhet om tjejers behov, än vad som 

fanns för ett par decennier sedan, och ofta finns det 

en genusanalys på aktiviteter och verksamheter 

som bedrivs inom de ramarna. Det här ser 

naturligtvis väldigt olika ut i olika delar av landet. 

På vissa ställen är tjejjouren den enda instansen 

som arbetar för att stärka unga tjejer. Oavsett är 

det viktigt att vi tjejjourer ställer oss frågan vad vi 

kan bidra med, både för att bättre kunna anpassa 

vår verksamhet till de verkliga behoven och för att 

kunna argumentera för vår existens. I små ideella 

föreningar är det lätt hänt att den praktiska dagliga 

verksamheten alltid går före men vi tror att det 

är viktigt att då och då stanna upp, titta fram och 

tillbaka, och fråga sig vart man är på väg. 

Tjejjoursrörelsen är inte enhetlig, utan skilda 

uppfattningar finns om en mängd frågor. Vad 

som förenar är en stark drivkraft att genom  

förebyggande, stärkande arbete utvidga handlings- 

utrymmet och tolkningsrepertoaren för tjejer 

och kvinnor - att vi ska kunna ta plats och ges 

samma makt och möjligheter att påverka våra 

egna liv och samhället, som killar och män, i 

likhet med målen för svensk jämställdhetspolitik. 

Här har vi ändå försökt ringa in ett par områden 

som vi tjejjourer utifrån vår organisationsform 

och existens har gemensamt och som gör oss 

värdefulla och ibland livsviktiga för de unga tjejerna. 

Detta gör oss oumbärliga för de makthavare 

som på riktigt vill göra skillnad för unga tjejer.

Våra styrkor
Vi är kudden som fyller ut mellan stolarna, 

vi  är ideella. Här får stolarna representera 

familjen och socialen, skolan och vännerna, 

ungdomsmottagningen och den första trevande 

kyssen. Vi ska bli så fluffiga som möjligt och så 

välplacerade som möjligt, så att ingen faller pladask 

på golvet. Vi ska fungera både som ett komplement 

och som ett alternativ. De tjejer som redan är inne 

i socialsvängen behöver ofta en medmänniska vid 

sidan av som inte dömer eller sätter betyg på deras 

mående eller behov. Lika viktigt är det att finnas 

där för de tjejer som inte tycker att de behöver 

eller vill ta kontakt med ”myndighetssverige”. Detta 

är möjligt genom just den ideella verksamheten. 

För så fort du blir proffs på att vara kurator, lärare 

eller socialarbetare så får du anmälningsplikt, du 

får arbetstider (som vi anser är till för att hållas), 

du får en etikett och ett inflytande som du ska ha 

och som ingår i just din ram för proffs.

Som aktiv på en tjejjour kan vi stå utanför det och 

istället koncentrera oss på att bli proffs på det som 

ligger inom våra ramar. Många tjejer har nämligen 

detta som första fråga: har ni anmälningsplikt? Vad 

menar de egentligen med denna fråga? Vi tolkar 

den som att de egentligen frågar: kan jag använda 

er som språngbräda om jag inte vågar ta det stora 

klivet direkt utan gärna vill börja med det lilla. När 

vi svarar ”nej, vi har inte anmälningsplikt” så svarar 

vi alltså att det är okej att vara rädd och inte våga ta 

ett för stort kliv på en gång. Men känner du att du 

måste gå framåt så finns vi här för dig. Hos oss kan 

du ta det lilla klivet och sedan, när du är redo, kan 

vi ta det stora tillsammans.

Vi vågar och kan arbeta separatistiskt utan att 

förlora målet. Separatism, det vill säga att arbeta 

med killar och tjejer var för sig, är en metod för att 

öka jämställdheten i samhället. Det har historiskt 

sett visat sig vara en bra metod att använda för att 

närma sig känsliga ämnen. Tjejerna och killarna 

slipper förhålla sig till det motsatta könet, vilket vi 

automatiskt gör som ett resultat av isärhållandet 

av könen i samhället och genussystemet. Blandade 

grupper kan skapa onödig spänd och hämmad 

stämning och emellanåt inte helt ärliga frågor 

och kommentarer. Det är omvägar vi inte har tid 

med och det innebär också en risk att bilden av 

”manligt” och ”kvinnligt” återskapas. 

Diskussionen kring separatism är emellertid 

het, alltså om det finns något gemensamt oss 

kvinnor emellan och om separatistisk verksamhet 

verkligen är bra för jämställdheten. Tjejjourernas 

arbete utgår från att det finns något gemensamt; 

alla kvinnor har växt upp och formats av det 

genussystem som råder vilket gör att vi har liknande 

upplevelser och erfarenheter. Om en tjejjour inte 

har som mål att stärka individen att klara sig i 

verkliga livet, utan istället har som mål att man ska 

stanna i den separatistiska gruppen, ja, då arbetar 

man inte stärkande eftersom verkligheten är inte 

separatistisk. 

 

Vi vet hur det är att vara ung tjej. Tjejjourstjejerna 

vet hur det är att vänta på sin första mens, att 

fundera över hur man kan gå förbi de tuffa killarna 

i korridoren utan att få en kommentar, att oroa sig 

för att man är för tjock eller för smal, för att aldrig 

få en pojkvän, för att inte få vara med, att fundera 

över sin kropp och sin sexualitet och mycket mer. 

Vi som tjejjourer har därför en viktig roll att vara 

de som ringar in och vågar ta upp annars hyschade 

ämnen som sexualitet och vardagsrädsla. 

Hos tjejjourerna får tjejerna redskap att förstå 

de egna erfarenheterna i ett strukturellt 

sammanhang. Ofta är unga tjejers gemensamma 

upplevelser och erfarenheter inte dem som de 

själva först tänkte på eller trodde. Skam inför sin 

sexualitet, sitt kön samt vardagsrädsla är ett par 

sådana saker. Flera undersökningar har gjorts om 

hur våldsutsatta kvinnor upplever bemötandet på 

olika instanser, resultatet visar att kvinnojourerna 

var de som enligt kvinnorna hade bäst kunskaper 

och gav bäst stöd. På kvinnojourerna arbetar man 

med ett könsmaktsperspektiv där kvinnornas 

upplevelser sätts i större sammanhang och 

orsakerna till hennes och mannens beteende inte 

söks i deras personligheter eller bakgrunder. Det 

här är direkt översättbart till tjejjourernas arbete, 

inte bara i stödsamtalen i kontaktjouren utan också 

till det stärkande arbetet. Det är ofta först när man 

identifierar att det finns stora orättvisor på grund 

av strukturer man får styrka att förändra.

Vi kompletterar oss själva. I tjejjourernas 

verksamhet med stärkande aktiviteter kan unga 

tjejer få hjälp att jobba med sig själva och att 

hantera sin vardag. Sedan när tjejgruppen eller 

aktivitetsserien är över, ska tjejen klara sig ensam 

igen, och det är där hon ska göra det stora jobbet! 

Då kan det vara skönt att veta att den här jouren 

inte bara arbetar med stärkande gruppverksamhet 

utan att det är helt okej att ringa eller mejla om 

man behöver hjälp på vägen. Tjejjourernas två 

verksamhetsgrenar, den stödjande delen via 

telefonjouren och den utåtriktade, stärkande 

verksamheten, kompletterar varandra på ett 

sätt som saknar motsvarighet i andra typer av 

organisationer. 
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PERNILLA KARLSSON 
- en av eldsjälarna som startade 
Stjärnjouren i Sundbyberg 2003. 

När hon ska berätta om vad hon har gjort i 

Stjärnjouren vet hon inte riktigt var hon ska 

börja: Det har varit alltifrån att fixa praktiska 

grejer som att vara kassör till ideologiska 

tankar, hur ska vi förhålla oss till det här? 

Det enda som jag inte har gjort är att joura, 

alltså att sitta i kontaktjouren. 

För Pernilla har arbetet med tjejjouren 

varit som en utbildning eller praktik. När 

hon nu startar sitt eget företag har hon en 

hel del värdefull erfarenhet av hur man 

bygger upp en verksamhet och hur man 

håller den flytande, med allt vad det innebär 

av kontakter och projektekonomi. Pernilla 

trodde aldrig att arbetet på tjejjouren skulle 

ge så mycket tillbaka som det faktiskt har 

gjort och hon ser nu att hon har varit en 

riktig samhällsentreprenör. 

Och  personligen har det varit väldigt 

peppande! Det är ett sammanhang med 

massor av unga kvinnor som tycker man 

är duktig, och som skrattar mycket. Det 

är som att man har blivit lite jourad själv.

En annan sak som Pernilla lyfter fram som 

något värdefullt med jourarbetet är att man 

lär sig att bli en människokännare. Något 

hon framför allt har lärt sig är att inte bli 

besviken om en människa inte klarar hundra 

procent, utan att istället uppskatta det var 

och en bidrar med. Hon menar att det är 

lätt hänt att man blir ensam som jourtjej 

om man har ett starkare intresse av att driva 

någonting framåt. Om det är så ska man 

försöka att respektera varandras val och skäl 

till att göra eller inte göra något istället för 

att blir ledsen, för det tar bara ännu mer 

energi. 

När jag gick in i jourarbetet kändes allt så 

okomplicerat - jamen vi ska stärka tjejer, 

liksom! Så när man väl kommer ut på fältet 

märker man att det är svårt att nå alla tjejer, 

för man hamnar i samma statusmönster. 

Det är ju mycket mer komplicerat än vad 

man först tror. En tjejjour som klarar av att 

upprätthålla tjejernas förtroende även efter 

större stärkande projekt är en tjejjour som 

har hittat rätt metod. 

Pernilla talar mycket om att våga prova nya 

idéer och att hålla fast vid saker man tror 

på. Hon tror på att ta sig tid till att utveckla 

metoder och att arbeta långsiktigt. Risken 

är, menar Pernilla, att om tjejjourernas 

projekt eller verksamheter inte är grundligt 

genomtänkta så kanske de bidrar till att 

stereotypisera tjejers bild av vad som är 

manligt och kvinnligt. Gör vi det däremot 

på ett bra sätt så kan tjejernas liv förändras 

till det positiva! Då kan vi bidra till att någon 

söker utbildningen hon drömt om, blir 

egna företagare eller lämnar ett destruktivt 

förhållande.

Arbetet med Stjärnjouren parallellt med 

studier i genusvetenskap har gett henne 

en mer komplex syn på kön och genus. Från 

början såg hon det som självklart att killar 

inte hade något i en tjejjour att göra men 

nu tänker hon att man kanske måste våga 

prova olika saker för att målet ska bli mer 

nåbart. Målet är ju att inte ha någon form av 

särskiljande mellan könen och så särskiljer vi 

hela tiden! Då får man aldrig tappa målet. 

Kanske kan positiva manliga förebilder vara 

en väg att gå. Men det måste alltid ske med 

en medveten agenda och kunskaper om 

genus, poängterar hon.

 

I övrigt tror hon mycket på den separatistiska 

verksamheten som verktyg för att arbeta 

stärkande med unga tjejer. Den är en grund 

eller ett första steg för att skapa en trygg 

miljö, men inte allt. Man kan arbeta med 

olika teman, presentera tankar och idéer 

eller arbeta kreativt med händerna. Men 

när man försöker vara lugn och trygg och 

låter tjejerna få det där andrummet, då 

kan förtroliga samtal äga rum. Det är från 

sådana tillfällen som Pernilla har sina bästa 

Stjärnjoursminnen.

Pernilla är ganska klar över sina styrkor i 

arbetet med Stjärnjouren: 

Jag har en förmåga att fatta snabba beslut 

och att driva saker framåt. Hon menar att det 

är viktigt i en ideell verksamhet. När man tar 

av sin värdefulla tid vill man inte lägga den 

på långdragna diskussioner. Man får inte 

slösa på människors tid. En annan styrka 

hon ser hos sig själv är att hon vågar säga 

att tjejjourerna är värda att ta betalt. Det 

behöver inte vara att man ska timbetalning 

utan det kan vara att man unnar sig något 

extra i en projektbudget. Människan är inte 

egoistisk, men vi måste få någonting tillbaka 

för att klara av att fortsätta.

Vad är du mest stolt över med Stjärnjouren? 

Att den har hållit, år efter år nu. Det tror jag 

är det svåraste med ideell verksamhet, att 

upprätthålla den en längre tid. Det är så tufft 

med ekonomi och lokal och allt. Så det är 

jag väl mest stolt över. Och att människorna 

som är med i Stjärnjouren, antingen är med 

fortfarande eller så har man lämnat den som 

att det var något positivt.

En tjejjour som 

klarar av att upprätthålla 

tjejernas förtroende även efter 

större stärkande projekt är 

en tjejjour som har hittat 

rätt metod. 
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Proffs & professionell
Många menar att vara proffs eller professionell är 

detsamma som att få betalt för det man gör i sin 

yrkesroll. Vi uppmanar tjejjourerna att utmana 

ordet professionell och argumentera för att en 

professionell person är en som är ruskigt bra på att 

nå det mål som är uppsatt med de strategier som 

är valda. 

Vi som arbetar i tjejjourer är tjejer/unga kvinnor 

som vill stärka och stötta andra tjejer eftersom det 

är så viktigt, och det var så hela kvinnojoursrörelsen 

startade. Och vi gör det i princip uteslutande 

gratis. En fråga som ofta kommer upp är om ideellt 

arbete har ett värde i sig? Är det ett bevis på äkta 

engagemang, och vad blir då motsatsen? Det vi 

har märkt är att de unga tjejerna ofta tycker att det 

är mäktigt att vi finns där för dem utan att kräva 

någonting för det. Samtidigt är vi medvetna om den 

historiska och aktuella exploateringen av kvinnors 

arbete och omsorg, och om att vi tjejer generellt 

behöver bli bättre på att uppvärdera vår egen insats 

och på att ta betalt. Kanske är det rent av så att det 

är organisationerna, i det här fallet tjejjourerna, 

som behöver bli bättre på att ta betalt för sina 

tjänster, och på så vis kunna ge tillbaka till sina 

medlemmar genom exempelvis en mer påkostad 

utbildning, eller en större terminskick-off. För även 

om vi i tjejjourerna arbetar gratis för att vi tycker 

frågan är så viktig, behöver inte kommunerna och 

staten nödvändigtvis undgå sitt ansvar gentemot 

medborgarna. Vi ska ta vår omgivning, oss själva, 

vår verksamhet och våra frågor på allvar. Om vi gör 

det, till exempel genom att våga ta betalt för våra 

tjänster, kommer vår omgivning att uppfatta oss 

som proffsiga.

Att ta betalt och/eller uppfattas som proffsiga av 

kommunen eller föräldrarna är inte avgörande för 

hur proffsiga vi är i arbetet med unga tjejer. Självklart 

är det viktigaste att vi ska ha ett professionellt 

förhållningssätt gentemot de tjejer som vi kommer 

i kontakt med. I tjejjoursarbetet handlar det om 

förståelse, respekt och förmågan att sätta någon 

annan i centrum. Vi som tjejjourstjejer måste veta 

hur vi själva reagerar i olika situationer, samtidigt 

som vi måste veta hur de unga tjejerna kan tänkas 

reagera. Vi måste förstå våra egna styrkor och 

svagheter, vad som får oss att fullständigt gå i taket 

och vad vi följaktligen bör lämna över till någon 

annan. När en tjejjour arbetar stärkande är det 

viktigt att vi visar respekt. Respekt för att en tjej 

inte vågar genomföra en viss aktivitet är kanske en 

självklarhet, men även respekt för hennes person 

och att hon faktiskt kan tycka att vi är dumma i 

huvudet och inte alls vilja bli stärkt. 
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Att arbeta i tjejjour kan bli bland det mest utmanande, häftiga och inspirerande du gör i ditt liv. Det 
handlar om ett politiskt förändringsarbete för att förverkliga en storslagen vision: ett jämställt samhälle 
fritt från förtryck och våld. Engagemanget blir vad du gör det till – vad du känner att du vill, kan och 
vågar. Glöm inte att ta hand om dig själv och dina jourkompisar. Arbetet i tjejjour kan vara verkligt 
tungt, men samtidigt så angeläget och spännande, att det ibland kan vara lätt att glömma sina egna 
behov och att ta på sig mer än man egentligen mäktar med. Vårt inledande tips här blir således att se 
upp med för höga krav – dels på andra men kanske framför allt på dig själv.

Det är skönt att ha en solid organisatorisk grund att stå på när ni jobbar utåtriktat. Skapa denna 
grund genom att se till att ni har resurser för att förverkliga de idéer ni har. Det kan handla om att hitta 
personer som vill arbeta mot samma mål, att jouren har kompetens att bemöta tjejer på ett bra sätt 
eller att veta vart man ska vända sig för att söka pengar till verksamheten. 

BÖRJAN
Med vad och hur vill just ni arbeta? Kanske känner 

ni att ni vill ta er an allt på en gång. Att checka av 

den kunskap och de intresseområden som finns 

i tjejjouren, kan vara ett sätt att avgränsa er. Ni 

kommer långt genom att ta tillvara på allas idéer, 

kunskaper, och erfarenheter, så låt er inspireras 

av varandra. Kanske har ni någon som tidigare 

arbetet som tjejgruppsledare hos er, eller någon 

som kan lära ut något hantverk, hur man gör 

musik eller hur man tecknar serier? Var realistiska 

i er målsättning så att det inte faller på att ni sätter 

upp för höga mål. Kanske finns det någon mer 

etablerad tjejjour i närheten? Kontakta dem och 

be att få veta mer om hur de jobbar. Genom att 

nätverka med andra aktörer i närområdet kan ni få 

spännande infallsvinklar och nya uppslag. Läs mer 

i kapitel sex, Marknadsföring, om nätverkande och 

samarbeten. 

Vi tjejjourer fyller en viktig funktion genom 

att vi agerar lokalt. Vi kompletterar större 

hjälporganisationer som till exempel BRIS med våra 

kunskaper om närområdet och vi har möjlighet att 

finnas fysiskt närvarande och på så sätt visa att 

vi bryr oss. Den här möjligheten tycker vi att alla 

tjejjourer ska ta tillvara på! För att kunna arbeta 

med en tydlig lokal förankring behöver vi få en bild 

av staden eller kommunen vi jobbar i. Vilka frågor 

kan vara mest angelägna att jobba med om man vill 

stärka unga tjejer i just den här kommunen? Hur vill 

vi jobba? Hur ser det ut på skolor och fritidsgårdar? 

Vilka andra ideella organisationer som arbetar med 

liknande frågor finns; kan vi söka samarbete? Vilka 

fritidsaktiviteter erbjuds ungdomar? Hur arbetar 

socialtjänsten, polis och myndigheter? Finns det 

möjlighet att genomföra en mindre undersökning 

för att komma fram till vilka behov som finns bland 

unga tjejer i kommunen är detta en utmärkt idé. Se 

kapitel sju för att hämta inspiration till hur denna 

kan genomföras. 

Områden som kräver mer engagemang och ansvar 

är till exempel:

•    Utbildning 

•    Samordning av befintliga tjejjourstjejer 

•    Kontaktperson för nya intresserade

•    Nätverkande

•    Medlemmar

•    Skolbesök  

•    Marknadsföring

•    Terminsschema

•    Läger

De som funderar på att plugga i en annan stad 

till hösten eller flytta utomlands ett halvår trivs 

antagligen bäst om de tillåts vara mer kravlösa i sitt 

engagemang. Det kan vara sådant som inte kräver 

någon uppföljning utan istället är engångsinsatser 

som också är viktiga. Exempel på sådana åtaganden 

kan vara:

   
•    Utskick och administration

•    Skapa en folder

•    Svara på infomail 

•    Affischera 

•    Städning av lokalen

•    Laga mat på tematräffar

•    Skrivuppdrag

KONTINUITET
Vi tycker att det kan vara på sin plats att redan 

från början säga ett par ord om att det inte alltid 

är så himla lätt att nå tonårstjejer. Vi riktar oss 

mot en grupp som är attraktiv för alla slags företag 

och pådrivare, en grupp som dessutom är ganska 

ombytlig till sin natur; om det funkar att gå på 

tjejkväll ena dagen betyder det inte att det funkar 

andra dagen. Och så måste det få vara. 

De enskilda positiva mötena med tjejjouren ger 

dock ringar på vattnet. Så om det är något vi kan 

göra med de små medel som står till buds är det 

att tänka och planera verksamheten så långsiktigt 

som möjligt. Finns det kontinuitet i verksamheten 

underlättar det väldigt mycket när vi ska nå fram 

till och skapa förtroende hos ortens unga tjejer. 

Tänk på att kontinuitet skapas på många olika 

sätt, det kan vara allt ifrån att ordna regelbundna 

träffar eller ha en fast lokal till att alltid affischera 

på samma lyktstolpe. Det här kräver lite planering 

kanske framför allt vad det gäller de frivilliga 

krafterna. Men vi kan med handen på hjärtat intyga 

att de möten med tjejerna som sen blir av är värt 

vartenda planeringsmöte!

ANSVARSOMRÅDEN
Utåtriktat arbete är spännande och mångfacetterat. 

Är er tjejjour just på väg att sätta tänderna i arbetet 

kommer ni antagligen behöva hitta fler jourtjejer. 

I denna verksamhetsdel krävs det att föreningen 

både besitter alla möjliga olika kompetenser och 

kan se och ta tillvara dem. Här kommer därför lite 

tankar om hur man kan organisera sig när man är 

många som håller på med olika saker.

Det är såklart roligast att jobba med sådant som 

man finner motiverande och trivs med - särskilt 

om man inte får betalt i pengar. Samtidigt 

som motivationen för vissa stiger i takt med 

delaktigheten och ansvaret, önskar andra ett 

kravlöst och obundet engagemang. Dela upp 

ansvaret för jourens huvudområden mellan de 

ansvarsgladaste medlemmarna. 
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Kolla runt bland medlemmarna vilka som skulle vilja 

ha ett eget ansvarsområde, stort eller litet. Vilka 

huvudsakliga områden finns – eller skulle ni önska 

fanns? Vilka av dessa vill var och en helst syssla 

med? Förmodligen ser önskemålen olika ut och det 

mesta kan täckas upp. Har jouren en styrelse är det 

lämpligt om alla styrelsemedlemmar tar ett eller 

två ansvarsområden, sedan kan dessa med fördel 

delas med övriga intresserade medlemmar. Det 

är bra om någon av de mer aktiva medlemmarna, 

som styrelseordförande eller en eventuell anställd, 

har den övergripande kollen så att inget hamnar 

mellan stolarna. Denna kan då vidarebefordra 

saker till rätt personer.

Initiativ och engagemang ska uppmuntras och 

belönas. I tjejjouren måste man ta tillvara på de 

tillfällen medlemmar har möjlighet att ställa upp 

med sin tid. Dessutom bör alla som är intresserade 

och vill, få möjlighet att delta i intressanta 

utbildningar, träffar och övriga utvecklande 

och roliga evenemang, som tack för sitt ideella 

engagemang. Det ska vara lustfyllt att arbeta i en 

tjejjour. Självklart ska man våga visa att man inte 

är mer än människa och kan bli trött, men lusten 

att arbeta i tjejjouren och med de frågor som drivs 

måste finnas. De unga tjejer som man arbetar mot 

ska inte ens behöva misstänka att tjejjourskvinnan 

inte är mentalt närvarande. Känns det för tungt så 

undersök om det finns möjlighet att få handledning 

eller frånsäg dig ditt uppdrag under en tid om detta 

är möjligt för att samla ny kraft. En glad jourtjej är 

en bra jourtjej och vice versa.

VIKTEN AV KOMMUNIKATION

•   Mailinglista. Antingen en stor mailinglista 

där all information skickas ut eller en allmän 

och flera mindre. Viktigt om man har en 

stor mailinglista är att alla är överens om 

att inte missbruka den för att kommunicera 

med en eller ett par personer. 

•   Specifika möten för jourtjejer som specifikt 

arbetar inom vissa områden, exempelvis 

skolinformation. Träffas tillsammans med 

samordnaren för att dela ut inkomna 

uppdrag och/eller behandla frågor som 

uppstår just inom ert område. 

•   Internt webbkalendarium där jouren kan 

samla alla viktiga datum på. Lättillgängligt 

och överskådligt. Alla medlemmar kan gå 

in och lägga till eller ändra evenemang/

aktiviteter/händelser. 

•   Nyhetsbrev på mail eller vanlig post. 

Presentation av all viktig info från 

den senaste tiden som kan ligga på 

köksbordet och läsas lite i taget. Skönt för 

de medlemmar som inte har tid att läsa 

igenom alla mail.

•   Brev. Om medlemmarna får mycket mail 

är det smart att skicka de mest angelägna 

breven per vanlig post istället. Ett tips är att 

nyttja vanlig brevgång för inbjudningar till  

sådant där man verkligen vill att folk ska 

komma - det upplevs som mer personligt 

för mottagaren. 

•   Sms/telefon. Se till att alla har tillgång till 

en uppdaterad lista med telefonnummer! 

Det är viktigt att det är okej att vi vågar ta 

kontakt med varandra via sms eller telefon 

vid brådskande ärenden eller oklarheter. 

Uppmuntra gärna en direkt och prestigelös 

anda i jouren. De unga tjejerna är i vårt 

fokus och kommunikationsmissar får inte 

drabba dem.

SÄTT ATT ORDNA

KOMMUNIKATIONEN:

•   Medlemsmöten ett par gånger per termin 

är ett perfekt sätt att uppdatera varandra, 

odla den gemensamma plattformen och 

att träffa varandra! 

En snabb och tydlig kommunikation ökar känslan 

av delaktighet, och är en förutsättning för att 

verksamheten ska fungera. Ofta funkar det bäst 

om jourtjejerna vet vem de ska kontakta för en viss 

fråga, annars finns risken att informationen tappas 

bort. Även i en platt organisation är det viktigt med 

struktur. Viktigt också, är att komma överens om 

hur man gör om man måste avsäga sig uppdrag – 

när man senast kan ställa in, om man själv ansvarar 

för att hitta ersättare och till vem man meddelar 

detta. 

Det finns olika sätt att vara delaktig, vilket ni bör 

ha i åtanke när ni försöker finna vilken form för 

kommunikation som passar i just er tjejjour. Kanske 

kan hon som älskar att gå ut på skolor och hålla 

föreläsningar om sex slippa få 30 mail i veckan om 

jourens andra delar. Vissa gillar att synas, har inga 

problem med att tala inför stor publik eller med 

media. Andra föredrar att mer verka i det dolda. 

Respektera varandras olikheter. Kanske ska hon 

som är nyfiken på allt som händer i jouren ta på 

sig att filtrera informationen och se till att de mer 

specialiserade volontärerna får den information 

och utbildning som de önskar, samtidigt som 

de känner sig som en naturlig del av jouren som 

helhet. 
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>>> Anna och Emira är båda ansvariga för välkomnandet av nya tjejjourstjejer. När Anna 

varit bortrest har Emira tagit huvudansvaret för en välkomsthelg. När det är en vecka kvar 

har Anna kommit hem och tycker att det är bråttom att få ut information. Hon känner 

att hon vill dra sitt strå till stacken och sätter sig och skickar pappersinbjudningar med 

information hem till de nya tjejerna. Emira skickar ganska precis samtidigt ut information 

till de nya tjejerna per mail. Tyvärr innehåller inte utskicken samma information och det blir 

förvirrat för de nya om vad som gäller. Fastän både Anna och Emira hade goda intentioner 

och ville ”curla” för varandra blir resultatet misslyckat eftersom de nya tjejjourstjejerna 

får en bild av en oorganiserad förening istället för en proffsig förening som skickar ut 

tydlig information. <<<

>>> Så här blir det lätt också i en liten arbetsgrupp där kommunikationen rimligtvis borde 

vara lättare att sköta än i en större grupp. Även när vi är stressade måste vi komma ihåg det 

där att ingen kan läsa tankar. I den här situationen blir såklart både Anna och Emira irriterade 

över att de lade ned tid i onödan. I värsta fall kan man känna att man inte har jourkompisens 

förtroende att utföra de gemensamma uppgifterna eller att man blir snuvad på en uppgift 

man hade sett fram emot. Vad man kan göra är att lägga upp en tydlig arbetsfördelning från 

början, och i en sån här situation - skicka iväg ett sms! <<<

REKRYTERING AV TJEJJOURSTJEJER 
Nå ut till rätt personer 

Själva rekryteringen av nya tjejjourstjejer är ofta 

en mycket inspirerande process eftersom du får 

tillfälle att bekanta dig med så många intressanta 

personer som vill vara med om att förändra 

samhället. Kom ihåg att gruppen unga tjejer är 

ett virrvarr av personligheter, stilar och med olika 

bakgrund, resurser och behov. Minns därför att 

mångfald bland er tjejjourstjejer – vad gäller 

ledarstil, bakgrund och allt annat – kan betyda 

mycket för hur ni når er målgrupp. 

Formulera för er själva hur ni vill rekrytera och vem 

ni hoppas på att få in med utgångspunkt i vilket 

område och på vilket sätt ni vill arbeta. Gör en 

önskelista/kravlista. Den kan antingen vara väldigt 

specifik eller väldigt öppen. 

De grundläggande krav som Stjärnjouren har för 

att bli aktiv är att man: 

1) Sympatiserar med vår ideologiska plattform och 

2) Har arbetat färdigt med sitt eget bagage

När man behöver fler händer i verksamheten finns 

det lite olika sätt att gå tillväga. Ett väl beprövat 

sätt är att höra sig för i sin bekantskapskrets. Då 

får man in personer som ofta är lite insatta redan 

från början. En viktig tanke att ha med sig är att 

en person kan vara världens bästa kompis men 

världens sämsta tjejjourstjej. Alla passar inte att 

arbeta ideellt i just er förening. Ni kan lägga upp 

en blänkare på hemsidan om att det behövs nya 

tjejjourstjejer. Det kan ge bra utdelning om er 

hemsida är välbesökt

Om man har ett specifikt uppdrag kan man lägga 

upp en annons på Volontärbyrån. Detta är en 

organisation som arbetar för att sammanlänka 

ideella sektorn med volontärer som vill utföra 

uppdrag. En organisation lägger upp en annons 

på www.volontarbyran.org och sedan går de som 

vill arbeta på ideell basis in och väljer mellan 

olika organisationer och uppdrag.  De som 

kommer via Volontärbyrån kan vara superbra och 

stanna länge i er verksamhet, men de kan också 

vara korttidsbaserade och inte så engagerade i 

föreningens framtid. Fundera kring om ni behöver 

kort- eller långtidsaktiva, alltså är det är en 

punktinsats som ni söker efter eller någon som vill 

stanna i flera år?

Annonsera i lokaltidningen att ni söker fler aktiva 

medlemmar, eller ändå bättre, försök få till ett 

reportage i lokaltidningen där ni får in att ni söker 

nya medlemmar. Läs vidare om detta i kapitel sex. 

Att sätta upp affischer är inte den mest effektiva 

metoden men samtidigt visar ni upp att ni finns. 

Tänk på att det på många offentliga platser är förlagt 

med böter att sätta upp affischer – så kolla med 

kommunen innan ni väljer att sätta upp er affisch på 

en offentlig plats. Aktiviteter riktade mot en äldre 

målgrupp kan locka till sig nya aktiva i tjejjouren. 

Tänk efter vad som skulle locka ditt intresse. 

Stjärnjouren rekryterade nya styrelseledamöter 

genom att maila ut en förfrågan på Genuslistan, en 

lista för genusintresserade personer.

Intervjuprocessen
När det är kvinnor och tjejer som är intresserade 

av att arbeta hos tjejjouren, bör det finnas rutiner 

kring själva rekryteringsprocessen. Det är lämpligt 

att hålla intervjuer med nya intresserade för att 

säkerställa att personen passar för föreningen 

och uppdraget. Då får både representanter från 

tjejjouren möjlighet att berätta lite kort om 

föreningen och den nya får möjlighet att berätta om 

sig själv och ställa frågor. Ett intervjuformulär som 

ser lika ut för alla gör att föreningen känns seriös, 

samtidigt som alla får samma chans och behandling. 

Vilka frågor vill ni ha svar på? Det kan även vara ett 

bra tillfälle att ge informationsmaterial, stadgar, 

plattform, verksamhetsplan och en eventuell 

volontärpolicy.

När intervjun är genomförd kan det vara bra att 

avvakta i någon vecka innan tjejjouren bestämmer 

något med den nya intresserade. Genom betänketid 

kan ni i föreningen avgöra om personen är lämplig 

och den sökande kan fundera på om den verkligen 

har tid och lust att engagera sig i just er förening. 

Det är bättre att välja ut dem som verkligen vill 

vara aktiva.

I större tjejjourer kan det finnas en poäng i att skriva 

kontrakt med sina aktiva, där det finns regler om 

tystnadslöfte, hur stort engagemanget ska vara, 

hur engagemanget ska avslutas med mera.



2726

M
Ö

TA
S 

O
CH

 S
TÄ

RK
A

S

M
Ö

TA
S 

O
CH

 S
TÄ

RK
A

S

SÖKA PENGAR
Även om en tjejjour till största delen oftast 

bedrivs på ideell basis behöver en tjejjour pengar 

för sin utåtriktade verksamhet. Till att börja 

med till lokal, dator, telefon, kontorsmateriel 

och informationsspridning och därefter till alla  

speciella, roliga och viktiga saker som man vill 

göra - som att ordna konsert med bra ljud eller 

sommarkollo för de tjejer ni riktar er till. Undersök 

möjligheterna att få stöd från kommunen och 

andra, till lokalhyra och basverksamhet. Även här 

varierar det stort mellan kommunerna. 

Att söka pengar är inte så svårt som man kanske 

kan tro när man står inför att göra det för allra 

första gången. När du eller ni har en bra idé om 

vad du vill göra, som Sara och Malin när de ville att 

vi skulle skriva den här boken till exempel, gäller 

det att först få med de andra i verksamheten på 

tåget. Alla behöver inte vara lika intresserade, 

men du bör se till att övertyga styrelsen om 

nödvändigheten i att genomföra ditt spännande 

projekt. Det är bra om man är flera som kan 

bolla idéer och samarbeta i arbetet med att hitta 

olika alternativ till möjlig finansiering och med 

att skriva projektansökan. Det är även bra att 

idén är förankrad hos den tilltänkta målgruppen. 

Om det inte finns ett behov för att genomföra 

projektet är det inte någon mening med det. Det 

är bra att ta med redan på ansökningsstadiet hur 

målgruppen är engagerad i projektidén. Ta hjälp av 

handläggaren som arbetar där ni söker pengar. De 

är oftast hjälpsamma och kan komma med massa 

bra tips och idéer, samt ge feedback på det ni har. 

Det ger inte ett oproffsigt intryck, snarare en styrka 

att våga blotta funderingar. 

Man bör ta sig tid att läsa ansökningshandlingarna 

noga för att inte riskera att missa någon viktig 

punkt som bara måste vara med i ansökan. Olika 

finansiärer har olika saker som de vill att man 

redogör för, men vad som alltid måste framgå är 

vad ni vill göra och varför. Alltså inte rent personliga 

motiv, utan syfte, mål och metod. När vill ni 

genomföra projektet och hur ska det dokumenteras? 

Ibland är det avgörande att det ni tänkt göra är 

nyskapande för att ni ska kunna få ekonomiskt stöd 

för det. Då bör man först kolla av om det finns andra 

som redan gjort liknande saker. Om det nu skulle 

var så behöver det inte vara kört utan man kan låta 

sig inspireras av andra och förhoppningsvis hitta 

sitt egna speciella uttryck eller förståelse för en viss 

problematik. Diskutera gärna med varandra länge 

och väl ”Varför är detta viktigt och varför ska just 

vi göra det?”. Slösa med uppskattning och beröm 

till varandra. Vad det gäller budget är det inte per 

automatik så att det är svårare att få bidraget om ni 

söker mycket pengar. En bra handläggare bedömer 

helheten och framför allt genomförbarheten. Snåla 

därför inte med budgeten.

Organisationer som kan vara lämpliga för en 

tjejjour att söka bidrag från är till exempel:

•    Ungdomsstyrelsen 

•    Brottsförebyggande rådet

•    Allmänna arvsfonden  

•    Länsstyrelsen

•    Riksförbunden SKR och ROKS 

•    Kommuner

•    Skandia idéer för livet  

•    Landsting     

•    Brottsoffermyndigheten  

•    Olika minnesfonder (ungdomsstyrelsen.se 

har en bra förteckning över externa 

bidragsgivare)
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INSPIRATION OCH RÅD 
från  Olga Persson -  

Team för Våldtagna Kvinnor.  

utbildningsprojektet startade upp 2001 och 

vi var åtta som handplockades till projektet.  

Jag arbetade både som stödperson för tjejer 

som utsatts för våldtäkt och informatör 

om våldtäkt på skolor och gymnasium.  

Teamet följer även med på rättegångar 

eller till polisen om tjejerna skulle behöva 

det. Som volontärsamordnare har Olga 

vidare till uppgift att rekrytera, utbilda och 

handleda volontärer. Hon ansvarar även 

för samordningen och administrationen 

av informatörs- och stödverksamheten 

generellt.  

Rekryteringen av volontärer till Alla Kvinnors 

Hus (hädanefter AKH) brukar ske en gång 

per år eftersom alla nya volontärer måste 

genomgå en utbildning som går av stapeln 

då, förklarar Olga. Vi brukar annonsera på 

hemsidan att vi söker nya volontärer. Vi har 

fördelen att vi är en stor organisation så 

många känner till oss - därför har vi inte svårt 

att hitta nya volontärer. Sedan finns det även 

de som har arbetat för AKH en längre tid, 

exempelvis som stödperson i kvinnojouren, 

och som vill börja arbeta som exempelvis 

informatörer. De är då med på vissa delar av 

utbildningen innan de börjar föreläsa. 

För att arbeta som volontär på AKH måste man 

genomgå en 3-4 månader lång utbildning. 

Att ha en bra utbildning är viktigt, inte bara 

för att volontärerna bättre förbereds för sitt 

uppdrag, utan även för att få personer att 

vilja arbeta för organisationen, menar Olga; 

Särskilt när man arbetar utan ersättning 

kan en bra utbildning locka personer till 

organisationen. Det kan kännas att man får 

något i gengäld.

Vilka tips kan du ge till en liten organisation 

som vill börja arbeta med utåtriktad 

verksamhet, som informatörsverksamhet? 

Särskilt när man 

arbetar utan ersättning kan 

en bra utbildning locka personer 

till organisationen. Det kan 

kännas att man får något 

i gengäld.

Olga betonar att; Det gäller att vara trygg 

i det lilla innan man tar nästa steg, och vill 

med det säga att man inte ska hoppa på detta 

som det första man gör när man startar upp 

en tjejjour eller annan verksamhet. Olgas 

råd är att försöka hitta en samarbetspartner. 

Det kan vara någon organisation i 

samma kommun som har hållit på med 

informatörsverksamhet innan. Fråga om ni 

kan få vara med på några föreläsningar som 

de håller i.  Att verkligen ha tänkt igenom vad 

det är man vill uppnå med sin verksamhet 

är vidare viktigt. Man kan be volontärerna 

att skriva på ett formellt dokument, som ett 

mindre avtal, om vilket ansvar man åtar sig 

om man väljer att arbeta som exempelvis 

informatör. 

Ha en tydlig ansvarsfördelning och se till 

att involvera volontärerna, tipsar Olga 

vidare. Vid rekrytering kan man tänka på 

att inte endast lägga fokus på den sökandes 

bakgrund, (utbildning, ålder, erfarenheter 

etcetera) utan kanske ännu viktigare är 

huruvida personen verkligen har tid för 

uppdraget. Olga menar att många av de 

tjejer som söker sig till teamet är mycket 

ambitiösa och motiverade tjejer som är vana 

vid att ta på sig lite för mycket och då kan 

det vara bra att vara tydlig med hur mycket 

tid som krävs för att fullgöra uppdraget.

Om det är en liten organisation där det inte 

finns ekonomiska förutsättningar för att ha 

handledning med volontärerna kan det vara 

bra att vända sig till studenter som går olika 

handledningsutbildningar eftersom praktik 

ofta utgör en del i utbildningen. Många ser 

också att det kan vara en bra erfarenhet att 

under sin studietid redan ha arbetat med 

handledning eftersom detta kan underlätta 

inträdet på arbetsmarknaden 

Team för våldtagna kvinnor tar betalt för 

föreläsningarna som informatörerna håller 

i, förklarar Olga ”Tar man betalt för något 

så höjer det värdet och prestigen för det 

arbete som utförs vilket är viktigt i detta 

sammanhang.  Däremot måste man vara 

öppen för att kunna förhandla om priset 

så att detta inte blir en avgörande faktor 

för vilka skolor som bjuder in en”. Annars 

skulle det kunna leda till att skolor i mer 

socialt utsatta områden inte har råd att ta in 

teamet, och där kanske behovet är speciellt 

stort att vi finns, menar Olga. 

Vad kan man göra när man känner sig 

förbannad för att det känns som att 

utvecklingen inte går framåt? 

Olga: Gräv där du står. Prata med vänner, 

släktingar, kollegor. Diskutera och ifrågasätt 

– både andras och dina egna värderingar. 

Utveckling måste alltid börja hos dig själv. 

Glöm inte att om vi jobbar tillsammans så kan 

vi förändra världen! Det mest inspirerande 

i arbetet, berättar Olga, är alla människor 

som faktiskt vill förändras och utmana sina 

fördomar, och alla kvinnor och barn som 

överlever våld och förtryck och ändå går 

vidare med tillit till andra människor, sig 

själva och livet.

Olga är statsvetare och inriktade sig 

på sexualbrott under sina studier vid 

Södertörns högskola. Hon har skrivit en 

uppsats som undersöker vilka myter, åsikter 

och fördomar i synen på våldtäkt som 

kom fram i de remissvar som inhämtats i 

utarbetningen av lagen. Hon har varit aktiv 

inom team för våldtagna kvinnor sedan 

starten 2001 och sedan 2006 arbetar hon 

som volontärsamordnare inom teamet. 

Hon intervjuas av Cecilia som har erfarenhet 

av ideellt arbete både från Stjärnjouren och 

från Alla kvinnors hus. Olga hoppas kunna 

inspirera andra som vill starta upp en tjejjour 

eller utåtriktad verksamhet.

Olga: Team för våldtagna kvinnor 

startades upp 2001 och är ett samarbete 

mellan ideella krafter och Stockholms 

stad, Kriscentrum för kvinnor. Syftet 

var att arbeta mot våldtäkt både på ett 

förebyggande och stödjande plan. Första 
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UTBILDNING
Det viktigaste för att göra ett bra jobb som jourtjej 

är att du känner dig trygg och nöjd med de uppgifter 

du tar dig an och att du vet hur och varför du gör det. 

Ett sätt att nå dit är genom utbildning. Kontinuerlig 

utbildning inom organisationen leder till att du 

hålls uppdaterad på det senaste som hänt på den 

feministiska fronten vilket kan kännas berikande, 

både på ett personligt och professionellt plan. Det 

kan också kännas skönt att från och till påminnas 

om att ditt förändringsarbete utgör en del i ett 

större sammanhang. Det finns flera olika sätt att 

utbilda dig och dina jourkompisar, exempelvis kan 

man ha en studiecirkel under en termin eller ha ett 

par heldagsutbildningar med externa föreläsare. 

Diskutera fram vad ni vill uppnå med utbildningarna 

och vad de bör innehålla. Bra ämnen att behandla 

kan vara samtalsmetodik, föreläsningsmetodik/

teknik, grupprocesser, hedersrelaterat förtryck, 

ledarskap, normkritisk pedagogik etcetera. Innan 

man börjar arbeta i en tjejjour är det bra om 

man får genomgå någon form av introduktions- 

utbildning. Hur lång utbildning man kan ha 

varierar beroende på vilka resurser som finns i 

organisationen. I en större organisation kanske 

det passar bäst att ha några månader som är 

avsatta för nytillkomna medan det kanske räcker 

att ha ett utbildningsläger över en helg i en mindre 

organisation. I en utbildning för nya tjejjourstjejer 

kan man ha med inslag av självreflektion, feminism/

jämställdhet/genus, information om tjejjourens 

verksamhetsområden samt information om 

myndigheters ansvarsområden och arbetssätt.

Självreflektion/självrannsakan
Det är svårt att stärka någon annan om du själv 

inte har gjort upp med dina egna fördomar och 

föreställningar om verkligheten. I detta sammanhang 

är en processbetonad utbildning något att föredra 

eftersom frågeställningarna hinner mogna hos 

deltagarna emellan utbildningstillfällena. En 

studiecirkel under en längre tid kan vara ett bra 

alternativ eftersom man hinner gå djupare in 

på olika ämnen och deltagarna får diskutera och 

bearbeta sina åsikter. Det är relativt tidskrävande 

att ge en kväll i veckan under en hel termin för att 

gå en studiecirkel, så de som stannar under hela 

tiden är antagligen motiverade nog att ge tid och 

energi till tjejjouren efter en avslutad cirkel. Har 

man inte möjlighet att anordna en längre utbildning 

kan man få in självreflektionen genom uppgifter på 

plats, tillsammans eller i par, eller sådana man kan 

ta med sig efter utbildningen som hemläxor.

Vidareutbildningar
Vidareutbildningar är ofta uppskattat och 

stimulerar även jourtjejer som varit i verksamheten 

en längre tid. Utveckling både av organisationen 

och medlemmarna kommer att främja tjejjouren 

och det förändringsarbete som ni bedriver i stort. 

Tjejjouren kan hålla egna föreläsningar antingen 

genom att det finns någon i jouren som besitter 

specialkunskap, eller så kan ni bjuda in någon 

intressant person. Ofta går det att få ett bra pris 

eftersom vi arbetar för den goda saken. Vid 

universitet och högskolor kan det finnas studenter 

som har skrivit uppsatser om ämnen som är 

intressanta för er och som kan tänka sig att hålla 

en kortare föreläsning utan ersättning eller för en 

låg sådan, för att på så sätt få ut sina resultat till en 

bredare grupp. Ungdomsstyrelsen anordnar olika 

typer av utbildningar som ni kan boka in er på, 

men det gäller att hålla ögonen öppna eftersom 

platserna går snabbt. Riksförbunden SKR och Roks 

erbjuder också utbildningar – håll er uppdaterade 

om vad som händer.

•   Målsättning och förberedelse

   − Kom överens om och formulera gemensamt en målbeskrivning. 

   − Gå igenom er kunskap, era fördomar och era tankar kring områden som ni vill arbeta 

med.  

   − Kartlägg den kompetens som finns lokalt i de frågor du vill arbeta med – inom såväl 

ideell som offentlig sektor. 

   − Nätverka med socialtjänst, skolkuratorer, folkhälsoplanerare och andra.

   − Starta inte upp det utåtriktade arbetet innan ni har funnit trygghet i den egna 

organisationen.

•   Söka pengar

   − Undersök möjligheterna att få offentligt stöd till det löpande, som lokalhyra.

   − Få med övriga i tjejjouren på ditt projekt och se till att det är förankrat i den tilltänkta 

målgruppen. 

   − Ta hjälp av handläggaren. 

   − Läs igenom ansökningshandlingarna noga så att allt kommer med i projektansökan.

•   Tjejjourstjejerna

   − Gör en kravlista/önskelista över vem ni skulle vilja få in i organisationen. Tänk efter 

vilka typer av ledare ni vill ha in i jouren. Rikta ert sökande. 

   − Lägg upp en blänkare på hemsidan (gör en hemsida), annonsera genom Volontärbyrån, 

annonsera i lokaltidningen, försök få ett reportage i lokaltidningen, affischera, fråga 

på maillistor.

   − Försök att få ett brett spektra av jourtjejer, samt att detta visas upp när de är ute i 

skolor eller håller på med annan utåtriktad verksamhet.

   − Fråga vid rekrytering om hur mycket tid en person är redo att lägga i sitt engagemang 

i jouren. 

   − Ordna tydlig ansvarsfördelning och bestäm för hur länge ansvaret gäller. Kräv inte av 

alla att de behöver engagera sig i allt. 

   − Uppmuntra initiativ och driv.

TIPS INFÖR STARTEN:

CHECKLISTA
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•   Utbildning

   − Ledarskapsutbildning: Studiecirklar eller ”kick offs” med föreläsare och övningar. 

   − Teman för vidareutbildning. Tänk nytt och uppdatera er kunskap kontinuerligt.

   − Ägna tid åt självreflektion.

   − Försökt att hitta en samarbetspartner. Följ med på deras föreläsningar.

•   Kommunikation

   − Mailinglista, internt webbkalendarium, medlemsmöten, nyhetsbrev, pecifika möten, 

brev, sms/telefon.

   − Gör upp riktlinjer för när man senast kan ställa in, vart man vänder sig om man blir 

sjuk etcetera.

FORTS...                                                
                                              

Referenser och vidareläsning
SKR (2007), Att starta och driva tjej- och kvinnojour 

Stockholms tjejjour (2001), Tjejjourskunskap:Handbok för er som vill 

arbeta med tjejer

Ungdomsstyrelsen (2007), Ideellt arbete med socialt ansvar - stöd 

till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld, Ungdomsstyrelsens  

skrifter
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Det här kapitlet handlar om de konkreta aktiviteter som man kan ordna i sin tjejjour när man vill arbeta 
utåtriktat och konkret med att stärka unga tjejer. Här presenterar vi gamla godingar och nya utmaningar 
och diskuterar olika aktiviteters fördelar och eventuella problem, både ur tjejernas synpunkt och för 
tjejjouren. Viktigt att ha med sig när man läser det här kapitlet och när man arbetar i tjejjouren är att 
kvalitet ska gå före kvantitet. En del bidragsgivare och andra pådrivare kommer att vilja att ni påvisar 
kvantitet, ett visst antal träffar eller besökare. Men var redan från början tydliga med hur ni jobbar. 
Det är klart att det är roligt om det kommer många tjejer på en aktivitet, men låt de enskilda tjejernas 
upplevelser och utveckling vara det centrala!

AKTIVITETER SOM GÖR SKILLNAD

Tjejernas inflytande
Som tjejjour är det viktigt att inte tvinga in tjejerna 

i ett fack. De är så duktiga på att ständigt anpassa 

sig till ramar som omgivningen och de själva sätter 

upp. De vet hur de ska klä sig, vad de ska säga och 

de vet hur de INTE ska vara; för kaxiga, för tysta, 

för smala, för tjocka eller för angelägna. Det finns 

en mängd normer och oskrivna regler kring hur 

en tjej ska vara och här kan tjejjouren erbjuda 

tjejerna en fristad där de kan utvecklas och växa 

som människor, utan press från omgivningen. 

Ska vi lyckas med att skapa denna fristad är det 

avgörande att vi själva inte har en färdig lösning 

utan att vi vågar lyssna till tjejernas egna idéer och 

önskemål. När vi inkluderar tjejerna i planeringen 

gör vi dem gott, vi visar att vi tar dem på allvar. 

Dessutom säkerställer vi att tjejjourens arbete 

är behovsanpassat. Vi slipper ta omvägar och 

har garanterat en målgrupp till aktiviteten, för 

åtminstone de som varit med och planerat kommer 

att komma om deras idéer blivit lyssnade till.

I Sundbyberg där Stjärnjouren håller hus kom det 

under en period in väldigt många önskemål från de 

unga tjejerna om en temadag om smink, vid sidan 

om andra önskemål som ur ett genusperspektiv 

inte var lika problematiska. Diskussionerna gick 

varma inom jouren under en tid men tillslut 

bestämde vi oss för att göra det. Resultatet blev en 

temadag med workshops i dragking-sminkning och 

effektsmink. Vi talade också om skönhetssmink och 

om hur skönhet inte är något givet eller naturligt 

utan något som konstrueras efter ekonomiska 

och politiska kriterier. Mycket riktigt kom en hel 

drös med unga tjejer och temadagen blev väldigt 

lyckad. 

När det kommer förslag från de unga tjejer ni vill 

nå gäller det att lyssna både till vad som faktiskt 

sägs och vad det bakomliggande önskemålet eller 

behovet kan vara. Vi hade kunnat tolka förfrågan 

om en sminkdag som ett uttryck för osäkerhet, 

men vi valde att se det som en längtan efter att 

göra något kreativt. Vi såg det också som ett tillfälle 

att diskutera just skönhet och smink utan att bli 

moraltanter. Så kort och gott: gör aldrig något 

som tjejjouren inte kan stå bakom ideologiskt, 

men ta de förslag som kommer in på allvar, annars 

kommer tjejerna snart att förstå vilka förslag som 

uppskattas av er och anpassa sig efter det.

Kan vi nå alla?
Har ni bestämt er för att er aktivitet ska vara öppen 

för alla tjejer, tänk ett extra varv på hur ni kan göra 

för att vara så inkluderande och mångsidiga som 

möjligt. Om ni exempelvis vill behandla ämnet 

homosexualitet är det i vissa fall bättre att bredda 

temat till att handla om sexualitet generellt, detta 

för att inte stänga ute tjejer på grund av rädsla för 

att sticka ut. Detta tips gäller dock inte om ni vill nå 

tjejer som aktivt kallar sig för feminister, de tjejerna 

läser alla affischer med ordet feminist på! 

Tänk igenom om ni når de ni vill och hur ni skulle 

kunna nå andra eller fler! Ett sätt att gå till väga 

när man vill vara inkluderande är att sätta sig ner 

och skriva ner sätt att stänga ute, sortera bort, 

begränsa och förhindra tjejer att söka sig till den 

planerade aktiviteten. Vänd sedan förslagen till det 

motsatta!

•   För vem? Vilka vill vi nå och varför? Vilket är 

målet med aktiviteten? 

•   Hur ska aktiviteten genomföras? Hur ska vi 

organisera och arbetsfördela i jouren?

•   Tänk efter vilka resurser och kunskaper som 

finns i jouren och i ert nätverk!

•   När ska aktiviteten genomföras? Vem ska vara 

ansvarig?

•   Varför ska vi göra det? Vad kan vi som tjejjour 

tillföra?

•   Vad kommer aktiviteten kräva för resurser i 

form av tid, engagemang och pengar?

•   Vad kommer det krävas att marknadsföra den?

•   Hur gör vi aktiviteten attraktiv? Bjuder vi på 

fika eller mat? Kommer tjejerna lära sig något 

handfast?

•   Vilka minor kan vi stöta på? Vilka risker finns?

ATT TÄNKA PÅ INNAN AKTIVITETEN:

En tipslista om inflytande:

•   Första träffen på en tjejgrupp kan handla 

om förväntningar och önskemål.

•   På öppna tjejkvällar kan man ha en 

förslagslåda eller förslagstavla.

•   Vid klassrumsföreläsningar kan man dela 

ut lappar och be tjejerna komma med 

förslag på aktiviteter medan killarna 

exempelvis funderar över i vilken situation 

de skulle hänvisa en tjej till tjejjouren.

•   Ta utvärderingsarbetet på allvar! Läs 

tipsen på utvärderingar i kapitel fem, 

Inspirerande metoder.

•   Bjud in tjejerna till planeringsmöten, 

exempelvis inför en termin eller ett 

läger.

•   Läs också kapitel sju om att göra en 

enkätundersökning för att säkerställa att 

tjejjourens arbete är lokalt anpassat. 
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TJEJKVÄLLAR – EN UNIK MÖJLIGHET
om att förebygga gängbildning eller mobbing så 

förlorar ni inte fotfästet. Ni kan också arbeta med 

inspiration från genuspedagogiken och se till att 

komplettera tjejernas kunskaper på tjejkvällarna. 

Erbjud pingislektioner, eller biljardlektioner, 

allt för att underlätta för tjejerna att ta plats de 

övriga dagarna. De har också rätt till kommunens 

fritidsgårdar! 

Att exempelvis stänga en fritidsgård på måndagar 

och sedan öppna det enbart för tjejer kräver 

argument, tålamod och långsiktighet. Det blir 

förstås enklare om fritidsgården varit stängd på den 

dagen ett tag, men mer symboliskt om man stänger 

och öppnar enbart för tjejer. Vad är ert mål? Hur ni 

än löser det med lokal och eventuella teman så är 

det viktigaste att du och dina tjejjourssystrar finns 

där för tjejerna!

Finns det möjlighet att, på en fritidsgård, i en 

föreningslokal eller en egen lokal, ha någon kväll då 

och då öppen för enbart tjejer? Då kan det vara värt 

att fundera på om det här kan vara ett alternativ för 

er jour. Det kräver förstås mycket jobb att ha öppet 

och ordna någonting regelbundet, men det är ett 

unikt tillfälle att erbjuda utrymme både fysiskt och 

psykiskt för ortens tjejer.

Tjejkvällar är en öppen verksamhet, här kan 

tjejerna gå och komma som de vill. Centralt 

är kontaktytan med er tjejjourstjejer och de 

avslappnade samtalen. Man kan ha tjejkväll dels 

genom att ha kravlöst häng med lite spel, fika 

och pyssel, dels genom teman. Ni kan exempelvis 

arbeta med kropp och händer genom att ha teman 

som att lära sig massage och liknande. Det kan först 

låta stereotypt, men med ett överliggande mål 

TJEJGRUPPER SOM FORUM
I en tjejgrupp kan man göra allt vi föreslagit för 

tjejkvällarna, och såklart mycket mer, men man gör 

det i en sluten grupp. Den slutna gruppen kan vara 

en trygghet för de unga tjejerna och ni som ledare 

får mycket gratis från den gemenskap som bildas. 

Tjejgrupper har en början och ett slut. Vanligtvis 

träffas man ungefär tio gånger, 1-2 timmar varje 

eller varannan vecka.  Som ledare kan man jobba 

mycket medvetet och nära tjejerna och från gång till 

gång anpassa upplägg och teman efter vad tjejerna 

behöver eller önskar. På det här sättet kan gruppen 

bli spännande och avgörande för tjejerna.

I den här boken skiljer vi på tjejgrupper och 

verksamhet för tjejer i grupp. Det bedrivs massor  

med viktig verksamhet för unga tjejer runt 

om i Sverige; stödgrupper, självhjälpsgrupper, 

fritidsaktiviteter riktade speciellt till tjejer i sluten 

grupp med mera.  Tjejgrupper är ett forum där 

tjejer kan diskutera och tycka till utan att behöva 

förhålla sig till killars åsikter och beteenden. 

Ofta arbetar man mycket med värderings- och 

diskussionsövningar. I en tjejgrupp ska tjejerna 

kunna känna sig mer avslappnade och prova 

att stå för sina åsikter samtidigt som de kan 

få sina ståndpunkter prövade och bemötta på 

ett konstruktivt sätt. Det är ett forum där vi 

tjejjourstjejer kan öka medvetenheten bland 

tjejerna om deras egen position i samhället och 

deras möjlighet att förändra.

Mycket av arbetet med tjejgrupper sker utanför 

det faktiska mötet med tjejerna. Det är utbildning 

av ledare, formulering av just syfte och mål, 

tålamod, konsekvens och kvalité och inte minst 

redovisning och uppföljning. Här kommer några 

tips som vi sammanställt från de mängder av 

metodhandböcker som finns för tjejgrupper, 

namnen på dessa hittar du i slutet av kapitlet.

Det var bra att det 

inte var en för stor grupp för 

då hade man kanske försvunnit  

i gruppen.

Lydia 14 år, 
 om tjejgrupp

Tips inför tjejgruppsverksamhet: 

•   Håll de 2-3 första mötena öppna för att 

öka frivilligheten och ge möjlighet till 

dem som tvekar.

•   När gruppen är satt, se till att inte ta in 

fler för att skapa tillförlit.

•   8-9 personer är en lagom stor grupp, 

motivera tydligt om ni vill ha större 

eller mindre.

•   Våga testa andra former, exempelvis 

träffar på Internet eller helt öppna 

grupper, så länge ni inte förlorar 

fokus!

•   Bestäm allt med tjejerna på förhand, 

antal träffar, teman, regler för 

gruppen. Ingen ska känna sig tveksam 

eller oinformerad. 

•   Se till att vara två ledare och att vara 

väl förberedda.

•   Bestäm innan hur ni gör om någon 

ledare blir sjuk, sätter vaktmästaren 

en lapp på dörren eller har ni en 

telefonlista?

•   Ställ in tjejgruppen om inte allt känns 

okej, tänk på att det ska vara ett 

positivt minne för tjejerna.
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>>> Jenny och Nasrin håller tillsammans i en tjejgrupp som skolans kurator har 

satt ihop. Redan första gången kände de att tjejerna kom från två helt olika gäng. 

Tjejerna sitter argt med armarna i kors. Stämningen har varit så dålig att både Jenny 

och Nasrin har ont i magen på väg till gång tre. Tillfället blir inte alls bra, hälften av 

tjejerna kommer inte och de som kommer pratar skit om de som inte kom. De går 

igenom alla aktiviteter och tjejerna hänger på, mest för Jenny och Nasrins skull. De 

avslutar med att berätta om nästa gång. Nästa vecka kommer ingen av tjejerna. 

Allt känns som ett misslyckande! <<<

 

>>> En inte helt ovanlig missuppfattning om tjejgrupper är att de är samtalsgrupper 

för tjejer, för att lösa konflikter eller för självhjälp. När tjejjourer får uppdrag från 

exempelvis skolor är det därför väldigt viktigt att vi är tydliga med vårt syfte; att stärka 

tjejer som vill bli stärkta och har valt att delta frivilligt! Tar vi på oss uppdrag med 

tjejgrupper som metod i grupper med mobbing eller samarbetsproblem, är vi med 

och bekräftar bilden av tjejer som intriganta och svåra. Ställ många frågor för att få 

en klar bild av vad skolan eller fritidsgården behöver och vad de har för önskemål. 

Tjejjouren kan antagligen vara till hjälp även fast ni inte väljer att arbeta med just en 

tjejgrupp. 

En väg att gå kan vara att träffa tjejerna för en temakväll. Jenny och Nasrin skulle 

kunna hålla ett roligt pass med Fittfakta som tema och där bjuda in tjejerna till ännu 

en kväll med ett annat tema. Det är viktigt att påpeka att det är frivilligt och att man 

måste anmäla sig och höra av sig om man inte kan komma. Efter ytterligare en träff 

kan man lämna det öppet för tjejerna att kontakta dem om de vill göra något mer! 

Förhoppningsvis får tjejerna med sig en bra bild av tjejjouren och dessutom nya tankar. 

De har fått positiva gemensamma erfarenheter och chansen att ta upp de frågor de 

vill. Och de behöver inte ha dåligt samvete om de väljer att inte komma. <<<

TEMADAGAR SOM IGÅNGSÄTTARE
samarbete. En temadag kan dessutom vara ett bra 

tillvägagångssätt att skapa uppmärksamhet kring 

jouren i början av terminen innan ni drar igång 

tjejgrupper och tjejkvällar. Jouren kan visa vad den 

gör, vilka ni är och samtidigt avdramatisera tanken 

kring er. På detta sätt kan ni locka tjejer som annars 

inte hade vågat söka upp er. 

En form för tjejjourer att arbeta är temadagar eller 

temakvällar. Det kan vara i jourens egna lokaler, 

en hyrd lokal, ett bibliotek eller i samarbetet 

med någon skola eller fritidsgård. En temadag 

kräver inte lika kontinuerligt engagemang från 

jourtjejerna som till exempel tjejgruppsarbete, 

och kan därför vara ett bra alternativ när ni känner 

att ni vill göra något tillfälligt eller starta upp ett 

I vissa kommuner är en temadag på en skola 

enklaste vägen, här når man också just de tjejer 

som inte redan känner till tjejjouren.  Ha ett färdigt 

uppslag när ni presenterar idén för den tilltänkta 

skolan. Var beredda att arbeta om det efter skolans 

önskemål, men tänk igenom vilka delar ni inte vill 

tumma på. Det är bra att vara medveten om att 

de skolor som bjuder in oss inte alltid är de skolor 

där vi skulle behövas mest. Det kan därför vara 

bra att rikta utskicken mer till skolor som sällan 

bjuder in utomstående aktörer, som till exempel 

yrkesinriktade skolor och gymnasium. Men 

börja där ni är önskade, inte minst för att samla 

erfarenhet och kraft!

I andra kommuner passar det bättre om jouren 

själv gör en temadag. Att planera en temadag 

påminner mycket om upplägget för en föreläsning, 

fast större och kanske med ett bredare tema. 

Tänk på att ta mycket hjälp från eventuella 

samarbetsparter, annars finns risken att det helt 

enkelt blir för mycket jobb och för många hjul att 

uppfinna på en gång!

Det bästa var

att man hade tillfälle att 

säga vad man tyckte.

Aida 15 år, 
 om temadag på skola

TEMAN FÖR DE MODIGA
Det finns oändligt många bra och påhittiga teman 

som vi tjejjourer kan arbeta med. Det viktiga är 

att ni vet varför ni har ett visst tema och att ni 

känner er bekväma med valet, det lyser igenom 

och smittar av sig på tjejerna. Om ni utgår från 

ert syfte kan ni undvika att göra många fel och 

snedsteg. Vissa aktiviteter är dyrare än andra, men 

leta i ert kontaktnät och våga fråga efter sponsring 

från exempelvis den lokala ridskolan. Har ni prövat 

på några olika aktiviteter i jouren redan och skulle 

vilja få några fler tips så kommer det några här. 

Våga vara modiga när ni börjar känna er hemma 

i att stärka. Ljuv musik kan uppstå där man minst 

anar det.

Låt tjejerna testa på ridning. Det brukar bli riktigt 

kul och givande då tjejerna får testa på något 

nytt och utmana sig själva samtidigt som man 

kan förena detta med diskussion om manligt och 

kvinnligt och ridning eftersom detta har förändrats 

mycket över tid. Nu är det tjejigt och ibland mesigt 

att rida, men så har det inte alltid varit och är inte 

det i andra kulturer. Att rida och sköta en häst är en 

fråga om makt och kontroll, vilket brukar tillskrivas 

som något typiskt manligt. Ytterligare en intressant 

aspekt är att det oftast är män som sysslar med 

ridning på professionell nivå. Detta faktum kan ge 

upphov till spännande diskussioner om yrkesroller 

i övrigt.

Prova kroki eller ”queerkroki” för de feministiska 

tjejerna och kanske även för volontärerna. Bjud 

in en erfaren krokimodell och en konststudent 

som handledare och tala om människokroppen 

och vad man kan uttrycka med olika kroppsspråk 

och vissa attribut som exempelvis klackskor eller 

ett pärlhalsband. Att arbeta med händerna för att 

sedan föra upp det till huvudet för en lätt diskussion 

är härligt.
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Feministiskt självförsvar är en aktivitet som ofta 

efterfrågas. Ett tips är att kontakta en ledare som 

kan knytas till jouren, så att ni har en kontakt 

som alltid kan hjälpa er. Detta är en aktivitet som 

många skolor brukar efterfråga och som också 

passar alldeles utmärkt i den miljön. I samband 

med passet kan ni blanda teori och praktik vilket 

kan vara mycket fördelaktigt och roligt.

Varför inte ett pass om fittan?! Ett pass kan vara 

upplagt på följande vis; snacka om normalt, 

naturligt och okej samt rita upp en fitta och gå 

igenom anatomin. Kom ihåg att det ska vara kul 

och peppigt att snacka om fittan och sex! RFSU har 

bra informationspass, Fittfakta, som ni kanske kan 

hyra in för inspiration.

Det var kul och 

veta om deras erfarenheter 

men ibland så blev det ganska 

jobbigt när dom pratade 

så långt.

Fanny 14 år, 
 om en förebildsträff i Trulsa – alla förtjänar en förebild

ALLA FÖRTJÄNAR EN FÖREBILD
Det finns så många otroliga kvinnor! Det kan vara 

din moster eller granne, hon som kämpar för en 

mötesplats för barn med alkoholiserade föräldrar, 

hon som skapat sitt eget klädmärke, hon som 

lyckats slå sig fri från ett liv i förtryck, hon som 

seglat jorden runt eller kanske någon ”kändis”. De 

har så mycket kunskap och kloka ord och inspiration 

att ge. Bjud in dem till något som vi kallar för en 

förebildsträff. Här kan förebilden berätta eller visa 

eller låta tjejerna pröva på något med anknytning 

till hennes liv. Genom att tjejerna får träffa fler 

positiva förebilder kan de våga drömma och våga 

tro på sig själva och sin egen framtid, och det är 

stärkande. Dessutom har ni i tjejjouren gett tjejerna 

ytterligare en kontakt med en vuxen och gett dem 

en nyanserad bild av hur kvinnor kan och får vara! 

Förutom det faktum att en förebild kan hjälpa 

tjejerna att sätta sig själva i ett sammanhang, att få 

dem att känna att de inte är ensamma och att det 

finns de som överlevt en liknande situation de nu 

upplever som så svår, kan det också vara ett mycket 

bra sätt att nå grupper som man annars inte skulle 

ha nått genom att bjuda in en känd person. När det 

gäller hedersproblematiken kan detta få fler tjejer 

att få upp ögonen och förstå vad de är utsatta för 

och våga bryta sig loss eller reagera. Samtidigt 

kan tjejer som inte utsätts för förtryck relatera till 

det på ett annat sätt och på så sätt fördjupa sin 

förståelse och insikt i problemet. 

Oftast räcker det inte med en bra förebild för 

att locka unga tjejer till aktiviteten. Ha därför ett 

tydligt och lockande tema med anknytning till 

det förebilden gör och var tydliga med vad som 

kommer att hända på träffen. Tänk på att genom 

att få med kända namn kan man locka nyfikna som 

inte tidigare känt sig berörda, men att även kända 

namn behöver marknadsföras! Se mer under 

kapitel sex, Marknadsföring, om ni behöver fler 

tips!

Värt att nämna är också att det är klart att alla tjejer 

och kvinnor inte delar alla erfarenheter. Men det 

behöver inte vara ett argument mot sådana här 

aktiviteter. Detta ökar bara mångfalden i projektet 

och skapar flera alternativa bilder och vägar av 

kvinnliga erfarenheter och liv. En känsla av att allt är 

möjligt! Man kan likaväl börja i olikheten och hitta 

fler olikheter, men också oväntade likheter som att 

börja i likheten och hitta spännande olikheter.

För att starta upp ett sådant här projekt behövs lite 

mer långsiktighet och förberedelser än kanske en 

vanlig föreläsning. Kolla upp bidragsgivare på både 

lokal och nationell nivå. 

SYSTERSKAPSPROJEKT
Som vi nämnde ovan kan det vara livsavgörande 

att ha justa vuxna förebilder för dem som rusar 

mot vuxenlivet. Ett systerskapsprojekt handlar om 

att sätta vuxna kvinnor i kontakt med unga tjejer 

för att skapa förebilder för tjejerna. Det behöver 

förstås inte vara en förebild som har en lyckad 

karriär eller som har gjort något häpnadsväckande, 

utan såklart helt vanliga kvinnor som finns i en tjejs 

närhet, mamman, läraren eller en vän kan vara av 

mycket stor vikt. Detta är en av många anledningar 

till att fler systerskapsprojekt startats med syfte att 

ge tjejerna nya förebilder som samtidigt också kan 

bli ett kontinuerligt stöd.

De olika systerskapsprojekt som drivs är utformade 

på de mest varierande sätten. Fokus brukar ofta 

ligga på att ge ”lillasystrarna”, tjejerna, en kvinnlig 

förebild, vägledning och inspiration. Vi som är lite 

äldre har själva gått igenom mycket av det de nu 

genomgår och det kan vara skönt för tjejerna att 

ha någon som vet vad de pratar om och som inte 

heller är fördömande. Det handlar kort och gott 

om att finnas där för tjejen, varesig hon bara vill 

prata eller hitta på något kul.

NATTVANDRING
En del kommuner har fältassistenter eller 

nattvandrare, antingen via föräldraföreningar eller 

anställda via kommunen, ibland i kombination. 

Kanske kan er jour tillföra något nytt i tänket 

kring aktiviteten eller hjälpa till med volontärer 

för att utöka verksamheten. Se till att ni kollar 

in terrängen ordentligt innan ni ger er in i detta, 

eftersom det kan vara förknippat med risker och 

stress. Det kan låta tråkigt men det är viktigt med 

försäkring, utbildning, arbetskläder, samarbete 

och kontaktpersoner. Klickar allting så är det här 

ett spännande sätt att arbeta på och ett effektivt 

sätt att få kontaktpersoner bland kommunens 

anställda och ansikten på de tjejer som kanske 

sedan kommer att komma på andra aktiviteter.
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ATT BESÖKA EN SKOLA
Att arbeta med skolinformation och 

klassrumsföreläsningar är en central del av det 

förebyggande arbetet en jour kan pyssla med. 

Att komma ut i skolor och föreläsa om våldtäkt, 

jämställdhet, misshandel, hedersvåld, sexualitet, 

mänskliga rättigheter och liknande är ett effektivt 

sätt att få tjejer och killar att börja reflektera 

kring sin omgivning och de attityder som finns i 

samhället. 

Det finns inte alltid så mycket utrymme för 

lärare att påverka utbildningsupplägget och 

schemaläggningen som man kan tro. Lärarna är 

bundna vid nationella prov och hur många timmar 

eleverna ska läsa ett eller annat ämne. Ett tips är 

därför att försöka förankra kontakter på skolan 

som brinner för de frågor ni kan förmedla. Innan 

ni börjar med att planera en föreläsning se till att 

beslutet även är förankrat i ledningen. Om ni stöter 

på skolor som verkar ointresserade och ovilliga att 

bjuda in er är ett bra tips att hänvisa till läroplanen. 

Skolan har nämligen ett ansvar att förmedla kunskap 

om många av de teman vi tjejjourer arbetar med - 

alltifrån rätten att äga sin kropp, till att tjejer är lika 

bra chefer som killar. I ett utdrag från läroplanen 

föreskrivs just detta ansvar:

”Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde,  

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan skall gestalta och förmedla”

Fördelen med att gå ut i skolor är att man når ut 

till en större mängd tjejer och killar, vilket gör att 

man kan hjälpa dem som annars inte kan eller 

vågar vända sig till någon utomstående aktör, 

exempelvis en tjejjour. Vi kan på så sätt fånga upp 

dem som verkligen behöver vår hjälp, men som 

inte kan få den någon annanstans. Tjejer som lever 

under hedersförtryck är till exempel en grupp som 

kanske inte får delta i några aktiviteter efter skoltid 

eller uppehålla sig på en ungdomsgård. Vidare 

vad gäller hedersförtryck kan det finnas förövare 

på skolan eller brorsor som deltar i familjens 

förtryck, som man förhoppningsvis kan fånga upp 

eller upplysa. Tänk på att fokusera på de mänskliga 

rättigheterna om ni tar upp hedersproblematiken, 

då de begränsningar detta förtryck medför innebär 

brott mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, kvinno- och barnkonventionen. 

Hedersproblematiken är ett ämne som många 

lärare inte har kunskap om eller som kan kännas 

laddat eller underligt att ta upp och det kan därför 

vara tacksamt att en utomstående aktör axlar 

ansvaret. 

Liknande förutsättningar gäller för temat sex 

och samlevnad eller sexualitet. Som en tjejjour 

med jämlikhet som grund för sitt arbete kan vi 

faktiskt kosta på oss att vara stolta över att vi har 

ett genomtänkt och nyanserat förhållningssätt till 

dessa ämnen. Det är klart att det kan kännas svårt 

för vissa lärare att från att ha föreläst om biologi 

eller fysik hoppa över till att hålla ett inspirerande 

pass om klitoris eller en skrattbubblande 

normkritisk föreläsning om heterosexualitet och 

sexualitetens historia. Där kan vi hoppa in och 

vara ett kreativt och inspirerande komplement, 

tills sexualundervisningen inte enbart består av 

penetration och menstruation.

I klassrummet
Förbered er noga! Ibland kan man bli ställd av att 

stå där i klassrummet igen. Det är väldigt kul och 

peppande att komma ut till skolor och prata med 

ungdomar, men det kan ibland kännas lite nervöst 

och klurigt. Noggranna förberedelser är din bästa 

vän när tuggummituggande kepskillar tycks viska 

om dig längst bak i klassrummet! 

•   Förbered er genom att göra en presentation 

av föreläsningen (syfte, struktur och upplägg) 

och er tjejjour. Presentationen använder ni i 

kontakten med skolan.

•   Se till att ni har en kontaktperson på skolan, vad 

som helst kan hända. 

•   Informera er om hur många ni ska föreläsa för, 

klimatet i klassen och vilka förkunskaper och 

eventuella språksvårigheter som finns. 

•   Ta även reda på eventuella handikapp bland 

eleverna och förbered dig. Skolan har säkert de 

hjälpmedel som kan behövas. 

•   Bestäm innan föreläsningen om läraren ska vara 

med på föreläsningen. 

•   Bestäm er även för om ni vill ha könsuppdelade 

grupper eller inte och informera sedan skolan 

om era krav… i god tid! 

•   Se kapitlet om metoder i denna bok för tips om 

hur ni kan göra ett upplägg för föreläsningen.

•   Gå igenom upplägget noggrant och kontrollera 

att ni fokuserar på vad ni vill förmedla. Håll 

gärna föreläsningen för varandra för att träna 

och se hur ni reagerar på de olika övningarna.

Efteråt: Hör gärna av er till skolan och meddela hur 

allt gått och tacka för deras tid och engagemang. 

Ha alltid med er i ryggsäcken att det inte alltid kan 

gå så bra som man hoppats på alla gånger och att 

ni inte kan göra mer än ert bästa.

Det var kul att höra 

Malin prata om fittor och sånt, 

för det är inte ofta man gör det.

Veronica 14 år,  
om en skolföreläsning om fittan med mera

CHECKLISTA INNAN FÖRELÄSNINGEN:
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>>> Maria och Timjan som är informatörer ska föreläsa om våldtäkt för en grupp 

tjejelever. De börjar med en associationsövning där de försöker komma in på ämnet och 

få igång klassen. Maria skriver ”sex” på tavlan och ber tjejerna att ropa ut det första 

de kommer på när de ser ordet. Det är helt tyst. Någon säger ”kärlek” och en annan 

säger ”kul”, men sedan är det knäpptyst. Timjan skriver sedan ”våldtäkt” och samma 

scenario utspelar sig. De flesta är tysta och de får ingen respons. De misstänker att 

det är en väldigt blyg klass eller en klass där eleverna kanske inte känner sig bekväma 

att redogöra för sina åsikter inför varandra. Maria och Timjan fortsätter ändå med 

upplägget och är klara långt innan det var tänkt. <<<

>>> Det är ingen idé att genomföra ett upplägg för uppläggets skull. Det viktiga är ju att 

det vi vill säga når fram till deltagarna. Ofta känner man precis som i caset här ovan: 

ganska med detsamma vet man vad det är för grupp och om upplägget man förberett 

kommer att fungera. Fungerar det inte gäller det att lita på sin magkänsla, avsluta 

övningen man håller på med och ta fram plan B (eller snabbt hitta på en). Var noga med 

att inte låta gruppen märka att de inte reagerar som ni förväntat er.

I det här fallet skulle det kanske passa med en värderingsövning som involverar rörelse, 

för att få igång klassen på andra sätt än på det verbala. Kanske behöver klassen att 

man sänker ribban och att Maria och Timjan börjar med frågor om kärlek och sex. När 

gruppen börjar fnissa och prata lite mer öppet kan man sen gå in på vad som kan hända 

om något går fel. Den första associationsövningen kan också göras så att deltagarna får 

skriva på en lapp vad de tänker på när de hör ordet, istället för att ropa det högt. Alla ord 

skrivs sedan upp på tavlan. Det kan vara lättare att få igång en diskussion när var och en 

slipper stå för sina associationer inför gruppen. Maria och Timjan skulle kunna göra den 

här varianten som avslut på föreläsningen som började så dåligt. Kanske blir det inte en 

tio-i-topp-föreläsning, men man känner sig alltid nöjdare när man gjort vad man kan! 

Det kan inte gå superbra varje gång. <<<

Egentligen är det 

bästa rådet att vara förberedd 

på att du inte kan vara förberedd på 

allt som kan hända. Lita till ditt 

omdöme och förnuft!
Olga Persson, AKH

innebär, inte minst ekonomiskt. Tänk också igenom 

vad det kommer att innebära för andan i föreningen. 

Många vittnar om avhopp och minskat engagemang 

från volontärerna sedan de fått en anställd. Det är 

lätt att lura sig att tro att den anställde kommer 

att kunna sköta även föreningens ordinarie 

verksamhet. Många gånger är det precis tvärtom; 

projektet genererar så mycket uppmärksamhet 

och förfrågningar att hela tjejjouren blomstrar. Har 

ni inte möjlighet att anställa ska ni vara medvetna 

om att projektet kommer att bli ert fokus under 

projekttiden och kanske det enda ni hinner med.

En stor fördel, om ni har möjlighet att anställa, är 

att det kan bli en kontinuitet och långsiktighet i 

arbetet i jouren. Det här är framförallt viktigt i 

kontakten med de unga tjejerna, eftersom det tar 

lång tid att skapa förtroende för en verksamhet 

hos den tilltänka målgruppen. Med ett större 

projekt kan man på ett helt annat sätt göra avtryck 

i kommunen eller staden där man verkar. Tänk 

efter före vad det är ni skulle vilja specialisera er 

på eller profilera er genom. 

ETT STÖRRE PROJEKT
Vissa bidragsgivare, framför allt de statliga, har 

möjlighet att bevilja bidrag till större projekt. Med 

större projekt menar vi ett arbete som sträcker sig 

under en längre men avgränsad period (6 mån - 

flera år), som har en inte allt för snål budget och 

som ligger utanför ordinarie verksamhet. Det finns 

många fördelar med ett sådant projekt, men det 

innebär också ett stort ansvar och mycket arbete. 

En stor projektidé behöver stort stöd. Se därför till 

att hela föreningen är med på tåget. Alla behöver 

naturligtvis inte vara med hela tiden och överallt, 

men det är viktigt att alla vet om projektets idéer 

och hur det kommer att påverka ens engagemang 

i föreningen. Tänk igenom beröringspunkter med 

den ordinarie verksamheten, så att den och 

projektet kan berika varandra. 

I vissa projekt har man möjlighet att anställa en 

projektledare, vilket är en stor fördel för många små 

föreningar. Sätt er noga in i vad arbetsgivaransvaret 
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DRA PÅ LÄGER!
De får umgås och diskutera utan att behöva ta 

hänsyn till influenser utifrån såsom killar, föräldrar 

och lärare. De får samtidigt också ett tillfälle att 

byta miljö. Ett stärkande minne för livet!

Men det här kostar ju förstås en del. Börja 

planeringen tidigt, kanske redan sommaren innan 

om ni ska ha ett sommarläger. Kommunens budget 

sätts långt innan och projektbidrag kan ta ett tag 

att få beviljat. Men med ett bra förarbete och en 

mysig kursgård på förslag, så brukar politiker tycka 

att det är kul att någon tar initiativ till att hitta på 

något med ungdomarna under loven.

Att åka på läger är, utan att överdriva, helt 

fantastiskt. Om det ibland kan vara svårt att få 

tjejerna att komma på vanliga aktiviteter, så är 

det ofta enkelt att få med dem på läger. På lägret 

kan man ha olika aktiviteter blandat med att man 

bara umgås. Eftersom ni har så mycket mer tid till 

förfogande och inga stressmoment runtomkring 

så öppnas möjligheter som ni annars inte har. Om 

det bara fanns utrymme hade vi kunnat skriva hur 

mycket som helst om läger, eftersom det är här 

det förebyggande och stärkande arbetet sätts på 

sin spets. Tjejerna får träffa andra som är i samma 

skede i livet och så förstås ledarna från jouren.  

•   Sätt upp tydliga, realistiska och mätbara mål 

för lägret.

•   Ta med tjejerna i planeringen, bjud in till ett 

brainstormingmöte!

•   Bestäm redan i planeringsstadiet för 

hur lägret ska utvärderas och till vad 

utvärderingen ska användas.

•   Utforma ett välkomstbrev. 

•   Bestäm och motivera ålder, kunskaper och 

kön på ledarna. 

•   Försök att välja en plats för lägret som är så 

avskild som möjligt för att inte bli störda.

•   Utarbeta ett tydligt program som ges till 

tjejerna innan lägret börjar.

•   Gör en dokumentation av lägret, exempelvis 

en lägertidning eller en cd-rom med bilder.

•   Om ni ska bjuda in kändisar, föreläsare eller 

politiker till lägret se till att vara ute i god tid 

då dessa ofta kan vara uppbokade lång tid 

framöver. Skriv en överenskommelse med 

gästen och se till att det finns någon som tar 

hand om gästen när denne kommer. 

•   Gör upp en budget.

•   Förbered eventuella avtackningspresenter. 

•   Planera för hur invigningen och avslutningen 

av lägret ska se ut. De är kanske de viktigaste 

programpunkterna. 

•   Förbered en mapp som alla tjejer får vid 

ankomsten med schema, informationsblad 

och kontaktinformation. Mappen kan 

även innehålla en litteraturlista för vidare 

läsning.

•   Ansvarsfördela! Mat, programpunkter, 

städning och så vidare.

Jag blev förvånad 

över hur bra det gick att 

umgås med de andra tjejerna. 

Jag vill börja prata mer med 

folk jag inte känner.

Fia 13 år, 
 om att åka på läger

Tips inför att anordna ett läger: 

Det var nog när jag 

står i mitten av en station i 

äventyrsbanan och känner mig helt 

lugn och glad. Det var jättehärligt! 

Eller när vi satt på klippan vid 

vattnet och pratade, 

det var så mysigt.

Isa 14 år,  
om bästa minnet från ett sommarläger
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SAMMANFATTNING 
I det här kapitlet har vi tagit upp några av de aktiviteter som er tjejjour kan arbeta med när ni 

känner för att börja med ett förebyggande och stärkande arbete. Det som är genomgående är 

vikten av att förbereda sig och att lägga upp en plan där man tänker igenom syfte och mål med 

aktiviteten. Vi betonar också vikten med att låta tjejerna få vara med och påverka träffarna och att 

man bör vara så inkluderande som möjligt så att alla känner sig välkomna. Vidare har vi betonat 

att det finns många olika typer av aktiviteter som kräver olika mycket planering och engagemang. 

Tjejgrupper och systerskapsprojekt är exempel på kontinuerlig verksamhet, medan förebildsträffar 

och skolföreläsningar inte behöver återkomma om ni inte orkar eller vill. För de lite modigare har 

vi också presenterat tjejläger och några ovanliga teman såsom ridning, kroki och fittfakta. Sist men 

inte minst så bör vi alla påminna oss om att vi ska våga prioritera kvalitet och inte kvantitet i det 

stärkande arbetet med tjejerna, även om både bidragsgivare och anställda i jourens omgivningar 

ibland kan kräva att man prioriterar kvantiteten.  
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Som gruppledare har du ett dubbelt ansvar. Du ska 

vara den som tar kommandot, den som har sista 

ordet och den som tar de svåra besluten. Men 

ansvaret innebär också att du ska lyssna på gruppens 

vilja, att uppmärksamma var och en och få alla att 

känna sig välkomna. Man kan sammanfatta det 

med orden: tydlighet och varsamhet. Varsamhet 

innebär ett aktivt förhållningssätt där det gäller att 

vara lyhörd och forma sig efter gruppen. Tydlighet 

handlar om att visa vad man tänker göra, så att de 

andra inte behöver fundera över det och på det 

sättet kan man inge trygghet och få tjejerna att 

slappna av. I slutändan handlar det om att finnas 

där för gruppen och föra arbetet framåt. 

En grundläggande tanke är att gruppen inte är 

till för dig. Ett tjejjourigt sätt att se på ledarskap 

innebär att det inte är dina intressen som ska 

styra gruppen. Det är inte intressant vad du tycker 

och tänker - du är där för att se till att de unga 

tjejerna kommer till tals. Det betyder att du ska 

vara noggrann i ditt förhållningssätt, så att det är 

tjejernas tankar och möjligheter att växa som står 

i centrum.

Var personlig men inte privat. Avgör vad du ska dela 

med dig av och dra en gräns som gagnar gruppen. 

När du är privat delar du med dig av tankar och 

erfarenheter som ligger väldigt nära dig och ditt 

Att våga ta ledarskapet är spännande, roligt och kommer att få dig att växa. Många människor 
drar sig för att vara ledare, kanske för att vi ser så många dåliga exempel på maktfullkomliga och 
giriga ledare runt om i världen och lätt förknippar ledarskap med maktutövning och auktoritära 
attityder. Men det är inte ledarskap i sig som är dåligt, utan det dåliga är att missbruka sitt ansvar 
och förtroende som ledare. Många tjejjourer har som ambition att ha ett ickehierarkiskt arbetssätt, 
både jourtjejer emellan och gentemot vår målgrupp. Därför är det viktigt att tala om ledarskap och 
inse att ledare behövs och att om du inte tar på dig ledarskapet så kommer någon annan göra 
det, mer eller mindre officiellt. Det är direkt olämpligt att en ung tjej, till exempel i en tjejgrupp, 
går in och tar ansvar för ramarna för passet eller för att alla får komma till tals - hon är ju där för 
att få utvecklas tillsammans med resten av gruppen. Använd tipsen i kapitlet både när du leder i 
öppen verksamhet, till exempel tjejkvällar och tjejgrupper, och när du är ute och föreläser i skolor.

Man kan säga att ett tjejjourigt 

sätt att se på ledarskap innebär:

•   En funktion som är nödvändig för att alla i 

gruppen ska kunna delta på lika villkor.

•   En funktion som möjliggör att gruppen utvecklas 

positivt och att alla hittar en plats i gruppen.

•   En funktion som inte är knuten till en person, 

ledarskapet kan variera från gång till gång.

känsloliv, tankar som kanske inte är färdigtänkta 

eller känslor som inte är bearbetade och som inte 

har direkt med gruppen att göra. Då deltar du på 

samma villkor som de unga tjejerna och det är 

varken bra för gruppen eller din ledarroll. Däremot 

ska du vara personlig. Dela med dig av dina känslor 

och erfarenheter när det kan tillföra gruppen 

något, reagera på det som känns fel och skratta åt 

det som är roligt. 

Att fylla de här funktionerna kan verka övermäktigt. 

Kom ihåg att när man väljer metoder och övningar 

gör man en stor del av jobbet, framför allt när det 

gäller att låta alla komma till tals eller våga. Sen 

finns det en del förhållningssätt som kan vara 

vägledande. Vi har spaltat upp de vi tycker är 

viktiga.

Förbered er genom att göra en planering eller ett 

upplägg. I kapitel fem, om metoder, står mer om 

hur man kan tänka när man gör ett upplägg. Det 

kan vara bra att ha en plan B om allt inte går som 

planerat. Vad gör vi om tjejerna verkligen går igång 

på det här ämnet? Vad stryker vi då? Vad gör vi 

om övningen går snabbare än planerat? Om ni är 

ordentligt insatta i ämnet och har en plan B har 

ni en solid grund att stå på. Då kan ni vara mer 

närvarande och känna av vad gruppen tycker är 

intressant och vad som behövs för att uppnå syftet 

och målet.

Gå igenom farhågor och förhoppningar inför 

uppdraget tillsammans med din ledarkollega. Ett 

av målen med tjejjoursverksamhet är att stärka 

tjejerna och få dem att våga stå för sina åsikter, 

hur tokiga vi än tycker att de är. Därför måste vi 

vara beredda på att alla slags tankar kan komma 

på tal. För att förbereda sig kan det vara bra att 

fundera över vad tjejerna kan säga som kan få en 

att gå i taket eller att börja gråta så att vi är redo 

att bemöta det på ett lugnt och professionellt 

sätt. Ytterligare ett sätt att förbereda sig för detta 

är att tänka igenom sin egen tonårstid - hur man 

såg på vuxenvärlden, vad man hade för åsikter, 

värderingar, förebilder och fördomar - och sedan 

jämföra dem med de du har idag. Det kan då bli 

lättare att acceptera och hantera tjejernas åsikter. 

Genom att vara lyhörd och engagerad sprider du 

bra stämning i  gruppen.

Kom i god tid före passets början. Tiden innan kan 

ni då använda till att ställa i ordning rummet, gå 

igenom er planering och samla era tankar. På så sätt 

kan ni undvika att verka stressade och nervösa. Det 

kan också vara bra att inte ha för bråttom därifrån 

efteråt. Det är ni som ledare som ska ge tjejerna en 

känsla av att ni är närvarande och ge dem en chans 

och mod att ställa personliga frågor.

Kom ihåg att tjejer inte är en homogen grupp. 

Det är viktigt att förstå att det förekommer oliketer 

inom gruppen. Fritid, hälsa, familjesituation, 

ekonomisk standard, etnisk bakgrund, ålder och 

bostadsort påverkar både levnadsvillkor och 

erfarenheter. Detta innebär att du som ledare 

måste vara medveten om att alla har olika behov 

och möjlighet att utvecklas och att man därmed 

måste anpassa sitt sätt att bemöta tjejerna.

FÖRBEREDELSER
Det första du och din ledarkollega behöver göra är 

att förstå uppdraget, genom att vara införstådda i 

vad som ska göras och vad som skall uppnås. För att 

ni ska kunna vara de tydliga, varsamma och trygga 

ledarna som vi talat om behöver ni ha ett klart syfte 

och mål för aktiviteten. Finns det inte några sådana 

klart utarbetade är det inte svårt att formulera 

detta själv. Har ni blivit inbjudna av en skola eller till 

att göra något annat externt uppdrag är det bra att 

fråga så mycket som möjligt kring vilket syfte och mål 

de har med aktiviteten. Var inte rädda för att fråga, 

det får er att framstå som proffsiga. Ni kommer att 

kunna förbereda ledarskapet mycket bättre om ni 

vet vilka som kommer att delta, om de kommer 

frivilligt eller om det är obligatorisk närvaro och i 

vilken typ av lokal ni kommer att hålla aktiviteten.
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Ledarskapstips inför föreläsningar*

Om eleverna är stökiga:

•   Gå och ställ dig bredvid eleven som 

bråkar.

•   Fråga gruppen om de vill fortsätta ha det 

så här.

•   Sätt upp regler från början! Ni är här 

frivilligt, lär ni er inte eller bidrar ni 

inte så känn er fria att gå. Diskutera 

toleransnivå tillsammans innan med din 

informatörskompis.

•   Kanske kan det handla om att personen 

som är stökig tycker att det är för jobbigt 

eftersom den själv var med om något 

liknande? Var lyhörd för detta. 

•   Var sätter vi gränser? Kasta ut i sista 

hand?

Trista och motsträviga attityder 

– att hålla föreläsning i ”uppförsbacke”:

•   Ibland är det bara så -  tänk på att det inte 

kan bli värre nästa gång.

•   Kör upplägget och säg tack och hej.

•   Förbered en surpriseövning – något helt 

oväntat – tänk ut en plan B.

* hämtad från Team för våldtagna 
kvinnors informatörsutbildning AKH

PRAKTISKT LEDARSKAP
Var inte ensam. Att vara två är roligare och 

underlättar en professionell hållning. Fyra ögon ser 

mer än två och du och din kollega kan dessutom 

komplettera varandra. Samtidigt är det skönt att 

kunna ventilera sina tankar och känslor kring vad 

som händer i gruppen. Planera hur ni delar upp 

ledarskapet och hur delaktiga ni ska vara. Det kan 

vara jättespännande för en trygg grupp att höra 

en ledares infallssvinklar och tankar, men för en 

ny och osäker grupp blir en ledares uttalanden lätt 

normerande – som att det hon tycker är det som 

är okej och rätt. 

Låt alla komma till tals och hitta sin plats. Att var 

och en ska få utrymme är ett av tjejjoursarbetets 

viktigaste mål. Fördela ordet och understryk att 

det är helt tillåtet att välja att inte säga något. Sätt 

dig mittemot den tjej som du vet har svårt att tala 

i grupp, då det är lättare för henne att snacka om 

hon lätt kan rikta sig mot dig. Ge alla chansen att 

komma till tals, men lägg inte ned allt för mycket 

energi på att få de blyga att prata. Vi kan ana och 

gissa, men vi vet faktiskt inte om ”de blyga” är de 

dominanta i en annan grupp. Att prata är inte allt. 

De som inte tar för sig i diskussioner kanske gör 

det i samarbetsövningar eller när det gäller att 

prova någon ny sport. Därför är det bra om du som 

ledare varvar olika aktiviteter. 

Ha tillit och våga luta dig tillbaka. Som ledare 

kommer du med största sannolikhet att få höra 

tjejer kläcka ur sig riktiga grodor av både rasistiskt 

och sexistiskt slag. Försök då känna dig säker i 

din ledarroll och ge tjejerna en chans att komma 

fram till det bästa utan din inblandning. Gör de 

inte det kan du som ledare be dem utveckla sitt 

resonemang, ställa frågor och följdfrågor och på 

det sättet hjälpa dem rätt i resonemanget. Om du 

känner att diskussionen glider in på områden som 

du inte har tillräckliga kunskaper om eller om du 

får frågor som du inte kan besvara är det helt okej 

-  dra ett streck och be att få återkomma.

>>> Lina håller ett tjejgruppspass om sex. Helt plötsligt berättar en av tjejerna om sin 

kompis som har fått en kärleksförklaring från en tjej. Gruppen svarar explosivt med 

kräkljud, äcklade miner och utlägg om att homosexualitet är ”helt onaturligt”. Lina har 

svårt att hitta en bra lösning på situationen. Hon blir provocerad och vill helst bara avbryta 

diskussionen och säga till tjejerna att de har fel. Samtidigt vill hon inte bryta förtroendet. 

Detta är den första ärliga reaktionen som gruppen ger och uppenbarligen behöver de 

diskutera frågan. <<<

>>> Här är det lätt att bli tagen på sängen. I den bästa av världar skulle Lina såklart ha gått 

igenom för sig själv hur hon skulle bemöta en sådan här situation, gärna tillsammans med 

jourens övriga tjejgruppsledare. Men det är sällan de bästa världar vi jobbar i och även om 

man inte är sådär förberedd som man borde vara, kan man faktiskt göra ett bra jobb. Det 

första tipset är att ställa följdfrågor och be tjejerna utveckla sina tankar. Det är inte säkert att 

de kommer fram till just det man själv skulle vilja, men de får i alla fall öva sig i att stå för sin 

sak. Här finns en gyllene chans att visa på att det aldrig finns en enda sanning och att det är 

okej att omvärdera sina gamla åsikter. 

När man ställer följdfrågor vinner man också tid att formulera en ”moralkaka” om en sådan 

skulle behövas. Det finns ju faktiskt gränser för hur en diskussion kan föras i tjejjourens regi 

och när den gränsen är nådd, till exempel när någon blir kränkt, är det bra att hänvisa till 

just tjejjouren: ”Vi i tjejjouren tycker att alla människor har rätt att…”. Skulle det vara så att 

Lina i den här situationen inte kommer på något vettigt att säga alls är inte heller det jordens 

undergång. Nästa gång det är tjejgrupp kan hon ha snackat igenom saken med en jourkompis 

och vara bättre förberedd. Hon kan ta upp frågan igen ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv, 

hon kan ha läst på om sexualiteter ifall hon känner att man behöver det, eller vara helt ärlig 

och säga just som det är - att hon blev tagen på sängen, att hon tyckte det var lite jobbigt 

förra gången och att hon nu skulle vilja berätta lite om vad tjejjouren tycker i frågan. <<<

Ge kollektivt beröm och enskild kritik. Ta för vana 

att uppmärksamma gruppen på det de gör bra. 

Undvik enskilt beröm, då det kan skapa avundsjuka. 

Att däremot känna att man tillhör en grupp som är 

stöttande, kreativ och rolig ger alla i gruppen en 

bra känsla. Var medveten om att det beröm tjejer 

får ofta är förminskande och här kan du som ledare 

göra skillnad. Tänk på dina ordval - säg att tjejerna 

är ”kreativa konstnärssjälar” istället för ”duktiga på 

att pyssla”; säg att de är modiga och raka istället 

för ”duktiga på att uttrycka känslor”. Uppstår en 

situation då du behöver ge kritik, gör det på ett 

schysst och rakt sätt. Kritisera handling före person 

och undvik orden aldrig och alltid.
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Men också att vi avslutar. Man kan alltså säga 

att vi ser till att de tjejer som kommer känner 

sig trygga, från början till slut.

Vilka är svårigheterna med att leda i öppen 

tjejverksamhet?

Anna-Stina: Att få alla att känna sig välkomna. 

Att känna att det är ok att sitta tyst i soffan, 

även om det är en pågående diskussion. Och 

sen, som på tjejkvällarna, när man sitter och 

har jättemysigt och pratar, att då vara på 

deras nivå men ändå vara tydlig med att ”Okej 

hörrni, nu är klockan åtta, nu stänger vi”. Att gå 

från att ha fört en diskussion på jämlikt plan, 

till att vara den som faktiskt ser till att det blir 

undanplockat och att folk går. 

Jonna instämmer i att det kan vara svårt att 

hålla distansen till tjejerna ibland - att växla 

ATT LEDA I ÖPPEN VERKSAMHET
 – intervju med Anna-Stina Lindmark  & Jonna Eriksson 

Öppen verksamhet är tillfällen då man möts 

under friare former, utan en strukturerad 

agenda, och detta sätter andra krav på ledaren. 

Malin och Sara från Stjärnjouren träffade 

Jonna Eriksson och Anna-Stina Lindmark på 

tjejjouren Juventas systrar, för att ställa frågor 

om ledarskap i öppen verksamhet. Juventas 

systrar har sedan ett år tillbaka haft öppna 

tjejkvällar i sin lokal i centrala Södertälje. 

Vad är ert uppdrag som ledare i öppen 

tjejverksamhet?

Jonna: Att hålla ramar även om det inte finns 

någon dagordning. När det inte finns någon 

tydlig ram så tänker jag att uppdraget ändå är 

att hålla en tydlig struktur som att vi välkomnar, 

talar om att det finns fika, introducerar 

möjligheter som att vi ställer fram pyssel eller 

spel och att vi finns tillgängliga under tiden. 

Man kan komma och 

prata med oss om svåra saker, 

men det är också ett ställe 

där man bara kan komma 

och hänga och trivas.

från förtroliga samtal som liknar dem man har 

med sina vänner, till att inte vilja lämna ut sitt 

privata nummer eller svara på privata frågor.

Vilka möjligheter ser ni i den här typen av 

verksamhet? Vad kan man som ledare uppnå 

på en tjejkväll som är svårt i en annan form 

av tjejverksamhet?

Jonna: Att vi som personer faktiskt inspirerar, 

på ett annat sätt än i tjejgruppen. Där har 

vi ett mer styrt uppdrag - mer pedagogiskt. 

Det här är mer personligt och ger tjejerna en 

möjlighet att inspireras av vuxna kvinnor som 

inte är deras mammor eller kompisar. 

Anna-Stina: Det känns också bra att tjejjouren 

får bli ett sammanhang som inte bara är 

problemorienterat. Man kan komma och prata 

med oss om svåra saker, men det är också ett 

ställe där man bara kan komma och hänga och 

trivas.

Kan det vara svårt att kombinera att förmedla 

syftet med tjejkvällarna samtidigt som det 

också ska vara öppet och på tjejernas villkor? 

Har ni någon ”dold agenda” och hur kommer 

den i så fall fram?

Jonna: Vi brukar skoja med dem på 

kvinnojouren och säga att vårt jobb är att se 

till att tjejerna som kommer i kontakt med oss 

inte kommer till dem så småningom. Vi tänker 

att det vi gör i smyg här i soffan är att tanka 

dem fulla med självkänsla. Du är okej som du 

är, du har rätt till dina gränser, du har rätt till 

din kropp, du har rätt till ditt ja, du har rätt 

till ditt nej och det är skithärligt att ha sex när 

det känns bra. Alla de här sakerna tänker jag 

är dold agenda. 

Hur peppar man sig själv i förebyggande 

arbete?

Jonna: Man blir peppad hela tiden. Vi vet inte 

om Anna kommer att gå in i en destruktiv 

relation om fyra år, men vi ser att hon trivs här 

och det är mer än vad hon gjorde innan.

Anna-Stina: Vi träffar ofta tjejer som säger att 

de verkligen hade behövt en tjejjour när de 

var yngre och inte sällan får vi kommentarer 

som ”Åh, jag önskar att jag hade haft möjlighet 

att vara med i en tjejgrupp!” Sånt är riktigt 

peppande.

Jonna och Anna-Stina talar om möjligheten att 

få kontakt och bygga relationer, som drivkraften 

i deras arbete. De kallar sig hellre medsystrar 

än förebilder, men är medvetna om – och 

inspirerade av - sina roller som förebilder för 

de unga tjejerna. När de inte längre är nyfikna 

på tjejerna eller slutar tycka att det är roligt att 

leda i öppen verksamhet – då är det dags att 

lägga av, menar de.

.. det vi gör i smyg här 

i soffan är att tanka dem fulla 

med självkänsla. Du är okej som 

du är, du har rätt till dina gränser, 

du har rätt till din kropp..
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GRUPPROCESSER
En bra ledare ska vara lyhörd för grupp-

medlemmarna och se till att alla får komma till tals, 

men det är också viktigt att ha en förståelse för hur 

grupper fungerar. Det är viktigt för att ledaren ska 

kunna arbeta mot att få en fungerande grupp och 

vara uppmärksam på eventuella konflikter. 

Grupper fungerar ungefär likadant, har forskare 

kommit fram till. Socialpsykologer benämner och 

delar in utvecklingsfaserna på olika sätt, men de 

tycks vara överens om ett grundläggande faktum, 

att gruppen inte är statisk. Så som den första 

träffen upplevs kommer det inte att kännas hela 

vägen. Om deltagare försvinner eller tillkommer 

kan relationerna inom gruppen förändras, vilket 

kan göra att processen tar nya vägar. Det här kan 

vara bra att tänka på exempelvis när vi arbetar med 

tjejgrupper. Det är bra att i förväg sätta en gräns 

när man slutar ta med nya deltagare. Gruppen 

börjar nyfiket med att hitta sina roller och följs 

sedan av en härlig smekmånadsfas då alla känner 

sig inspirerade av den nya gemenskapen. När man 

har jobbat tillsammans en tid börjar maktmönster 

framträda och gruppmedlemmarna ifrågasätter 

de roller eller uppgifter de fick från början. Det 

resulterar i mer eller mindre uttalade konflikter. 

När konflikterna sedan är lösta hägrar en fas med 

öppenhet och acceptans, gruppen mognar.

KONFLIKTHANTERING
Uppstår konflikter i en grupp du leder är det 

ingen katastrof, och det betyder inte att du som 

ledare som har misslyckats. Konflikt är grunden 

för utveckling, det är ju genom konflikt en grupp 

mognar.  Men ta tag i den så fort som möjligt. En 

konflikt som får ligga och gro är mer svårlöst. Det är 

viktigt att våga se konflikterna, försök inte blunda 

eller förmildra dem, konfrontera på en gång istället 

och lämna inte tjejerna själva med konflikten du 

uppmärksammat. Det är din uppgift som ledare 

att hjälpa tjejerna att lösa konflikten genom att 

identifiera och klargöra situationen. Känns det 

jobbigt kan man peppa sig själv genom att tänka 

att den jag konfronterar bryr jag mig om.

Sätt dig ner med de inbladade, fördela ordet och 

håll i de yttre ramarna. Var tydlig med att det finns 

olika upplevelser av en situation eller händelse och 

den upplevelsen är sann för var och en. Låt alla få 

berätta hur de upplever konflikten, men också hur 

de ser på sitt ansvar för problemet. Låt tjejerna 

få berätta hur de skulle vilja ha det. Använd en 

ödmjuk ton när du ger dig in för att lösa en konflikt. 

Använd uttryck som ”Jag uppfattade det som”, ”Kan 

det vara så att”, ”Det ligger något i det du säger”. 

Undvik klander och anklagelser.  Lyssna med allvar 

men försök att använda mycket humor och skratt. 

Målet är att lösa konflikten så att alla känner att 

de vinner. 

 1. Trevande 

 Tillhöra

Vill jag vara med? Passar jag in? 

Får jag vara med? Vilka roller är 

accepterade?

2. Engagemang och eventuell ny rolldelning

3. Harmoni

4. Konflikt Kontroll/rollsökning

Frågorna rör makt, ansvar och 

inflytande. Vem är ledaren? Får 

jag tillräckligt med ansvar eller 

för mycket? Uppskattas jag?

5. Mognad Öppenhet

6. Avslutning

ATT LEDA SÄRSKILT UTSATTA TJEJER
Du som ledare har ett ansvar för vad som kan 

komma fram under eller efter en aktivitet. Det är 

inte meningen att du ska axla hela ansvaret för 

tjejens välmående. Viktigare är att du vet hur du 

i första läget ska bemöta tjejen, det hon berättar 

och vem du kan vända dig till. Din viktigaste roll 

som ledare är att försöka stärka tjejerna, informera 

om vilka rättigheter de har, få dem att själva inse 

vad de utsätts för, vilka konsekvenser det får och 

att det inte behöver vara så. Ofta vill tjejer som 

söker kontakt att du lovar att inte prata med någon 

annan om det du får veta. Säg då att du aldrig kan 

lova att inte berätta, om hon far illa kan du bli 

tvungen att vända dig till någon annan. 

När det gäller särskilt utsatta tjejer bör man som 

tjejjourstjej och ledare tänka till en extra gång innan 

föräldrar och familj förs på tal. Inte allt för sällan är 

just familjen källan till att tjejen mår dåligt, och att 

läget därmed kan förvärras om de får veta att deras 

dotter sökt stöd. Samtala istället kring vad tjejen 

vill ha för stöd, hur hon vill gå tillväga och stressa 

inte fram någon lösning, det är hennes bästa som 

ska stå i fokus. Särskilt utsatta tjejer kan vara till 

exempel de som utsatts för övergrepp, de som har 

missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar, tjejer 

med psykiska funktionshinder eller som kränks i 

hederns namn.

Speciellt när det gäller hedersförtryck: Om en tjej 

söker kontakt med dig, ställ raka frågor, men prata 

inte med henne i termer av hedersrelaterat våld. 

Försök också få en bild över hennes livssituation. 

Fråga till exempel: Vad är det du vill göra som du 

inte får? Vad måste du göra som du inte vill? Det är 

viktigt att ställa många frågor och inte släppa svåra 

frågor för tidigt. Som ledare kan du på så sätt hjälpa 

tjejerna att sätta ord på förtrycket och att hitta 

egna resurser och handlingsplaner för hur de ska 

ta sig ur det. Du kan även hjälpa tjejen att fundera 

över vad som är viktigt för henne och stödja henne 

så att hon får kontakt med det egna känslolivet och 

sina egna drömmar.

UTVÄRDERA LEDARSKAPET
Det bästa sättet att förbättra ditt ledarskap är att 

praktisera och direkt utvärdera. Utarbeta inför 

aktiviteten en konstruktiv form och språk för 

utvärderingen så att det inte blir kritik av person 

utan av det jobb ni utfört. Ett bra sätt är att prata 

igenom passet utifrån planeringen, vad gick bra 

och vad kan vi göra bättre? Ett annat sätt är att 

formulera frågor, som besvaras efter varje pass. 

Fick alla tjejer komma till tals? Kom syftet med 

passet fram? Kom ihåg att det är lika viktigt att ta 

fasta på det som var bra som att reda ut vad som 

gick dåligt och varför.
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CHECKLISTA
•   Var två ledare

   − Se till att alla får utrymme och möjlighet att komma till tals. Som ledare är det din 
uppgift att underlätta och möjliggöra tjejernas utveckling.

•   Försök vara neutral och låt tjejerna ta ställning och argumentera för sin sak. Ledarens 

ansvar är inte att bedöma rätt och fel utan att leda diskussioner framåt.

•   Var väl förberedd:

   − Gör en planering/upplägg.

   − Tänk igenom dina egna värderingar, både de du hade som yngre och de du  har idag.

   − Fundera över vilka frågor och påståenden som gör dig upprörd och hur du hanterar 
dem när de kommer på tal.

•   Våga se konflikter och lös dem så fort som möjligt.

•   Var beredd på att hantera reaktioner som kan uppkomma efter en aktivitet:

   − Se till att vara tillgänglig efter föreläsningen eller mötet om det är någon som vill 
prata.

   − Var uppmärksam på om någon söker kontakt.

   − Ta reda på vart du kan vända dig för att få hjälp att hjälpa.

•   Det är viktigt att ställa många frågor och inte släppa svåra  frågor för tidigt. Följ upp med 

diskussioner som inte hinns med.  

Referenser och vidareläsning 
Alvesson, Mats (2001), Organisationskultur och ledning

Ardström, Bo J (1995), Att vara ledare i öppen verksamhet

Eklund, Ulrika & Dahlberg, Marcus (2004), Tjejgrupper- hur kan de göras bättre?

Forsell, Anders & Ivarsson Westerberg, Anders (2007), Organisation från grunden

Hanström, Mia (2001), Metodikbok för ”tjejverksamhet”

Kvinnoforum (2006), Hedervärt, att arbeta med ungdomar om heder

Nilsson, Björn (2005), Samspel i grupp

TIPS INFÖR LEDARROLLEN:
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När ni har bestämt er för vilka aktiviteter som passar i just er jour ska ni fylla verksamheten med 
innehåll. Det här kapitlet ska hjälpa er lite på vägen. När ni formulerat syftet och målet med ett pass 
kan ni tänka efter vilken väg man måste gå för att komma dit. Då kan det vara bra att utgå från sig 
själv ”Vad skulle jag ha behövt för att förstå det här?” Var kreativa och hämta inspiration från egna 
erfarenheter! Ni måste hela tiden ha med er att tjejerna som ni möter kommer att ha olika förförståelse, 
vilket innebär att de kommer att ta till sig ny kunskap på olika sätt; en del med bilder, andra i samtal 
och ytterligare andra när de får vara fysiskt aktiva. Skapa ett bra arbetsklimat genom att varva olika 
övningar så mycket som möjligt. Då blir det även ett roligare pass! 

Metoderna som presenteras i det här kapitlet går att använda både i kontinuerlig verksamhet som 
tjejgrupper och på föreläsningar, tjejkvällar, läger med mera. Vi hoppas även kunna inspirera till att 
sätta ihop egna övningar samt ge exempel på olika utvärderingsformer. I kapitel åtta, Ett hopkokt 
axplock av övningar, presenteras övningar som vi i Stjärnjouren har använt oss av och det är bara för 
er att ta som de är eller hämta inspiration ifrån. 

ATT INTE  
MOTVERKA SYFTET

Oavsett vilken övning ni väljer är A och O att vara 

rätt typ av ledare. I kontakten med unga tjejer bör 

vi vara närvarande, inkluderande och fokuserade. 

Är vi inte det ska vi antingen inte hålla workshopen 

eller vara proffsiga nog att ge sken av närvaro.

Det finns en massa bra och beprövade övningar 

att använda i stärkande tjejjoursverksamhet. 

Värderingsövningar och olika samtalsövningar, 

som vi kommer att presentera här nere, används 

redan på många tjejjourer och passar väldigt bra 

till det. Det är likväl viktigt att understryka att alla 

övningar kan motverka sitt syfte om vi inte har 

tydliga mål med vad vi gör eller om vi inte har 

förstått övningen och poängen med den. Man 

kan se det som att vi tjejjourer framförallt har 

tre mål med vår verksamhet och om dessa mål 

genomsyrar alla våra metoder har vi kommit en 

bra bit på vägen för att säkerställa behållningen för 

deltagarna; att synliggöra maktstrukturer, att väcka 

ett normkritiskt förhållningssätt och att stärka den 

enskilda individen.

Maktstrukturer
När tjejjourer pratar om maktstrukturer gör vi 

inte det för att prångla ut propaganda, utan för att 

möjliggöra att tjejerna lägger skulden där den hör 

hemma. Det är inte foten som är för stor, det är skon 

som är för liten. För att synliggöra maktstrukturer 

visar vi att vi inte är ensamma om våra personliga 

erfarenheter, men också att strukturerna sträcker 

sig utanför rummet, staden och landet. Statistik 

kan här vara bra att ta till. Ännu mer verkningsfullt 

än siffror blir det så klart om deltagarna får komma 

på orättvisor själva och/eller bearbeta dem i olika 

övningar. I värderingsövningar kan vi bädda för 

insikt i egna logikluckor och i bästa fall omprövar 

man sina resonemang eller åsikter. Genom att 

ställa rätt frågor till bikuporna kan deltagarna själva 

sätta ord på olika samband. Med ett genomarbetat 

upplägg, där vi vet vad vi vill säga eller vart vi vill 

komma med varje övning minimeras risken att vi 

reproducerar eller bekräftar uppfattningar som 

kommer tjejerna till skada, samtidigt som vi får 

kraftfulla verktyg att arbeta med.

Normkritiskt förhållningssätt
Ett normkritiskt förhållningssätt innebär att vi 

utgår ifrån att titta på hur normer är konstruerade 

och hur snäva reglerna och gränserna faktiskt är 

istället för att skapa tolerans för avvikande grupper 

eller beteenden. Övningar där deltagarna får ta 

ställning till påståenden som ”Det är okej om 

homosexuella hånglar i tunnelbanan” bekräftar ju 

bara att homosexualitet inte är norm. Vi förmedlar 

även att det är helt okej att tycka till om vissa 

grupper. Detta påstående motverkar således 

sitt syfte. Ett aktivt normkritiskt förhållningssätt 

inkluderar alla deltagare och skapar insikt i vilket 

tråkigt och förtryckande samhälle vi alla är en del 

av och utsätts för. En normkritisk värderingsövning 

skulle kunna innehålla påståendet ”Heterosexuella 

bör ha rätt att adoptera barn”.

Att stärka unga tjejer
Vi kan alltså stärka tjejer genom att få dem att 

fundera över normer och maktstrukturer i samhället 

och genom att skapa ett forum där tjejerna får 

komma till tals, pröva sina åsikter och diskutera. 

Men människor växer inte bara genom att prata 

och tänka, vi växer också genom att upptäcka och 

uppleva vårt egenvärde och våra styrkor. Och här 

finns det många sätt; prova på nya saker, få lugn 

och ro, utmana sig själv, använda hela kroppen, få 

ta del av en peppig gemenskap, känna att man är 

en bra kompis, få använda sin fantasi, skapa och 

mycket mer.

SAMTALS- OCH  
VÄRDERINGSÖVNINGAR

Vad är då egentligen dessa värderingsövningar och 

varför ska vi göra dem? Enkelt uttryckt är syftet 

med värderingsövningarna att ge en möjlighet för 

deltagarna att ta ställning i olika frågor, fundera på 

vad de tycker och varför de tycker på ett visst sätt, 

för att på så sätt göra deltagarna medvetna om sina 

attityder. Våra åsikter bygger ju till stor del på hur vi 

tolkar olika påståenden och värderingsövningarna 

kan, genom att vi får lyssna på andras resonemang, 

öppna upp ögonen för hur olika vi kan tolka en och 

samma situation. Att få reflektera över sina egna 

åsikter kan vara startskottet till förändring om det 

går upp för en att man har värderingar som man 

inte trodde att man hade och/eller som man av 

olika skäl inte vill stå för. Därför är det viktigt att 

man skiljer värderingsövningar från diskussioner 

där man diskuterar vad som är ”rätt” och ”fel” eller 

där man som ledare tydligt tar ställning i en fråga. 

En värderingsövning är inte:

•    en åsiktskoll

•    en kunskapskoll

•    en övning som syftar till att sätta dit 

någon, dvs ”nu fick jag dig att känna dig 

fånig eftersom du har den åsikten”

•    en övning där det finns ett ”rätt” eller 

”fel” svar 

För en tjejjour är värderingsövningarna guld! Tjejer 

är ofta väldigt bra på att lyssna på varandra och 

avvakta gruppens ställningstagande. Det är såklart 

inte för att vi inte kan tänka själva, vi måste bara få 

öva på att formulera oss och öva på känslan att stå 

upp för sin åsikt. Med värderingsövningarna får vi 

det! Det stärker både individen och gruppen att alla 

blir lyssnade på och att allas åsikter är lika mycket 

värda. I värderingsövningar är det dessutom helt 

tillåtet att ”sno” andras åsikter - vi behöver inte 
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vara duktiga och komma på allt själva. Som tjejjour 

har vi tillfälle att ta upp ämnen som vi tycker är 

viktiga eller som annars hyschas. Dessutom är det 

kul och nyttigt för unga tjejer att ta ställning och 

ta plats! 

De tre vanligaste värderingsövningar är Fyra hörns-

övning där deltagarna får välja det bästa av tre 

olika lösningar på en situation eller komma med 

en egen lösning, Stå på linjen där deltagarna får 

rangordna hur de instämmer i olika påståenden 

samt Heta stolen då man ”bara” får visa om 

instämmer i olika påståenden eller ej genom att 

resa sig från sin stol. I alla övningar får deltagarna 

chansen att utveckla sina resonemang om man vill. 

Det är aldrig tillåtet att kommentera någon annans 

ställningstagande men alltid att byta åsikt! Läs mer 

om hur värderingsövningarna går till i kapitel åtta, 

Ett hopkokt axplock av övningar.

Om ni sedan vill släppa diskussionen fri finns några  

samtalsövningar man kan ta till för att lätta upp 

stämningen och få med alla i samtalet. Det kan 

vara bra att ha en samtalsövning i början av ett 

pass för att skapa ett bra samtalsklimat innan man 

i gruppen går in på exempelvis värderingsövningar. 

Övningarna underlättar för dem som inte själva 

tar ordet, eller de som tycker det är obehagligt att 

prata inför grupp. Man kan också använda samtals-

övningarna om man vill engagera deltagarna i en  

mer faktabaserad del av passet. Användbara 

klassiker som ni kan läsa mer om i kapitel åtta, Ett 

hopkokt axplock av övningar är; Brainstorming 

som kan vara ett sätt att värma upp dagens tema 

eller ämne; bikupan, som är speciellt bra att bryta 

av med i föreläsningar; och rundor, som passar bra 

i grupper när man vill skapa förtroligare samtal.

Som vi tidigare har nämnt kan det vara användbart 

att blanda in statistik och andra fakta i föreläsningar 

och pass, om man gör det med måtta! För att få ett 

bra samtalsklimat är det bra att göra tydligt från 

början om passet kommer att innehålla faktadelar 

som inte är till för att diskuteras i sak. Inled passet 

med att säga något i stil med ”Nu ska vi snacka 

om jämställdhet och genusroller. Det finns massor 

att ha åsikter om och massor att diskutera MEN 

det är också viktigt att veta att det finns fakta. 

Genusvetenskap är en vetenskapsgren med tung 

forskning och siffrorna vi redogör för här idag är 

hämtade från SCB, Statistiska centralbyrån. Vi 

kommer att redogöra för när det är vi i tjejjouren 

som tycker något, när det är fakta som presenteras 

eller när vi ska diskutera frågeställningar”. 

Det här gör vi inte för att deltagarna ska ha ett 

okritiskt förhållningssätt till det vi säger utan för 

att diskussionen ska hamna på en konstruktiv nivå 

och för att höja statusen på vårt ämne och oss som 

leder.

Fysisk aktivitet är avbrott från verkligheten som 

gärna kan ligga i början av ett pass, till exempel 

genom en kullek, en energizer, en massage eller en 

tillitsövning. Deltagarna får röra på sig, kanske fnittra 

lite och släppa tankar om prov eller hemuppgifter. 

Vid fysiska aktiviteter får även möjlighet att arbeta 

med beröring på ett icke-sexualiserat sätt. Fysisk 

kontakt skapar förtroende och dessutom mår vi 

människor bra av att bli berörda. När vi använder 

oss av fysisk aktivitet, och fysisk beröring i 

synnerhet är det väldigt viktigt att vara lyhörd som 

ledare. Det är inte alla som uppskattar det, och vi 

ska aldrig tvinga på någon beröring.  

Både i nya grupper och i etablerade grupper är 

det bra att köra gruppstärkande övningar. Det är 

lätt att en grupp, till exempel en skolklass, fastnar i 

invanda mönster. Det kan vara till hjälp om någon 

kommer utifrån och ifrågasätter normer och regler. 

Det underlättar för gruppen att omvärdera sig själv 

och förhoppningsvis utvecklas.  

GRUPPMETODER
Vi ska naturligtvis praktisera den feminism 

vi förespråkar och då funkar det inte att bara 

låta brölkillen längst bak i klassrummet komma 

till tals under klassrumsföreläsningen eller se 

mellan fingrarna med hierarkier i tjejgruppen 

som låter samma tjej hela tiden komma undan 

med att kommentera andras uttalanden. Ledaren 

sätter ramarna och samtalsövningarna är till stor 

hjälp. Men vi kan också jobba mer fokuserat 

med övningar i tillit och förtroende i grupperna. 

Gruppövningar resulterar både i att vi får en grupp 

som lyssnar bättre på varandra och jobbar åt 

samma håll, och att individerna i gruppen får med 

sig en glad magkänsla och blir tryggare i sig själva. 

Kommer ni utifrån, till exempel in i en klass som 

gått tillsammans i tre år och har inkörda hierarkier 

och beteendemönster, kan det vara bra att börja 

med att röra om i grytan.

Namnlekar gör vi för att lära oss varandras 

namn. Att kunna varandras namn i en grupp är 

grundläggande. Ingen vill vara ”Hon med rosa 

tröjan” eller ”Du där” medan de flesta har lärt sig 

alla andras namn. Alla ska kunna allas namn så 

snabbt som möjligt, det är målet. Sen är det inte 

konstigt att man lättare kommer ihåg vad någon 

sagt än vad den heter från gång till gång. Därför 

kan det vara smart att i en återkommande grupp 

börja de första gångerna med en namnlek, det är 

ju roligt också! Se förslag på namnlekar i kapitel 

åtta, Ett hopkokt axplock av övningar. 

Det finns också en massa roliga lära-känna-lekar 

som vi kan använda om gruppen inte känner 

varandra sen innan. De syftar till att på ett lekfullt 

sätt ge deltagarna en bild av varandra, vad de tycker 

är viktigt, vad de tycker om, vart de bor, varför de är 

här etcetera. Bara att släppa sitt vardagliga jag och 

våga leka kan vara ett stort steg som kräver mod, 

därför kan ett trix vara att man presenterar leken 

mer som uppgift och med fokus på vilka regler som 

gäller. 
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Vi har tidigare sagt att det är viktigt att ha ett 

normkritiskt förhållningssätt. Det finns en mängd 

bra övningar att använda sig av om man vill gå vidare 

och arbeta aktivt med normer med gruppen. Det 

övningarna har gemensamt är att de syftar till att 

upptäcka de normer som på olika sätt kontrollerar 

oss. Att ta upp dessa frågor möjliggör att vi kan 

förstå de mekanismer som begränsar oss, vilket 

är första steget mot förändring. Vi börjar också se 

hur vi begränsar andra och vilka kassa spelregler 

för hur olika grupper ska bete sig vi omedvetet 

ställer upp på. Ett par förslag finns presenterade 

i kapitel åtta, Ett hopkokt axplock av övningar, 

men vi rekommenderar varmt att läsa Bryt som är 

fullspäckad med bra normkritiska övningar!

I arbetet med frågan om hedersförtryck handlar 

det till stor del om de hedersnormer som präglar 

familjer med denna problematik. Det är till stor 

del normerna som begränsar tjejerna och leder 

till förtryck. Det kan därför vara än viktigare att 

fokusera på vilka normer som präglar människor 

när det gäller hedersfrågan för att medvetandegöra 

tjejer som lever under sådana förhållanden. När 

vi intervjuade Juno Blom tipsade hon om några 

övningar som lämpar sig speciellt bra, dessa hittar 

ni i sista delen av denna bok.

VÅGA PROVA NYTT 
Tjejjoursämnen går att behandla på massor av 

olika sätt och som vi tidigare nämnt är det viktigt 

att blanda metoder så mycket som möjligt så att 

alla får hänga med på tåget. Här tar vi upp några 

metoder som vi vet kan kännas läskiga att börja 

arbeta med men som verkligen ger djup och 

förändringspotential till tjejjourernas verksamhet. 

Ett sätt att börja arbeta med nya metoder kan vara 

att prova dem på dina jourkollegor och låta dem 

komma med konstruktiv kritik. Egentligen behöver 

det inte vara svårare eller dyrare än så. Men ett 

annat sätt är förstås att gå en kurs eller hyra in en 

föreläsare! 

Drama är att använda sig av teater och gestaltning 

utan att det ska resultera i en föreställning. 

Drama har alltid ett annat syfte, som att skapa 

trygghet i gruppen eller sätta igång fantasi och 

kreativitet. Drama är ofta ett effektivt sätt att 

skapa sammanhållning och gemenskap, här möter 

vi varandra och oss själva med helt nya spelregler. 

Man kan också använda drama för att till exempel 

gestalta härskartekniker, upptäcka hela vårt 

register av uttryck eller förmedla känslor som är 

svåra att sätta ord på. Det finns en uppsjö med 

dramaövningar som vi tjejjourer kan använda i 

en massa olika sammanhang. Bra böcker att läsa 

mer i är: Dramabok, Spela roll, Du har huvudrollen 

i ditt liv, Impro, Dramawise. Ett par förslag på 

dramaövningar finns i kapitel åtta, Ett hopkokt 

axplock av övningar.

Forumspel har sitt ursprung i den brasilianske 

teatermannen Augusto Boals Forumteater och 

går ut på att hitta strategier för att bryta förtryck. 

Det här är ett mycket användbart verktyg för 

tjejjourer eftersom det förtryck unga tjejer möter 

ofta sker mellan raderna eller är så normaliserat 

att det är svårt att sätta ord på. När vi inte fastnar 

i diskussioner utan provar på scenen ser vi vad 

som faktiskt händer i olika situationer. På scenen 

känner och upplever vi! Här får vi värdefulla 

livserfarenheter i ett tryggt rum och med gruppen 

som stöd.  

ATT GÖRA ÖVNINGAR SJÄLV
Rätt vad det är saknar ni en övning som passar till 

just det ni vill ta upp i passet. Eller så har ni tröttnat 

på att alltid inleda med brainstorming och vill göra 

något nytt. Vi vill uppmana alla tjejjourer att våga 

utveckla sina metoder – vi är proffsiga nog att 

göra det och arbetet blir roligare. Ta en gammal 

goding och gör om den eller kombinera två bra 

övningar! Ingenting är heligt, bara inte poängen 

med övningen försvinner. Det är inte svårt att göra 

egna övningar om man har lite rutin på att hålla 

de beprövade. Prova gärna övningen på någon 

familjemedlem eller jourkollega innan du kör den 

med de unga tjejerna.

När Stjärnjouren fick uppdraget från en 

gymnasieskola att prata om ”könsroller”, ville 

vi inte göra det utifrån vuxenproblem utan få 

eleverna att själva se hur rollerna ser ut i deras 

värld. Vi ville att alla ska få arbeta med det här, 

inte bara att vi ledare skulle prata och berätta om 

siffror, men hittade ingen bra övning. Vi gjorde 

då en övning som vi kallar aliens: eleverna får då 

instruera två utomjordingar som ska smälta in som 

människor på deras skola om vad som är typiskt 

tjejigt och vad som är typiskt killigt. Vi ville dels att 

motsatsförhållandet mellan killars och tjejers roller 

skulle bli tydligt och dels ville vi att det skulle bli 

tydligt hur många, exakta och detaljrika reglerna 

är och tänkte därför efter vilka följdfrågor som 

skulle kunna behövas om inte eleverna kom fram 

till detta själva. 

För att eleverna skulle presentera just detaljer 

behövde vi skapa en regel om detta. Man fick alltså 

inte säga att tjejutomjordingen ska skratta tjejigt 

utan beskriva till exempel att skrattet ska vara ljust, 

tyst och att man ska slänga med håret samtidigt. 

När vi provat övningen en gång insåg vi risken att vi 

cementerar könsrollerna i stället för att ifrågasätta 

dem och satte därför en minimitid för hur lång tid 

övningen som minst fick ta så att vi som ledare 

skulle hinna ställa alla viktiga följdfrågor. Vi satte 

också upp en faktadel som skulle följa på övningen 

där vi pratar mer om att motsatsförhållandena 

mellan killar och tjejer faktiskt innebär att 

”könsrollsreglerna” är en massa olika förbud. Vi 

presenterade också siffror över hur ”könsrollerna” 

ser ut när det kommer till makt och inflytande och 

pratade om våld och rädslor.  

Att tänka på när vi gör övningar själva:

•    Varför tar vi inte en gamla beprövad 

övning? Vad är det som behöver 

komma fram?

•    Hur säkerställer vi att vår poäng 

kommer fram?

•    Vilka är det som ska göra övningen? 

Vilka behov och problem kan finnas i 

gruppen?

•    Hur får vi med alla, eller i alla fall de 

flesta på tåget? 

•    Vad kan gå snett? Vad är det värsta 

som kan hända? Och hur räddar vi i så 

fall det?
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ATT ARBETA MOT 
HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK

– ett samtal med Juno Blom

Hur kommer det sig att du började arbeta 

förebyggande med ungdomar?

Jag var en väldigt engagerad lärare som brann 

för att hjälpa barnen. Där lärde jag mig att se 

när de mådde dåligt och insåg hur utsatta 

barnen är. Barn och ungdomar är beroende av 

de vuxna när det gäller deras rättigheter, de 

kan inte själva försvara dessa. 

Hur och varför började du arbeta just mot 

hedersförtrycket?

När jag jobbade som lärare fanns det barn i min 

närhet som for illa på grund av hedersförtryck. 

Tyvärr såg jag inte det då, jag hade inte de 

glasögonen. Det vanliga är att barn som mår 

dåligt visar det på något sätt, genom deras 

beteende eller att de berättar vad som sker. 

Så är det inte med de flickor, och pojkar, som 

lever i familjer med hedersnormer. Dessa tjejer 

är tysta, snälla och duktiga vilket gör att man 

inte ser dem om man inte har kunskapen. Att 

jag inte sett problemen tidigare är något jag 

skäms för idag, det känns som ett svek. Men 

det har också lärt mig att våga inse de fel 

man gör, och sedan försöka göra något åt det. 

Det handlar om att lyssna på människor och 

agera.

Vad skulle du vilja ge för råd till tjejjourstjejer 

om hur vi ska tänka när vi anordnar 

förebyggande aktiviteter?

När det handlar om tjejerna bör man fokusera 

på att stärka. Beskriv deras rättigheter - rätten 

till sin egen kropp, sina känslor och tankar. Stärk 

dem genom att verkligen få dem att förstå att 

de har rätt att vara kär och att få spela fotboll 

på onsdagar om de vill det. Tala inte i termer 

av heder utan fokusera på de mänskliga 

rättigheterna och rikta aktiviteterna till alla, 

inte specifikt till dem som kan vara utsatta 

för hedersförtryck. Men var lyhörd. Förmedla 

Det finns idag ett antal tjejjourer som är 

särskilt fokuserade på hedersproblematik. 

Samtidigt är vi många som känner oss osäkra 

inför hur vi bäst kan stötta de tjejer som utsätts 

för hedersrelaterat våld och om hur vi kan 

integrera frågan i det övriga tjejjoursarbetet. 

Juno Blom är jämställdhetshandläggare och 

utbildare på Länsstyrelsen i Östergötland 

och arbetar specifikt med hedersfrågor och 

med ungdomar som lever i familjer med 

hedersnormer. Här delar hon med sig av sina 

erfarenheter.

Juno beskriver sin dubbla position som 

tjänsteman och ideellt engagerad feminist: 

Precis som när jag var yngre ifrågasätter 

jag befintliga system som är orättvisa och 

snedvridna. Ibland kan jag undra hur jag kan 

jobba inom en myndighet då det finns så 

mycket jag inte håller med dem om. Det är 

förargande att de är så dåliga på att förvalta 

och ta ansvar över den makt de besitter. 

Samtidigt jobbar jag ideellt, vilket gör att jag 

slits mellan två olika världar. Men jag blir ju på 

samma gång en länk mellan dessa två.

var de kan vända sig om de blir kränkta. Var 

med som stöd och var inte bara den som delar 

deras ångest. Även om det kan vara skönt att 

få prata om vad som sker är det viktigt att 

någon hjälper till att bryta förtrycket. 

Har du några bra övningar som du vill dela 

med dig av? 

Ett av de största problemen för tjejer som 

lever under hedersförtryck är att de inte fått 

möjlighet att utveckla en egen identitet. 

Därför är det superviktigt att använda sig av 

identitetsskapande övningar. Samtidigt har 

jag märkt att det är vanligt att ungdomar som 

lever i familjer som präglas av hedersnormer 

inte har kontakt med sina känslor. Det är därför 

bra att få igång en tankeverksamhet kring vad 

känslorna står för och vad de kan göra åt det. 

Prata därför om känslor. Vad innebär sorg? 

Vad innebär glädje?

Hur tänker du för att peppa dig själv?

Man kan aldrig förändra hela världen. Det som 

är viktigt är mötet med individen och vad man 

kan göra för den. Det finns en dikt som jag 

tycker beskriver just detta och som verkligen 

peppar mig: ”Det är värt vilket pris som helst 

att få se ett leende tändas hos den som tycktes 

ha glömt att le. Att få se tillit vakna på nytt 

hos den som inte längre trodde på något eller 

någon.”

När är du färdig med ditt arbete?

Jag är klar med mitt arbete den dagen då 

kvinnor och barn kan sätta nyckeln i dörren 

och känna sig lättade, att de kommit hem till 

sin borg. Det är just det som får mig så arg, 

att de istället känner en klump i magen när 

de närmar sig sitt hem. Idag är hemmet den 

största brottsplatsen. Detta faktum kan få mig 

att gråta, det gör mig förtvivlad.

Juno betonar vikten av förebyggande arbete, 

och att man då bör arbeta så inkluderande 

som möjligt, och inte enbart rikta sig till dem 

som kan tänkas vara utsatta. Men lika viktigt 

är att kunna sätta in åtgärder så fort man får 

veta att någon mår dåligt eller råkar illa ut, 

anser hon. När en tjej är i fara måste man 

rikta insatserna mot henne. Då är det viktigt 

att ni tjejjourer vågar samverka med andra 

aktörer som kan driva frågorna vidare. Ta reda 

på vilka som jobbar med dessa frågor, det 

finns många kompetenta människor som kan 

erbjuda sin hjälp och kunskap. Juno menar att 

det är viktigt att våga medvetandegöra andra 

aktörer och inte vara rädd för att driva frågor 

kring hedersrelaterat våld och förtryck. Var 

inte rädd för att folk ska tro att du är rasistisk, 

det rasistiska är att inte se vad som sker!

Vad är du mest stolt över i ditt arbete?

När jag lyckas få tjejers förtroende och de 

känner att jag vågar stå på deras sida. Att 

jag inte valde den lätta vägen utan sa vad jag 

tyckte och vågade stå upp för min sak. Det 

viktigaste med mitt jobb är att vara ett forum 

där folk kan förändras och att jag kan bidra till 

förändring. 

Avslutningsvis vill Juno uppmana alla 

tjejjourer att våga ifrågasätta och stå på 

barriärerna trots att det blåser - men med 

förnuft. Hon råder oss att skaffa mer kunskap, 

särskilt om mänskliga rättigheter, och förmedla 

dessa till de tjejer vi möter. Juno understryker 

också vikten av att samverka och uppmanar 

tjejjourerna att stötta varandra. 

Man kan aldrig förändra 

hela världen. Det som är viktigt är 

mötet med individen och vad man 

kan göra för den.
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Här kommer hållpunkter som ni kan gå igenom när ni gör ett upplägg. Tipsen funkar lika bra 

om det är ett tjejgruppspass ni ska lägga upp eller en klassrumsföreläsning.

Upptaktens syfte är lite olika för en grupp ni träffar för första gången och en grupp som ni 

har jobbat tillsammans med en tid. Gemensamt är att ni som ledare/föreläsare ska göra 

gruppen intresserad av dagens tema, därför är det bra att aktivera och inkludera så tidigt 

som möjligt. Ha fokus på att skapa en bra och trevlig stämning! Beroende på vad ni tror att 

deltagarna har för bild av tjejjouren, vad som hände gången innan, vad som är dagens tema 

eller vad eleverna gjort lektionen innan kan man inleda med allt ifrån en busig lek till en 

vanlig presentationsrunda. 

Detta kan upptakten innehålla:

•    Kort presentation av ledarna.

•    Kort presentation av den organisation som ni företräder.

•    Skriv upp allt av vikt på tavlan, till exempel era namn och tjejjourens webbadress. Ingen 

är mottaglig för massa ny information precis i början av ett pass, då har man nämligen 

fullt upp att ta in massa annat.

•    Berätta om ämnet för dagen.

•    Gå snabbt igenom upplägget.

•    Förklara tidigt vilka regler som gäller. 

•    En presentationsrunda för deltagarna.

•    En övning kring förväntningarna på passet.

•    Något som bryter av vardagen får deltagarna att fokusera på vad som händer här och 

nu, till exempel en lek.

Maxa passet i mitten. Nu är deltagarna förhoppningsvis varma i kläderna, insatta i ämnet 

och kan ta till sig nya tankar och ge mycket av sig själva. Koncentrationen är som högst i 

mitten på ett pass. För att inte förlora intresse och för att nå alla är det viktigt att varva 

information med olika övningar. I en kontinuerlig grupp där det inte är av lika stor vikt att 

komma fram till något vid varje pass, utan där gemenskap och tid för sig själv är prioriterat, 

kan det med fördel läggas in praktiska övningar här. 

 GÖRA ETT UPPLÄGG
•   Presentera statistik med hjälp av overhead, eller skriv upp på tavlan, för att undvika att 

rabbla upp siffror. 

•   Ta upp dagsaktuella och kända fall som kan härledas till dagens tema, för att på så sätt få 

eleverna att diskutera ämnet på en mer konkret nivå. Men tänk också på att världen är 

liten. Ha en reservplan om ämnet blir känsligt. 

•   Härled så gott du kan till intressanta studier som berör ämnet, det blir mer verkligt då. 

•   Använd filmsnuttar, foton, tidningsklipp och rita på tavlan.

•   Varva diskussions- och värderingsövningar.

•   Om ni inte kan svara på en fråga så säg att ni ska ta reda på svaret och återkomma eller 

hänvisa exempelvis till en instans eller en bok. 

Ge alltid ordentligt med tid till att runda av. Ge deltagarna chansen att reflektera över vad 

som har hänt inom dem, vad den nya informationen har för betydelse för dem, om de har 

några frågor etcetera. Allt det här kan man göra på massor av olika sätt:

•    Ha en stunds avslappning.

•    Låt tjejgruppen skriva gemensam eller enskild dagbok.

•    Gör en utvärdering (få tips under ”utvärdera”).

•   Frågestunder kan ske öppet eller vara anonyma. Vid anonym frågestund kan frågor 

skrivas upp på lappar som du sedan samlar in och besvarar. Se till att även samla in 

lappar från dem som inte har skrivit något, så att ingen kan se vilka som har ställt 

frågorna. 

•    Ha en avslutningsrunda där eleverna exempelvis får berätta hur de känner nu, om 

de har lärt sig något nytt eller om deras förväntningar stämde med det de fick ut av 

föreläsningen. 

•    Var kvar ett tag efter passet om det är någon som har någon ytterligare fråga eller 

skulle vilja prata om något som han eller hon inte vågar ta upp under föreläsningen.

•    Sist men inte minst: dela ut broschyrer och kontaktinformation!

 Efter passet: 

•    Gå igenom utvärderingarna tillsammans.

•    Gör även utvärderingar av er själva och varandra.

•    Förbättra sedan upplägget till nästa gång, det är viktigt att göra detta så snart som 

möjligt efter passet.
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sina upplägg och med utvärderingar får vi 

chansen att bli bättre på det vi gör men bara 

om vi ställer rätt frågor.

Utvärderingarna brukar inte vara så särskilt 

lockande för deltagarna. Men de flesta 

brukar uppskatta att vi funderar över vad 

behållningen av det man gjort var och att 

höra vad andra tyckte. Tråkigt blir det också 

om man bara får säga om maten var god eller 

äcklig. Lägg istället utvärderingen på en mer 

reflekterande nivå. Det är också då vi får vet 

om vi gjort skillnad. Ställ lite kluriga frågor, så 

långt det går- det får ju inte heller ta för lång 

tid. Fråga om vad tjejerna kommer att ta med 

sig därifrån, vad de tror att de kommer att ha 

mest nytta av. Om man har en tjejgrupp eller 

återkommande tjejkvällar kan man utvärdera 

varje gång och/eller ha en lite större på slutet. 

Fördelen med många små är att man kan 

modifiera upplägget enligt utvärderingarna 

om man vill. När ni vill ställa frågor för att 

utvärdera er själva och era metoder finns det 

lite olika sätt att göra det på. 

UTVÄRDERA
Som vi sa inledningsvis i detta kapitel ska vi arbeta 

med de här metoderna för att ge de unga tjejerna 

mervärde, inte för någon annan skull. Men hur vet 

vi då att det vi erbjuder gör skillnad för tjejerna? 

Det talas ofta om att man ska utvärdera sina 

aktiviteter. Det låter inte alltid så lockande men 

det är verkligen viktigt och det är värt arbetet. 

Målgruppens inflytande är centralt i tjejjourernas 

verksamhet, om inte tjejjouren lyssnar på tjejerna 

vem gör det då? Genom utvärderingarna har 

vi chans att ta till oss vad tjejerna tycker om vår 

verksamhet och om enskilda metoder. Sen är det 

också bra att ha med i redovisningar av projekt 

eller för att hävda tjejjourens existens. 

Men utvärdering handlar först och främst om att 

säkra kvaliteten på tjejjourens verksamhet. Visst 

så kan man ha en magkänsla av att detta gick väl 

bra. Men att alla var glada när de gick därifrån eller 

att de flesta verkade förstå vad vi menade är inte 

det samma som att vi gjort skillnad. Och det är ju 

faktiskt det vi vill! Det är kul att läsa och omarbeta 

•   Dels kan vi i grupp prata om hur passet har varit. Vill man ha de enskilda upplevelserna, 

ofärgade av varandra kan man ta gruppövningen efter enskilda utvärderingar. 

•   Brainstorming kan även fungera i utvärderingssyfte: Gruppen får samla så många ord 

som möjligt om dagens pass. 

•   Eller kör en runda i gruppen där alla får berätta vad som varit bra, mindre bra och vad 

man kommer att ta med sig från passet

•   Enskilt eller i grupp kan man arbeta med recept som utvärdering. Här beskriver deltagarna  

passet och vi får alltså se vad de tagit fast på, vad har varit de viktigaste ingredienserna?

•   Pappersutvärderingar som lämnas ut vid avslutat pass, som fylls i på plats och inbytes mot 

till exempel en godisklubba är ett väl beprövat sätt. Dessa kan innehålla rena kryssfrågor 

eller längre skrivpunkter. Tänk på att inte göra det för långt och krångligt – det får inte ta 

mer än några minuter att fylla i.

•   En metod är också att använda sig av vykort. Man skriver då adressen till jouren och 

frankerar ett vykort som man delar ut och låter tjejerna fundera och sedan skicka in 

ifyllt. 

•   Man kan också stanna kvar och be om muntliga utvärderingar på plats. 

•   Under tjejkvällen eller temadagen kan man ha ett klotterplank framme där deltagarna 

får skriva något som de tycker varit värdefullt under kvällen. 

•   Man kan dela ut postit-lappar under passet och be alla skriva en med en dålig sak och 

en med en bra. Sen kan tjejerna sätta lapparna på en tavla i till exempel hallen eller på 

toaletten, så att man kan vara lite anonym. 

•   Kom på egna utvärderingsmetoder själva och utvärdera dom också!

OLIKA SÄTT ATT UTVÄRDERA:
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SAMMANFATTNING
Vi har här presenterat olika metoder som ni kan använda er av eller få inspiration ifrån i ert 

utåtriktade arbete. Vi har gått från att bland annat gå igenom beprövade metoder, som värderings- 

och samtalsövningar, till att tipsa om vad man kan tänka på om man vill prova något nytt, som 

dramaövningar och forumspel. I kapitlet har vi även tagit upp vad ni kan ha i åtanke om ni vill sätta 

ihop en egen övning. I kapitel åtta, Ett hopkokt axplock av övningar, som ni hittar sist i boken finns 

konkreta exempel på några övningar som vi har arbetat med på Stjärnjouren. Något som ni måste 

ha med er oavsett vilken övning ni väljer är att hela tiden arbeta medvetet med tjejerna. Glöm 

inte de tre syften som man alltid bör ha i bakhuvudet när ni sätter ihop ett pass; att synliggöra 

maktstrukturer, att väcka ett normkritiskt förhållningssätt och att stärka den enskilda individen. 

Slutligen har vi betonat vikten av att utvärdera era pass. Hur ska ni annars veta om de metoder ni 

använder verkligen gör skillnad för de unga tjejer som ni möter?

Referenser och vidareläsning
Blom, Juno (2008), JAG! Om flickors livsutrymme

Blom, Juno (2008), Om våld i hederns namn

Bremer Brendler Wrangsjö / Rädda barnen (2006), Ungdomar och hedersrelaterat 

våld - om transkulturellt behandlingsarbete

Byreus, Katrin/KSAN (2001), Bella, Grus och Glitter 2 – för tjejgrupper

Byreus, Katrin (1990/2000), Du har huvudrollen i ditt liv : om forumspel som 

pedagogisk metod för frigörelse och förändring

Elgh, Anna & Hanström, Mia (2002), Häx- och prinsessläger – en kreativ metod 

med sikte på jämställdhet

Hanström, Mia; Eklund, Ulrika & Morelli, Jenny (2003) Genvägar till jämställdhet –  

metoder och strategier inom ungas fritid och föreningsliv

Hägglund, Kent & Fredin, Kirsten (2001/2005), Dramabok

Johnstone, Keith (1985/2003), Impro : improvisation och teater

RFSL Ungdom (2006), Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och 

heteronormativitet i synnerhet  

Terrafem (2004), Invandrad invaderar- nu höjer vi våra röster, om att vara tjej och 

minoritet  

Ungdomsstyrelsen (2007), Ideellt arbete med socialt ansvar - stöd till tjejjourernas  
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Det som är spännande med att arbeta i en tjejjour är framförallt mötet med de unga tjejerna.  
För att dessa möten ska bli av krävs en genomtänkt marknadsföring. De aktiviteter man ordnar blir 
inte bättre än hur man marknadsför dem, om tjejerna aldrig får veta om eller lockas av aktiviteterna 
så kommer inte de att delta, och deras deltagande är vårt främsta mål. Ta nästan alla chanser ni kan 
för att synas och skapa uppmärksamhet. Information sprids på alla möjliga sätt och via de underligaste 
kanalerna. Var inte blygsamma, det klär inte en tjejjour. 

Fundera en stund på vad ni i jouren vill vara för 

sorts avsändare. Vad vill ni säga med ert material, 

och hur kan ni bäst förmedla detta? Skapa en 

logga utefter svaren på ovanstående frågor. En 

logga som återkommer på webben och i trycksaker 

skapar känslan av kontinuitet, förtroende och 

förhoppningsvis av kvalitet vilket ger en grund 

för ett varumärke att växa fram. Det är därför 

viktigt att vara tydlig och långsiktig när det gäller 

marknadsföring. Om ni själva inte tycker denna 

del av marknadsföringen är särskilt kul, håll ut, 

hjälp finns! Ofta finns resurser och kompetens 

om marknadsföring i er närhet. Kanske kan ni få 

hjälp med exempelvis formgivningen av en snygg 

logga. Studenter på reklam-, marknadsförings- och 

designskolor tar gärna på sig övningsuppdrag eller 

praktikplatser. 

AVSÄNDARE OCH MOTTAGARE
En tjejjours primära målgrupp är självklart 

unga tjejer. Grundläggande är trots det att inte 

behandla tjejerna som en enda homogen grupp 

utan som individer. Därför ska huvuddelen av 

kommunikationen utgå från dessa och ske på deras 

villkor, i deras verklighet och i deras vardag. Ett tips 

för att vara så inkluderande och tillgänglig som 

möjligt är att redan i marknadsföringen använda 

sig av flera kanaler.  

En tjejjour har förstås också sekundär målgrupp 

för information, där målet med att nå den är att i 

slutändan underlätta arbetet med att nå tjejerna. 

I den sekundära målgruppen ingår kommun, 

föräldrar, skolor, bidragsgivare med mera. För att få 

koll på detta i just er jour, i just er lokala kontext så 

kan det vara bra att upprätta en marknadsplan och 

en checklista för marknadsföringen, så att ni aldrig 

glömmer bort detta. För det är lätt att förvirra sig i 

informationssamhällets snurriga värld.

MARKNADSPLAN
Planera marknadsföringen av jouren på ett 

proffsigt sätt genom att övergripande utforma 

en marknadsplan för ett projekt, en termin eller 

ett år. Inom ramen för den bör ni först göra en 

omvärldsanalys, det vill säga vad händer i er 

kommun, vilka förebyggande åtgärder finns redan 

och vad saknas? I marknadsplanen ska ni sedan 

förtydliga just er jours styrkor och syftet med allt 

bra som ni gör. Utred kort också era svagheter 

och hur ni kan åtgärda dessa. Gå igenom de 

gratis marknadsföringskanaler som jouren redan 

kanske har tillgång till i sin närhet och planera 

marknadsåtgärderna kring dessa. Kanske har ni 

redan bra kontakter på någon skola eller känner 

någon på lokalradion? 

Grunden i marknadsföring är att förmedla 

information. Formulera därför ett kort infoblad, 

eller en grundtext, som är lätt att snabbt ta fram om 

någon ber om mer info. Där kan ni kort förtydliga 

jourens grundtankar, styrkor och syfte. Denna text 

kan sedan användas i många olika sammanhang 

och utgör grunden för marknadsföringen. Den 

kan till exempel gå ut till skolor, kommuner och 

myndigheter inför varje termin då lärare och 

tjänstemän regelbundet byts ut. 

Bestäm också vilka marknadsföringsverktyg som 

jouren ska använda i marknadsföringen och hur 

dessa ska användas. Till exempel hur hemsidan ska 

användas och vilka trycksaker ni tror er behöva. 

Våga vara lite nytänkande om ni redan har kommit 

så långt att ni har ett grundmaterial. Ett bra tips 

kan vara en verksamhetsmeny, vilket ni kan läsa 

mer om i detta kapitel men också i kapitel 7.

Bestäm tillsammans hur ni vill marknadsföra 

era enskilda aktiviteter och skapa en generell 

checklista för marknadsföring av aktiviteter. På 

så sätt behöver inte marknadsföringen bli en tuff 

utmaning varje gång. Dessutom kan en checklista 

vara bra när nya jourtjejer ansluter till jouren och 

vill genomföra aktiviteter. 

Därefter gör ni en tidsplan för när utskick och 

infospridning av jourens olika aktiviteter och 

verksamhet ska ske. Nu har ni en bra marknadsplan! 

Er marknadsplan är ett internt arbetsdokument 

som framförallt ska stärka er i jouren och ert 

utåtriktade arbete, men marknadsplanen är också 

ett mycket bra maktdokument att skicka med när 

ni ska söka pengar eller samarbetspartners. En 

marknadsplan visar i ett sådant fall att ni arbetar 

genomtänkt, planerat och att ni tillsammans är 

starka.  

CHECKLISTA FÖR MARKNADSFÖRING

•   Datumet - krockar det med andra stora 

aktiviteter för tjejerna eller jouren?  

•   Hur många deltagarplatser finns?  Fler platser 

kräver mer marknadsföring

•   Vilken typ av marknadsföring ska användas och 

när behöver den vara färdig (affischer, bokbord 

etcetera)?

•   Vad ska läggas upp på hemsidan?

•   Vem gör vad? Hur mycket tid kan man lägga på 

just denna aktivitet?

•   Vilken klädsel ska jouren ha på evenemang?

•   Rutiner för mötessituation med politiker eller 

media.

AV AKTIVITETER:

STRATEGIER  
OCH KANALER

Marknadsföring är mer än bara reklamblad och 

annonser! Förutom skolor finns det en del arenor 

och events som kan vara bra att aktivera sig på. Som 

exempel kan nämnas festivaler, demonstrationer, 

nattvandringar eller andra ungdomssatsningar. 

Även Internet och olika forum är en bra plats att 

exponera sig på. Det finns även andra aktörer 

som har ett ansvar eller åtagande som man kan 

vända sig till för att få hjälp att synas. Ta hjälp av 

Ungdomsstyrelsen - de har fått ett särskilt uppdrag 

av regeringen att stödja tjejjourernas arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. De ansvarar 
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för tidningen Brus och ordnar kostnadsfria 

utbildningar. Sist men inte minst så förmedlar 

de kunskap till kommun och myndigheter om 

tjejjourers arbete. Förutom Ungdomsstyrelsen så 

finns det förstås en rad andra instanser, både på 

lokal och rikstäckande nivå. Håll utkik och våga 

tänka nytt.

Den bästa kontinuerliga marknadsföringen ni kan 

ha är att få komma in i klassrummen och informera 

om att ni finns, och då passa på att dela ut foldrar, 

visitkort och till exempel nyckelband. Det blir 

mycket mindre läskigt för de unga tjejerna att 

komma på era aktiviteter när de har fått ansikten 

på er som är aktiva. Om ni har begränsad budget 

för att marknadsföra något evenemang eller någon 

aktivitet ska ni satsa på att bara visa upp er och 

snacka med tjejerna. Ni tjejjourstjejer är de bästa 

marknadsförarna för er verksamhet. Det är bara 

att gå till sig själv; det är ofta mycket mer lockande 

att gå på någon aktivitet som någon har berättat 

om och bjudit in personligen är en affisch på 

stan. Se till att söka upp de unga tjejerna på deras 

hemmaplan, till exempel skolan eller fritidsgården 

för att informera om verksamheten. 

Ska ni kosta på er att trycka upp foldrar eller visitkort, 

affischer eller flyers, så var noga med att tänka 

igenom vem ni vill att mottagaren för informationen 

ska vara. Är det de unga tjejerna? Eller är det 

vuxna i form av föräldrar, lärare, kommunpolitiker. 

Foldern blir annorlunda beroende på vem som ska 

läsa den. Är den till för att informera unga tjejer 

om er verksamhet säger det sig självt att den ska 

vara luftigare och peppigare än om den är riktad 

till kommunanställda i er hemkommun. Sätt er 

ned och tänk på hur ni uppfattas som avsändare 

och vad ni vill säga till respektive målgrupp. Risken 

med att inte formulera mottagaren och sändaren 

blir att foldern eller informationsmaterialet inte 

tilltalar någon. Konsekvens är snyggt och proffsigt, 

så håll samma designlinje när er tjejjour trycker 

upp affischer, foldrar och visitkort och arbetar med 

er hemsida och elektroniska dokument. 

När vi vill nå nya grupper:

•    Ordna en träff om självkänsla för ett 

fotbollslag.

•    Gör en föreläsning om könsroller och 

kläder på gymnasiet med inriktning 

Mode.

•    Ha en tjejkväll på fritidsgården ni inte 

är på i vanliga fall.

•    Anordna en Tai Chi-afton för tjejerna 

på kommunala musikskolan.

Stjärnjourens erfarenhet visar att glansiga och 

påkostade trycksaker som affischer tilltalar vuxna. 

Det skapar förtroende och utstrålar seriositet. 

Informationen passerar då via föräldrar, lärare och 

kuratorer till de unga tjejerna. De unga tjejerna 

själva tilltalas mer av affischer av enklare slag; 

utskrivna word-dokument med en inklippt bild på. 

En gissning kan vara att det känns mer ”hemma” 

och ungdomligt med enkla affischer vilket gör att 

det inte blir lika läskigt. Stjärnjouren använder 

numera ofta båda varianterna för att marknadsföra 

en och samma händelse. 

Se till att ni på er hemsida uppdaterar information 

om era aktiviteter. Ett kalendarium som man lätt 

kan använda för att lägga in nya evenemang är 

superbra! Försök vara så inkluderande som möjligt 

på hemsidan. En tjej som surfat in på sidan och 

läser om en aktivitet kanske stannar lite längre och 

läser informationstexter och så vidare. Det är bra 

att med jämna mellanrum se över vad man har för 

information, och till vem det riktar sig. Se till att så 

många olika typer av unga tjejer som möjligt kan 

identifiera sig med eventuella illustrationer och 

problembilder. Ta hänsyn till bland annat religion, 

sexuell läggning, funktionsnedsättning, kultur och 

hedersrelaterad problematik.

Om ni har framförhållning och kan planera 

en hel termin i taget är det smart att skapa ett 

terminsschema som kan delas ut eller sättas upp 

i skolor etcetera. Tjejerna får då, förutom den 

rena informationen, även en överblick över vilka 

aktiviteter som ni ägnar er åt. Även om det bara 

är låt säga tre träffar på en termin, och de inte alls 

kommer att komma ihåg datumen, kommer de att 

få bilden av tjejjouren som en aktiv förening som 

har kontinuitet. Försök få in reklam i reklamblad 

eller tidningar. Om man jämför med affischering når 

man fler personer på detta vis för mindre fotarbete. 

Förhandla med lokala tidningar om specialpris på 

reklamplatser. Ibland kan det finnas outnyttjade 

reklamplatser som ni kan köpa billigare. Dessa 

platser kallas pluggannonser.

På temadagar i skolor eller på festivaler och forum 

kan man ofta få ha ett bokbord. Skapa rutiner för vad 

som är ert ordinarie material genom planeringen 

av marknadsföringen i marknadsplanen och ta 

med detta till bokbordet. Trevligt att ta med är 

också intressanta böcker och en skål med godis 

eller vindruvor. Ofta har flera olika organisationer 

eller företag bord samtidigt och det är ett bra 

tillfälle att visa vad just tjejjouren står för. Tänk 

igenom syfte med att ha bokbordet beroende på 

sammanhanget – är det för att värva medlemmar, 

visa på engagemang, få tjejer att uppmärksamma 

att man finns. Ha konkreta tips på vad man kan 

göra om man vill hjälpa till. 

En metod som Stjärnjouren just nu provar är 

marknadsföring via en verksamhetsmeny. Det 

finns en utförlig beskrivning av metoden i kapitel 

sju, Verksamhetsmeny genom enkätundersökning, 

och beskrivs här i korthet. En verksamhetsmeny är 

en sammanställning av de aktiviteter/föreläsningar 

som ni uppskattar att ni i jouren på förfrågan 

kan leverera till skolor, organisationer och 

sammanslutningar av unga tjejer. Denna kan med 

fördel vara förankrad via en enkätundersökning 

men det ska nog inte vara nödvändigt. 

Verksamhetsmenyn presenteras på skolor och 

placeras ut synliga både för lärare och för elever. 

Sedan ska de kunna maila eller ringa och boka in 

ett färdigt koncept.

När ni tjejjourstjejer arbetar på olika evenemang 

eller är ute i skolor och informerar kan ni ha 

”uniform”, typ huvtröjor och t-shirts. Lägg ned en 

stund extra för att känna efter så att ni verkligen 

tycker om tröjmodellen så att ni känner er trygga 

och bekväma i den. Den ska hålla länge och den 

ska inte bara ligga på en dammig hylla. Om ni 

nattvandrar mycket bör ni kanske införskaffa 

jackor. Andra bra så    kallade giveaways är pennor, 

tygpåsar och nyckelband. Det är saker som man 

kan dela ut som ger en kontinuerlig exponering av 

er tjejjour samtidigt som mottagaren får något den 

har användning av. 
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ATT NÄTVERKA OCH FÅ TILL 
STÅND SAMARBETEN

För att tjejjouren ska bli riktigt bra på att nå ut 

till er primära målgrupp, det vill säga tjejerna, 

är det nödvändigt att nätverka i den sekundära 

målgruppen, det vill säga kommunen, föräldrarna 

och lärarna.  Det tar tid att nätverka, det är svårt 

att se resultat direkt och det kan ibland kännas 

onödigt att springa på möten till höger och vänster, 

men det lönar sig verkligen i längden. Det är bra 

att ha personer på olika positioner som vet vilka 

tjejjouren är. Ett nätverk är även bra för att kunna 

samarbeta med andra organisationer och på så 

sätt kunna använda fler resurser än vad jouren 

ensam klarar av att leverera. Ett av de bästa sätten 

att nätverka på är att ha sina tentakler ute och 

•   Socialtjänst och sjukvård. Genom att ha 

nätverk inom dessa organisationer kan 

tjejjouren nå fler unga tjejer samt skapa 

ett större förtroende för jouren.

•   Ungdomsmottagningen. Tjejjouren 

kan komplettera utbildningsdagar för 

ungdomar tillsammans med denna. Är 

också ett bra ställe att lägga ut visitkort 

och foldrar på.

•   Fältassistenterna. De rör sig ute på gator 

och torg där ungdomarna finns. Se till att 

de har koll på alla era aktiviteter så kan de 

hänvisa tjejerna till er.

•   Befintliga kommunala nätverk och andra 

organisationer på orten, som bedriver 

någorlunda liknande verksamheter. Det 

kan vara exempelvis Rädda barnen, andra 

ungdomsorganisationer eller nätverk som 

arbetar mot mäns våld mot kvinnor.

Ett tips att verkligen ta med sig i bagaget är att hålla 

sig väl med skolor och rektorer. Även om det ofta 

går långsammare och trögare än ni vill i kontakten 

med skolväsendet, är en hållbar relation till skolan 

bättre än njutningen i att visa sitt missnöje. Ha som 

rutin att starta varje ny termin med en liten ”räd” då 

ni går ut och visar upp er för era kontaktpersoner. 

Låt dem inte få tillfälle att glömma bort att ni finns. 

Om jouren anordnar någon aktivitet, eller behöver 

få ut ny information till skolorna, är det superbra 

att bara kunna skicka ett kuvert med allt innehåll 

till kontaktpersonen och be denna att sätta upp på 

skolan. Det kan bli en otrolig tidsvinst!

•   Skolkuratorer. Fungerar ofta som en 

port till målgruppen. Är de bra så har de 

någorlunda koll på hur tjejerna har det. De 

kan höra efter om intresse finns bland dem 

för att delta i tjejgrupp, etcetera. 

•   Skolsköterskan. Ofta kan de som går dit för 

ont i magen, huvudvärk etcetera, ha andra 

problem och behov av någon som ser dem. 

Se till att ha visitkort eller foldrar där.

•   Engagerade lärare. Skolan är en bra plats 

att synas på, informera om sin verksamhet 

så att ungdomar kan sprida informationen 

mellan varandra. Lärare tycker ofta att 

det är jobbigt att prata sex, relationer, 

jämställdhet, hedersförtryck och annat. 

Tjejjouren kan göra en del av deras jobb.

•   Folkhälsoplaneraren i kommunen. Besitter 

kunskaper om satsningar på ungdomar, 

och om hur det står till i kommunen.

snacka lite om tjejjourens aktiviteter med vänner 

och bekanta. Man ska aldrig underskatta hur bra 

det fungerar att sprida ordet. 

ATT NÄTVERKA  MED:

Om ni ordnar informationsmöte eller 

miniföreläsning för skolpersonalen, så skicka 

likadana inbjudningar till både rektorn och kuratorn 

där båda ser att båda är inbjudna. Ett effektivt sätt 

att gå vidare är att vid dessa stormöten direkt 

boka in personliga uppföljningar. Bjud in kontakter 

till studiebesök och försök att inte tacka nej till 

människor som vill komma och hälsa på er. Ta er 

den tiden, och var närvarande och fokuserade.

När jouren har aktiviteter som fungerar är det bra 

att be tjejerna att lämna sina kontaktuppgifter för 

att de ska kunna få mer information till mail eller 

mobil. Detta ska självklart vara helt frivilligt! Detta 

upprepas vid varje aktivitet och efter ett tag finns 

det en mailadressbank. Vid nästa evenemang kan 

man då lätt nå massa unga tjejer som dessutom 

redan vet att det är bra grejer som ordnas. 

Om tjejjouren däremot alltid går ut med kritik 

mot styret i kommunen kommer kontakten 

med tjänstemän och politiker att bli kärv, även 

om journalister ofta är pigga på en smaskig 

meningsskiljaktighet. Se till att vara diplomatisk 

och välja orden. Om ni ska träffa en journalist för 

ett reportage är det bra att alltid vara minst två. 

Träffas en stund innan och lägg upp en presstrategi, 

det vill säga tänk igenom vad ni vill säga med 

reportaget och styr sedan intervjun ditåt. Även om 

man känner sig ap-dum när man upprepar samma 

sak flera gånger i intervjusituationen, sänder det 

en tydlig bild av vad ni vill säga. Ställ som krav 

att få läsa artikeln innan den går i tryck eftersom 

ni då kan påpeka faktafel och se över att ni inte 

blivit felciterade. Det är också viktigt att ha bra 

information samlad på hemsidan, annars finner 

journalisten gärna information någon annanstans 

som kanske inte stämmer. Utse gärna någon i 

jouren som är pressansvarig.  

Om ni inte blir nedringda av journalister kan ni 

själva skriva notiser och skicka in till tidningen. Det 

är inte ovanligt att tidningen då väljer att lyfta in 

den, så se till att den är skriven i en form som gör att 

de inte behöver gå in och ändra subjekt och objekt. 

En proffsig notis med en bild har större sannolikhet 

att lyftas in än om ett pressmeddelande skickas 

som måste arbetas om. 

Om ni ska presentera en studie eller släppa 

information om något som har nyhetsvärde kan 

ni kalla till en presskonferens. Ni ska inte grubbla 

för mycket över om det har nyhetsvärde eller 

inte. Bjud in journalisterna och var beredd; tänk 

ut en presstrategi innan och styr konferensen 

ditåt. Tänk på att journalister är trendkänsliga 

och lyft därför fram saker som ligger i tiden. Men 

skicka ut information inför alla era aktiviteter. 

Om det är nyhetstorka kan även en liten aktivitet 

få genomslagskraft. Se dock till att inte låta 

journalister vara med på själva aktiviteten (dock 

gärna i samband) eftersom det kan hämma de 

unga tjejerna. Om man har bjudit dit någon känd 

person bör man alltid höra efter att det är okej om 

journalister tar bilder. 

ATT MÖTA MEDIA
Ett reportage i en tidning får mycket stor 

genomslagskraft. Det är inte alltid målgruppen 

för aktiviteterna som läser om er, men väl deras 

föräldrar, lärare, kuratorer och framtida volontärer! 

All publicitet är bra publicitet. Nästan… Men man 

bör även tänka på att ”välja sina sammanhang”. 

Finns det evenemang eller mediala sammanhang 

där man inte vill vara med även om det når många 

ungdomar? Det kan exempelvis vara att man inte 

vill vara med i ett sammanhang som handlar om 

drogfrihet och nykterism eftersom det kan ge 

prägeln av att man är mer av en ”peka-fingret” – 

organisation som vill förmedla vad man inte ska 

göra. Detta kan göra att tjejer inte vågar ta kontakt 

med organisationen eftersom de är rädda för att 

dömas.
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>>> Madde blir uppringd av en journalist när hon sitter på bussen på väg hem. Journalisten 

vill prata om tjejjouren som hon är ordförande för och Madde blir jätteglad över att jouren 

äntligen får lite uppmärksamhet. Trots att hon inte är förberedd och känner sig störd av 

bussens ljud så genomför hon en intervju. När journalisten tackar och lägger på känner 

Madde att allt inte riktigt står rätt till. Hon vet inte vem hon har pratat med, från vilken 

tidning eller hur artikeln kommer att vinklas. När artikeln kommer ut i tidningen är Madde 

felciterad och journalisten har vridit artikeln på ett sätt som gör att jouren framstår som 

förbannade på politiker som jouren egentligen har en bra kontakt med. <<<

>>> Mediavärlden är en speciell värld där speciella regler råder. Det är inte konstigt att 

sådana här situationer uppstår om man inte har tänkt efter före eller är van att handskas 

med journalister. Som liten organisation är vi ju i beroendeställning gentemot journalisten 

eftersom en bra artikel kan generera så mycket. Så hur kan du göra då för att få artikeln 

så som du vill? Oavsett om du sitter på en bullrig buss eller vid sitt skrivbord ska du alltid 

be att få ringa upp. Då får du namn på journalisten och tidningen hon/han skriver för och 

det viktigaste; en stund att förbereda dig på. Det skadar inte att säga att du är glad att bli 

tillfrågad och att du har mycket att berätta. Passa också på att fråga vad artikeln har för fokus 

och om några fler personer kommer att intervjuas.

Ett bra sätt att förbereda sig inför en intervju är att tänka efter vilken rubrik man själv skulle 

vilja ha på artikeln och att skriva ner några meningar som man vill ha sagt. Under intervjun 

ska man försöka knöla in de där meningarna i nästan varje svar. Man kan utgå ifrån att 

journalisten inte är lika insatt i ämnet som man är själv, så var övertydlig och överpedagogisk. 

Eftersom det ändå händer att det blir fel ska man alltid be att få se artikeln innan den 

publiceras för att inte riskera att bli felciterad.

Visst händer det, precis som i caset, att journalister försöker bygga upp konflikter som inte 

finns. Det blir kanske mer spännande för dem som sedan ska läsa artikeln, men det är bara 

till skada för tjejjouren. Så det gäller att ha magkänslan med under intervjun och känna efter 

när det blir konstiga frågor. Det bästa knepet är att bli tyst en liten stund innan man svarar 

- tänk efter helt enkelt! Kolla in fusklappen med de nedskrivna huvudbudskapen och försök 

komma på ett svar som skulle passa under din drömrubrik. <<<

CHECKLISTA 

•   Marknadsföring:

   − Det är ni tjejjourstjejer som är den bästa marknadsföringen.

   − Planera er marknadsföring och besluta om vilket grundmaterial jouren ska trycka 

upp. 

   − Ha er logga synlig på allt material och försök att hålla fast vid en designlinje.

   − Tryck upp foldrar och visitkort.

   − Affischera i skolor, på stan, ungdomsgårdar etcetera.

   − Tryck upp terminsscheman och dela ut överallt.

   − Skapa en mailadressbank med adresser till de unga tjejer som är intresserade.

   − Skaffa uniform.

   − Ha bokbord på temadagar och events.

•   Om nätverkande:

   − Ha samverkansmöten med skolsköterskorna. 

   − Ha kontakt med fältassistenterna som slussar tjejer till jouren.

   − Skicka brev till rektorn och kuratorn samtidigt, där ni berättar om vad ni har att 

erbjuda.

   − Samarbeta med andra tjejjourer.

   − Samarbeta med andra lokala organisationer (Hopp, Boj, Rädda Barnen med flera).

   − Håll temaföreläsningar riktade mot vuxna.

   − Ta emot studiebesök.

TIPS INFÖR MARKNADSFÖRINGEN:
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•   Att möta media:

   − Var diplomatisk och välj dina ord.

   − Ge pedagogisk och tydlig info.

   − Be att få läsa artiklar innan de publiceras för att undvika att det blir faktafel och 

felciteringar.

   − Skicka ofta pressmeddelanden.

   − Håll presskonferens.

   − Skriv ner huvudbudskapet på en lapp och försök att upprepa detta så ofta som 

möjligt.

   − Våga vara tyst. Man kan lätt bli stressad av journalister och de använder ofta en metod 

som går ut på att vara tyst för att du ska börja prata. Våga låta tystnaden komma om 

frågan känns ledande eller liknande.

   − Ta namn och telefonnummer på mediekontakten. Spara detta för framtiden.

   − Utse en pressansvarig.

FORTS...

Referenser och vidareläsning
Gummesson, Evert (2004), Many-to-Many Marketing: Från one-to-one till many- 

to-many nätverksekonomins marknadsföring

Jobber, David & Fahy, John (2006), Foundations of Marketing, 2nd edition

Kotler, Philip (1999), Kotlers marknadsföring: att skapa, vinna och dominera 

marknader

SKR (2007), Att starta och driva tjej- och kvinnojour



8584

M
Ö

TA
S 

O
CH

 S
TÄ

RK
A

S

M
Ö

TA
S 

O
CH

 S
TÄ

RK
A

S

Bakgrund; Stjärnjouren ville kartlägga hur de unga i vår kommun, Sundbyberg, mår, vad de har för 
framtidstro, var de känner sig trygga, vad de har för kunskaper om sex etcetera. Vi ville se om vi var 
på rätt väg med vår verksamhet och eventuellt anpassa den efter de lokala behoven. Sagt och gjort, 
vi genomförde en stor enkätundersökning i de kommunala högstadie- och gymnasieskolorna. Utifrån 
svaren i enkäten har vi stämt av de olika verksamheter vi riktar mot skolor för att se att de verkligen 
överensstämmer med de problem som finns hos de unga. De unga har på så vis fått större inflytande 
över vilka föreläsningar eller workshops vi marknadsför mot skolor. En förhoppning med att arbeta på 
det här viset är givetvis också att lärare och skolledning skall se att vår verksamhet och våra aktiviteter 
finns för att deras unga behöver dem. 

Planen; Genom att skapa en lokalt förankrad verksamhetsmeny – en meny som finns på skolor och 
fritidsgårdar med olika föreläsningar och workshops som vår jour tillhandahåller - finns förhoppningen 
om att få fler uppdrag på skolor och på så vis nå ut till fler unga tjejer. För att det skall finnas en tydlig 
lokal förankring med inflytande från de unga har verksamhetsmenyn skapats utifrån resultaten av den 
omfattande enkätundersökningen som genomförts på skolorna.

ATT TA 
 FRAM EN ENKÄT 

Stjärnjouren anlitade två folkhälsovetarstuderande 

för att utforma enkäten. Det krävdes massor 

med arbete och tid att ta fram en enkät som 

innehåller de frågor vi ville ha svar på och att 

se till att de var beprövade och anpassade till 

målgruppen. Stjärnjouren hade turen att få två 

mycket flitiga studenter som gjorde enkäten som 

sin examensuppsats. Att göra en så omfattande 

enkät hade annars varit svårt att genomföra i 

vår förening. Det är bra att prova enkäterna i en 

pilotgrupp för att se ungefär vilken tid som behövs 

för klassrumsbesöken och se så att alla förstår 

frågorna. Vi gjorde ett mindre test och för oss var 

det lagom med 30 minuter per klass. Då hinner 

man kort presentera både sig själv och enkäten, 

dela ut den, ge tid till eftertanke samt samla in alla 

enkäter. Tänk på att inte ha för många frågor och 

inte heller för många svarsalternativ; då kan svaren 

bli så utspridda att det är svårt att läsa ut något av 

enkäten.

När passar det att  

genomföra en enkät?
Det som framför allt har tagit tid i samband med 

enkätundersökningen var att boka in klassrums-

besök. Det kan vara svårt att få till stånd en 

samordnad undersökning eftersom olika klasser 

och skolor ligger olika i sin planering. De har 

nationella prov, läroplan med mera att hålla koll på 

och har ofta ett relativt tajt schema. En bra metod 

här var att boka in ett möte med Sundbybergs stads 

folkhälsoplanerare. Vi diskuterade syftet med 

enkäten och genomförande. Folkhälsoplaneraren 

ställde sig bakom undersökningen och skickade 

ut ett brev till rektorerna i vilket hon uppfordrade 

dem att tillse att vi kunde få komma och 

genomföra undersökningen. Det fungerade bra i 

Stjärnjouren att avsätta en hel arbetsvecka enbart 

för att genomföra enkätundersökningen  (samla 

in material). Vi skickade ut info till rektorerna om 

vilken vecka vi skulle genomföra enkäten och det 

framgick där att det var först till kvarn på tiderna.

 

Vid mötet med folkhälsoplaneraren lade vi ut vilken 

vecka undersökningen skulle genomföras utifrån 

vilka andra aktiviteter och undersökningar som 

skulle ske på skolorna. I vårt fall skulle två andra 

omfattande undersökningar genomföras samma 

vår, vilket ledde till att vi fick ta bort två hela års- 

kurser från vår undersökning. Risken finns att 

eleverna blir enkättrötta och inte ger 

sanningsenliga svar om flera stora enkät-

undersökningar genomförs nära inpå varandra. 

Fråga på skolorna så att ni inte, när ni bestämt hur 

ni vill göra urvalet, bara får en nyans. Till exempel 

om ni valt alla a- och b-klasser bör ni kolla att 

eleverna inte är indelade efter bostadsområde och 

att både a och b representerar samma område.

på skolan genom att skicka ett mail till rektorerna 

som de sedan kunde välja att dela ut till målsmän 

eller inte. 

När enkäten är klar skall den tryckas. Man kan 

välja att skriva ut den med en vanlig skrivare. 

Stjärnjouren hade ekonomi att trycka upp 

enkäterna i ”magasinform” på lite glansigare 

papper. Vi valde att trycka lite ”finare” enkäter för 

att ungdomarna skulle känna att det var en seriös 

undersökning som de skulle ta sig tid och tanke 

till. Detta drag var lyckat och flera av ungdomarna 

uppmärksammade papperskvaliteten. Enkäterna 

blev dessutom som en bieffekt mycket lättare att 

hantera eftersom de satt ihop bättre än om de 

bara häftats i ena hörnet.

Förbered ett missivbrev. Det är ett papper som 

ni delar ut på plats med skriftlig information 

om vilka ni är och varför ni genomför enkät-

undersökningen samt kontaktuppgifter till er om 

ungdomarna kommer på några frågor i efterhand. 

En enkätundersökning bör alltid vara frivillig och 

anonym. Det är sådan information som är bra om 

det står i brevet. 

Inför klassrumsbesök bör ni planera exakt vad ni 

vill säga och hur ni ska säga det på det tydligaste 

sättet. Om det har smugit sig in något skrivfel eller 

något ord som är svårt att förstå eller liknande är 

det bra om ni skriver upp det på tavlan så slipper ni 

få tjugo frågor om samma sak överallt. 

Materialinsamling
Viktigt att tänka på under förberedelsestadiet är 

att målsmän till barn under 15 år har rätt att få veta 

att deras barn ska delta i en enkätundersökning. 

Därför bör man skicka ut ett brev till alla målsmän 

och informera kort om vilka ni är, syftet med 

undersökningen samt hur de ska gå tillväga om 

de motsätter sig att deras barn deltar i under-

sökningen. Stjärnjouren valde här att också skicka 

med vår informationsfolder och visitkort till alla 

tjejer för att effektivisera portokostnaden. En 

kommun i Stockholmsområdet gjorde år 2007 en 

liknande kartläggning. Där valde projektledaren 

att lägga över ansvaret med föräldrainformation 
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Klassrumsbesök
Börja med att kontrollera med läraren vad det 

är för lektion som eleverna egentligen har och 

fråga vad eleverna ska sysselsätta sig med när 

de fyllt i enkäten. Läraren kan vara med under 

presentationen av enkäten om denne vill, men 

sedan bör läraren inte vara kvar i klassrummet 

eftersom det kan hämma elevernas ärlighet. 

Det kan vara känsliga frågor de ska svara på. Om 

skolan har som strikt policy att inte lämna externa 

personer ensamma under lektionstid kan ni be 

läraren sätta sig bortvänd och till exempel läsa en 

bok vänd mot väggen. 

Inne i klassrummet är det viktigt att ni som 

genomför undersökningen är samspelta och håller 

ordning. Informera om enkäten och syftet med 

den. Betona att alla är anonyma och att lärarna 

eller klasskamraterna aldrig kommer att få veta 

vad just de svarar. Be eleverna dra isär bänkarna 

eller sätta upp böcker mellan sig (om ni inte redan 

iordningsställt klassrummet innan) och berätta att 

syftet med detta är att det är personliga frågor som 

man kanske inte vill att bordsgrannen ser svaren 

på. 

I flera klasser fanns det elever som 

skulle vara stöddiga och som inte alls tyckte det var viktigt 

med eget utrymme vid besvarandet. De satt till så att grannen kunde 

se svaren de kryssade i, men ju längre in i enkäten de kom, 

desto mer skylde de sina svar med kropp och böcker.

Sara Bäckström, projektledare

Det är viktigt att man planerar vad som ska ske 

med dem som är lite snabbare med att fylla i 

enkäten. Stjärnjouren provade flera olika metoder 

för att få bästa klassrumsklimat och kom fram till 

att det bästa är att be dem som är klara att lägga 

sin ifyllda enkät uppochned på bordet och studera 

det lektionsmaterial som ni eller läraren delat ut/

anvisat till. Det är inte att rekommendera att ge 

dem som är färdiga rast, eftersom det då lönar sig 

att hafsa igenom enkäten. 

Konkreta saker att tänka på:

•    Det är alltid någon som har glömt 

penna, det är därför bra att ta med 

extra blyertspennor och sudd som man 

kan låna ut.

•    Tänk på att ni som är där från jouren 

inte heller kollar för länge på någon 

elev eller på deras svar. Vi i tjejjourerna 

uppfattas också som vuxna.

•    Lägg alla besvarade enkäter uppochned 

i en hög eller i ett kuvert. Visa noga att 

ni behandlar materialet ordentligt.

•    Det är många som inte vill ha kvar 

missivbrevet, så för att spara på miljön 

och skrivarbläck kan det vara en idé att 

samla in dem som man ser ligger och 

skräpar (och som i bästa fall blir ett 

flygplan). 

>>> Anneli och Linnéa är ute i en högstadieklass för att genomföra en enkät-

undersökning. De hade inte planerat för hur de ska göra med de elever som kommer 

för sent till lektionen. Dilemmat som uppstår är att de vill ha så många ifyllda 

enkäter som möjligt, men samtidigt är det väldigt störande för dem som kommer i 

tid att tvingas lyssna på instruktioner igen. De som kommer sent riskerar även att 

hasta igenom enkäten eftersom de får mindre tid på sig. Resultaten blir mindre 

tillförlitliga om det är stökigt i klassrummet och vissa får för lite tid på sig. <<< 

>>> Det bästa är om man bestämt på förhand när tiden passerats för när inga nya kan 

komma in och att de som kommer mer än till exempel 10 minuter för sent får vänta 

utanför. Om man gör det godtyckligt kommer vissa elever att känna sig förfördelade. 

Hamnar man, som i caset, i en situation där man inte har en förbestämd regel, så 

är det helt ok att dra sin kollega åt sidan och snabbt diskutera ihop något. Ta tag i 

situationen så fort som möjligt och stå bakom varandra. <<<

NÄR UNDERSÖKNINGEN ÄR GENOMFÖRD 

Bearbetning av material 
Hur mycket material ni har att bearbeta beror 

självfallet på hur omfattande undersökningen har 

varit. Stjärnjouren gjorde en stor undersökning 

som omfattade två klasser per årskurs i alla 

Sundbybergs kommunala skolor. De folk-

hälsostudenter som gjorde undersökningen med 

oss, hade statistikprogram som de matade in alla 

uppgifter i (de använde ett program som heter 

SPSS). Stjärnjouren har valt att göra diagram av 

svaren för att det blir tydligt hur skillnaderna ser ut 

när de presenteras visuellt jämfört med bara siffror.  

Det är bra att ta procentuella svar istället för antal, 

för att inte peka ut några grupper, samt för att 

det blir lättare att jämföra. Utifrån dessa diagram 

ser man ofta ganska omgående om det finns 

strukturella skillnader i hur killar och tjejer mår, om 

de är nöjda med sig själva, vardagsrädslestrategier 

etcetera. 

Om man gör en mindre undersökning med en 

mindre målgrupp är det viktigt att den inte blir 

för utpekande. Kolla efter med någon som är bra 

på statistik hur man kan lösa bearbetandet av 

materialet. Kanske finns det någon högskola eller 

liknande med statistikstudenter?
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Resultaten 
Vad gör man då med resultaten som man får från 

en undersökning? Ett bra sätt tror vi kan vara att 

anpassa verksamheten, om det behövs, utifrån 

svaren eftersom man då vet att de aktiviteter 

man genomför är behovsbaserade. Detta ger en 

tyngd och det blir förmodligen lättare för lärare att 

motivera varför tjejjouren ska bjudas in för att hålla 

workshops. Självklart behöver inte jouren anpassa 

hela sin verksamhet efter en enkätundersökning, 

men ett sätt att få skolor att beställa fler aktiviteter 

av tjejjourer kan vara att de ser att vissa konkreta 

aktiviteter är påkallade hos just dem. 

Ett exempel från Stjärnjourens  

verksamhetsmeny: 

Självförsvar

Motivering: Enkätsvaren visar på fler strategier 

hos tjejer för att ta sig hem på kvällen. Tjejerna 

snackar i telefonen, undviker genvägar, ber om att 

bli hämtade etcetera i mycket större utsträckning 

än killarna. Detta tyder på en ”vardagsrädsla” 

som är helt normaliserad för tjejerna.

Lösning: Ge de unga tjejerna ett verktyg för att 

handskas med rädslorna, genom bland annat 

fysiska grepp och undanmanövrar, och även en 

möjlighet till reflektion att det är helt galet att 

tjejer ska vara tvungna att vara så ”streetsmarta”. 

Är aldrig nöjda med sig själva:

På frågan ”Hur väl tycker du att dessa påståenden 
stämmer in på dig?” svarade 38 % av högstadietjejerna 
och 24 % av gymnasietjejerna att de aldrig är nöjda 
med sig själva. Detta kan jämföras med 12 % av 
högstadiekillarna och 16 % av gymnasiekillarna.
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Känner sig ofta oroliga:

På frågan ”Hur ofta har du under det senaste halvåret 
haft följande besvär?” svarade 31 % av högstadietjejerna 
och 20 % av gymnasietjejerna att de ofta känner 
sig rädda/oroliga. Detta kan jämföras med 9 % av 
högstadiekillarna och 6 % av gymnasiekillarna.
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Undviker alltid genvägar:

På frågan ”Vad gör du när du går hem sent på kvällen?” 
svarade 59 % av tjejerna på högstadiet och 57 % av 
tjejerna på gymnasiet att de alltid undviker genvägar. 
Detta kan jämföras med 18 % av högstadiekillarna och 
14 % av gymnasiekillarna.

%

När resultaten sammanställts och en anpassad 

verksamhetsmeny satts samman kan man 

sammankalla till ett möte med press, 

kommunalanställda samt organisationer för att 

presentera dessa. När Stjärnjouren gjorde detta 

fick vi stor genomslagskraft. Vi fick en artikel i 

Dagens Nyheter, snacka i radio och blev intervjuade 

i lokalpressen. Vi höll även ett resultatseminarium 

där vi beskrev metod, urval, resultat och 

verksamhetsmenyn. På det mötet närvarade 

bland andra ett par nyckelpersoner i kommunen. 

Förfrågningar utifrån verksamhetsmenyn har börjat 

trilla in. Resultatet av satsningen har hittills varit 

mycket lyckat; vi har nått ut till både medborgare, 

elever, skolpersonal och beslutsfattare.

sökningen. Nu var det ett tajt schema som skulle 

hållas, inom ramen för detta bokprojekt, och det är 

inte säkert att det skulle upplevas lika pressat om 

föreningen i stort hade detta som aktivitet under 

en tid. 

Om man inte har så mycket tid, resurser och energi 

då? Man kan genomföra metoden i mindre skala. 

Rådgör med en folkhälsovetare eller statistiker 

om vad som är lämpligt att ha som undre gräns. 

Bra att tänka på är att man som tjejjour kan bli 

extra synad i sömmarna av media och till exempel 

bloggvärlden, så det är skönt att kunna luta sig 

tillbaka på en gedigen undersökning, eftersom 

den annars gärna viftas bort som ickevetenskaplig 

och vinklad. Ett tips om man inte kan genomföra 

en tillräckligt stor undersökning är att se om det 

nyligen har genomförts någon annan liknande 

enkätundersökning som ni kan använda 

svaren från för att visa på en lokalt förankrad 

verksamhetsmeny.

GENOMFÖRBARHET?
Det har för Stjärnjouren inneburit en förhållandevis 

stor tidsåtgång att genomföra enkätunder-

   = killar    = tjejer

Ett axplock av resultat från 

Stjärnjourens undersökning: 
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CHECKLISTA

•   Kan någon utforma enkäten åt er och hjälpa er att bearbeta materialet?

•   Boka in ett möte med er kommuns folkhälsoplanerare 

•   Dubbelkolla att inga andra stora enkätundersökningar genomförs samtidigt

•   Brev till målsmän till barn under 15 år

•   Det tar tid att samordna klassrumsbesök, så avsätt tid till det

•   Det behövs minst två personer för ett klassrumsbesök

•   Dela ut missivbrevet OCH berätta vilka ni är och varför ni gör undersökningen

•   Ta med extra pennor och sudd

•   Ordna klassrummet så att eleverna inte sitter direkt inpå varandra 

•   Låt inte de som är klara få ta rast. Dela istället ut material som tillhör lektionen som de 

får studera

•   Låt inte lärarna vara kvar i klassrummet

•   Bearbeta resultaten till diagram

•   Skapa en verksamhetsmeny utifrån behoven på er ort

•   Skapa uppmärksamhet kring er och era resultat genom att försöka få till ett reportage i 

en tidning

TIPS INFÖR ENKÄTUNDERSÖKNING:
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FYSISKA LEKAR
Blindkull

Dela in gruppen i par. Låt paren utse vem som först 

ska vara seende respektive blind. Den seende ställer 

sig bakom den blinde och lägger sin högra hand 

på den blindes högra axel och låter den blindes 

vänsterhand vila i sin egen vänsterhand. I den här 

omfamningen känner man sig trygg som blind! Ett 

av paren är kullare ska kulla de andra. Antingen får 

de seende i uppgift att inte låta de blinda märka av 

kulleken utan bara flyta med så mjukt och smidigt 

som möjligt, eller så får de blinda som uppgift att 

släppa alla rädslor och bara lita på den seende i 

en mer fartfylld variant av kulleken. Välj variant 

utifrån hur trygg gruppen är med varandra och vad 

som passar dagsformen. 

Samla gemensamhetspoäng

Alla ska vara i par med alla någon gång under den 

här leken. Uppgiften är att komma på så många 

saker som ni har gemensamt som möjligt, till 

exempel ”Vi har båda varit på Island” eller ”Vi tycker 

båda om surströmming”. Det får inte vara något 

som syns, till exempel ”Vi är lika långa” eller ”Vi 

har samma färg på strumporna”. Man kan försvåra 

leken genom att lägga till regeln att man inte får 

ställa samma fråga två gånger - man måste alltså 

komma på nya frågor att ställa sin nya parkamrat. 

Ge 30 s – 1 min till varje par. Sen räknar ni poäng 

och växlar par. Antingen får deltagarna själva hålla 

reda på poängen eller så hjälper en ledare till. 

Mingelbingo

Gör en bingobricka med diverse frågor och 

påståenden, till exempel ”Har du en katt”, ”Är du 

storasyster”, ”Jag gillar glass” eller ”Jag fyller år i 

april”Sedan släpper du lös gruppen som ska mingla 

runt och försöka hitta personer som påståendena 

passar in på för att få bingo. De får inte ställa alla 

frågor till en person, utan måste mingla med flera 

olika. Först kan man börja med en rad, sedan två, 

sedan hela brickan.

NAMNLEKAR
Rörelser

Var och en säger sitt namn och gör en stor rörelse 

med hela kroppen. Här måste man alltså stå upp. 

När den första personen har sagt sitt namn och 

samtidigt gjort rörelsen svarar resten av gruppen 

genom att härma. Den andra personen kommer 

sedan att först få göra första personens namn och 

rörelse och sedan hitta på en rörelse till sitt eget 

namn. Så läggs ett namn och en rörelse till för varje 

person och den sista personen kommer således att 

få göra allas namn och rörelser innan den visar sin 

egen. Se till att det är ledaren som får den svåra 

uppgiften att göra och säga allas namn. En snällare 

variant är att ni upprepar rörelserna tillsammans. 

Man kan såklart kombinera namnlek ett och två.

Substantiv

Var och en säger sitt namn och ett substantiv 

som börjar på samma bokstav (till exempel ”Sara 

Smultron”). Resten av gruppen svarar: ”Hej Sara 

Smultron”, gå runt i en runda. Det kan antingen 

vara vilket substantiv som helst, eller så lägger ni 

till regeln att det till exempel ska vara något man 

blir lycklig av. 

Mördaren

Den här leken är bra för att nöta in namnen, innan 

ni leker den måste ni ha presenterat er för varandra. 

Stå i en ring. En person står i mitten av ringen och 

är ”Mördaren”. Mördaren ska gå med små, små 

geishasteg mot någon i ringen. Hinner den fram 

och får fatt på personen så byter de plats och den 

mördade blir nu mördare och börjar mitt i ringen. 

För att undvika att bli mördad tar du ögonkontakt 

med någon annan i ringen, den personen ska nu 

säga ditt namn. Mördaren måste nu vända om och 

jaga efter den som sa namnet. 

 

LÄRA KÄNNA-LEKAR
Offentliga intervjun

Intervjua varandra i par och berätta sen inför 

gruppen om den andra. Som ledare kan man 

ställa upp ett par frågor som måste finnas med i 

intervjun och låta deltagarna fylla på med resten 

av frågorna. 

ENERGIZER
Här kommer en övning som Stjärnjouren fått lära sig 

av RKUF, den ger energi och närvaro till deltagarna. 

Alla ställer sig i en liten ring och kommer i tur och 

ordning att få skrika sitt namn och samtidigt ställa 

sig i första position i feministiskt självförsvar. Alla i 

ringen svarar då genom att skrika personens namn 

och ställa sig i första position. Gå hela varvet runt 

och avsluta med handklapp! Kul och effektiv. Om 

du är i en grupp där alla kan varandras namn kan 

man istället skrika andra saker, till exempel hur 

man känner sig just nu med ett ord. Exempel: 

Marika skriker ”Marika” (eller ”arg”) och hela 

gruppen svarar ”Marika” (eller ”arg”), sedan går 

turen vidare till Haifa som då skriker ”Haifa” (eller 

”sprudlande”) etcetera.

GRUPPSTÄRKANDE
Dela upp en större grupp, till exempel en klass, i 

mindre enheter. Ge dem sedan i uppgift att svara 

på följande frågor om den stora gruppen. Till 

exempel; ”Om min grupp/klass var ett djur, vilket 

djur skulle den då vara?”, ”Om min grupp var en 

film, vilket film skulle den då vara?” eller ”Om min 

grupp var en sport, vilken sport skulle den då vara?” 

Ge smågrupperna möjlighet att diskutera ett par 

minuter och be dem sedan berätta vilket djur/film/

sport de valt och varför. Är det det djuret/filmen/

sporten de önskar att gruppen är?

Knuten

Gruppen står blundandes i en ring. Ledaren går 

runt och knackar på dem som ska ställa sig på knä 

(varannan till var tredje person). Gruppen ska sen 

maka ihop sig så mycket det bara går och alla ska 

sträcka en hand uppåt/neråt (beroende på om man 

står på knä eller ej) och en hand framåt. Uppdraget 

är att få fatt i två händer att hålla i. Sen öppnar alla 

ögonen och nu ska gruppen tillsammans trassla ut 

knuten tills de står i en ring, detta utan att släppa 

taget med de händer som man från början höll i. 

Det här är också en mycket bra samarbetsövning!

 Stöten

Gruppen sitter i en ring på golvet, blundar och 

håller varandra i händerna. Ledaren skickar ut 

den första stöten genom att klämma sin grannes 

hand. Grannen skickar i sin tur vidare till sin granne 

och så går stöten runt. Leken kräver tystnad och 

koncentration och den kan göras svårare genom 

att ledaren skickar ut flera stötar åt olika håll. 

JOBBA MED HÄRSKARTEKNIKER

Att jobba med härskarteknikerna är ofta otroligt 

givande för tjejerna. Här synliggörs maktstrukturer 

på en vardaglig nivå som alla kan känna igen sig i. 

När vi har upplevt både hur det är att bli utsatt 

för maktutövning och att själva utöva makt i en 

övningssituation, är det lättare att känna igen 

situationen i verkligheten. Vill man titta närmare 

på härskarteknikerna kan man till exempel arbeta 

med forumspel eller dramaövningen ’Skulpturer 

och rollspel’. Se till att leka en eller två löjliga lekar 

först så att alla har hunnit bli varma i kläderna. 

Rollspel

Rollspel kan ordnas så att ledarna i förväg tänker ut 

en situation och utifrån denna skriver lappar med 

instruktioner till de medverkande. Instruktionerna 

håller deltagarna för sig själva och de kan till 

exempel berätta vem man ska föreställa, vart denne 

är på väg och vad den har för inställning till de 

andra rollerna. När deltagarna förstått sitt uppdrag 

spelar de igenom scenen med eller utan publik, 

en eller flera gånger. En enklare variant är att hela 

gruppen skapar scenen tillsammans på uppdrag 

av ledaren: Nu ska vi gestalta osynliggörande! Hur 

kan det se ut? Vilka roller behöver vi? 
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DRAMA
Prinsen och snusktanten (pepparkakskull) 

Utse en prins och en snusktant som självklart beter 

sig snobbigt respektive kåtigt. Övriga deltagare 

står som par i armkrok. Snusktanten ska försöka 

kulla prinsen. Lyckas hos skiftar de roller. Prinsen 

kan rädda sig genom att kroka i armen på något 

av paren. Då förvandlas prinsen till ett par och 

den som blir tredje person i paret förvandlas till 

Snusktant. Den nya Snusktanten börjar jaga den 

förra, som nu blivit prins.

Diabildsvisning

Dela in i grupper om 3-4 personer. En grupp i taget 

är på scen och ska visa en diabildserie för resten av 

deltagarna. Ledaren har förberett ett antal teman, 

till exempel ”När vi var på safari och lejonet åt upp 

Annas vante”. Sedan ges gruppen ett par minuter 

till att fördela roller. Ledaren ber åskådarna att 

blunda och gruppen ställer upp sig i en första 

stillbild, som då till exempel visar Annas familj i en 

bil. Ledaren säger åt åskådarna att titta på bilden 

och sedan blunda igen. När åskådarna blundar ska 

gruppen på scenen så snabbt som möjligt sätta 

ihop nästa bild. Varje grupp visar ungefär 5-6 bilder 

i en serie, som visar ett händelseförlopp. Ledaren 

kan välja om åskådarna efteråt får beskriva vad 

de sett i bilderna eller om de får veta rubriken på 

diabildsvisningen innan den börjar. 

SAMTALSÖVNINGAR
Bikupa 

En bikupa kan bestå av två, tre eller fyra personer 

som sinsemellan attackdiskuterar kring en given 

frågeställning eller ett påstående. Ge ett par 

minuter, inte för mycket för då börjar folk tänka 

istället för att prata. När tiden är ute kan ni antingen 

köra vidare eller låta grupperna kortfattat redovisa 

de tankar som kommit upp.

Rundor

Man sitter i en ring, på golvet eller på stolar, men 

har inget bord mellan sig. Alla får sedan i tur och 

ordning ordet. Man kan köra både kortare och 

längre rundor. Vissa gånger kanske det är helt rätt 

att alla bara säger vilken som är deras favoritglass, 

andra gånger kan de beskriva hur de känner sig 

med ett ord, och en tredje gång får man förklara 

hur man står i en viss fråga eller berätta vad man 

vill.

Brainstorming 

Skriv dagens samtalsämne på en tavla och 

anteckna alla de ord som gruppen associerar med 

ämnet så att alla kan se. Utifrån orden på tavlan 

kan ni sedan arbeta med värderingsövningar, 

presentera fakta eller komma med påståenden; 

”Se så många namn det finns för det kvinnliga 

könet, men vad innebär det egentligen att vi inte 

bara har ett?” eller ”Så här många olika saker kan 

kärlek vara, det ska vi försöka komma ihåg nu när 

vi ska prata mer om sexualiteter”.

 Brainstormingregler:

•    Inget är rätt och inget är fel (man kan associera 

kärlek med ananas)

•    Man får inte kommentera varandras 

associationer

•    Man behöver inte förklara sina associationer 

om man inte vill

•    Under övningen startar vi inga diskussioner 

utan här gäller det att samla så många ord 

som möjligt!

•    Man behöver inte ”stå för sin association” 

Skulpturer

Skulpturer kan man arbeta med i par eller i mindre 

eller större grupper. Någon eller några blir utsedda 

till skulptörer och de andra deras formbara 

material. I par kan man till exempel jobba med att 

skulptörerna ska gestalta känslouttryck; ”Så här är 

jag när jag är glad/mätt/arg”. Skulpturen kan sitta, 

stå eller ligga. Den kan föreställa konkreta eller 

abstrakta saker. I grupp kan man arbeta med att 

skapa olika situationer, där sätter skulptören/-erna 

ihop flera statyer till en gemensam bild. Påminn 

skulptörerna om att jobba med blick (ändra den 

genom att knäppa med fingrarna dit skulpturen ska 

titta), nacke, axlar och händer. De här övningarna 

brukar ge en insikt i hur mycket vi förmedlar med 

kroppsspråket och hur små detaljer kan förändra 

hela uttrycket. 

FORUMSPEL
I korthet går forumspel till så att en grupp 

förbereder ett för dem angeläget dilemma som de 

sedan spelar upp för resten av gruppen. Scenen 

ska inte ha en lösning utan den ska sluta i konflikt 

eller låsning. Första gången vi får se scenen tittar 

vi bara, men under andra gången uppmanas 

åskådarna att bryta in genom att säga ”Stopp!”, för 

att sedan själva ta platsen som den mest utsatta i 

scenen. Åskådaren kanske har kommit på en bra 

motreplik som kan lösa situationen i scenen, eller 

vill prova vad som händer om hon ber mobbarens 

kompis om hjälp. ”Förtryckaren” går inte att byta 

ut. Det här kan göras på många olika nivåer. 

Man kan välja att ”bara” arbeta med hur och vad 

man kan säga i olika utsatta situationer, eller så 

arbetar man med att deltagarna verkligen går in 

i sina roller och i situationen, vilket på ett annat 

sätt möjliggör att vi kan prata om hur saker upplevs 

och titta på mindre detaljer som ögonkontakt och 

kroppsspråk. Oavsett hur ”enkelt” man gör det, ska 

man veta att forumspel kan väcka starka känslor. 

Det kanske är speciellt viktigt för den som spelat 

förtryckaren att ”rolla av” ordentligt och få beröm 

för sin insats.

Lite praktiska tips för att få alla att våga:

•    Använd ett litet rum, det känns tryggare! Ett 

stort rum kan delas av till exempel genom 

att publiken sitter mot en väg eller ett hörn. 

De som spelar har då ryggen mot den stora 

ekande salen.

•    Ha ingen scen med förhöjning.

•    Utse en person till ledare som ansvarar för att 

alla som vill får komma upp på scenen och att 

ramarna hålls.

•    Ledaren säger ”varsågoda” så att de som ska 

spela slipper vara osäkra på hur och när de 

ska börja, och avslutar av samma anledning 

med att säga ”tack”.

•    Gör en dramaövning eller två innan så att alla 

känner sig varma i kläderna
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VÄRDERINGSÖVNINGAR

Stå på linjen

I denna övning målar man upp en linje på golvet 

eller lägger ut lappar med exempelvis nummer 

1-10 (obs! det måste vara ett jämnt antal siffror). 

Man läser sedan högt upp ett påstående och ber 

deltagarna att ställa sig på linjen. Ställer man sig i 

den ena änden av linjen, exempelvis tio, betyder 

det att man inte alls håller med om påståendet. 

Ställer man sig i den andra änden, det vill säga 

ett, så betyder att man helt håller med om 

påståendet. Sedan kan man ställa sig alltifrån två 

till nio beroende på om man håller med till viss 

del eller inte. Försök hålla påståendet kort och låt 

deltagarna själva tolka påståendet. När deltagarna 

har placerat ut sig på linjen kan man be dem 

diskutera med varandra i mindre grupper och 

sedan redovisa kort för varandra hur de tänkt 

Heta stolen

I denna övning läser ledaren upp olika påståenden. 

Deltagarna sitter i en ring. De som håller med om 

påståendet byter stol och de som inte håller med 

om påståendet sitter följaktligen kvar. Om det bara 

är en person som håller med kan han eller hon ställa 

sig upp och snurra ett varv. Efter att deltagarna har 

tagit ställning till påståendet kan man fråga några 

av dem varför de valde att byta plats eller sitta kvar. 

Man kan börja med ett enkelt påstående för att se 

att alla har förstått övningen. 

Handboken Bella Grus och Glitter har många bra 

förslag på värderingsövningar. Kolla in den för 

inspiration! 

Be deltagarna fundera kring vilka grupper i 

samhället som utsätts för tolerans - det kan röra sig 

om fattiga, ungdomar, homosexuella, invandrare, 

journalister, personer med funktionsnedsättning, 

arbetslösa etcetera - samt vilka som inte utsätts 

för tolerans.

Vilken osynlig lapp sätter andra på dig?

Syftet med övningen är att man genom att fundera 

kring vilka grupper man själv tillhör, kan bli mer 

medveten om hur man delar in andra i grupper 

och vad det kan få för effekter. Inled med att 

berätta för deltagarna hur vi delar in människor 

i grupper, att vi sätter osynliga ”lappar” på folk. 

Det handlar om kön, ålder, etnicitet med mera. 

Be sen deltagarna att fundera på vilka lappar folk 

sätter på dem på stan, i skolan, på jobbet och så 

vidare. Det finns massvis med grupper, en del är 

små och andra stora, det kan vara allt från ”tjej” till 

”plugghäst”. Dela ut lappar till deltagarna och be 

dem skriva ned två lappar som folk sätter på dem. 

Samla in lapparna och gå igenom dem en och en. 

Låt deltagarna fundera:

Hur ser man på en person utifrån den här lappen? 

Vad läses in i ordet? Är det olika för killar och 

tjejer? Vilka lappar är snäva och vilka kan handla 

om nästan vem som helst? (Till exempel ger 

lappen ”svensk” antagligen fler och mer positiva 

associationer än ”invandrare”). Vilka lappar sätter 

man nästan aldrig på folk? Hur ofta får folk lappen 

”heterosexuell” eller ”vit”? Vad beror det på?

NORMKRITISKA ÖVNINGAR
Detta är övningar som vi hämtat från  

BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Fyra hörns-övning

I denna övning läser ledaren upp ett case för 

deltagarna och ger tre möjliga sätt som man kan 

förhålla sig till den situation som målas upp i caset. 

Varje förhållningssätt får ett hörn och deltagarna 

ska sedan fundera kring vilket av förhållningssätten 

som bäst stämmer överens med hur de själva 

skulle handla i den situation som just har målats 

upp. Sedan ställer de sig i det hörn som de har valt. 

Det fjärde hörnet är ett ”öppet hörn” - det vill säga 

om man inte tycker att något av de förhållningssätt 

som har presenterats stämmer överens med vad 

man själv tycker, och man har en annan lösning, så 

kan man välja det öppna hörnet. 

Efter detta får deltagarna i respektive hörn prata 

i smågrupper om två till tre personer varför de 

har valt just detta förhållningssätt. Kommer man 

här på att man hellre skulle stå i ett annat hörn 

så kan man givetvis byta under övningen. Efter 

diskussion i smågrupper får några i varje hörn 

förklara hur diskussionen gick i grupperna. Här kan 

ledaren med viss försiktighet, det vill säga utan att 

ifrågasätta, exempelvis be någon utveckla en viss 

ståndpunkt, komma med följdfrågor etcetera. I det 

öppna hörnet är det viktigt att alla får redogöra för 

varför de har valt detta hörn då det kan skilja sig 

mellan deltagarna. 

Om någon blir ensam i ett hörn kan du som ledare 

ställa dig med den personen så att hon/han har 

någon att diskutera med och inte känner sig så 

ensam. Om det är någon i gruppen som är dominant 

och man märker att flera av deltagarna ”följer” 

denna person kan det vara bra att låta deltagarna 

skriva ner på ett papper vilket förhållningssätt de 

väljer innan man ställer sig i de respektive hörnen. 

Deltagarna behöver inte redovisa det som står på 

pappret högt inför gruppen men det kan ha varit 

bra att ha tagit ställning för sig själv även om man 

sedan inte skulle våga visa sin åsikt inför gruppen. 

Jag tolererar dig

Övningen går ut på att deltagarna får känna hur det 

känns att bli ”tolererade”. Övningen syftar till att 

undersöka den makt som personer som befinner 

sig inom normen har.

Be deltagarna sätta sig två och två. A ska nu 

kommentera sådant som är synligt hos B utan att 

komma med värderingar. A försäkrar dessutom B 

med en mening om att hon tolererar/accepterar 

detta. Till exempel ”jag accepterar att du har 

glasögon”, ”för mig är det helt okej att du har 

bruna skor idag”, ”jag tolererar att du har den där 

hårfärgen”. B säger ”tack” efter varje gång hon blir 

tolererad. Ta flera meningar åt gången, byt sedan 

roller i paren så att båda får pröva att tolerera/

acceptera.

Efter att paren bytt roller flera gånger ska A välja 

något av påståendena och utveckla detta. Hon 

understryker nu att B är bra ”trots detta” och att 

det inte ”gör någonting”. A är så välvillig som hon 

bara kan. B fortsätter att säga ”tack”. Byt inom 

paren.

Bryt övningen efter en stund och samtala i helgrupp 

om hur det var och kändes. Vilka påståenden blev 

komiska och vilka blev irriterande? Kan man hitta 

några likheter mellan de saker som ledde till fniss 

respektive ilska? Hur kändes det att tolerera? Hur 

kändes det att bli tolererad? Be deltagarna att tyst 

för sig själva fundera på om det gjorde några aktiva 

val att inte kommentera vissa saker.

Avsluta övningen genom att låta alla säga hur 

övningen varit och hur det känns att bli tolererad. 

Gör en lista över vad som är bra och vad som är 

dåligt med tolerans.
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IDENTITETSSTÄRKANDE ÖVNINGAR
Lägg ditt eget pussel

Låt tjejerna göra sitt eget pussel genom att be 

dem rita pusselbitar på ett papper bestående av 

vilka bitar de tycker att de består av. Det kan vara 

dotter/syster/ anställd/student/mamma/flickvän/

feminist/kompis och så vidare. Låt dem sedan se 

på sitt pussel och fundera över hur dessa roller 

påverkar dem. Frågor som kan vara relevanta är: 

Vem har jag blivit påverkad av? Finns det någon 

relation som påverkar mig mer än andra? Vad 

beror det på? Är det någon pusselbit som är större 

än de andra?

Prata om mänskliga rättigheter 

Gör de mänskliga rättigheterma verkliga - de kan 

annars verka ganska statiska och innehållslösa. 

Förslag på ett sätt att gå till väga är att göra post-it-

lappar med symboler för till exempel: 

•    rätten att få välja sin egen man/hustru

•    rätten att få gå i skola

•    rätten att få ha fritid

•    rätten att få säga vad man vill

•    rätten att få tycka vad man vill

•    rätten att få tro på vad man vill

•    rätten att få ha en mamma och pappa

•    rätten att få klä sig som man vill. 

Be tjejerna att rangordna lapparna efter vad som 

är viktigt för just dem. De kan arbeta själva eller i 

en eller flera små diskussionsgrupper. När de fått 

fundera en stund sätter tjejerna upp lapparna efter 

”viktighetsordning” på en whiteboard eller liknande. 

Kolla sedan om alla har värderat rättigheterna lika, 

och ge utrymme om någon vill kommentera sina 

val. När ni pratat om rättigheterna och att man kan 

värdera dem olika, har ni antagligen fått fart på ett 

frodigt samtal om mänskliga rättigheter eftersom 

de blivit verkliga för tjejerna. Kanske vill någon 

ändra på sin ordning?

Juno Blom, som arbetar specifikt med 

hedersproblematik, gav oss tips på några övningar 

som kan vara speciellt bra att använda sig av när 

ni arbetar med hedersfrågan. De är förstås även 

jättebra att använda när helst man vill satsa på att 

stärka tjejers identitet. 

Förväntansroller

Det finns en mängd förväntningar på vilka vi ska 

vara. Det gäller oss alla. Hjälp därför tjejerna att 

fundera på frågor som: Vem är jag? Vad vill jag? På 

så sätt kan ni hjälpa dem att hitta sin identitet. 

Självbildskollage

Ett sätt att arbeta med detta är att göra ett 

självbildskollage. Det material som behövs är stora 

pappersark, massor med olika typer av tidningar, 

färgglada pennor, saxar, lim och klistermärken. Alla 

deltagare får varsitt stort pappersark och sedan är 

uppgiften att göra ett kollage av sig själv. Man kan 

arbeta på flera olika sätt; Vem är jag, vem vill jag 

vara och vem förväntas jag vara. Man kan välja att 

bara arbeta med en av frågorna, eller alla tre på 

ett tredelat papper. När alla är klara kan de som 

vill kommentera sitt kollage och de bilder eller ord 

som de valt att klippa ut och klistra upp. 
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LITEN FEMINISTISK ORDLISTA

men man brukar tala om tre stora traditioner av 

feminism. Liberala feminister har kämpat för att ge 

kvinnor samma medborgerliga och andra formella 

rättigheter som män, som exempelvis rösträtt och 

rätt till utbildning. Socialistiska feminister har sett 

patriarkatet och kapitalismen som ömsesidigt 

förstärkande varandra, och ofta att det är själva 

det kapitalistiska systemet som är grunden till 

såväl ekonomiska orättvisor som kvinnoförtrycket. 

Radikala feminister uppmärksammar särskilt den 

sexuella exploateringen av kvinnor och barn, 

uttryckt i fenomen som prostitution, pornografi 

och våld. 

Gender/Genus

Historikern Yvonne Hirdman introducerade till 

Sverige 1988 begreppet genus i översättning från 

engelskans gender, som en beteckning för socialt kön. 

Istället för att tala om patriarkat och könskrig mellan 

män och kvinnor, kunde man nu istället börja tala 

om genusstrukturer, genussystem, genuskontrakt 

och så vidare, för att analysera och förstå hur olika 

föreställningar kring kön strukturerade samhällen 

och begränsade såväl mäns som kvinnors, tjejer 

och killars handlingsutrymme. Det blev därmed 

också lättare att tala om förändring – till exempel 

om omförhandling av genuskontrakt för att 

förklara hur gränser för vad som är kvinnligt och 

manligt i olika sammanhang rör sig – och om hur 

båda könen är delaktiga i dessa processer, om än 

ofta med skillnader i resurser och ofta omedvetet. 

Manlig dominans och kvinnlig utsatthet behöver 

på så sätt inte ses som något statiskt, normalt eller 

som det alltid kommer att vara. 

Vissa använder begreppen kön och genus 

synonymt. Många som sysslar med genusfrågor 

idag ser det sociala könet (genus) som bara en 

Empowerment

Andra ord för samma sak är egenmakt, självstärkande 

och jagstärkande. Begreppet kommer från arbete 

med mänskliga rättigheter från hela världen, men 

för kanske främst tankarna till kvinnorörelsen 

och de svartas medborgarrättsrörelse i 1960- och 

1970-talens USA. Metoden är att ge individerna 

styrka nog att själva bli aktörer i sina egna liv 

och därigenom förändra samhället. Grundtanken 

är ett salutogent synsätt – alla människor kan 

växa, utvecklas och förbättra sina liv. Mer 

konkret använde man sig inom denna generation 

kvinnorörelse av medvetandehöjande grupper, 

i Sverige kallade basgrupper, där kvinnor delade 

med sig av sina erfarenheter och stärkte varandra i 

arbetet att kräva sina rättigheter. En tradition som 

dagens tjejgrupper kan hämta inspiration från, och 

välja ut det som passar här och nu.

Feminism

Perspektiv, filosofi och rörelser som lyfter fram 

kvinnors socialt och kulturellt konstruerade 

underordning under män, och som arbetar för 

att förändra detta samhällssystem (ibland kallat 

patriarkat).  Att framhäva kvinnlighet i sig som något 

essentiellt (oföränderliga egenskaper som finns hos 

alla kvinnor, oberoende av samhälle och kultur) 

är inte så vanligt bland dagens feminister, men 

kallas ibland särartsfeminism. Begreppet feminism 

lanserades i sin nuvarande politiska betydelse i 

Frankrike på 1890-talet. I USA och England hade 

feminism fått beteckna kvinnlighet rätt och slätt, 

medan med womanism åsyftades kampen för 

kvinnors rättigheter. I Sverige talade man länge 

oftare om kvinnosaken, eller kvinnoemancipationen. 

Många olika riktningar finns, då olika feminister 

betonar olika sidor, eller arenor av underordning 

och har olika syn på hur problemen ska lösas, 

av flera kategorier som strukturerar vår värld (jfr 

intersektionalitet). 

Genussystem

Kallas ibland könsmaktsordning, och beskriver de 

sociala relationerna mellan könen. Hirman menar 

att två logiker, eller principer, styr vårt nuvarande 

genussystem:

1) Dikotomin, eller isärhållandet mellan könen. 

Manligt och kvinnligt ska inte blandas. Kommer 

till uttryck bland annat i vår könssegregerade 

arbetsmarknad, där många yrken anses tydligt 

manliga eller kvinnliga.

2) Hierarkin mellan könen, där det som anses 

manligt är normen i samhället och högre värderat 

än det som anses kvinnligt. Att de arbeten där mest 

kvinnor arbetar är värderingsmässigt diskrimi-

nerade och har lägre lön och status (ofta trots att 

lång utbildning krävs för dem) visar på denna över- 

och underordning.

LHBTQ 

Homosexuella, bisexuella, transpersoner och 

queer – det vill säga alla människor som inte är 

tvärsäkra på att de är helt igenom hetero. Sexuellt 

umgänge mellan individer av samma kön har i alla 

samhällen man känner till varit mer eller mindre 

vanligt förekommande, och är så även bland 

flertalet djur. Kulturer och samhällen uppvisar dock 

stora variationer när det gäller synen på samkönad 

sex. Mot slutet av 1800-talet växte i Europa fram 

en syn på de homosexuella som avvikare och 

perversa. Psykoanalysens genomslag bidrog till 

stigmatiseringen. Feministiska historiker har sett 

ett vapen mot den framväxande kvinnorörelsen i 

patologiseringen och förtrycket av de lesbiska. 

Kriminaliseringen av homosexualitet i Sverige från 

1864 upphävdes först 1944, men i många länder 

i världen är homosexuellt beteende än i dag ett 

juridiskt brott, på sina håll belagt med dödsstraff. 

Frågor som rör LHBTQ-personers rättigheter har 

debatterats livligt de senaste åren och fått ett visst 

genomslag, men hatbrotten mot homosexuella 

ökar, och heteronormativiteten står alltjämt stark. 

Queerteori etablerades som tvärvetenskapligt 

forskningsområde under 1990-talet, med rötter i 

poststrukturalism, postkolonialism och feministisk 

teori. Dess viktigaste utgångspunkt är ett ifråga- 

sättande av heteronormativiteten.

Hedersrelaterat förtryck

Kännetecknande för familjer inom vilket detta 

förtryck utövas, är att de refererar till ett 

kollektivistiskt moralsystem, där individens 

intressen, vilja och liv är helt underordnade 

kollektivets. Familjesystemen är patriarkala, 

med tydliga makthierarkier där de äldsta 

männen dominerar och de yngsta döttrarna och 

svärdöttrarna har lägst status och minst att säga 

till om. Centralt är kontrollen över kvinnors och 

tjejers sexualitet, med särskilt fokus på den ogiftas 

oskuld. Kring myten om mödomshinnan finns en 

särskild symbolik. Mannens och gruppens heder är 

direkt kopplat till kvinnornas och tjejernas faktiska 

eller påstådda sexuella beteende och relationer. 

Hedersrelaterat förtryck kan ta sig uttryck i att tjejer 

inte får röra sig själva i offentliga miljöer, delta i 

sexualundervisning, klä sig som de vill eller ha en 

kärleksrelation, samt att de utsätts för psykiskt 

och fysiskt våld. För att bevara sin och gruppens 

”heder” kan män gå så långt att de mördar sina egna 

döttrar – det offentliga bevarandet av ”hedern” 

legitimerar handlingen. Även könsstympning kan 

ses som en form av hedersrelaterat våld. Killar kan 

också drabbas av förtrycket, till exempel genom att 

de tvingas gifta sig med någon som föräldrarna har 

valt.

Heteronormativitet

Vår kultur präglas av dualistiskt tänkande - vi 

tenderar att hela tiden tänka i motsatspar. Särskilt 

tydligt är detta när det gäller vårt sätt att se på 

kön. Inte i alla kulturer och samhällen har man haft 

den indelning av människor i kvinnor och män, 

som vi har, och där dessa båda kön betraktas som 

ömsesidigt uteslutande (man kan inte vara både 

och) och väsensskilda samt att hela samhället 

bygger på att dessa två kategorier av människor är 

olika varandra och attraheras av varandra. Synsättet 
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att detta är naturligt och som det ska vara kallas för 

heteronormativitet – könsdualismen och därmed 

heterosexualiteten som norm.

Homosocialitet

Att identifiera sig med, lyssna på, stötta och söka 

kontakt med representanter av sitt eget biologiska 

kön (uteslutande eller i första hand). Feministiska 

forskare har länge uppmärksammat att män i 

högre grad än kvinnor uppvisar homosociala 

mönster. Det tycks svårare för män att lyssna 

på kvinnor och erkänna kvinnlig kompetens, än 

tvärtom. Begreppet har fått mer uppmärksamhet 

de senaste decennierna, i och med framväxten av 

kritisk mansforskning.

Härskartekniker

Syftar på när enskilda personer eller grupper 

använder sig av sociala manipulationer för att 

dominera en annan individ eller grupp och 

är ett etablerat uttryck, särskilt inom nordisk 

kvinnorörelse. Att lära sig att känna igen dessa, 

innebär att man får verktyg för att synliggöra över- 

och underordning. Det har även formulerats olika 

motstrategier till dem. De fem härskarteknikerna 

formulerades av den norska socialpsykologen och 

politikern Berit Ås 1976, som senare utökade dem 

till åtta. De är:

 1) Osynliggörande – ett effektivt sätt att tysta 

människor är helt enkelt att låtsas som att de inte 

existerar. 

2) Förlöjligande – att exempelvis framställa kvinnor 

som inkompetenta, skrattretande eller oviktiga 

genom kommentarer som ”hönsgård”, kalla vuxna 

kvinnor för ”flickor” eller värre. 

3) Undanhållande av information - vanligt när de 

viktiga diskussionerna förs och beslut tas i manligt 

homosociala sammanhang där kvinnor inte har 

tillträde. 

4) Dubbelbestraffning – när det inte går att göra rätt, 

utan man nedvärderas vilket handlingsalternativ 

man än väljer. 

5) Påförande av skuld och skam – att antyda att 

något som en person utsätts för är dennes eget 

fel. 

6) Objektifiering – när någons utseende och 

kropp hamnar i fokus fastän det är irrelevant i 

sammanhanget. 

7) Våld eller hot om våld – att utnyttja fysisk 

styrka för att få sin vilja igenom. En härskarteknik 

som många erfar dagligen direkt, men som också 

resulterar i en ständig rädsla för våldtäkt hos många 

kvinnor som aldrig utsätts för våld. 

8) Splittring – att exempelvis på olika sätt 

misstänkliggöra kvinnors gemenskap och 

organisering, genom fördomar om att kvinnor 

inte kan hålla sams, att alla feminister är lesbiska 

etcetera.

Intersektionalitet

Att något ses utifrån ett intersektionellt perspektiv, 

eller med en intersektionell förståelse, innebär att 

man har en medvetenhet om att maktstrukturer 

och skillnader i handlingsutrymme är beroende 

av var människor kommer ifrån, deras kön, 

ålder, vilken kultur de tillhör, vad deras föräldrar 

arbetar med och tjänar, om man är hetero- bi- 

eller homosexuell, om man har funktionshinder 

och andra saker. Intersektionalitet står för ett 

fokus på dessa strukturer, vad de kan innebära 

i olika sammanhang och hur de ibland kan stå i 

motsatsförhållande till varandra eller ömsesidigt 

förstärka varandra.

Jämställdhet

Begreppet står för jämlikhet mellan kvinnor och 

män, tjejer och killar. Svensk jämställdhetspolitik 

strävar mot att båda könen ska ha samma 

rättigheter – makt att forma samhället och sina 

egna liv. De fyra delmålen är:

1) Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor 

och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara 

aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren 

för beslutsfattandet.

2) Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män 

ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 

utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut.

3) En jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ha samma 

ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och 

få omsorg på lika villkor.

4) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor 

och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och 

möjlighet till kroppslig integritet.

Jämlikhet

Ett vidare begrepp än jämställdhet, då det avser 

jämlika relationer och samma rättigheter för 

alla individer och grupper, oavsett etnicitet, 

religion, social bakgrund, sexualitet, kön, ålder 

med mera. Jämställdhet är en av de viktigaste 

jämlikhetsfrågorna.

Kultur

Sammanhang där människors ageranden och 

tolkningar görs förståeliga. Kultur bärs upp av 

kollektivt skapade symboler, som kan vara djupt 

förankrade men aldrig är helt statiska, utan vars 

betydelse ständigt förändras. Den ursprungliga 

latinska betydelsen av ordet är odling, och ofta avses 

med kultur ”andlig odling” – konst, musik, litteratur 

och filosofi. Enligt en vidare definition av begreppet 

är alla uttryck för mänskligt meningsskapande 

kultur, så som klädstilar, fritidsvanor, seder och bruk, 

bostäder etcetera. Kultur konstrueras och förstås 

som kontrast – i förhållande till det man uppfattar 

som annorlunda kulturer, samt i förhållande till det 

som man uppfattar som natur.

Könsroller

Ett ganska utdött begrepp inom dagens 

genusforskning, då det kan ge intryck av att det 

endast existerar en mansroll och en kvinnoroll. 

Enligt strukturfunktionalistiska teorier som 

hade sin storhetstid på 1950-talet, sågs de 

två könsrollernas olikhet som funktionella för 

samhällets stabilitet och fortbestånd, och talet om 

könsroller kan associeras med dessa teorier. Många 

som idag sysslar med genusfrågor talar hellre om 

positioner än om roller, och om en mångfald av 

maskuliniteter och femininiteter som konstrueras 

(och omförhandlas) i förhållande till varandra och 

världen där de verkar. 

Sexualitet

Praktiker och processer av mänskligt umgänge, där 

njutning kan delas och nytt liv skapas. Sexualiteten 

är ett socio-kulturellt fenomen med känslomässiga, 

biologiska och politiska dimensioner, som också 

kan användas för att kanalisera aggressioner, 

manifestera maktrelationer och rasera liv. 

Inom kristendomen, och många andra religiösa 

traditioner, är sexualitetens funktion begränsad 

till fortplantningen och hör endast hemma inom 

äktenskapet, som är ämnat för man och kvinna. 

Särskilt viktigt har det ansetts, att kontrollera 

kvinnors sexualitet. Begreppet plastisk sexualitet 

står för sexualitet frikopplad från fortplantningen 

– en sexualitet för njutningens skull. 

Under antiken ansågs kvinnor stå närmare djuren 

än män, och därmed i högre grad behärskas 

av sexuell (kallad ”köttslig”) drift, vilket under 

denna tid uppfattades som en svaghet. Först 

mot slutet av 1800-talet började begreppet 

sexualitet att användas och strax därefter sexologi 

att konstrueras som ett vetenskapligt område. 

I och med darwinismen och biologins ställning 

som modevetenskap under denna tid började nu 

istället maskulinitet att biologiseras och manlig 

sexualdrift uppvärderas och kopplas samman med 

initiativkraft och tävlingsinstinkter. 

Samtidigt började idealisk kvinnlighet alltmer 

att förknippas med kyskhet, moderlig omsorg 

och frånvaro av egna sexuella känslor. Den förste 

sexologen, Havelock Ellis, har hyllats som en 

banbrytare för den sexuella revolutionen och 

har utövat ett enormt inflytande på västvärldens 

förståelse av sexualitet. Ellis stora tema, som går 

genom hans sju band långa arbete om sexualitet 

från tidigt 1900-tal, är idén om maskulin dominans 

och feminin underkastelse som biologisk bestämd 

och nödvändig för sexuell njutning. Sexualiteten 
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bestäms, enligt Ellis med efterträdare, av en 

maktrelation där det är hannens jakt på honan, 

och hans besegrande av hennes motstånd som allt 

bygger på. 

Andra teoretiker, som under förra seklet har utövat 

stort inflytande inom sexualteori är bland andra 

Sigmund Freud och Michel Foucault. I ett historiskt 

perspektiv är det inte förrän tills helt nyligen 

uteslutande män som har definierat sexualitet och 

könsrelationer. 

Våldtäkt

Det finns skilda uppfattningar om vad som är en 

våldtäkt. Till exempel kan det vara vad lagen säger, 

hur lagen faktiskt tillämpas eller rentav vad man 

som organisation tar ställning till att en våldtäkt 

är. Kortfattat säger lagen att den som genom våld 

eller genom hot om brottslig gärning tvingar en 

person till samlag, eller sexuell handling jämförlig 

med samlag, ska dömas för våldtäkt. Vidare finns 

bestämmelser om att någon som sover eller 

befinner sig i ett hjälplöst tillstånd, till exempel 

på grund av alkoholförtäring, också kan omfattas 

av skyddet. Alla samlag, eller liknande sexuell 

handling, med en person under 15 är våldtäkt 

därför att ett barn aldrig kan samtycka till sexuellt 

umgänge. De fullständiga lagtexterna om våldtäkt 

finns i brottsbalkens sjätte kapitel. 

Rättstillämpningen, alltså vad som faktiskt i 

domstol bedöms vara en våldtäkt, stämmer inte 

alltid överens med lagstiftarens intentioner, eller 

ens med lagtexten. Till exempel står det inte i lagen 

att kvinnans tidigare erfarenheter av gruppsex, 

eller hennes utmanande klädsel, kan/brukar vara 

relevant för bedömningen av huruvida hon blivit 

utsatt för en våldtäkt. När det gäller våldtäkt mot 

barn har domstolarna visat en uppenbar ovilja mot 

den nya lagen genom att gång på gång ge barnets 

eventuella samtycke vikt i bedömningen. Det är 

alltid svårt att säga på förhand hur utgången ska bli i 

en våldtäktsrättegång. Det beror på vilken bevisning 

som finns. Är eventuella skador dokumenterade? 

Finns det vittnen? Finns det sperma? Finns det en 

tidig polisanmälan? Det är många saker som väger 

in, självklart även vilken domare som dömer i målet 

– trots att domarna ska vara objektiva. 

Var kan man stå som tjejjour? Många 

organisationer väljer att ta en egen ståndpunkt 

i frågan. Bland annat kvinnoorganisationer 

diskuterar ofta samtycket, alltså att allt innan ett ja 

är ett nej. Samtyckeslagstiftning får stöd i en dom 

från EU-domstolen. För en tjejjour kan det vidare 

vara svårt att svara på om en ung tjej har varit utsatt 

för en våldtäkt (enligt den juridiska definitionen), 

eftersom vi ofta får för lite information. men  det är 

en fråga en tjejjour ofta kan få. Vad lagen säger är i 

det sammanhanget inte det viktigaste, utan i fokus 

måste vara tjejens upplevelse av vad som hänt. En 

självklarhet i alla sammanhang är emellertid att ett 

nej alltid är ett nej.  
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UNGDOMSSTYRELSEN

&

med tjejjourer för tjejjourer. Vi behandlar det mesta 

som har med stärkande, förebyggande och utåtriktat 

arbete att göra. Allt ifrån att spåna idéer, till budget, 

ledarskap, marknadsföring och praktiska övningar. I 

boken finns resonemang, tankeväckare och konkreta 

tips som kan tillämpas direkt.

är ett metodmaterial skrivet av en tjejjour,


