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Sammanfattning
Denna uppsats handlar om tjejjourer, feminism och socialt arbete med utsatta tjejer.
Syftet är att ge en beskrivning av hur tjejjourer inom Riksorganisationen för
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) arbetar, vad den feministiska andan
betyder i det arbetet och vad de aktiva inom tjejjouren anser om tjejjourer som form av
socialt arbete med utsatta tjejer? Problemformuleringen lyder; Vad är det som gör att
tjejjourer kan förena/förenar arbetet med att stödja enskilda tjejer med arbetet att
förändra samhället? Frågeställningarna är; Hur arbetar man på olika nivåer? Vad är
stödarbete respektive förändringsarbete? Vad innebär den feministiska andan? Hur ser
de aktiva i tjejjouren på sitt arbete jämfört med t.ex. socialtjänstens arbete? Arbetet är en
dokument - och litteraturstudie och bygger på en analys av material från femton
tjejjourer. Det innebär opublicerat material såsom  verksamhetsberättelser, hemsidor
från Internet samt litteratur. Teoretiska utgångspunkter är radikalfeminism och
empowermentbegreppet. Resultatet visar att tjejjourerna kombinerar stöd till enskilda
tjejer med gruppverksamhet samt informations – och opinionsarbete. På kort sikt arbetar
man för att stödja enskilda tjejer och på lång sikt för att förändra samhället.Utifrån den
radikalfeministiska teorin kan man förstå målsättning och målgrupp. Det handlar om
frågor kring kropp och sexualitet. Utifrån empowermentbegreppet kan man förstå den
process som tjejerna i en tjejjour genomgår. Genom att förstå, förklara och förändra de
förhållanden man anser vara orättfärdiga tar man makten över sitt liv. Det som gör att
man kan förena/förenar arbetet på de olika nivåerna är att man använder sig av
samhällsteorier.

     Sökord: tjejjourer, feminism, socialt arbete med utsatta tjejer
      
 Abstract
This essay is about young womens refuges and the role of feminism and social work in
those places. The     national organisation for these questions is ROKS. My main
questions in the study are as follows: - Is it possible to combine a work that is focused
on support to individuals (micro level) with a work on a societal level (macrolevel)? -
How is this multilevel work carried out? - What do the young womens refuges mean by
feminist spirit? - Differences and equalities between these refuges for young women
compared to   established organisations within the social service sector. The study is
based on material from 15 different refuges and it includes documents, reports, web-
sites and litterature. As seen above my perspective has its roots in radical feminism and
in  the concept of  empowerment. The results show that the combination between
microlevel work and macrolevel work are possible. It is a question of time perspective;
in the short run the individual perspective is in the forefront but in the long run the
macro- perspective is the most important. The empowerment idea is helping the young
women to get power over their lives and also empowers them to change the conditions
they are living under.
Keywords: young womens refuges, feminism, social work with vulnerable girls
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1. Inledning

Bakgrund 

Denna uppsats handlar om tjejjourer. Den handlar om deras målsättning, målgrupp, vilka
frågor de arbetar med, vilken verksamhet de har, vad de gör och om vad den feministiska
andan betyder i det arbetet. Uttrycket ”den feministiska andan” kommer från ROKS målsätt-
ningsparagraf där det står att ”ROKS skall i feministisk anda i likhet med medlemsjourerna
verka mot mäns sexualiserade våld mot kvinnor och barn”. Tjejjourerna är alltså de tjejjourer
som tillhör Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, ROKS.

Tjejjourer som egen etablerad verksamhet är inte så gammal. Den första tjejjouren startade
1996 och de flesta som finns idag, ca 25 beroende på hur man räknar, startades 1999. Däremot
har kvinnojourer funnits sedan 1970-talet, och det är klart att det till dem kommit även tjejer
och unga kvinnor. Nu har dock tonårstjejerna och de yngre kvinnorna en egen ”jour-
verksamhet”. Som jag ser det finns det åtminstone två anledningar till det. Den ena är att
kvinnojourerna själva försökt integrera unga kvinnor i sin verksamhet men utifrån det att
tjejer delvis har en annan situation och andra behov än äldre kvinnor så har utvecklingen mot
tjejjourer varit ett naturligt steg. Så menar kvinnojourerna själva. Den andra anledningen är att
forskning under 1990-talet, speciellt inom skola och fritidsverksamhet lyft fram flickor som
grupp. Denna forskning har visat på flickors och pojkars olika villkor. T.ex. satsas det mera
pengar på idrott som i huvudsak pojkar utövar än på idrott som flickor i huvudsak utövar. I
skolan och i klassrummet ägnar lärarna mera uppmärksamhet och tid åt pojkar än åt flickor
o.s.v. Detta har lett till en ökad uppmärksamhet på tjejers villkor i samhället överhuvudtaget
och till att det startats mycket verksamhet och många projekt som riktar sig till enbart tjejer.
Inte minst på fritidsgårdar har man haft tjejgrupper och tjejkvällar dit endast tjejer varit
välkomna. Jag tror man ska sätta in tjejjourerna i detta sammanhang och se dem som ett led i
denna utveckling och där se anledningen till att tjejjourer uppstått just nu, de allra senaste
åren. Av den anledningen, att det är en ny form av socialt arbete med utsatta tjejer, anser jag
det vara intressant att studera tjejjourerna.

En annan anledning till att studera tjejjourer är att mycket i massmedia under vintern/våren
2002 handlat om tjejers utsatthet för sexuella trakasserier och våld från killar/män. Den 21
januari mördades Fadime Sahindal av sin far. Detta utlöste en lång och intensiv debatt om
hedersmord, skamkultur och patriarkalt förtryck och våld där olika förklaringar till mordet
gavs beroende av hur man såg på det och vilket perspektiv man valde att inta. Men mordet
gav också upphov till debatt om behov av stöd och skydd för unga kvinnor i Sverige idag.
Den 25 mars hade tidningen Aftonbladet en förstasida med stora bokstäver ”Hälften av alla
skolflickor har sexmobbats. Sluta tafsa killar!” och inne i tidningen hade man sedan två sidor
reportage om detta. Där refererades bl.a. till en rapport från Rädda Barnen 1999 där man
dragit slutsatsen att ”överlag befarar de intervjuade att det sexualiserade språkbruket kan leda
till en ökning av sexualiserat våld inom några år”. Av detta framgår att ämnet just nu är
mycket aktuellt och därför är tjejjourerna som just vänder sig till och arbetar med tjejer som
blivit utsatta på ett eller annat sätt intressanta att se närmare på. De försöker ju också, utifrån
sin feministiska utgångspunkt, förändra de strukturer som gör att det förhåller sig på detta sätt.
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Även egna erfarenheter från tjejers och killars olika villkor, främst inom fritidsverksamhet, är
anledning till mitt val av ämne. Jag har arbetat med ungdomsarbete inom Svenska Kyrkan och
där reflekterat över hur olika tjejer och killar tar för sig, vilket utrymme och vilken plats tjejer
och killar tar och får och hur olika vi som ledare ser och bemöter tjejer och killar. Jag har
även haft en tjejgrupp med invandrartjejer, men inte utifrån feministisk utgångspunkt, utan
utifrån att jag ville lära känna några invandrartjejer och höra hur de tänker om olika saker. Jag
hade före arbetet med uppsatsen började ingen djupare kunskap om feminism eller feministisk
teori, mest allmängods och ett hum om vad det handlar om, och inte heller någon kunskap om
tjejjourer och vad de gör. Däremot visste jag en lite grann om kvinnojourer och deras verk-
samhet.

Det som denna uppsats handlar om är inte bara om verksamheten för de enskilda tjejerna utan
också vad man gör för att förändra samhället och vad det är som gör att man kan kombinera
dessa två perspektiv i sitt arbete. Varför ägnar de sig inte bara åt det ena eller det andra?
Ganska snart efter att arbetet med denna uppsats börjat, stod det klart för mig att i det femi-
nistiska perspektivet eller i den feministiska andan som de har i sin verksamhet ingår att inte
bara förstå och förklara varför samhället ser ut som det gör när det gäller förhållandet mellan
pojkar/män och flickor/kvinnor. Det innebär också att man vill förändra detta förhållande.
Därför fick jag på ett tidigt stadium i mitt arbete en del av svaret på min fråga i just detta med
det feministiska perspektivet. Men hur återkommer jag till i analys och slutdiskussion. Jag vill
redan här i inledningen betona att mitt arbete utgår från tjejjourernas egen uppfattning och
presentation av sig själva. Jag har tagit del av litteratur, material som jag fått från tjejjourer
och den information som de själva lagt ut på sina respektive hemsidor på Internet. Det be-
tyder att jag bara sett det som de s.a.s. ställt ut i ”skyltfönstret”. Jag har inte ”gått in i affären”
och sett om de verkligen har det som de säger sig ha och som de visar/vill visa upp utåt. Här
kan kanske någon annan ta vid.

Mitt perspektiv är att förklara och förstå tjejjourernas verksamhet utifrån deras eget
perspektiv, feminismens, speciellt radikalfeminismens och utifrån begreppet empowerment.

Syfte

Mitt syfte med uppsatsen är 

� att ge en beskrivning av hur tjejjourer arbetar på individ, - grupp - och samhällsnivå
� att se vad i detta arbete som är till stöd för individerna och vad som är arbete för

förändring av tjejers/unga kvinnors situation i samhället
� att undersöka vad feministisk anda betyder i det arbetet
� att ta reda på om och i så fall varför de som arbetar i tjejjouren tycker att tjejjouren är en

bättre form av socialt arbete jämfört med t e x socialtjänsten för att hjälpa utsatta tjejer 

Problemformulering

Vad är det som gör att man kan förena/förenar arbetet med att stödja enskilda tjejer med
arbetet att förändra samhället?

För att ge svar på detta utgår jag från följande frågor:
1. Hur arbetar man på individ-, grupp- och samhällsnivå?
2. Vad i det arbetet är stödarbete för enskilda tjejer och vad är förändringsarbete?
3. Vad innebär den feministiska andan i arbetet?
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4. Hur ser de aktiva i tjejjouren på sitt arbete som form för socialt arbete med utsatta tjejer,    
    jämfört med t.ex. socialtjänsten?
2. Teoretisk referensram – feminism och empowerment

I  målsättningsparagrafen i ROKS stadgar står: ”ROKS skall i feministisk anda i likhet med
medlemsjourerna verka mot mäns sexualiserade våld mot kvinnor och barn…” och
författarna till boken Tjejjourskunskap (2000) skriver att tjejers utsatthet måste förstås i ett
samhällsperspektiv och att de grundar sitt arbete på en feministisk analys av samhället. 

För att förstå tjejjourerna, deras uppläggning av sitt arbete, vad de gör och vad det betyder för
de tjejer som deltar i tjejjourernas olika verksamheter utgår jag i min analys från ett
feministiskt perspektiv och från begreppet empowerment. Detta begrepp kom från USA på
1970-talet och kom då att beteckna ett förhållningssätt inom socialt arbete. Framför allt hand-
lar det om att mobilisera människors egna resurser och ta till vara den inneboende kraft som
finns hos alla människor (Empowerment förklaras närmare på s. 8) Mitt syfte med uppsatsen
är att genom att ta reda på hur tjejjourerna arbetar och vad feminismen betyder för dem i det
arbetet komma fram till vad det är som gör att man kan förena/förenar arbetet med att stödja
enskilda tjejer med arbetet att förändra samhället. Det jag är intresserad av är främst hur de
ideologiskt förankrar det, men även hur de gör det praktiskt. Syftet är inte att kritiskt granska
verksamheten utan att förstå den så som de som är aktiva i tjejjouren själva förstår den.
Utifrån detta syfte med uppsatsen har jag valt den radikalfeministiska inriktningen av femi-
nismen och empowermentbegreppet som ram för mitt arbete och jag vill undersöka om tjej-
jourernas upplägg av arbetet kan förstås utifrån dessa teorier/synsätt. Eftersom kön/genus är
en grundläggande uppdelning i de flesta feministiska teoribildningar, även radikalfemi-
nismens, finns en beskrivning/diskussion av begreppen genus, genussystem och genus-
kontrakt med utifrån Hirdman (1988). Genusteorin förklarar, enligt feminismen, den struktur
som finns samhället och som på olika sätt påverkar både pojkar och flickor, män och kvinnor,
från det att de föds och sedan hela livet igenom. 

Teoriavsnittet är relativt omfattande men jag menar att för att förstå tjejjourernas sätt att
arbeta räcker det inte med t.ex. enbart den radikalfeministiska teorin eller att enbart utgå från
empowermentbegreppet. Att använda två teorier gör förståelsen djupare. Begreppen genus,
genussystem och genuskontrakt är också svåra att kortfattat beskriva. Det är lätt att då missa
viktiga delar i dem. De är ändå viktiga att ta med eftersom detta sätt att se på kön, som något
socialt konstruerat, är betydelsefullt för hur man tror att man kan förändra förhållanden
mellan kvinnor och män i samhället.

Först lyfter jag  fram några olika tankar om feminism och vad som är gemensamma
utgångspunkter i feministisk forskning. Sedan  beskriver jag hur man använder/kan använda
begreppen genus, genussystem och genuskontrakt inom den feministiska teoribildningen och
därefter beskriver jag radikalfeminismen och dess perspektiv på hur maktförhållandena
mellan könen yttrar sig. Sist tar jag upp empowermentbegreppet och vad det står för.

Feminism – några portalbegrepp

 Feminism är en ideologi som utgår ifrån att kvinnor som grupp är underordnade männen som
grupp. Detta inbegriper också att det finns vissa strukturer och skillnader i samhället som inte
kan förklaras på något annat sätt än att härledas till kön (www.roks.se).
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Feminism som begrepp  kan definieras som motstånd mot kvinnors underordnade ställning i
samhället. Detta begrepp använd i könsteoretiska sammanhang men är även en benämning på
en politisk rörelse som avser att förändra villkoren för kvinnorna (Berg, 1990).

Feminism strävar mot ett helhetstänkande, en enkelhet och ett jämlikt förhållande (ifråga om
frihet, rättigheter, ansvar och möjligheter) mellan alla människor – oavsett kön, klass, ras, kast
Nadja Gruberg (I Kvinnoförtryck – att se, att förstå, att förändra. I pojkars och mäns sexuali-
serade våld mot flickor och kvinnor – ett osynliggjort samhällsproblem).

Feminism bör vara en kamp för att ordet ”kvinna” inte ska betyda någonting mer än sin
definition, ”en människa med bröst och slida”. Då skulle ordet inte längre forma våra liv som
det gör idag. Då skulle det vara ett ointressant ord. Detta är mitt förslag till en ny feministisk
väg; en feminism utan Kvinnan. Det är en väg som blir möjlig först när feminismen ger upp
sin mest älskade dröm: drömmen om kvinnan. Feminismen kräver inte Kvinnan – den
behöver bara de kvinnor som finns idag. Feminismen kräver inte en medvetenhet om
kvinnans väsen, den kräver endast en medvetenhet om hennes position (Björk, 1996).

Feministisk teori

Det finns många olika infallsvinklar och utgångspunkter när det gäller feministisk teori eller
teorier med feministisk ansats. Olika teorier ger olika förklaringsgrunder till kvinnoförtrycket.
Feminism är inget enhetligt perspektiv (Berg, 1990). Gemensamt är dock att man försöker
förklara, förstå och förändra ojämlikhet mellan kvinnor och män.

Några utgångspunkter kan dock betraktas som gemensamma för forskare med ett feministiskt
perspektiv (Börjesson, 1998). Det första är att ha med begreppet kön och/eller genus i
analyserna. Det andra är att man har ett konstruktivistiskt perspektiv på kön, vilket innebär att
man tolkar skillnader mellan kön som sociala/kulturella konstruktioner. Man använder alltså
begreppet genus eller socialt kön. Beroende på hur man ser på det står genusbegreppet i
motsats till eller som komplement till kön i biologisk mening I det konstruktivistiska sättet att
se på kön är också relationerna mellan könen av intresse, särskilt maktförhållandena. Frågan
man ställer är: Vad är det som gör att kvinna/kvinnligt generellt sett är underordnat man/
manligt? (ibid) eller hur kan det komma sig att kvinnor generellt, geografiskt och historiskt,
har ett lägre socialt värde än män? (Hirdman, 1988). Man accepterar inte de gränser som
fanns/finns för kvinnor som naturliga i betydelsen naturgivna. Man accepterar alltså inte den
sociala kvinnliga underordningen som naturgiven utan ställer frågorna varför? och hur?  hur
kan man tänka omkring detta? (ibid). Ett sätt är att använda begreppen genus, genussystem
och genuskontrakt.

Genus

Begreppet ”sex” är det begrepp som används inom engelskan för att skilja könen åt, alltså
biologiskt kön. Begreppet gender är ett begrepp som används för att skilja kultur från biologi,
alltså det tillskapade könet. Gender har översatts till svenskan som ”socialt kön”, ”kulturellt
kön” eller ”könsroll” men numera översätts det oftast till ”genus” (Hirdman, 1988). Hirdman
menar att begreppet ”socialt kön” kan mana fram bilden av det ”sociala” som ett klädesplagg
som träs över en biologisk kropp. Skillnaden, jämfört med det gamla könsrollsbegreppet, blir
då inte så stor, menar hon. Såväl ”könsroll” som ”socialt kön” blir något man i princip kan
kasta av sig. Hon menar vidare att genus är ett bättre namn på den alltmer komplexa kunskap
vi har om ”manligt” och ”kvinnligt” och vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt
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”görs”. Begreppet genus kan alltså ses som en utveckling av begreppet ”könsroll” via
begreppet ”socialt kön” där graden av komplexitet i begreppets innehåll gradvis ökas.

Genussystemets logiker

Begreppet genussystem ska förstås som en dynamisk struktur (system), ett nätverk av
”processer, fenomen, föreställningar, förväntningar” vilka genom sina relationer sinsemellan
ger upphov till ett slags ”mönstereffekter och regelbundenheter” (Hirdman, 1988, s. 51).
Genussystemet innebär en ordning av kön och är en grundläggande ordning för andra sociala
ordningar t.ex. sociala, ekonomiska och politiska ordningar. Det som gör att man kan tala om
denna ordning på ett generellt och abstrakt plan är systemets två principer eller logiker. 1. Den
ena logiken är isärhållandets tabu; manligt och kvinnligt bör inte blandas. 2. Den andra
logiken är hierarkin; mannen är norm. Det är män som är människor, därmed utgör de normen
för det normala och allmängiltiga. Genom att betona isärhållandets logik eller princip som det
som genererar den manliga normen eller annorlunda uttryckt, kvinnans underordning, anser
Hirdman att man vrider frågandet inom kvinnoforskningen från teorier om den manliga
normen till ett mer fruktbart frågande om isärhållandets principer. Detta alltså när man vill
diskutera varför män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och hur detta system
upprätthålls.   

Meningsskapande – maktskapande

Isärhållandets ”lag” finns överallt, både vad gäller fysisk och psykisk ordning. Den struktu-
rerar sysslor, platser och egenskaper. Isärhållningens grunduttryck finns i arbetsdelningen
mellan könen och i föreställningarna om det manliga och det kvinnliga. Man kan se det så här;
sort 1 gör sak 1 på plats 1; sort 2 gör sak 2 på plats 2; därför att sort 1 gör sak 1 blir sort 1 sort
1. Är man på plats 2 gör man sak 2 och är en sort 2 etc.(ibid, s. 52). Denna uppdelning blir
meningsskapande eftersom man orienterar sig i världen efter platser, sysslor och sorter. Men
den innebär också ett maktskapande. Sort 1: s görande legitimeras genom urskiljandet  och
avskiljandet av sort 2. Sorten är genusformeringen, han och hon. Isärhållandet har förmåga att
strukturera tänkandet till s.k. tankefigurer om vad man/manligt och kvinna/kvinnligt är. In i
detta tänkande, dessa kulturellt sammansatta tankefigurer föds barnet och formas utifrån
dessa. Med andra ord, varken män eller kvinnor föds till det, de skapas till det. I tillägnandet
av genus betonar alltså Hirdman tankefigurernas makt. Jürgen Habermas (recenserad i
Hirdman, 1988) menar  att genus reproduceras genom tre olika processer på tre olika nivåer.
1. kulturell överlagring 2. social integration 3. socialisering. Inom genussystemets förståelse-
ramar blir detta;  kulturell överlagring =  tankefigurer om vad man/manligt och kvinna/
kvinnligt är, social integration = arbetsdelning mellan könen och socialisering = direkt
inlärning, d v s det ska böjas i tid det som krokigt ska bli. ”Det meningsskapande och det
maktskapande finns på alla dessa nivåer: som kulturell överlagring, tankefigurernas makt,
som också konkretiseras på den sociala integrationsnivån för att slutligen starkt verka på det
individuella planet” (Hirdman, 1988, s. 53). Vilken del har kvinnor i sitt eget förtryck och
varför har kvinnor funnit sig i att definiera sig som den lägre sorten? Dessa frågor är, enligt
Hirdman, ett av de svåraste problemen inom det feministiska tänkandet och hon menar att
svaret på frågorna måste sökas på alla dessa tre nivåer.

Genuskontrakt

Genuskontrakt är osynliga, men påtagliga kontrakt, som reglerar förhållanden mellan könen.
Man kan tänka sig att varje tid och varje samhälle har sina ”kontrakt” mellan könen. Dessa
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kontrakt finns – osynliga – mellan den enskilda mannen och kvinnan, mellan män och kvinnor
på det sociala planet och mellan ”mannen” och ”kvinnan”. Man kan alltså tala om genus-
kontrakt på alla de tre nivåerna. Genuskontrakten är mycket konkreta föreställningar,
uppspaltat på olika områden och med stor detaljrikedom, om hur man/män och kvinna/
kvinnor ska vara mot varandra; i arbetet, i kärleken, i språket och i gestalten/den yttre formen.
Det handlar om vem som gör vad, vem som förför vem, hur man pratar med varandra, vem
som säger vad, hur man ser ut, kläder, frisyr o.s.v. Dessa genuskontrakt förs över från genera-
tion till generation, från mor till dotter och från far till son. Genuslogikernas teori och praktik
finns i genuskontrakten. Genom att definiera könens vardera områden kan man också hålla
undan konflikter könen emellan, men kontrakten innehåller samtidigt frön till konflikter. Det
är i kontraktens ”gråzoner, dess suddiga områden, i försöken att se hur långt ”han” och ”hon”
kan sträcka kontraktets innehåll till sin egen förmån”. Vi kan kalla det för en genuskoreografi,
det spel/liv/lek/drama/dans mellan könen som ständigt pågår: hur långt kan kontraktets
gränser sträckas? (ibid, s. 54-55)

Är grundläggande förändring möjlig?

Eftersom vi ständigt ser genussystemet och dess logiker reproduceras frågar sig Hirdman om,
och i så fall hur, en grundläggande förändring av det kan vara möjligt? Själva den struktura-
listiska idén är att visa på den reproducerande kraften: det är som det är för att det var som det
var. På alla tre nivåerna verkar genussystemets strukturer och binder könen till sysslor, platser
och egenskaper. Isärhållandet föder isärhållande och den manliga normen återföds. Gräns-
överskridande verkar föda direkt våld och motstånd, skriver Hirdman. Men dessa strukturer
är, åtminstone i princip, tänkbara att förändra och hon menar vidare att de systemförändrande
krafterna finns i det mänskliga tankesystemet. Men tankarna måste då få material för att
kunna verka förändrande och det kan de bara få när isärhållandets tabu bryts och det gör det
när kvinnor tvingas/får lov att göra det män gör och vice versa. Ju svagare /mindre isär-
hållandet verkar, ju mer illegitim blir den manliga normen.

Radikalfeminism

Radikalfeminismen är en feministisk teoretisk inriktning där könsproblematiken är central och
där man talar om och analyserar det patriarkala samhället.

Det som utmärker radikalfeministiska analyser av ojämlikhet mellan könen är utgångspunkten
att män som grupp har makt över kvinnor som grupp och att männen har fördelar av denna
ordning, d.v.s. kvinnornas underordning (Ljung, 1998). Radikalfeministerna har kön och
patriarkat som grundläggande dimension av förtrycket både i samhället och genom historien
(Berg, 1990). Makt är ett centralt begrepp, som betyder att det är männen som dominerar
kvinnorna. Begreppet patriarkat skapades av Kate Millett  på 1970 – talet. Med det menas att
könsindelningen är det grundläggande och att i hela mänsklighetens historia har männen
dominerat över kvinnorna i det politiska, ekonomiska och det privata livet. Denna ordning går
tillbaka på en analogi mellan staten och familjen. Monarkens, kungens, makt i staten jäm-
fördes med husfaderns, ”patriarkens” makt över familjen. Patriarkatet är uppbyggt av ett
system som bygger på dominans och underordning (Ljung, 1998). Abbott och Wallace (1998)
framhåller att radikala feminister ser den manliga kontrollen över kvinnor (patriarkatet) som
det viktigaste problemet och menar att kvinnornas uppgift är att befria sig från denna kontroll.
Förtryck av kvinnor sker inom alla områden, både privat och offentligt och de privata och
personliga erfarenheterna blir viktiga dimensioner i analyserna (Ljung, 1998). Det kan
uttryckas med parollen ”det personliga är politiskt”. Det innebär att det blir viktigt att reda ut
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de personliga frågorna, vem som gör vad hemma, upplevelse av den egna kroppen och
sexualiteten och vem som avbryter vem på möten och i samtal (ibid).

Enligt radikalfeministerna är sexualiteten en viktig dimension i förhållandet mellan man och
kvinna. Därför menar man att det är viktigt att analysera vad sexualiteten handlar om, vilka
dominansformer som finns och hur kvinnor och män definierar sexualitet. Ljung framhåller
att radikalfeministiska forskare sinsemellan har olika sätt att analysera grunderna för männens
dominans men utgår ofta från männens kontroll av kvinnors kroppar och sexualitet eller
männens sexualiserade våld mot kvinnor. Det är i sexualiteten som det manliga förtrycket
framträder tydligast och det är inom sexualiteten som kvinnorna påtrycks männens uppfatt-
ning om kvinnlighet, sexualitet, åtrå och lust (ibid). Enligt Berg (1990) får patriarkatets
dominans eller förtryck av kvinnor enligt radikalfeministerna sin utformning i det sexuella.
Förtrycket uttrycks i våldtäkten, incesten eller i  äktenskapet. Andra uttryck är pornografin,
köpandet av sexuella tjänster och prostitution. Våldet mot kvinnor sker öppet eller dolt och
det finns även ett strukturellt våld som existerar i den sociala och samhälleliga strukturen
(ibid). Misshandel och våldtäkt är inga isolerade eller separata händelser som kan förklaras på
en individuell nivå, utan de ingår i ett samhälleligt system som kontrollerar kvinnor (Ljung,
1998) Enligt Larsson (1997) anser en del teoretiker att patriarkatet ytterst grundas på våld och
i synnerhet på sexuellt övervåld.

Holmberg och Lindholm (1995) menar att vi idag kan se, framför allt i den internationella
diskussionen kring begreppen kön och genus, patriarkat och genussystem, att den feministiska
teoriutvecklingen inte längre nöjer sig med att se på förhållandet män – kvinnor. Kritik från
svarta och lesbiska kvinnor har satt relationerna mellan ras, klass och sexuell identitet och
kategorin kön (eller genus) i centrum. Normen vit, borgerlig och heterosexuell har ifrågasatts,
inte bara i traditionell forskning utan även inom feminismen. Men redan på 1970-talet inom
radikalfeminismen, lyftes lesbiskheten fram som ett annat sätt att leva och kritik mot hetero-
sexualiteten framfördes. Den ansågs av vissa som ett maktmedel för att ”normalisera”
kvinnor, d.v.s. kvinnorna skulle bli inriktade på att underordna sig männens behov (Ljung,
1998).
Sexualiteten fick alltså en central plats i de radikalfeministiska analyserna. Maktförhållanden med sexualiteten
som grund påvisades, sexualitet som socialt och kulturellt betingat blev ett grundläggande synsätt, och
heterosexualiteten som förhärskande norm eller institution ifrågasattes. Lesbiskhet lyftes fram som ett alternativt
sätt att leva (ibid, s. 230)

När det gäller hur patriarkatet upprätthålls pekar man på språket och dess begrepp. Det både
befäster och döljer på samma gång den manliga dominansen. Så har t.ex. engelskan och
franskan samma ord för ”man” och ”människa”. Mannen och det manliga är den outtalade
normen för begreppen i språket. Man framhåller också socialisationen som ett sätt att bevara
det bestående. Det sker en ”inre kolonisering”. Det kan få kvinnor att t.ex. betrakta sin under-
lägsenhet som ”naturlig”. 

De grundläggande poängerna i radikalfeminismen är alltså:

� Radikalfeminismen, liksom andra feministiska inriktningar, innebär att förklaringen till
kvinnoförtrycket läggs på strukturell, samhällelig nivå.

� Förtrycket av kvinnor blir tydligast inom de områden som berör kroppen och sexualiteten.

� Även relationer mellan begreppet kön/genus och ras, klass och sexuell identitet har lyfts
fram inom radikalfeminismen.
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� Den personliga erfarenheten är viktiga dimensioner vid analysen av hur förtrycket visar
sig. Detta kan uttryckas med parollen ”det personliga är politiskt”.

Empowerment

Empowermentbegreppet introducerades i USA på 1970-talet och handlade då om sådant som
lokal utveckling, aktivism och mobilisering av utsatta grupper (Starrin i Forsberg och Starrin,
1997). Empowerment som idé har sin grund i social aktivistideologi som växte fram 1960-
talet och i de idéer om hjälp till självhjälp som kom på 1970-talet. Begreppet kom också att
beteckna ett förhållningssätt inom socialt arbete som ifrågasatte uppifrån – och – ner -
strategier  och istället förordade nerifrån – och – upp - strategier. Det innebar att utsatta
grupper gavs ett avgörande inflytande i arbetet att stärka de egna gruppernas positioner i
samhället. 

Empowerment handlar om att människor själva tar tag i saker och tar makten över sina egna
liv. Människor tar aktivt kommandot, enskilt eller kollektivt, och väntar inte på att någon ger
”tillstånd” eller ”tillåtelse”. Empowerment innefattar på så sätt en maktaspekt. I motsats till
empowerment står alienation, hjälplöshet, hopplöshet och maktlöshet (ibid). 

Payne (1997, s. 266) menar att ”empowerment seeks to help clients to gain power of decision and action
over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by
increasing capacity and selfconfidence to use power and by transferring power from the environment to clients”
och han fortsätter (ibid s. 284) power given by a worker leaves the power with the worker. Clients must
take power, and it is the role of social work to organise the institutional response which make this possible and
accepts it when it occurs.

Enligt Starrin i Forsberg och Starrin (1997) kan man koppla begreppet empowerment till
gräsrotsorganisering, självtillit, socialt stöd, delaktighet, makt, egenkontroll, kompetens och
liknande. Människor betraktas som subjekt  och därmed som i princip kapabla att styra sina
egna liv. Man kan, som Starrin också gör, för enkelhetens skull, avgränsa empowerment till
att omfatta aktiviteter som handlar om att människor ska få ökad kontroll över sina liv. Då kan
dessa strävanden  innefatta dels en utveckling mot ett speciellt sätt att tänka om sig själv (t.ex.
att man känner sig värdefull, att man känner att man har förmåga att fullfölja en handling, att
man har  tillit till sig själv och till andra) dels att man uppmärksammar att samhället med sina
strukturer faktiskt kan förändras. Med andra ord refererar empowerment både till ” den
subjektiva erfarenheten och till den objektiva verkligheten, både till människans inre och yttre
förhållanden, både till insikt och utsikt, både till känsla och kunskap. Empowerment är
således både en process och ett mål” (ibid s.13). Empowerment innehåller därför, enligt
Starrin, några centrala komponenter nämligen, makt, kontroll, självtillit och stolthet.  Här
skulle jag speciellt vilja framhålla den koppling som görs mellan individnivå och samhälls-
nivå som ett betydelsefullt perspektiv i empowermentmodellen.

Starrin lyfter också fram några olika karaktäristiska drag i den empowermentinriktade
tankemodellen. När det gäller typ av relationer betonar man de horisontella relationerna
mellan människor, jag – du relationen. Man tar avstånd ifrån över- och underordning till
förmån för betydelsen av att stå sida vid sida i kampen för människovärde och respekt.
Aktörer är t.ex. självhjälpsgrupper och aktionsgrupper. Mobilisering, participation, hjälp till
självhjälp och påtryckningar är viktiga handlingar. Idealtypen är en eldsjäl eller en påtryckare.
Kunskapskällor är t e x personliga erfarenheter, studiecirklar, och dialog. Även vetenskap och
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forskning, om den görs tillgänglig för människorna vad gäller form och innehåll, är källor till
kunskap. Språket inom empowermentmodellen är delaktighets- och självtillitsskapande.

3. Metod 

Denna uppsats baseras på dokument - och litteraturstudier. Dock tänkte jag inte när jag
började att det skulle bli så. Då tänkte jag att jag skulle utgå från en geografiskt nära belägen
tjejjour och göra intervjuer med de aktiva tjejerna där. Jag förberedde mig genom att göra
intervjufrågor som jag också testade på en studiekamrat som varit aktiv inom en av tjej-
jourerna. Detta sätt att lägga upp studien på visade sig dock inte, av olika anledningar, vara
möjlig att genomföra. Jag ville få de aktiva jourtjejernas egen bild av sitt arbete och jag ansåg
det inte realistiskt av tids - och kostnadsskäl att åka flera mil ensam för att genomföra interv-
juer hos någon annan tjejjour. Jag fick ändra strategi. Jag bestämde mig för att skriva brev till
alla landets tjejjourer, anslutna till ROKS. Adresslista hittade jag på ROKS hemsida. Jag
använde mig av e-post eftersom så gott som alla tjejjourer har en e-postadress och flera  an-
vänder datorn aktivt i sitt arbete och för mig var det mycket tid vunnet på att inte behöva
använda vanlig postgång. Jag skickade tjugotre brev där jag kort presenterade mig själv och
utbildningen och att jag behövde material om tjejjourer för att skriva en C-uppsats. Det jag
efterlyste var material såsom verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, ideologiska doku-
ment, material de använder i sitt utåtriktade arbete, broschyrer de delar ut mm.

Urval

Urvalet skedde genom självselektion. Detta betyder att tjejjourerna själva avgör om de vill
vara med och bidra med material eller inte. Denna forskningsstrategi kan se olika ut från fall
till fall. Forskaren kanske sätter in en annons i tidningen för att få deltagare till sin forskning,
men jag valde att skriva brev till alla tjejjourer (Halvorsen, 1992). Sedan fick jag vänta och
hoppas att så många skulle svara att det materialet tillsammans med de olika tjejjourernas
hemsidor på Internet och boken Tjejjourskunskap (2000) skulle vara tillräckligt för att genom-
föra undersökningen. Ibland vill man göra ett strategiskt urval av undersökningsenheter för att
få information från enheter man anser vara typiska eller från enheter som är så olika som
möjligt (Halvorsen, 1992). I mitt fall hade det inneburit att jag t ex velat få material från både
tjejjourer i storstäder och från tjejjourer på landet, både gamla tjejjourer och alldeles ny-
startade osv. Det har jag i och för sig fått men inte för att jag frågat efter det utan för att det
slumpat sig så. Jag bedömde att denna urvalsmetod, med självselektion, var tillräcklig för att
syftet med uppsatsen skulle uppnås och för att jag skulle ha möjlighet att kunna få svar på
mina frågor.

Material - dokument och litteratur

Jag fick material från sju olika tjejjourer, både e-post och vanlig post. Det var tjejjouren Oliva
i Alingsås, tjejjouren i Falun, tjejjouren på Gotland, tjejjouren Vulcana i Gävle, tjejjouren i
Karlskoga/Degerfors, Karlstads tjejjour och tjejjouren Cayenne i Örnsköldsvik. Mängden
varierade med de olika tjejjourerna. Allt från enstaka tidningsurklipp och broschyrer till
verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och årsmötesprotokoll. I Patel och Davidson
(1994) benämns dessa dokument  för ”kortlivade” dokument (tidningar och broschyrer)
respektive officiella dokument (t.ex. protokoll). Kanske man också kan kalla hemsidor på
Internet för ”kortlivade” dokument i detta sammanhang. I ett par avsnitt i uppsatsen använde
jag mig av dagboksmaterial som fanns utlagd på nätet för att visa vad ett tjejjoursläger be-
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tydde för dem som var med. Då valde jag att direkt citera dagboken och inte skriva om med
egna ord. Detta för att komma så nära individens faktiska upplevelse som möjligt (ibid). Jag
fick också personligt svar från två ordföranden som sa att jag var välkommen att höra av mig
om jag ville veta mera. En av dessa, som dessutom var socialpedagog, kontaktade jag senare
via e-post för att få svar på några frågor kring tjejjourer – feminism – socialt arbete och
socialpedagogik. Dessa finns redovisade sist i kapitel 5, om tjejjourernas ideologi, målsättning
och verksamhet. Svaren är något språkligt bearbetade men innehållet är detsamma.

Tillsammans med material från olika hemsidor och boken Tjejjourskunskap hade jag då
material från femton tjejjourer och det bedömde jag räcka för att kunna göra uppsatsen. Boken
Tjejjourskunskap (2000) är det enda materialet som finns skrivet om tjejjourer. Det är en
handbok och riktar sig till dem som vill arbeta med tjejer eller starta tjejjourer. På så sätt är
den allmän. Men det finns också delar i den som direkt handlar om Stockholms tjejjour
eftersom den är utgiven därifrån, t ex målsättning och arbetsformer. Därför valde jag att
betrakta de delarna som jämförbara med materialet från andra tjejjourer. När jag i uppsatsen
hänvisar till Stockholms tjejjour så finns materialet därför ursprungligen i boken Tjejjours-
kunskap. Litteraturstudierna handlade om att få bakgrund och sammanhang till tjejjourernas
arbete. Därför tog jag del av flera böcker som ROKS själva givit ut men också andra böcker
om tjejer och forskning kring tjejer, kvinnomisshandel, feminism, genusforskning och
empowerment.

Bearbetning

Efterhand jag fick in material läste och strukturerade jag det utifrån mina frågeställningar om
individ-, grupp - och samhällsnivå och vad den feministiska andan betyder i arbetet. Jag tog
också med frågor om målsättning, vilka man vänder sig till och vilka frågor man arbetar med
eftersom jag anser att det har betydelse för att kunna förstå tjejjourerna arbete och för att jag
skulle kunna få svar på min problemformulering. Genom att göra denna strukturering gjorde
jag redan i detta stadium en analys av materialet som Repstad (1999, s. 94) framhåller;
”analys av data är den process där man försöker få ordning på dem så att det blir en struktur
och så att de blir lättare att tolka”. Nästa steg jag gjorde vara att tolka materialet utifrån mina
teorier om radikalfeminism och empowerment. ”Tolkning av information är en genomtänkt
värdering av den i förhållande till de frågeställningar undersökningen handlar om och i för-
hållande till de teorier som sätter in resultatet i ett större sammanhang” (ibid, s.94). 

Etiska överväganden

Mina etiska överväganden handlade om hur jag skulle uttrycka mig i brevet till tjejjourerna
när jag bad om hjälp med material. Jag ville uppmuntra dem att skicka genom att framhålla
betydelsen för mig av att få material men samtidigt ville jag inte att de skulle känna sig alltför
pressade. Jag beskrev vad jag ville ha och varför och jag skrev också att de kunde skriva om
de inte hade material att skicka. Därefter handlade det om, om jag skulle skicka ett eller flera
påminnelsebrev. Jag bestämde mig för att det skulle vara lämpligt med ett och bifogade då det
ursprungliga brevet samt att jag satte ut ett sista datum då jag ville få materialet. Jag erbjöd
mig också betala om de ville skicka dyrare material. Men så blev det inte. Att många inte
skickade något material tolkar jag som att de kanske inte hade något som de vill skicka eller
att de inte hann skicka något p.g.a. att de hade mycket annat att göra eller kanhända får de så
många förfrågningar om material från t.ex. studenter att de inte kan skicka till alla. Efterhand
jag fick in material skickade jag tackbrev till respektive tjejjourer.
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Hur mitt eget kunskapsintresse har styrt arbetet med uppsatsen

Till sist vill jag reflektera något över hur jag tror att mitt eget kunskapsintresse styrt mig i
arbetet med denna uppsats. När det gäller ämnesval berörde jag det redan i inledningen. I mitt
arbete som fritidsledare inom Svenska Kyrkans ungdomsarbete blev jag intresserad av tjejers
situation och villkor på så sätt att jag reflekterade över tjejers och killars olika sätt att fram-
häva sig själva, framföra sina idéer, engagera sig i styrelsearbete mm. Jag reflekterade också
över hur vi som ledare lyssnade olika på tjejer och killar. På något sätt var det ofta killarna
som dominerade och avgjorde vad och hur saker och ting skulle göras och vi tillät dem att
göra det. Tjejerna hängde på verksamheten i den mån de själva ville eller så valde de att inte
alls komma. Dessa insikter fick dock inte någon direkt betydelse i hur jag eller vi då arbetade
med tjejer och killar utan det var nog bara början på en egen personlig reflektion. I detta
arbete finns i alla fall grunden för mitt intresse för arbete med tjejer, i detta fall tjejjourerna.

Ett annat förhållande som säkert påverkade mig i mitt val av ämne är att jag har två
tonårsdöttrar som dagligen har att förhålla sig till killar, kläder och mode, smink och utseende,
bantning, grupptryck i kompisgänget mm. Detta har fått mig att fundera över hur jag i rollen
som förälder och mamma ska stötta dem så att de på ett så allsidigt sätt som möjligt kan
utveckla alla de resurser de har och så att det för dem inte enbart handlar om att utvecklas till
att vara och göra så som samhället förväntar sig att tjejer ska vara och göra. 

Ytterligare en annan sak som eventuellt påverkat min beskrivning av tjejjourernas arbete är att
jag själv var mycket engagerad i kyrkans ungdomsrörelse under 70-talet. Där blev jag in-
tresserad av ideologiska frågor och jag har sedan dess varit intresserad av ideologi och hur det
påverkar människor. Detta har gjort att min beskrivning av tjejjourerna kanske blivit för-
hållandevis positiv eftersom jag själv har positiva erfarenheter av en ideologisk rörelse. Ett
arbete som bygger på en ideologisk grund kan betyda oerhört mycket för att människor ska
engagera sig, växa, utvecklas och ta ansvar. Men samtidigt är jag väl medveten om att ideo-
logier är på gott och på ont. Fundamentalism, vad det än handlar om, är aldrig bra. Att bara se
saken från ett perspektiv är att göra verkligheten alltför enkel. Den är alltid mera komplicerad
än så. Det finns alltid risk för likriktning inom en sådan rörelse, att tänkanden betecknas som
”rätta” eller ”felaktiga”, att människor blir hjärntvättade, att oliktänkande inte får vara med
osv. Sådant finns det många exempel på inom kyrkan. Det finns det säkert risk för också inom
tjejjourernas arbete. Att t.ex. börja diskutera mönster i kvinnors och mäns förhållningssätt
inom förhållanden där misshandel sker och att mera se på individuella faktorer är kanske inte
alltid rumsrent. Dock anser jag att även det måste diskuteras. Vad man kommer fram till i det
kan man sedan t.ex. använda sig av i det förebyggande arbetet. Och man måste ju också våga
ställa frågorna om varför inte alla män slår och varför blir inte alla kvinnor blir slagna o.s.v.
Att bara ”skylla” på samhället är alltför enkelt. Ändå menar jag att ansvaret ligger hos den
som går över gränsen, den som slår. Det är inte kvinnans ”fel” eller ansvar att mannen slår.
Det måste dock gå att kombinera ett samhällsperspektiv som man har i feminismen med ett
mera individuellt perspektiv, menar jag, annars gör även feministerna verkligheten alltför
enkel. 

Om ovanstående påverkat mig i val av ämne och på vilket sätt jag framställt tjejjourernas
arbete tror jag inte det påverkat mig i sökandet efter ett svar på min fråga; hur tjejjourerna kan
förena/förenar arbete med att hjälpa enskilda tjejer med arbetet att förändra samhället? Där
har nog mera min förförståelse om perspektiv och teorier som jag fått i utbildningen till
socialpedagog påverkat mig. När det gäller frågan om jag studerat det jag avsett att studera
anser jag att jag gjort det med det förbehållet att jag studerat det som tjejjourerna  säger att de
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gör, det som de själva beskriver att de gör. Jag har däremot inte varit ute och observerat
verksamheten och sett hur den fungerar inifrån. Jag anser dock att jag kunnat få svar på mina
frågor utifrån den metod och det material jag valt

4. Kvinnojoursrörelsen – ett försök till sammanfattning

I denna del redogör jag för bakgrunden till tjejjourerna. Jag beskriver kvinnojoursrörelsens
framväxt och bildandet av Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige,
ROKS, 1984. Jag nämner också det nya förbundet Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR,
som startade som en utbrytning av sexton kvinnojourer inom ROKS 1996. Det gör jag för att
visa på att det finns flera inriktningar inom kvinnojoursrörelsen. Det är dock tjejjourer inom
ROKS organisation som denna uppsats handlar om.

Kvinnojoursrörelsen

Kvinnojoursrörelsen startade i England. Det första kvinnohuset öppnades 1971 i London och
var tänkt som en träffpunkt för kvinnor. Rörelsen har sedan spridits över nästan hela världen
ROKS 10 år (1994). I Sverige började kvinnojourer växa fram under mitten och slutet av
1970-talet, ofta som en del av kvinnorörelsen. Kvinnorörelsen har från början organiserats
utifrån s.k. basgrupper, d.v.s. mindre grupper där kvinnor kommit samman för att prata och
jämföra erfarenheter. Här har kvinnor blivit medvetna om sina villkor och kunskap om mäns
förtryck och våld mot kvinnor vuxit fram. Det är i dessa basgrupper som kvinnojoursverk-
samheten har sina rötter och i dessa grupper har det sexualiserade våldet gjorts synligt. Utifrån
denna kunskap växte behovet av skydd och hjälp för utsatta kvinnor fram och behovet av ett
forum för kvinnor där man kunde medvetandegöra sina erfarenheter av det sexualiserade
våldet (Jeffner, 1999). Först ut i Sverige var Göteborg och Stockholm där kvinnojourer bil-
dades1978. Idag finns ca 140 kvinnojourer i Sverige som är medlemmar i ROKS.

Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige ROKS

Riksorganisationen för  Kvinnojourer i Sverige bildades 1984 utifrån ett behov av att man
behövde träffas och gå samman i gemensamma frågor (ROKS 10 år, 1994). På årsmötet 2000
beslutade man att ändra namnet så att ROKS numera utläses Riksorganisationen för Kvinno-
jourer och Tjejjourer i Sverige (ur verksamhetsberättelse 2000).

I dag är ROKS en sammanslutning av självständiga kvinnojourer, tjejjourer och andra ideella
kvinnoföreningar med jourtelefon i Sverige. Enligt ROKS stadgar (§ 1 Mål) ska man vara en
förmedlande länk mellan de olika medlemsjourerna och tillvarata deras gemensamma
intressen. Man ska också i feministisk anda i likhet med medlemsjourerna verka mot mäns
sexualiserade våld mot kvinnor och barn samt arbeta mot manlig dominans och överordning
på samhällets alla nivåer. 

Redan från början betonades de lokala kvinnojourernas självständighet. De har egen ekonomi,
egna stadgar och egna målsättningar. ROKS fungerar som samordnare, planerar och genomför
utbildningar och ger annan service till jourerna. 1992 är ett viktigt år eftersom man då ändrade
lydelsen i ursprungliga stadgarna. Den största förändringen var att man tog ställning för att
ROKS är en feministisk organisation med syfte att motverka mäns våld, förtryck och för-
nedring av kvinnor och barn. Man sa sig också vilja arbeta mot manlig överordning i en mer
generell betydelse (Holmberg och Bender, 1998).
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ROKS arbetar på flera olika plan och har många verksamheter. Inom ramen för riksorga-
nisationen ägnar man sig åt att ge råd och stöd till dem som vill starta kvinnojourer, kurs- och
utbildningsverksamhet för lokala jourer, utveckla s.k. platta organisationsstrukturer, opinions-
bildning mot bl.a. kvinnomisshandel och pornografi samt skrivelser till ministrar och myndig-
heter. Vidare bevakar man pågående utredningar och skriver remissvar, trycker upp rapporter
och forskning i ämnet, ger ut eget informationsmaterial och en medlemstidning. Media be-
vakas och man har ett eget pressarkiv. Man tar emot studiebesök och är ute och föreläser och
informerar i hela landet. Dessutom medverkar man på konferenser och mässor, både i Sverige
och utomlands och har ett internationellt utbyte med andra organisationer som arbetar med
samma frågor. Varje år genomför ROKS en temavecka tillsammans med de lokala jourerna då
man lyfter fram en specifik fråga. Temat för 1997 var tonårsflickors och unga kvinnors
utsatthet för våld (ibid).

ROKS ideologi

Sexualiserat våld är ett begrepp som ROKS använder sig av och enligt målparagrafen (se
ovan) är ROKS huvudsakliga målgrupp kvinnor som blivit utsatta för ”sexualiserat våld”.
Begreppet kommer från ett norskt forskningsprojekt om kvinnomisshandel som startade 1985
(Jeffner, 1999) och används inom feministisk forskning både i Sverige och internationellt
(Holmberg och Bender, 1998). Begreppet har sitt ursprung i anglosaxisk forskning. Man lyfter
fram att det engelska ”sexualised violence” kan ges två innebörder på svenska, dels ”sex”(-
uellt), dels ”kön”. Det betyder att man kan göra två översättningar på svenska: sexualiserat
våld och könsrelaterat våld. I det förra fallet betonas att våld och förtryck av kvinnor har en
sexuell bottenklang oavsett hur våldet yttrar sig, i det senare betonas kön, d vs att det är män
som slår kvinnor (ibid). Enligt Jeffner (1999) ligger det en medvetenhet i att tala om sexuali-
serat våld istället för att splittra upp våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, kvinnomisshandel,
sexuella trakasserier, prostitution och pornografi från varandra. Om man splittrar upp detta
går man miste om den helhets – och sambandsförståelse som man menar finns dem emellan.
Uttrycket sexualiserat våld kommer ur analysen av hur våldtäkt, kvinnomisshandel, porno-
grafi, prostitution, incest och andra sexuella övergrepp är delar av samma förtryck. ”Det är
inte artskillnad utan gradskillnad, mellan reklamens förnedrande kvinnobilder och övergrepp
som våldtäkt och kvinnomisshandel” Tjejjourskunskap (2000, s.5). Man kan se begreppet
”sexualiserat våld” som en paraplyterm som kan illustreras så här:

                                                                                                                     (Jeffner, 1999 s.16)

Om man tänker sig sexualiserat våld på detta sätt ser man att olika yttringar av det
sexualiserade våldet är olika yttringar av samma grundproblem. Det går att dra paralleller

Våldtäkt
Sexuella övergrepp
mot barn

Sexuella trakasserier

ProstitutionMisshandel

PORNOGRAFI

Sexualiserat våld
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mellan samtliga underavdelningar på flera sätt, så är t.ex. sexuella övergrepp på barn våldtäkt
eller sexuella trakasserier. Kvinnomisshandel avslutas ofta med våldtäkt och våldtäkt i sig är
på många sätt misshandel. Pornografi är både återspeglare och förstärkare av de övriga
formerna för sexualiserat våld o.s.v. Jeffner (1999). Det är mest kvinnor och barn, mest
flickor men också pojkar, som utsätts för sexualiserat våld och utövarna av våldet är nästan
alltid män eller äldre pojkar. Det finns dock äldre flickor och kvinnor som också utsätter barn
för våld och sexuella övergrepp. Det sexualiserade våldet förekommer alltså alltid inom en
maktrelation av en förövare mot ett offer (ibid).

När ROKS informerar och debatterar kvinnomisshandel talar de alltså om sexualiserat våld
och de anser att det utgör ett grunddrag i ett manssamhälle. Man understryker att det är
gradskillnad och inte artskillnad mellan de extrema yttringarna av mäns överordning och det
s.k. normalförtrycket av kvinnor, vilket finns i de flesta vardagliga sammanhang och rela-
tioner (Holmberg och Bender, 1998). När man talar om gradskillnad och inte artskillnad
betyder det inte att man menar att t.ex. våldtäkt och diskriminerande reklam är samma sak,
men man synliggör likheter i händelser som annars inte kopplas samman. Därigenom blir den
maktskillnad som finns i relationen mellan män och kvinnor synlig och det är den skillnaden
som är grunden för att män ser kvinnor som objekt och behandlar kvinnor som objekt vid t.ex.
våldtäkt. När likheter i till synes helt olika händelser understryks blir mäns samhälleliga makt,
som ett mera generellt drag i samhället, tydlig. Det yttersta uttrycket för denna maktrelation
mellan könen, menar ROKS, är mäns våld mot kvinnor (ibid).

Det finns flera olika nivåer man kan utgå ifrån när man vill förklara det sexualiserade våldet.
Forskning är gjord utifrån individnivå, familjenivå och samhällsnivå. Enligt Jeffner (1999)
väljer kvinnojourerna (inom ROKS, min anm.) att lägga sina förklaringsmodeller på
samhällsnivå. En stor del av svensk forskning och svenska utredningar söker dock för-
klaringar på individ- eller familjenivå. Att man väljer en förklaring på individnivå är, enligt
Jeffner, ofta en konsekvens att man inte ser det sexualiserade våldet som en enhetlig
företeelse utan splittrar upp våldtäkt för sig, kvinnomisshandel för sig  o.s.v. Man letar efter
personliga drag som utlöser våldet, hos kvinnan, mannen eller t o m hos  barnen. Kvinno-
jourerna hävdar att det handlar om strukturellt våld. Man söker bakomliggande gemensamma
faktorer i samhället istället för att söka gemensamma orsaker hos individer eller familjer. Man
utgår från samhällets maktstruktur och därför från maktrelationen mellan kvinnor och män för
att förstå problemets helhet (ibid). 

För att tydliggöra detta använder man sig  av en bild. 

Rutan till vänster symboliserar kvinnans hela liv innan hon träffar mannen  ifråga. Rutan till höger symboliserar
kvinnans liv efter att hon träffat mannen. De streckade linjerna är hur kvinnan anpassar sig till mannens krav och
på så sätt ser man hur hennes livsutrymme minskar. Pilen symboliserar det första slaget. ”Redan den dagen då
hon föds börjar hennes uppfostran till kvinna och omvärlden börjar begränsa hennes livsrum. Hon får tidigt lära
sig att hennes livsrum är mindre viktigt än pojkarnas och att det bör begränsas till förmån för deras. Kvinnors
gräns för vad de kan och bör göra flyttas på olika sätt genom hela livet och i ljuset av det blir det inte svårt att
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förstå varför hon fortsätter att låta sitt livsrum begränsas även i en personlig relation till en man” Jeffner (1999,
s. 21).

Svenska Kvinnojourers Riksförbund  SKR

ROKS var fram till 1996 den enda samarbetsorganisationen för kvinnojourer men då bildades
ett nytt riksförbund, SKR, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund. Sexton kvinnojourer lämnade
ROKS och bildade SKR (Holmberg och Bender, 1998). SKR är liksom ROKS en ideell, parti-
politiskt och religiöst obunden organisation bestående av självständiga kvinnojourer. Det
finns ideologiska likheter mellan de olika organisationerna men också vissa skillnader. Lik-
heten består i att båda säger sig arbeta för kvinnors befrielse och jämställdhet och att båda har
ett uttalat kvinnoperspektiv. Man delar också ett generellt antagande om att det finns en kopp-
ling mellan mäns våld mot kvinnor och en allmän mansdominans på olika plan i samhället.
Det är synen på hur denna koppling ser ut som skiljer dem åt. Ett sätt att tydliggöra detta är att
använda begreppen sexualiserat respektive könsrelaterat våld. ROKS sätter det sexualiserade
våldet i centrum  och lyfter fram en mängd olika sätt varpå detta våld och förtryck kommer till
uttryck mot kvinnor och barn. Förtryck som utövas inte bara av män i nära relationer utan i
samhället i stort. SKR betonar en könsrelaterad  problematik och sätter kvinnor och deras barn
i fokus. Det betyder att ROKS arbetar mot mäns misshandel av kvinnor men också mot por-
nografi, sexuella trakasserier, incest, våldtäkt och prostitution. Man anser att det sexualiserade
våldet får konsekvenser för alla kvinnor oavsett ålder, härkomst eller andra yttre olikheter.
SKR arbetar med att synliggöra våldet mot handikappade och äldre kvinnor, invandrarkvinnor
och unga kvinnor samt prioriterar barnens situation. Det könsrelaterade våldet anses drabba en
bestämd och avgränsad grupp kvinnor och får inte konsekvenser för alla kvinnor. 

Ett annat sätt att lyfta fram skillnaden är att säga att ROKS definierar sig som en feministisk
organisation och SKR förespråkar jämställdhet. Statsvetaren Maud Eduards (refererad i
Holmberg & Bender, 1998) menar att den underliggande skillnaden är att den feministiska
analysen anger en strukturell förklaring till våldet. Det innebär att det inte går att fastslå några
speciella kriterier för de kvinnor som utsätts och inte heller för de män som slår. Den jäm-
ställdhetsinriktade förklaringen sätter fokus på både mäns och kvinnors uppväxtvillkor och
andra omständigheter som orsak till våldet. Den förra tolkningen gör det politiska arbetet för
att förändra maktrelationer mellan könen till en viktig del av verksamheten medan den senare
tolkningen mer förordar terapi och vänder sig till enskilda kvinnor (ibid).

Tjejjourer inom ROKS

Ända sedan kvinnojourerna startade har man fått samtal från tjejer och unga kvinnor som
behövt stöd och råd men det är först på senare år som separata tjejjourer bildats.1996 bildades
den första tjejjouren. Inom kvinnojourerna har man försökt att integrera tjejer och unga
kvinnor i sin verksamhet och på så sätt har tjejjoursrörelsen uppstått ut kvinnojoursrörelsen.  
Behovet av tjejjourer uppstod därför att unga kvinnor och tjejer behöver ett pojkfritt forum där de kan träffas
och diskutera gemensamma erfarenheter. I en sådan miljö kan unga kvinnor skapa strategier, både individuellt
och kollektivt, för hur de kan gå vidare och kämpa för flickors, tjejers, unga kvinnors och kvinnors rättigheter
utan att behövs störas av män och pojkar (www.roks.se).  

Att tala om tjejjourer utan att också tala om kvinnojourer är därför omöjligt. Vissa tjejjourer
är egna föreningar medan andra är del av den kvinnojour den kommit ur. Man kan ha
gemensamma lokaler och andra praktiska saker gemensamt. Det grundläggande gemensamma
är dock ideologin, de teoretiska utgångspunkterna och att man har gemensamma utbildningar.
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Erfarna kvinnojourskvinnor är med och utbildar tjejjourstjejer och kan också fungera som
mentorer för de yngre som t ex hos nystartade tjejjouren Olivia i Alingsås (Bergsten, Skol-
världen nr.5/mars, 2002) Enligt en enkätundersökning som Kicki Scheller, f d vice ordförande
i ROKS,  gjorde under våren 2001 i alla tjejjourer i landet, har ca hälften av alla som svarat på
enkäten, ca 30 stycken, en mamma eller mormor som varit engagerad i kvinnojoursrörelsen
(www.roks.se). När det gäller ålder har en del tjejjourer tjejer från 16 år som är aktiva men de
flesta vill att tjejerna ska vara 18 år eller 20 år för att svara i jourtelefon. En del tjejjourer har
uttalat ingen övre åldersgräns men författarna till boken Tjejjourskunskap (2000) framhåller
att en del har en övre åldersgräns på 30 år eftersom de tycker att man inte ska vara för gammal
när man arbetar i tjejjouren. Oavsett ålder på jourtjejerna är dock ett krav att de deltagit i en
studiecirkel anordnad i kvinnojourens eller tjejjourens regi innan de får svara i jourtelefonen.

Liksom kvinnojourerna vill tjejjourerna synliggöra pojkars och mäns sexualiserade våld mot
tjejer och visa på hur illa tjejer far av detta. Enligt Tjejjourskunskap (2000) fanns/finns också
behov av tjejjourer därför att tjejer kan dra sig för att ta kontakt med en kvinnojour eftersom
de kanske inte känner igen sig där. Kvinnojouren kan förknippas med skyddat boende,
skilsmässor och vårdnadstvister och tjejer lever i en annorlunda situation. T.ex. bor man
kanske inte ihop med sin kille men blir ändå misshandlad. I tjejjourerna arbetar man också
med tjejer som varit utsatta av sina pappor eller bröder, blivit mobbade eller ”vad som helst”.
Man lyfter dock fram att tjejer och unga kvinnor inte är utsatta för ett annat sorts förtryck än
vuxna  kvinnor, bara att de lever i en annan situation. Man menar att tjejers vardag och
utsatthet varit nästan helt osynliggjord och därför är en viktig del av tjejjourens arbete att visa
på hur tjejer har det i sin vardag, hemma och i skolan. Man vill också peka på tjejers styrka
och att tjejer stöttar varandra och att tjejer inte är offer såsom de ofta framställs i massmedia
(ibid). Stockholm tjejjour var den första i Sverige och bildades i juni1996. Förebild var bl.a.
ett tjejhus i Berlin där en av dem som var med och startade Stockholms tjejjour arbetade ett
tag. Idag finns 25-30 tjejjourer i Sverige (beroende på hur man räknar) och fler är på gång. En
tjejjour, Terrafem, är värd att nämnas speciellt eftersom den skiljer sig något från övriga.
Terrafem är både kvinnojour och tjejjour och driver en rikstäckande jourtelefon för kvinnor
och flickor med utländsk härkomst. Man erbjuder stöd på ett tjugotal olika språk. Man be-
driver även opinionsarbete mot könsstympning, sexhandel och sexslaveri. Man arbetar för att
skapa en mötesplats för kvinnor som sålts till Sverige som prostituerade där de kan få stöd-
samtal på sitt eget språk. Av Brottsoffermyndigheten har man fått 100 000 kronor för att
anordna en nationell konferens om könsstympning år 2002. Efter Fadime Sahindals död har
man öppnat ett 90-konto för att samla in pengar till stöd för unga invandrarkvinnor på flykt
men också för att kunna öppna ett skyddat boende, ett tjejhus. Där skall flickor och unga
kvinnor som t.ex. tvingas till äktenskap, får sin frihet begränsad, hotas till livet av släktingar
eller har blivit könsstympade, kunna få skydd. I tjejjourerna liksom i kvinnojourerna arbetar
man utifrån en feministisk analys av samhället. I boken Tjejjourskunskap (2000, s.5) uttrycker
man det så här ”Vi feminister synliggör alltså att kvinnor och flickor görs till offer i patriar-
katet, samtidigt som vi arbetar emot det genom att gemensamt söka förändring”. Tjejjourer
arbetar alltså både med att hjälpa och stödja utsatta tjejer och med att förändra samhället.

Vad har då hänt i samhället de senaste 10 åren som stärkt kvinnors position eller verkat för
ökad jämställdhet mellan könen?

Lagstiftning i Sverige de senaste 10 åren

1992  Ny jämställdhetslag
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1994  Reviderad jämställdhetslag

1995  Lag om registrering av partnerskap

1998  Ny lagar om mäns våld mot kvinnor – Kvinnofridslagstiftningen ( se nedan )

1999  Förbud mot köp av sexuella tjänster    
              
Kvinnofridslagstiftningen 1998:

Kvinnofridspropositionen 1997/98:55 innehöll åtgärder för att motverka våld mot kvinnor,
prostitution och sexuella trakasserier i arbetslivet. Lagändringarna som riksdagen beslutade
om gäller sedan 1998 07 01 förutom ändringen av förbud mot könsstympning som trädde i
kraft 1999 01 01. Lagändringarna innebar b l a:

� Ett nytt brott infördes, grov kvinnofridskränkning. Detta brott avser mäns upprepade
straffbara handlingar mot nära anhöriga kvinnor. Handlingar som består av
kränkningar av kvinnans integritet och som avser att skada hennes självkänsla.
Omfattar även kränkningar mot barn och andra närstående personer, grov frids-
kränkning.

� Våldtäktsbrottet utvidgades. Beroende på kränkningens art och omständigheterna i
övrigt ska umgänge som är jämförligt med påtvingat samlag bedömas som våldtäkt.

� Socialtjänstlagen fick en ny paragraf om att socialnämnden bör verka för att som är
eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet ska få stöd och hjälp att
förändra sin situation. Socialtjänstens ansvar är också är också att vidareutveckla sin
kompetens och handlingsberedskap i detta arbete.

� I jämställdhetslagen blev ett förtydligande av arbetsgivarens ansvar för att förebygga
och förhindra att någon utsätts för sexuella trakasserier på jobbet.

� Det antogs bl.a. satsningar på att öka kunskaperna hos olika yrkesgrupper som
handlägger eller kommer i kontakt med ärenden som rör våld mot kvinnor.

            
            Källa: (www.roks.se) och Rosengren (1998)
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5. Tjejjourernas ideologi, målsättning och verksamhet

Denna del av uppsatsen utgår från det material jag fått mig tillskickat, de olika tjejjourernas
hemsidor på Internet samt boken Tjejjourskunskap (2000). I detta material beskriver tjej-
jourerna sig själva, sin ideologi och sin verksamhet. När jag gjorde sammanställningen utgick
jag ifrån mina frågeställningar och strukturerade materialet utifrån dem. ROKS definierar sig
som en feministisk organisation och ska i likhet med kvinno- och tjejjourerna verka i femi-
nistisk anda. Jag börjar med att beskriva vad den feministiska andan eller den feministiska
utgångspunkten som helhet betyder för tjejjourerna. Därefter beskriver jag mål och syfte samt
målgrupp för arbetet. Sedan kommer jag in på vad man erbjuder tjejerna som tar kontakt,
alltså vilken verksamhet man har eller hur man arbetar på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Efter varje avsnitt beskriver jag, utifrån vad de själva anser, vad den feministiska andan be-
tyder just i det arbetet.

Den feministiska andan – övergripande synsätt och utgångspunkter

Stockholm tjejjour har i sin plattform, vilket ungefär kan översättas med värdegrund och där
man beskriver ideologi och målsättning, inskrivet att man är en feministisk kvinnoorga-
nisation. Deras syn på kvinnoförtrycket grundas på en politisk analys av mäns och pojkars
förtryck av och makt över kvinnor och flickor (Tjejjourskunskap, 2000). Det innebär att de ser
tjejers utsatthet i ett samhällsperspektiv och att de ser och framhåller att maktskillnader
mellan könen får följder för alla flickor och kvinnor i samhället. De menar vidare att utan en
analys av de maktstrukturer som finns i samhället kan man inte förändra någonting i grunden.
Och det är det man vill ” Vi vill göra mer än att ”bara” ägna oss åt ett kortsiktigt ”hjälparbete”
– vi vill också arbeta för en samhällsförändring och motverka förtrycket av unga tjejer” (ibid,
s. 51)

Att arbeta i en feministisk tjejjour innebär för Karlstads tjejjour:
Mer än bara kortsiktigt hjälparbete (punktinsatser) – vi jobbar för en samhällsförändring, alltså en
helhetsanalys av samhället – vi fokuserar inte enbart på problematiken utan på om de rådande
omständigheterna har varit rättvisa och om de inte varit rättvisa så vill vi även lägga energi på att förändra
omständigheterna. Vi vill öka vår egen, andra tjejers och andras medvetenhet om maktstrukturer – hur man kan
lära sig att känna igen dem och hur man kan motverka att de konstrueras (ur arbetsmaterial Karlstads Tjejjour).

Alla tjejjourer använder sig av begreppet sexualiserat våld där man just betonar makt-
skillnaden som grunden för våldet. 

Den feministiska andan betyder vidare att man i sitt arbete vill lyfta fram tjejers vardag  och
visa på deras utsatthet där. T.ex. tjejers utsatthet redan på dagis där små flickor ofta får hjälpa
personalen att hålla reda på stökiga pojkar genom att flickor sätts som ”buffertar” mellan
pojkarna. I skolan kallas tjejer ”hora” och ”fitta” och det anses normalt och som en del av
vardagen och där får de lära sig vara tysta och snälla medan pojkar uppmuntras att prata och
vara aktiva. I skolan lär man sig för livet ” Män är mer värda än kvinnor. Killarna lär sig att
hävda sina rättigheter och behov, tjejerna lär sig att tiga och bli följsamma” (Tjejjourskun-
skap, 2000, s. 8).

Vidare vill man visa på flickors utsatthet hemma, där pojkar och flickor i en syskonskara  ofta
behandlas på ojämlikt sätt och flickor oftare utsätts för övergrepp av fäder och bröder, i media
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där skönhetsidealet sätter stark press på flickor att de ska se ut på ett visst sätt och i porno-
grafin där en sexualitet grundad på makt och underordning skildras.

Allt det förtryck som kvinnor och flickor utsätts för och alla krav man har på sig medverkar
till det som kvinnojoursrörelsen kallar kvinnors minskade livsutrymme (ibid). Det innebär att
redan från födseln får en flicka lära sig att hennes gränser ser annorlunda ut än pojkars och att
hon måste begränsa sig för att ge dem mera plats.

En av anledningarna att så få tjejer och kvinnor reagerar för det sexuella våld eller det
förtryck de utsätts för, menar Stockholms tjejjour, är att kvinnor och flickor är förtryckta på så
många plan i samhället att förtrycket har blivit normalt. 

Därför, menar man, måste flickor och kvinnor stötta varandra, både personligen och genom
att gemensamt arbeta för ett annat samhälle, utan förtryck p.g.a. kön, klass, etnicitet,
sexualitet eller något annat. 

Tjejjouren i Falun har följande övergripande formuleringar ”Vi som är medlemmar i
Tjejjouren Falun kallar oss feminister. Med feminist menar vi att vi, på det sätt vi förmår, vill
försöka uppmärksamma andra kvinnor och män – på, samt förändra det ojämlika och orättvisa
samhälle vi lever i idag” (www.roks.se).

Därefter lyfter man fram olika exempel på denna ojämlikhet t.ex. att män ofta tjänar mer
pengar än kvinnor för samma jobb, att pojkar ges mer utrymme i skolan än flickor och att
killar uppmärksammas mycket mer i sportsammanhang än flickor speciellt i lagsporter.
Vidare att en tjejs kropp inte är hennes egen på samma sätt som en killes, det är t ex vardags-
mat i skolan att killar tafsar på tjejer, att ord som ”fitta” används som svordom och slagord
och att killar som haft många sexpartners ses som ”hingstar” medan tjejer med samma
erfarenheter är ”madrasser”.

Man menar att det med att vara feminist betyder att man ser de skillnader som samhället gör
på killar och tjejer, män och kvinnor – och att man vill ha en förändring. Man menar också att
de skillnaderna man ser lätt kan tolkas som kultur och tradition och att de till viss del blivit
det men att det inte betyder att de inte kan eller bör förändras.

Tjejjouren Vulcana i Gävle säger att de är feminister: ”Vi är uttalat feminister och jobbar för
att tjejer och killar ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter” (personlig
kommunikation, april 2002). Till sommaren planerar de ett läger med feministiskt
självförsvar.

I tjejjouren Oliva i Alingsås är alla tretton aktiva tjejer uttalade feminister, (Bergsten, Skol-
världen, nr. 5/mars 2002). De som  blir intervjuade i tidningen tycket att skolan ska ta ansvar
och undervisa om feminismen och dess historia. De berättar att de dagligen ser många och
tydliga förtryck av tjejer i skolan. T.ex. ropar killar könsord efter tjejer eller trakasserar dem
på annat sätt. Även i klassrummet märks det, berättar tjejerna. Det är killarna som tar plats
och många tjejer vågar knappt säga något på lektionerna. I artikeln tar tjejerna även upp
förnedrande reklam och de följder de anser att den får. Skönhetsidealet, menar de, leder till att
många tjejer drabbas av ätstörningar. Även porren är en bov i dramat, anser tjejerna. Killarna
påverkas av vad de ser och tjejerna blir offer som i vissa fall tvingas till saker som de
egentligen inte vill. De refererar även till kvinnoförnedrande hemsidor på Internet som de sett.
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ADA: s tjejjour i Göteborg säger så här om sin syn på feminism:
Vi är... ideell förening som arbetar mot killars våld mot tjejer ur ett feministiskt perspektiv”. Vidare; Feminism
för oss: att känna gemenskap bland andra tjejer, att försöka värdera alla kvinnor lika, att kämpa tillsammans,
att skratta tillsammans, att slänga ut badrumsvågen, att få baka bullar och låta bli, att respektera sig själv och
andra tjejer, att se att vi är värda att försvara, att bejaka sig själv, att bli arga varje gång vi möter förtryck, att
bejaka sin vrede, att se att gruppen kvinnor är underordnade gruppen män och vilja förändra detta. Feminism är
för oss är solidaritet och systerskap i kampen för en bättre värld för alla tjejer och kvinnor (www.roks.se).

Mål och syfte med tjejjoursverksamheten

Det är inte alla tjejjourer som har tydligt uttalade mål och syften med sin verksamhet, i alla
fall inte utlagt på sin hemsida. Hur man utrycker sina mål är också olika. En del har tydlig
uppställda målbeskrivningar, andra väver in mål och syfte i en längre text. Det gör att det är
svårt att rättvist återge de olika jourernas mål och syfte med sin verksamhet. Här nedan följer
olika formuleringar som förekommer.

Stockholms och Haninges tjejjourer har som målsättning att bl.a. arbeta mot kvinnoförtryck.
Med det menar de att de vill:
synliggöra och arbeta mot mäns och pojkars sexuella våld mot kvinnor och flickor, att synliggöra och arbeta
mot kvinnoförtryck, att arbeta för kvinnor och flickors rätt till sin egen sexualitet som inte skadar dem själva
eller andra, att arbeta för att stödja och hjälpa flickor och unga kvinnor att utveckla den styrka och de resurser
de redan har, att arbeta för att uppvärdera kvinnors och flickors vänskap och solidaritet med varandra
(Tjejjourskunskap  2000, s. 40) och (www.roks.se).

Stockholms tjejjour har förutom detta, som mål att arbeta mot andra typer av förtryck som t ex
klassförtryck mm. De vill:
synliggöra och arbeta mot t ex klassförtryck, rasism, antisemitism, förtryck av lesbiska och förtryck på grund av
samhällets syn på handikapp, mot alla former av ideal som syftar till att kontrollera och disciplinera flickors och
kvinnors kroppar, så som t ex könsstympning, bröstimplantat och fettsugning, för flickors och för flickors och
kvinnors rätt till fri och självbestämd abort, mot alla former av objektifiering av kvinnor och flickor, framför allt
pornografi och prostitution (Tjejjourskunskap, 2000, s. 40)

Ett par tjejjourer säger att man vill ”arbeta för jämställdhet mellan könen” (Haninge tjejjour
och Härnösands tjejjour) och Härnösands tjejjour har dessutom som mål och syfte ”att vara
till stöd för andra tjejer, vara förebilder, stärka och peppa, ha en jourtelefon, anordna
helgläger och evenemang, gå ut i skolor, lära ut självförsvar och informera om feminism och
tjejers rättigheter” (www.roks.se).

Tjejjouren Cayenne i Örnsköldsvik uttrycker delar av sin målsättning så här ”att stötta och
stärka tjejer, att förebygga problem som kan uppstå för målgruppen inom kommunen, att
lyssna på tjejerna och företräda deras intressen, att verka som opinionsbildare i samhället” (ur
verksamhetsberättelse 2001).

Följande målsättning har Gotland tjejjour ”Vårt mål är att stärka tjejers självförtroende, få
dem att våga ta plats svid sidan av killarna och inte låta sig förtryckas. I slutändan hoppas vi
på ett jämställt samhälle” (ur verksamhetsberättelse 2001).

Och tjejjouren i Trollhättan beskriver sin målsättning så här ”Tjejjourens Frejas mål med det
ideella arbetet är att finnas till hands för tjejer och unga kvinnor som behöver någon att tala
med. Det innebär också information i samhället både till tjejer och till myndigheter”
(www.roks.se).

En tjejjour, Stockholms tjejjour, har delat upp det så att de anger ett huvudsyfte och ett
långsiktigt mål. Huvudsyftet är ”att skapa en fristad för flickor och unga kvinnor upp till 25 år
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som är, eller har varit, utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i olika former och att
stötta flickor som upplever att de har ett problem som de behöver prata med någon om”. Det
långsiktiga målet är ”att förändra den patriarkala samhällsstruktur som tillåter att förtrycket av
flickor och kvinnor fortlever” (Tjejjourskunskap, 2000, s. 40).

Vad betyder den feministiska andan för målsättningen?

Den feministiska andan betyder bl.a. att man vill arbeta mot kvinnoförtryck i form av att man
vill synliggöra och arbeta mot mäns och pojkars sexualiserade våld mot kvinnor och flickor.
Just att man använder det språkbruket är ett utslag av den feministiska grundsynen. Att tjejer
och kvinnor utsätts för detta våld ser man som ett resultat av den ojämna maktbalansen mellan
män som grupp och kvinnor som grupp. Detta tror man är möjligt att förändra, om än på lång
sikt. Därför finns i målsättningen både formuleringar som uttrycker att man vill arbeta med,
finnas till hands och vara stöd för tjejer och unga kvinnor som behöver någon att prata med
och att man vill gå ut och informera och skapa opinion för tjejers rättigheter. På det sättet vill
man förändra strukturer i samhället. Den feministiska andan betyder också att man vill arbeta
mot andra typer av förtryck som beroende på t ex. klass, etnicitet, sexualitet, funktionshinder
eller något annat och att man ordnar kurser och läger i feministiskt självförsvar. Vad som
ingår i begreppet feministiskt självförsvar återkommer jag till nedan.

Vilken åldersgrupp vänder man sig till?

Det finns inga gemensamt fastställda åldrar som man vänder sig till. En del tjejjourer
uttrycker att de vänder sig till tjejer och unga kvinnor och sätter inte ut åldersgränser. En del
säger att de vänder sig till tjejer från högstadieålder och upp till 24 år och andra har en övre
gräns på 25 eller 26 år. 

Vilka vänder man sig till och vad kan man ta kontakt om?

Tjejer som vill ta kontakt kan ringa eller skriva om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i olika
former som man varit med om t.ex. misshandel, hot, trakasserier och våldtäkt. Det kan handla
om ätstörningar, mobbing, graviditet eller abort. Det kan också vara mera vardagliga problem
som skoltrötthet eller kärleksbekymmer. En del tjejjourer framhåller att man inte själv be-
höver vara utsatt för att ta kontakt utan man kanske känner någon som är det och man kan
behöva råd om det. Det som flera tjejjourer uppmanar till är att tjejer kan vända sig dit med
vilken fråga som helst – inget är för stort eller för litet och ingen fråga är för konstig. Tjej-
jouren i Falun skriver så här:
Medan Kvinnojouren till största delen jobbar med problematik kring fysisk och psykisk misshandel, våldtäkt och
annat sexuellt utnyttjande samt vårdnadstvister, så kan man vända sig till Tjejjouren med vilket problem eller
vilken fråga som helst. Det kan gälla nämnda ämnen eller något helt annat (www.roks.se).

Tjejjouren Freja i Trollhättan uttrycker det så här:
”Brukar Du känna oro eller rädsla…,bråka ofta med dina föräldrar…,känna dig utanför eller annorlunda…,må
dåligt utan att veta varför…,känna dig ensam…,bli mobbad… Har Du  föräldrar som missbrukar…,blivit
våldtagen eller sexuellt utnyttjad…,blivit gravid…,gjort abort…,blivit hotad…,kärleksproblem…Funderar Du
över ditt utseende…, över din kropp…, över heterosexualitet…, över homosexualitet…, över bisexualitet…, över
att bli vuxen…, över missbruk… Tvingas Du till något Du inte vill…, att ingå i ett uppgjort giftermål… att
prostituera dig… (www.roks.se).

Utöver ovan nämnda målgrupper har tjejjouren Stella i Ljusdal följande formulering med:
”Har Du ... ett funktionshinder och därmed är i beroendeställning och känner att du vill
anförtro dig till någon utomstående” (www.roks.se).
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Tjejjouren Vulcana i Gävle riktar sig till:
”Är du tjej och utsatt? Har du varit med om någonting jobbigt och behöver någon att prata med? *
Sextrakasserad – dryga killar på skolan? * Trött på att bli kallad hora? * Känner du att du inte duger, har en
massa krav på hur du ska se ut och vara? * Har du blivit slagen? Inget problem är för stort eller för litet”
(broschyr)

Tjejjouren i Haninge har dessutom målgruppen alla flickor och unga kvinnor i kommunen
som de vill ska känna till dem och att de ska våga vända sig till dem. Tjejjouren vill fungera
som kvinnliga förebilder och uppmuntra tjejer att vara det för varandra (www.roks.se).

Vad betyder den feministiska andan för vilka man vänder sig till och vad man kan ta kontakt
om?

I tjejjouren vänder man sig  främst till dem som på något sätt varit utsatt för sexualiserat våld,
även om poängterar att man kan ta kontakt om vad som helst .Man skulle kunna säga att man
vänder sig till dem som har frågor eller funderingar kring något som har med kropp, kärlek
och sexualitet att göra eller att man varit utsatt för hot eller våld i en eller annan form som
relaterar till just de områdena. 

Vad erbjuder man de tjejer som tar kontakt?

Jourverksamhet med telefon och mail

Grunden i kvinnojoursverksamheten är telefonjouren. Så är det också i tjejjourerna. I ROKS
stadgar står att kvinnor som söker stöd ska kunna nå jouren via telefon. Även i ROKS
verksamhetsberättelse 1999 står det att antalet tjejjourer vid årets slut måste uppskattas
eftersom inte alla kommit igång med telefonjour, även om man har andra aktiviteter för tjejer
och unga kvinnor (ur verksamhetsberättelse 1999).

De flesta tjejjourer har telefonjour en eller två kvällar i veckan, men det finns de som har
öppet alla kvällar, även helger. Många har telefonsvarare dygnet runt. En del hänvisar till
kvinnojourens telefon under dagtid. Några tjejjourer har också mailjour. Det innebär att man
kan komma i kontakt med de aktiva i jouren  och få stöd eller svar på frågor via mail. 

Stöd och råd

Alla tjejjourer erbjuder stöd och råd till dem som efterfrågar det. Samtalen kan ske via telefon
eller att man träffas och pratar. Tjejjouren står alltid på tjejens sida vilket en tjejjour uttrycker
sån här: ”Vi tar alltid tjejens parti, vilket innebär att vi inte ifrågasätter de tjejer som vänder
sig till oss med problem” Haninge tjejjour (www.roks.se). 

Samma gäller för Stockholm tjejjour och man motiverar det med att man är en feministisk
tjejjour ”Eftersom vi är en feministisk tjejjour tar vi alltid de unga kvinnornas parti. I
eventuella kontakter med myndigheter stödjer vi de unga kvinnornas beslut” (Tjejjours-
kunskap, 2000, s. 40).

Man anser det också viktigt att stötta tjejen i hennes egna beslut och inte tala om för henne
vad hon ska göra ”…vi ska lyssna och lita på tjejerna samt alltid utgå ifrån vad varje tjej vill
och stötta henne i hennes beslut” Stockholms tjejjour (Tjejjourskunskap, 2000, s. 57) ”Vi
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stöttar dig i dina egna beslut” Tjejjouren Stella, Ljusdal (www.roks.se). ”Vi tror på dig, vi
lyssnar på dig, vi hjälper dig med det du vill” Tjejjouren ADA, Göteborg (www.roks.se). 

Man kan också hänvisa vidare ”Vi lyssnar när du berättar, ger råd och stöd och kan hänvisa
till professionell hjälp Tjejjouren i Falun (broschyr) eller ”Vi kopplar inte in utomstående om
du inte själv vill” Tjejjouren Karlskoga/Degerfors (broschyr).

Stöd och sällskap

Aktiva i tjejjouren kan följa med till olika myndigheter som t.ex. socialtjänst, polis, rätte-
gångar eller annat. Tjejjouren erbjuder också tjejerna att följa med dem som stöd  till t.ex,
ungdomsmottagning, läkare och sjukhus. ”I kontakter med myndigheter stödjer vi kategoriskt
tjejernas beslut” Tjejjouren i Haninge (www.roks.se) ”Vi lyssnar, ger stöd och råd. Vi kan
hjälpa till i kontakter med polis, sjukhus, socialtjänst etc.” Tjejjouren Vulcana, Gävle
(broschyr).

Skyddat boende

Tjejjouren ADA i Göteborg erbjuder skyddat boende för en kortare tid. Vissa tjejjourer
erbjuder också skyddat boende via sin kvinnojour. 

Vad den feministiska andan betyder i mötet med tjejerna

Vad betyder då detta sätt att tolka verkligheten på i mötet med de tjejer som tar kontakt med
tjejjouren?

I Stockholms tjejjour säger man att det betyder det att man inte sjukdomsförklarar eller
psykologiserar tjejerna (Tjejjourskunskap, 2000). Man säger t.ex. inte att ätstörningar beror på
förhållandet till mamma eller liknande utan man menar att det också är ett politiskt problem.
Men man säger också att man inte hela tiden pratar på samhällsnivå med tjejerna utan man
utgår från vad de berättar eller pratar om men man kan också visa på att tjejen inte är ensam
om detta ”Men vi ser samhällsperspektivet och kan också säga till en tjej att hon inte är ensam
om att ha det så här, och att det beror på vad det här samhället gör mot kvinnor och flickor”
(ibid, s. 57).

Den feministiska andan betyder också att man alltid tar de unga kvinnornas parti och att man
alltid stödjer hennes egna beslut ”Eftersom vi är en feministisk tjejjour tar vi alltid de unga
kvinnornas parti. I eventuella kontakter med myndigheter stödjer vi de unga kvinnornas
beslut” (ibid, s. 40).

För Tjejjouren Falun betyder den feministiska andan att man utöver det att man stöttar tjejen i
hennes besvärliga situation samtidigt visar på hur hennes utsatthet är en följd av hur samhället
i stort fungerar (www.roks.se).

Vad erbjuder man på gruppnivå?

Stödgrupper

Två tjejjourer, Stockholms tjejjour och Göteborgs tjejjour ADA, erbjuder stödgrupper där
man kan träffa andra tjejer i samma situation. Enligt boken Tjejjourskunskap (2000) är
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meningen med sådana grupper att man ska kunna bearbeta sina upplevelser både genom att
själv berätta och genom att lyssna på andra. Genom detta kan man se sin egen styrka och hitta
möjligheter till förändring.

Tjejgrupper

Flera jourer erbjuder tjejgrupper. Där kan man diskutera vänskap, kärlek, sex, könsroller,
familj, skola, se på film, laga mat, gå på bio eller annat man bestämmer. Syftet med tjej-
grupper är enligt tjejjouren Cayenne (ur verksamhetsberättelse 2001) ”att stärka tjejers
självkänsla” och enligt tjejjouren i Falun ” att ge deltagarna möjlighet att lyssna på andras
erfarenheter och dela med sig av sina egna, att bryta isolering samt att träffa nya vänner”
(www.roks.se).

Tjejjouren på Gotland har planer på att starta en teknikkurs för tjejer (ur verksamhetsplan
2002).

Kurser i feministiskt självförsvar

Feministiskt självförsvar är något man erbjuder eller själv går kurser i inom tjejjourerna.
Feministiskt självförsvar innebär enligt ”Pojkars och mäns sexualiserade våld mot flickor och
kvinnor – material för tjejgrupper”:

- Sprida kunskap om mäns sexualiserade våld mot kvinnor och flickor (misshandel,  
   våldtäkt, incest, sexuella trakasserier, pornografi, prostitution etc.).

- Skapa handlingsberedskap – kunskap om hur vi kan försvara oss mentalt, verbalt, och 
  fysiskt och därmed skapa en handlingsberedskap inför våld, hot och andra kränkningar.

- Ökad självkänsla, samarbete & systerskap.

Cafékvällar, Öppet Hus mm

Flera tjejjourer anordnar cafékvällar för tjejer, öppet–husverksamhet med drop-in, temakvällar
och diskussionsgrupper.

Läger

I augusti 2000 anordnade ROKS tjejjoursläger för första gången, utanför Kristinehamn. Där
deltog 23 tjejer från 18 år och uppåt. Det fanns deltagare från 10 tjejjourer. Syftet var bl.a. att
bilda nätverk mellan tjejjourer, utbyta erfarenheter och få vidareutbildning i något aktuellt
ämne. Ur dagboken kan man utläsa att man hade feministiskt självförsvar, att man diskuterade
feministiska strategier, att man hade besök av Dagens Nyheter och TV4, att Angela Beausang,
ordförande i ROKS, var där och föreläste om vardagsjuridik med betoning på brottsmål och
att man hade rollspel. Dessutom lärde man sig hur man kan hålla föredrag i skolor om kön
och makt och hur man kan bemöta svåra motargument. Föreläsare i detta var Kicki Scheller
från ROKS ( www.roks.se).

I september 2001 anordnades två tjejjoursläger, ett i Karlskoga och ett i Falun. På dessa läger
pratade man om våldtäkt – offer och verkningar, ätstörningar, etnicitet, självrespekt, praktiskt
tjejjoursarbete och feministiskt självförsvar. På ett av lägren såg man filmen ”Shocking
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Truth” av Alexa Wolf och man hade också besök av Jonas Gardell. Föreläsare var kvinnor
från olika kvinnojourer samt från ROKS. Man startade också en mailinglista för tjejer
engagerade i tjejjourer, där man kan utbyta erfarenheter och information. (www.roks.se).

I november 2001 anordnade Gotlands tjejjour ett läger för aktiva tjejjourstjejer på Gotland. 50
tjejer diskuterade feminism, härskartekniker och makt. Lägret fungerade också som utbildning
för nya tjejer så att de kunde gå med i jourarbetet direkt efteråt (www.roks.se).

Utbildning

För att man ska få svara i jourtelefonen eller arbeta med mailjouren måste man ha genomgått
en utbildning i kvinno- eller tjejjourens regi. Detta är obligatoriskt och innebär trygghet både
för den som ringer och för den som svarar. I övriga verksamheter inom tjejjouren är denna
utbildning inte nödvändig men man uppmuntrar ändå alla som är aktiva att ta del av den.
Utbildningen bedrivs i studiecirkelform och innebär både föreläsningar, diskussioner,
litteratur och dramaövningar. Ämnen man kan ta upp är; flickor och unga kvinnors vardag,
förtryck av olika slag som tjejer kan utsättas för, t ex om man är lesbisk, invandrare eller
funktionshindrad, ätstörningar/kroppsuppfattning, droger och alkohol, sex och samlevnad,
abort, mobbing, kulturkunskap/kulturkrock, rasism, social fobi, självdestruktivitet,
krishantering, misshandel, våldtäkt och andra sexuella övergrepp, normaliseringsprocessen,
pornografi, prostitution, könsroller, jämställdhet, feminism, feministiskt självförsvar, juridik,
hur man hanterar svåra samtal eller vad man kan möta när man svarar i telefonen, information
av och om kvinnojouren samt information från polis och socialförvaltning mm. Ett exempel
på litteratur som används i studiecirklarna är boken Tjejjourskunskap (2000) från Stockholms
tjejjour. Tjejjouren i Falun, Haninge tjejjour, Härnösands tjejjour, Tjejjouren Stockholm AKH
(samtliga www.roks.se) Stockholms tjejjour (ur Tjejjourskunskap, 2000) Tjejjouren Cayenne i
Örnsköldsvik (ur tjejjourskurs 2002) Tjejjouren i Karlskoga/Degerfors (ur verksamhets-
berättelse 2001).

Vad den feministiska andan betyder i gruppverksamheten

En följd av den feministiska grundsynen är att man i Stockholms tjejjour försöker skapa
allianser mellan kvinnor. Det innebär att man uppmuntrar tjejer och unga kvinnor att söka
stöd hos varandra och att man frågar de tjejer som man har kontakt med om de t ex har någon
jämnårig de kan få stöd av (Tjejjourskunskap, 2000). Ett annat sätt är bilda självhjälps-
grupper där tjejer kan få stöd och bekräftelse av varandra. Syftet med dessa är att kunna se sin
egen styrka och hitta möjligheter till förändring. Man bearbetar sina egna upplevelser genom
att både dela med sig av dem till andra och genom att lyssna på andras berättelser. Ett annat
syfte med grupperna är att bilda nätverk som tjejerna kan ha glädje av också längre fram i
tiden och att tjejerna genom dessa kan få nya vänner (ibid).

Ytterligare ett syfte med gruppverksamhet är att ”stötta och stärka unga tjejer och ge dem
bättre verktyg att individuellt orka kämpa mot hur nämnda förhållanden påverkar dem själva i
deras vardagsliv” Tjejjouren Falun om syftet med diskussionskvällar och temahelger i t ex
feministiskt självförsvar (www.roks.se). 

Förutom att feminismen har betydelse för vilka ämnen man tar upp på läger och utbildningar
får några utdrag ur dagboksanteckningar visa vad den feministiska andan betyder för dem som
deltagit på tjejjoursläger: 
”Gemenskap. Roligt att få lärt känna alla. Vilket systerskap. Skönt att inte vara ensam. Tack för en trevlig helg.
En av de helger i mitt liv som påverkat mig starkast” och ”Jag kände inte till alla de juridiska grejerna [om
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våldtäkt]  tidigare. Det är nyttigt att veta” och ”Jag har gått igenom så mycket denna vecka – det känns så bra
och skönt att utföra feministiskt självförsvar -  Man känner sig som starkast i världen!” och ”Som ensam har jag
inte så stor makt, men i grupp kan vi organisera oss och föra en kamp. Vi hjälps åt och det är systerskap”.
(www.roks.se)

Vad gör man på samhällsnivå?

Information och opinion

Flera tjejgrupper är ute i skolor, både högstadier och gymnasieskolor, och informerar och
diskuterar. En del pratar bara med tjejerna medan andra går ut i hela klasser, både killar och
tjejer, t.ex. på morgonsamlingar. En del har bokbord i skolorna. Gotlands tjejjour har även en
jämställdhetsgrupp på en gymnasieskola dit även killar och personal är välkomna (ur verk-
samhetsberättelse 2001). Man går även ut till fritidsgårdar och andra föreningar som t.ex.
scoutföreningar och berättar om sin verksamhet. Tjejjouren Amanda i Luleå och tjejjouren i
Östersund har arbetat fram ett material för tjejgrupper i åldrarna 14-16 år ”Pojkars och mäns
sexualiserade våld mot kvinnor och flickor – ett osynliggjort samhällsproblem” (1999), där de
tar upp olika teman man kan diskutera. De betonar att det är ett diskussionsmaterial, att de vill
få igång samtal genom att berätta om sina kunskaper och erfarenheter. Framför allt vill de
förmedla den:
 unika kvinnojours – och tjejjourskunskap som finns när det gäller flickors utsatthet för mäns och pojkars våld.
Vi vill skapa en motbild till de tolkningar som ofta ges av unga kvinnors situation – och vi vill att tjejer själva
ska få definiera sin verklighet. Vi vill stärka tjejer och förmedla ett alternativ till den bild av sakernas tillstånd
som ges i mansmedia och manssamhället i övrigt. Vi vill förmedla ett feministiskt synsätt på den  ojämlikhet
mellan könen som fortfarande  i allra högsta grad är verklighet trots ”jämställdhetsprojekt” och satsningar på
olika tjejprojekt i syfte att ´stärka flickor´.

Teman de tar upp i materialet är; Pojkars och mäns sexualiserade våld mot flickor och
kvinnor, Varför engagera sig för flickors/kvinnors rättigheter?, Relationer & sex, Pornografi
och påverkan, Våldtäkt – vad är det?, Sexuella trakasserier – vad är det? och Feministiskt
självförsvar.

Tjejjouren Cayenne i Örnsköldsvik tänker utveckla nätverk med andra tjejjourer i geografiskt
närliggande områden. Syftet är ”att utveckla jourernas kunskap rörande sexualiserat våld och
feministiskt självförsvar för att sedan erbjuda kommunens gymnasieskolor möjlighet att
utbilda tjejer inom dessa områden” (ur verksamhetsberättelse 2001).

Tjejjourerna är också ute och informerar om sin verksamhet hos polis, i kyrkor, på ungdoms-
mottagningar, i mödravården och i andra föreningars utbildningssammanhang. Man deltar i
olika samarbetsprojekt kring t.ex. föreningsdagar, deltar i debatter om jämställdhet, är med på
nattvandringar på sta´n och arrangerar aktiviteter i anslutning till Internationella Kvinnodagen
den 8 mars och Internationella Porrfria veckan. Man tar också emot studiebesök i sina lokaler.

Gotlands tjejjour har varit med och arrangerat en alternativ politikervecka tillsammans med
andra utomparlamentariska grupper. En av dagarna var temat feminism och då höll tjejjouren
tal, man delade ut flygblad, hade musikframträdande och ordnade en separatistisk fest. Man
har också genomfört en manifestation vid en bikinishow. Då delade man ut flygblad ”Vi
delade ut flygblad där vi gav Showbesökarna vår analys av pornografi och dess
konsekvenser”(ur verksamhetsberättelse 2001).

Tjejjouren Cayenne i Örnsköldsvik arbetar också med att vidareutveckla jämställdhetsarbetet
inom kommunens förvaltningar (ur verksamhetsberättelse 2001).
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Karlstads tjejjour funderar över och diskuterar med målgruppen om olika trygghetslösningar:
överfallslarm, kontinuerlig kontakt med taxibolagen angående tjejtaxa, registrering av
svarttaxiverksamhet och information om säker hemresa (ur arbetsmaterial Karlstads Tjejjour).

Vad den feministiska andan betyder i  informations- och opinionsarbetet

Den utåtriktade verksamheten har flera syften. Ett viktigt syfte är att nå ut med jourens
politiska budskap eller den ideologi man har (Tjejjourskunskap, 2000). Det tycker man är
viktigt i Stockholms tjejjour därför att man är en feministisk tjejjour ”Det gäller särskilt oss
feministiska tjejjourer, eftersom vi förutom att stötta enskilda tjejer också vill jobba för att alla
tjejer och kvinnor ska slippa bli förtryckta i vårt samhälle” (ibid, s.52).

Innehållet i det man informerar om är också viktigt. Stockholm tjejjour vill t ex att tjejerna de
möter i skolan ska få en feministisk analys av sin situation ”... det är viktigt att ge tjejerna
möjlighet att få höra en feministisk analys av deras situation, och ge dem redskap att hantera
en vardag där killar både har tolkningsföreträde och ett större handlingsutrymme än tjejer”
(ibid, s. 54) Därför väljer man i Stockholm tjejjour också att själva möta eleverna och inte gå
via annan personal som i sin tur kunde informera eleverna.  Man är rädd för att det feminis-
tiska budskapet i informationen kan komma bort på vägen när det går via skolpersonal (ibid).

Gotlands tjejjour vill också föra in det feministiska synsättet i olika instansers arbete:
I denna del av verksamheten [det utåtriktade arbetet] är vårt mål att med våra erfarenheter uppmärksamma de
problem som finns. Vi vill även skapa attitydförändringar och debatt om problemen samt deras lösning hos de vi
besöker, och på detta sätt föra in ett feministiskt perspektiv i de olika instansernas arbete (ur verksamhetsplan
2002).

Härnösands tjejjour vill gå ut i skolor och informera om feminism och tjejers rättigheter
(www.roks.se).

Den feministiska andan har också betydelse för vilka begrepp man använder. I det utåtriktade
arbetet använder tjejjourerna begreppet sexualiserat våld och pratar om det, som t.ex. tjej-
jouren Cayenne i Örnsköldsvik gör när man medverkar på en internationell dag för Social-
demokratiska Kvinnoförbundet (ur verksamhetsberättelse 2001).

Även vilka metoder man använder, menar man, har betydelse utifrån den feministiska andan.
Berglund, Folke, Forslund och Hassel Calais (1995) tar upp dramaövningar som ett sätt få
igång grupper till samtal. Genom dramaövningar ställs frågor på sin spets och i värderings-
övningar kan man träna argumentation för ett ställningstagande och även fundera över vilka
konsekvenser olika åsikter kan få. I dramaövningar kan också alla få komma till tals. Ett
exempel får belysa att många tjejjourer använder drama i sitt arbete. Det är tjejjouren Cayenne
som använder värderingsövningar för att på en föreningsfestival för ungdomar, informera och
diskutera kring ämnena sex/pornografi, alkohol/droger, normaliseringsprocessen, kropps-
idealet, språkbruk om ord som ”hora”, ”bitch”, ”luder” m.fl. och manligt/kvinnligt Man an-
vänder sig av drama för att man tycker att det är en bra metod (ur arbetsmaterial för förenings-
festival).

Tjejjourer och socialpedagogik

Som avslutning på denna del vill jag redovisa några tankar om tjejjourer, feminism, socialt
arbete med utsatta tjejer och socialpedagogik. Det bygger på några frågor som jag ställt till 
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ordföranden i tjejjouren Cayenne i Örnsköldsvik, som också är socialpedagog. (Hon är dock
inte anställd som ordförande utan arbetar ideellt i föreningen) Detta gör jag för att anknyta till
utbildningen i socialpedagogik som denna uppsats är en del i .

Jag började med att fråga henne om vad det betyder för henne att hon är socialpedagog i
arbetet med tjejerna i tjejjouren. Hon menar att det är enbart positivt  eftersom hon har
kunskap om möten mellan människor och vilka processer som påverkar unga tjejer. Dessutom
vet hon vart hon ska hänvisa vidare i fall det behövs. På frågan om hon ser några samband
mellan socialpedagogik, feminism och socialt arbete med utsatta tjejer menar hon att allt
handlar om arbete med utsatta grupper och med de orättvisor som dessa grupper upplever.
Målet är att stärka dem att ”ta egen kontroll över sitt liv/empowerment och föra deras talan
på alla nivåer”. Hon anser vidare att tjejjouren, BUP och socialtjänst är ett komplement till
varandra. Hon hoppas också att  tjejjourerna i högre grad ska tillskrivas detta av dem som
arbetar professionellt med samma målgrupp. Hon tror att många tjejer är rädda för BUP,
socialtjänst och andra myndigheter, ”vi upplevs nog inte lika hotfulla. Vi utgår alltid från
tjejernas egna önskemål och stärker dom i sig själv”. När jag frågar om hon har några andra
tankar om socialpedagogik och tjejjourer hon vill förmedla säger hon; ” Jag tycker att det är
samma sak egentligen. Det är fascinerande att vi upplevs så hotfulla. Många felaktiga
föreställningar florerar om oss – manshatare, rabiata, mötesplats för lesbiska. Det handlar
om att vi inte gör det som väntas av tjejer, vi är inte tysta. Vår målsättning är att stärka tjejer,
det skräms många av tror jag”. 
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6. Tjejjourerna ur radikalfeministiskt - och empowermentperspektiv

I detta kapitel ställer jag först målsättning och verksamhetsområden mot det radikal-
feministiska perspektivet. Därefter ser jag på verksamheten och vad den syftar till ur ett
empowermentperspektiv.

Kropp och sexualitet

Om man först ser på målsättning för hela ROKS och sedan på de olika tjejjourernas
målsättning ser man att det är samma formuleringar som återkommer. Man vill ”synliggöra
och arbeta mot mäns och pojkars  sexualiserade våld mot kvinnor och flickor”. Man vill också
”arbeta mot alla former av ideal som syftar till att kontrollera och disciplinera  flickors och
kvinnors kroppar, för flickors och kvinnors rätt till fri och självbestämd abort” och mot
pornografi och prostitution (Tjejjourskunskap, 2000, s. 40). Målsättningen handlar om frågor
som berör kropp och sexualitet på ett eller annat sätt.

Tittar man sedan på vilken målgrupp tjejjourerna har, eller lite grovt uttryckt, vilka problem
tjejerna ska ha eller vad de ska ha varit med om för att kunna vända sig till tjejjourerna, så
handlar det också kropp och sexualitet. Visserligen säger man att man kan ta kontakt om vad
som helst, men det finns ändå en viss inriktning i vad man arbetar med för frågor. Det är
frågor kring fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan handla om att man blivit slagen eller
misshandlad, varit utsatt för hot eller sexuella trakasserier eller blivit våldtagen. Det kan också
handla om att man blivit sexuellt utnyttjad, blivit gravid och gjort abort. Andra anledningar
till kontakt kan vara ätstörningar, att man blivit kallad hora, att man har funderingar kring
hetero-, homo-, eller bisexualitet eller blivit tvingad att ingå i ett uppgjort äktenskap eller att
prostituera sig. 

Att man arbetar just med dessa frågor, kring kropp och sexualitet menar jag teoretiskt kan
förstås utifrån den radikalfeministiska teorin. Enligt den är det inom sexualiteten som det
manliga förtrycket tydligast framträder. Pojkar och män utövar sin makt över flickor och
kvinnor genom att kontrollera deras kroppar och sexualitet och genom att utöva sexualiserat
våld Ljung (1998). Förtrycket uttrycks i våldtäkten, incesten, porren och prostitutionen (Berg,
1990). Enligt Larsson (1997) finns inom radikalfeminismen också uppfattningar att patriar-
katet ytterst grundas på våld och i synnerhet på sexuellt övervåld.

Men tjejjourerna vänder sig också till tjejer som anser sig vara utsatta för annan sorts förtryck.
Förtryck p.g.a. etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning eller att man är ung. Stockholms
tjejjour säger att man vill ”arbeta mot allt förtryck som unga tjejer utsätts för, inte bara
kvinnoförtrycket. Att inte diskutera och arbeta mot allt detta förtryck, innebär att de kvinnor
som är medelklass, vita, etniskt svenska och heterosexuella också är de som får tolknings-
företrädet i verksamheten” (Tjejjourskunskap, 2000, s.21). Även dessa arbetsområden kan
förstås utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv eftersom man där också lyft fram relationer
mellan begreppet kön/genus och ras, klass och sexuell identitet och det är det man gör i
tjejjourerna när man säger att man vill arbeta mot även annat förtryck än kvinnoförtrycket. 

Om man också ser på vilka frågor man tar upp i sina utbildningar kan man se detta mönster,
att det handlar om kropp och sexualitet men även andra sorters förtryck som tjejer kan utsättas
för. Frågor man diskuterar är ätstörningar/kroppsuppfattning, självdestruktivitet, sex och
samlevnad, könsroller och jämställdhet, abort, mobbing, kulturkrockar/rasism, misshandel,
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våldtäkt och andra sexuella övergrepp, pornografi och prostitution. Man diskuterar även
förtryck p.g.a.  man är funktionshindrad, invandrare eller lesbisk. Överhuvudtaget kan man
säga att det är dessa frågor kring kropp och kroppens utseende, kärlek och sexualitet och våld
och förtryck kopplat till detta samt förtryck utifrån sexuell identitet, etnisk tillhörighet eller
klass, som går igen i allt tjejjouren gör och arbetar med. Det är också de frågor man har
kunskap om. Kunskap som man naturligtvis från början kommer från kvinnojourerna och
deras arbete och dokumentation men som övertas av tjejjourerna genom att många som är
aktiva i tjejjouren varit aktiva i kvinnojouren tidigare, kvinnojourskvinnor är föreläsare  på
tjejjourernas utbildningar mm. Tjejjouren Cayenne i Örnsköldsvik skriver så här i sin
broschyr de delar ut till tjejer: ”Vi har kunskap om feminism, könsroller, sex och samlevnad
/tjejsnack i syfte att stärka självkänslan, våld mot unga kvinnor /normaliseringsprocessen,
pornografi/sexualiserat våld, droger, mobbning, kroppsuppfattning/utseende och ätstör-
ningar”.

Att ta makten över sitt liv

Som jag ser det kan hela tjejjoursrörelsen förstås utifrån begreppet empowerment. Allt som
görs, från mötet med den enskilda tjejen, via gruppaktiviteter, till det utåtriktade arbetet som
syftar till förändringar i synsätt, normer och värderingar, är exempel på empowerment. Enligt
Starrin i Forsberg och Starrin (1997) kan begreppet empowerment kopplas till begrepp som
gräsrotsorganisering, självtillit, socialt stöd, delaktighet, makt, egenkontroll och kompetens.
De centrala komponenterna är makt, kontroll, självtillit och stolthet.

Den rörelse som tjejjourerna utgör kan sägas vara en gräsrotsorganisering, d.v.s. arbete or-
ganiseras och förnyas hela tiden underifrån. Genom att tjejer som behöver stöd tar kontakt och
sedan själva blir aktiva i arbetet växer rörelsen. Det är också på gräsrotsnivå som grunden för
tjejjoursarbetet finns. Om inte tjejer tog kontakt skulle basen för arbetet försvinna. Det är ju
från tjejerna själva som kunskapen om det sexualiserade våldet och vardagens förtryck ytterst
kommer. Tjejjourerna använder sig på detta sätt av en nerifrån – och – upp – strategi som
också är ett förhållningssätt inom socialt arbete som förknippas med empowerment (ibid). 

På individnivå

Om man ser till vad det är tjejjourerna erbjuder de enskilda tjejerna så är det stöd och råd,
sällskap och stöd vid myndighetsbesök och eventuellt skyddat boende. Man lyssnar på henne,
ifrågasätter henne inte, tar hennes parti och stöder hennes egna beslut. Detta menar jag man
kan koppla till empowerment på så sätt att det handlar om att se de som tar kontakt som sub-
jekt i sina egna liv och inte som objekt för jourens verksamhet. Det är tjejen själv som ”äger
sitt liv", definierar vad hon behöver hjälp och stöd med och vad som ska bli nästa steg för
henne att ta. Enligt Starrin  kan också begreppet socialt stöd kopplas till empowerment och
socialt stöd med syfte att stärka självtilliten anser jag kan vara det som betecknar tjejjourens
arbete med de enskilda tjejerna.

På gruppnivå

När det gäller gruppverksamheten så har man stödgrupper, tjejgrupper, kurser i feministiskt
självförsvar, öppet husverksamhet samt läger och utbildningar. Den grundläggande jour-
utbildningen sker i studiecirkelform. Syftet med denna verksamhet är att tjejerna ska hitta sin
egen styrka, få stärkt självkänsla, berätta själva och lyssna på andra och därigenom bli
medvetandegjorda, skapa handlingsberedskap och få bättre verktyg för att kunna hantera
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vardagens förtryck. Detta sker enligt min mening genom de begrepp som Starrin menar kan
kopplas till empowermentmodellen. Delaktiga är tjejerna på så sätt att de har möjlighet att
påverka det som händer i gruppen. De kan påverka vad som ska göras och diskuteras. I
studiecirkeln kan tjejerna påverka vilka ämnen som tas upp och studiecirkelformen bygger på
att alla deltagare är aktiva och allas kunskap värdefull. I det empowermentinriktade arbetet
betonas också de horisontella relationerna och man tar avstånd från över- och underordning.
Hjälp - till - självhjälpsgrupper typ stödgrupper, tjejgrupper och studiecirklar kan ses som
sådana horisontella relationer. Här är personliga erfarenheter och dialog källor till kunskap.
Självtilliten växer när någon lyssnar på det man har att berätta, när man inte blir ifrågasatt och
när man får bekräftelse av de andra i gruppen. Detta är också syftet med stödgrupperna. Även
feministiskt självförsvar syftar till ökad självkänsla. Ur denna gruppverksamhet och grupp-
gemenskapen kan känslor av ökad makt och kontroll över det egna livet och mod att våga en
förändring växa fram. Även mod att arbeta mera utåtriktat för att förändra samhällsstrukturer.
Som en följd av detta växer stoltheten. En av tjejerna på tjejjoursläger uttryckte det så här:
”Tankarna snurrar... Jag är berörd. Jag är arg. Jag är lycklig. Jag är stolt över er alla som
kämpar” (www.roks.se).

På samhällsnivå

Den förebyggande verksamheten på samhällsnivå kan förstås som ett resultat av, eller som en
naturlig fortsättning på, den övriga verksamheten. I det feministiska synsättet finns också
viljan att förändra, inte bara förstå och förklara. Därför går man ut till skolor, fritidsgårdar,
kyrkor, ungdomsmottagningar, är med på föreningsdagar, ordnar demonstrationer, möten
m.m. för att försöka förändra de synsätt, normer och värderingar som man menar är grunden
till kvinnoförtrycket. Det som tjejjourerna gör kan beskrivas som att de ”tar tag i saker”, ”man
tar kollektivt kommandot”, för att anknyta till Starrin i Forsberg och Starrin (1997), för att
påverka och förändra. Man väntar inte ”på tillåtelse” och inte heller på att någon annan ska
göra det. Det är detta som empowerment handlar om. Att människor tar makten över sina
egna liv och att man tror att man har makten att kunna åstadkomma en förändring, både i sitt
eget liv och i ett större sammanhang.

Empowerment omfattar enligt Starrin (ibid) aktiviteter som handlar om att människor ska få
ökad kontroll över sina liv. Ordföranden i tjejjouren Cayenne i Örnsköldsvik menar också att
arbetet i tjejjouren handlar om  att stärka tjejerna ”att ta egen kontroll över sina liv/empower-
ment”. Detta kan innefatta dels en utveckling mot ett speciellt sätt att tänka om sig själv t.ex.
att man känner sig värdefull och att man har tillit till sig själv och andra, dels att man upp-
märksammar att samhället med sina strukturer faktiskt kan förändras. Empowerment är på så
sätt både process och mål och refererar både till människans inre och yttre. Jag menar därför
att tjejjourernas arbete kan förstås utifrån empowermentbegreppet.

Ett annat sätt att förstå  tjejjourernas arbete är att ta hjälp av Levin (Forsberg & Starrin 1997)
och (Swift & Levin, 1987). Levin diskuterar vad som krävs för att en grupp för sig ska bli en
grupp i sig och han gör det i anslutning till hur ett klassmedvetande växer fram. Han tar upp
tre utvecklingsstadier. I det första stadiet blir man kunskapsmässigt medveten om hur makten
är fördelad i det sociala systemet, vilken position man själv har i samhället och vilka intressen
man själv har i detta system. Detta stadium kallas det kunskapsmässiga stadiet. I det andra
stadiet vidgas medvetenheten till att också omfatta känslor. Man blir medveten om de egna
känslorna till de dominerande grupperna i samhället och till den position man själv har. Det
kan vara känslor av lojalitet eller missnöje. Det andra stadiet kallas det känslomässiga stadiet.
I det tredje stadiet finns viljan att förändra maktfördelningen i syfte att förändra de egna
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sociala förhållandena och därmed också flytta fram sina egna positioner i samhället. Syfte
med det är att förverkliga sina egna intressen. Det tredje stadiet kallas det viljemässiga stadiet.

Översatt till tjejjourernas arbete kan det första stadiet, det kunskapsmässiga stadiet, vara det
stadium där tjejerna får sin verklighet och sina erfarenheter tolkade utifrån det feministiska
perspektivet. D.v.s. orsaken till att tjejerna blivit utsatta för t.ex. sexuella trakasserier är inte
deras eget individuella fel utan något som måste förstås utifrån ett samhällsperspektiv där
ojämlika maktförhållanden mellan tjejer och killar är en viktig ingrediens. I det andra, det
känslomässiga stadiet, omfattar medvetenheten också känslor av t.ex. lojalitet och missnöje.
Detta steg kan tänkas motsvara det steg tjejer tar när de blir aktiva i tjejjourens arbete eller när
de väljer att åka med på ett läger. Solidariteten med andra tjejer i samma situation väcks,
känslor av systerskap växer fram och missnöje med den underordnade positionen och
killars/mäns behov av makt och kontroll uttrycks. I det tredje stadiet, det viljemässiga stadiet,
sker en aktiv handling för att förändra dessa förhållanden. Man går ut i samhället och
informerar, argumenterar och diskuterar det man uppfattar som orättfärdigt och försöker  att
förändra.

Enligt Levin (ibid) är varje steg en nödvändig förutsättning för de fortsatta stegen och varje
steg bygger på det föregående. Människor måste alltså först vara medvetna om sina egna
intressen och kompetenser och om rådande objektiva sociala villkor innan de kan förväntas
visa solidaritet med andra som har liknande intressen. Det kunskapsmässiga stadiet skapar den
energi som behövs för handling. M.a.o. måste tjejer först bli medvetna om att det inte är deras
eget fel, de måste få en annan förklaringsmodell (en feministisk?!) att tolka sin verklighet
utifrån. Sedan kan de gå med i tjejgrupper/åka på läger/delta i feministiskt självförsvar etc.
och där få den kraft, energi och positiva vrede som behövs för att arbeta för ett bättre och
rättvisare samhälle. 
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7. Social förändring är möjlig

Samhället och det egna livet går att påverka och förändra

Frågeställningen som jag inledde detta arbete med löd; Vad är det som gör att man i
tjejjourerna kan förena/förenar arbetet med att hjälpa utsatta tjejer med arbetet att förändra
samhället? Utifrån det jag kommit fram till i analys och tolkning anser jag att jag fått svar på
min fråga. Tjejjourerna har ett stödarbete för enskilda tjejer som tar kontakt med dem. De har
också en verksamhet för tjejer i grupper av olika slag. När det gäller det samhällsförändrande
arbetet kan man säga att de utför ett förebyggande och opinionsbildande arbete i närsamhället,
i sin egen kommun. Det mera övergripande förändringsarbetet med att påverka lagstiftning
m.m. drivs av riksorganisationen som bl.a. bevakar utredningar och skriver remissvar. Det
som gör att man kan förena dessa arbeten med varandra är att man i sitt arbete använder sig av
teorier som lägger orsakerna till de missförhållanden man vill förändra, på en samhällelig,
strukturell nivå. Detta gör att det samhällsförändrande, politiska arbetet blir en självklar följd
av den kunskap och de insikter man har och får i arbetet med tjejerna och i den verksamhet
man själv deltar i som aktiv jourtjej. Feminismen är en samhällsteori som innebär att man
både vill förstå, förklara och förändra förhållanden. Man söker bakomliggande gemensamma
faktorer i samhället för att förstå våldet mot kvinnor. Man utgår från samhällets makt-
strukturer och därför också genusordningen för att förstå problemets helhet. Feminismen i
allmänhet och radikalfeminismen i synnerhet, kan bli/blir det teoretiska förhållningssätt man
använder sig av när man analyserar maktförhållanden i samhället. I detta förhållningssätt
ingår också att se kön/genus som något konstruerat, något tillskapat. I och med att man ser
detta med att vara kvinna eller man och kvinnligt/manligt som något som inte är en gång för
alla givet utan något som faktiskt går att påverka och förändra blir också arbetet med att
förändra detta en given uppgift. Om man ansåg att kvinnligt/manligt eller vad en kvinna och
en man är som något absolut givet och förutbestämt skulle det inte vara motiverat att arbeta
för en förändring av samhällsförhållanden.

Dessa teoretiska utgångspunkter tillsammans med att tjejjourernas arbetssätt kan förstås
utifrån empowermentmodellen med bl.a. jag – du relationer, mobilisering av resurser, dialog
och eldsjälar som driver arbetet och Levins tre utvecklingssteg, gör att man kan arbeta på alla
de tre nivåerna. Dessa nivåer, individ-, grupp – och samhällsnivån är också förutsättningar för
varandra och alla delarna är lika nödvändiga. Feminister inom kvinno - och tjejjoursrörelsen
menar dessutom att ideologi och arbetssätt hänger nära samman med varandra. Eftersom man
är en feministisk organisation arbetar man, menar man, med en platt organisation utan hierar-
kier. Man arbetar också mycket med allas delaktighet i alla beslut, ser sig själva och andra
tjejer/kvinnor som bärare av viktig kunskap och som experter på sina egna liv. Man arbetar
med drama som metod där delaktighet är ett viktigt begrepp m.m.

Hur man praktiskt arbetar – olika modeller

Praktiskt arbetar man så att vissa dagar på bestämda tider har man telefonjour då man tar emot
samtal. Detta är också grunden för att man ska få kalla sig tjejjour. På andra tider gör man
sedan det andra arbetet. Naturligtvis måsta man här avväga hur mycket tid man ska avsätta till
telefonjour, om man ska ha telefonen öppen en eller flera dagar och hur många timmar varje
gång, beroende på hur man prioriterar vilket arbete som viktigast; arbetet med de enskilda
tjejerna eller det utåtriktade arbetet. Det finns också olika jourmodeller för kvinnojourer
beskrivna i Jeffner (1999). Dessa kan också användas om tjejjourerna menar jag. Filantropi-
modellen är den modell där man i första hand hjälper eller tar hand om enskilda kvinnor.
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Mycket av arbetet är också inriktat på yttre hjälp som t.ex. att ordna med ekonomiska frågor.
Arbetet här är förankrat inom en feministisk tradition som menar att kvinnor ska hjälpa
kvinnor. Arbetet i filantropimodellen är inriktat på att stödja offer, alltså stödja kvinnor som
blivit utsatta för våld. I denna modell måste man prioritera tillgänglighet, d.v.s. man väljer
kanske att ha telefonen öppen relativt mycket och inte satsa lika mycket på det utåtriktade
arbetet. I aktivistmodellen handlar det om gräsrotsaktioner, hjälp till självhjälp och delaktighet
med de utsatta kvinnorna. Man har en bred och politiskt inriktad utgångspunkt, man försöker
arbeta med problemets kärna och man menar att det måste till djupgående förändringar i
samhället. Fokus på var de stora förändringarna måste ske kan variera, ibland är fokus på
ideologier och föreställningar, ibland på den ekonomiska situationen och ibland på det
politiska ansvaret. Ofta rör det sig om en blandning av dessa tre olika fokuseringar. Aktivist-
modellen är entydigt feministiskt förankrad d.v.s. det finns en medvetenhet om förhållanden
mellan makt och kön samt en vilja att förändra detta och enligt Jeffner (ibid) arbetar de flesta
kvinnojourer utifrån denna modell. Det innebär att man vill arbeta för att förändra alla
kvinnors position i samhället och inte bara de som varit utsatta för sexualiserat våld. Här
kanske man istället begränsar telefontiden till förmån för ett utåtriktat arbete. Vad jag har
funnit i min studie är att samtliga tjejjourer jag har tittat på har verksamhet på alla tre nivåerna
men var betoningen för de enskilda jourerna ligger är svårt att dra någon definitiv slutsats om.
Möjligen kan man säga att tjejjourerna också arbetar utifrån aktivistmodellen, i alla fall vill
man framstå så. Det kanske är så att det sättet att arbeta är det ”rätta sättet” inom ROKS. I alla
fall vill nog de mest radikala feministerna hävda att det är så.

Olika teoretiska utgångspunkter ger skilda arbetssätt

Det finns också teorier som lägger förklaringen för missförhållanden på individ - eller
gruppnivå. Dessa förklaringsmodeller gör inte det politiska förändringsarbetet lika aktuellt
och brännande. Man kanske hellre vill satsa sina resurser på att tjejer och kvinnor (och pojkar
och män) kan få krisbearbetning genom samtal och terapi. Jag anser inte det behöver vara
någon konflikt mellan dessa synsätt när det gäller de enskilda individerna. Som förklarings-
modeller står samhällsteorier, system- (grupp) teorier och teorier som lägger förklaringar på
individuell nivå i motsats till varandra. På individnivå kan ju däremot en tjej som varit utsatt
för våldtäkt förstå det utifrån killars behov av makt och kontroll enligt feministisk teori,
samtidigt som hon efteråt kan behöva bearbeta denna upplevelse i samtal eller terapi. Att
bortse eller förneka detta vore konstigt eller okunnigt. Kanske inte tjejjouren i sig kan ge den
samtalshjälpen man då får man slussa vidare till andra som kan det bättre, menar jag. Och det
finns ju också tjejjourer som säger att de gör det. Naturligtvis måste det bygga på vad den
enskilda tjejen själv vill.

Det är de här olika förklaringsmodellerna det handlar om när man diskuterar Fadime
Sahindals död. Var det ett utslag av patriarkalt våld, alltså en förklaring på samhällsnivå, ett
utslag av en allmänt förtryckande kultur, alltså en förklaring på gruppnivå eller var det en
psykopatisk, sjuk mans handling, en förklaring på individnivå? ROKS tolkning är självklart
den att det är ett utslag av patriarkalt våld. Hur man tolkar mordet ger också följder för hur
man menar man ska arbeta för att förebygga våldet och för hur man i framtiden vill skydda
tjejer och unga kvinnor för att bli utsatta för detta våld.

Koppling till socialpedagogik – att utveckla livskompetens

Det som jag också finner intressant är den koppling som jag ser mellan tjejjourernas sätt att
arbeta med tjejer och socialpedagogiskt arbetssätt. I tjejjourerna arbetar man med tjejerna som
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individer men också med de sammanhang där tjejerna finns t.ex. skola, fritid och samhället i
stort. Här vill jag anknyta till Madsen (1999) när han framhåller att socialpedagogiken inriktar
sig inte bara på individen utan arbetar också med hennes omgivning och livsvillkor, alltså ett
arbete på individ -, grupp – och samhällsnivå.  

Om man ser på den process som tjejjourernas arbete utgör och som en enskild tjej kan genom-
gå från det att hon tar kontakt tills dess hon själv är med och arbetar för en politisk förändring
skulle man med Madsens terminologi kunna kalla det för ”dannelseprocessen” där målet är
”dannelsen”. Målet är utvecklandet av solidaritet, självbestämmande och medbestämmande.
Begrepp som också kan beteckna det som sker i tjejjourerna och som också är uttryck för
empowerment. Om man tolkar tjejjourernas arbete på detta sätt och det anser jag man kan
göra, kan det också jämföras med Madsens syn där socialpedagogiken kan förstås som en
process i vilken man tillför och utvecklar personliga resurser hos människan med målsätt-
ningen att utveckla livskompetens som ska hjälpa henne att leva ett självständigt liv. Social-
pedagogiken medverkar på så sätt till personlig växt och utveckling och så kan man kanske
också tolka det som sker med tjejerna i tjejjourens arbete när det är som mest positivt och
framgångsrikt.

Slutsatser

Utifrån ovanstående resonemang drar jag slutsatserna; 

att för att arbeta med både individer, grupper och samhällsförändrande arbete i ett och samma
sammanhang behöver man använda sig av samhällsteorier,

att samhällsteorier behöver kombineras med teorier på grupp- och individnivå t ex
empowermentmodellen om man vill förstå ett arbete som tjejjourernas, 

att feministisk teori är en samhällsteori man kan använda sig av om man vill studera
maktskillnader mellan män och kvinnor i samhället 

att feministisk teori också innebär ett perspektiv som gör att man väljer ett visst sätt att
organisera sitt arbete på och ett visst pedagogiskt förhållningssätt, 

att det finns likheter mellan feministiskt förhållningssätt och socialpedagogiskt
förhållningssätt, båda syftar till empowerment för dem som deltar i arbetet och

att den socialpedagogiska utbildningen av den anledningen mera borde uppmärksamma
feministisk teori och vad den innebär för samhällsanalysen och det pedagogiska
förhållningssättet



39

Referenslista

Litteratur:

Abbott, P., & Wallace, C. (1998). Introduktion till sociologi – feministiska perspektiv. Lund:      

      Studentlitteratur.

Andersson, A-C., Carlsson, E-M., & Sundvall, M. (1999). Pojkars och mäns sexualiserade   
      våld mot flickor och kvinnor – ett osynliggjort samhällsproblem. Tjejjouren Amanda i  
      Luleå och tjejjouren i Östersund. Stockholm: ROKS.

Berg, E. (1990). Olika teoretiska perspektiv och begrepp inom könsteoretisk forskning -  
      en introduktion (Forskningsrapport TULEA 1990:25). Luleå: Tekniska Högskolan.

Berglund, M., Folke, C., Forslund, S., & Hassel Calais, E. (1995). Upphöjd eller tillplattad – 
       en metodhandbok om organisationsform och ideologi. Stockholm: ROKS.

Björk, N. (1996). Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier.  
       Wahlström & Widstrand.

Börjeson, A. (1998). Flickorna och frigörelsen. Forskning om flickor och arbete med  
        tjejprojekt. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Teori, forskning, praktik. 
        Lund: Studentlitteratur.

Holmberg, C., & Bender, C. (1998). Våld mot kvinnor – män i kris. SoS- rapport 1998:6   
        Stockholm: Socialstyrelsen.

Holmberg, C., & Lindholm, M. (1995). Feministisk teori. I P. Månson (Red.), Moderna 
        samhällsteorier (4:e rev. uppl. s.212-238). Smedjebacken: Prisma.

Jeffner, S. (1999). Kvinnojourskunskap. En översikt av kvinnojourernas kunskap om  
        sexualiserat våld, speglad mot aktuell forskning. Stockholm: ROKS.

Larsson, R. (1997). Politiska ideologier i vår tid. Lund: Studentlitteratur.

Ljung, M. (1998). Feministisk teori. I P. Månson (Red.), Moderna samhällsteorier – 
        traditioner, riktningar, teoretiker (5:e rev. uppl. s. 221 – 255). Smedjebacken: Prisma.

Madsen, B. (1999). Socialpaedagogik og samfundsforvandling, en grundbog. Copenhagen: 
        Gyldendal, Nordisk Forlag A/S.

Patel, R., & Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

         rapportera en undersökning (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Payne, M. (1997). Modern social work theory ( second ed.) London: Macmillan Press LTD.



40

Repstad, P. (1999). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (3:e uppl.)   
         Lund: Studentlitteratur.
Rosengren, M. (1998). Ett värdigt liv – om misshandlade kvinnors situation och den hjälp de   

         får. Stockholm: ROKS, Utbildningsförlaget, Brevskolan.

ROKS 10 år 1984 – 1994. (1994). Luleå.

Starrin, B. (1997). Empowerment som tankemodell. I E. Forsberg (Red.) & B. Starrin (Red), 
        Frigörande kraft – empowerment som modell i skola, omsorg och arbetsliv (s. 9-32). 
        Stockholm: Förlagshuset Gothia

Swift, C. & Levin, G. (1987). Empowerment: An emerging mental health technology. In 
        Journal of Primary Prevention, 8, 1-2, 71-94.

 Tjejjourskunskap – handbok för er som vill arbeta med tjejer - en metodhandbok från  
        Stockholms tjejjour. (2000). Stockholm: Stockholms Tjejjour.

Tidskrifter:

Hirdman, Y. (1988). Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning.  
       Kvinnovetenskaplig tidskrift, 3, 49 - 63 .

Tidningsartiklar:

Bergsten, J. (2002, mars nr 5). Tjejjouren – redo att stötta dem som mår dåligt. Skolvärlden,     

       s.22-23. (om tjejjouren Olivia i Alingsås)

Sohlander, A. (2002, mars, 25). Sluta tafsa killar!  Aftonbladet, s.1, 10-11.

Elektronisk information:

[www dokument]. URL http://roks.se/

Opublicerat material:

Riksförbundet för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige: verksamhetsberättelser 1999 och
2000

Tjejjouren i Falun: broschyr om tjejjouren

Tjejjouren på Gotland: verksamhetsberättelse 2001, verksamhetsplan 2002

Tjejjouren Vulcana i Gävle: broschyr om tjejjouren

Tjejjouren i Karlskoga/Degerfors: broschyr om tjejjouren, verksamhetsberättelse 
Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors 2001

Tjejjouren i Karlstad: arbetsmaterial om Karlstads Tjejjour

http://roks.se/


41

Tjejjouren Cayenne i Örnsköldsvik: broschyr om tjejjouren, verksamhetsberättelse 2001,
arbetsmaterial för föreningsfestival 2001, tjejjourskurs 2002 

Högskolan i Trollhättan / Uddevalla
Institutionen för Individ och Samhälle

462 28 Vänersborg
Tel. 0521 - 26 40 00   Fax 0521 - 26 40 99



42

www.htu.se


	Empowerment

