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Sammanfattning 
Denna uppsats är en studie av en tjejjoursverksamhet med syftet att undersöka på vilket sätt 

arbetet vid en tjejjour skulle kunna ses som exempel på empowerment. En tjejjour är en 

frivillig organisation för tjejer som arbetar med att hjälpa andra tjejer. Empowerment är ett 

brett och mångtydigt perspektiv som används i alla möjliga sammanhang. Jag redogör därför 

inledningsvis olika sätt att definiera empowerment och utvecklar min egen syn på 

empowerment i relation till min studie.  

 

Jag har valt att se empowerment både som process och resultat. Mina frågeställningar ämnar 

till att svara på vilka förhållningssätt inom tjejjouren som skulle kunna tolkas för ett uttryck 

för ett empowermentperspektiv och vilken typ av empowerment som används inom tjejjouren. 

För att besvara mina frågeställningar har jag genomfört en kvalitativ studie och således 

intervjuat tre tjejer som arbetar på en tjejjour. 

 

Jag har använt mig av meningskoncentrering och innehållsanalys för att analysera resultaten 

från min studie. Dessa mynnade ut i nio olika kategorier. Jag har även sett att beroende på 

vilken position man intar så ser empowerment begreppet annorlunda ut, även om det i 

grunden för alla olika definitioner finns en positiv människosyn samt att empowerment 

begreppet kan ha både en politisk och terapeutisk ansats. Jag använder även Busch och 

Valentines begrepp möjliggörande, ihoplänkande av grupper, katalyserande och förberedande 

för att analysera mitt resultat. Men även andra teorier av Trädgårdh, Freire, Sadan och Carr.  

  

Nyckelord: Empowerment, tjejjour, Paulo Freire, hermeneutik, feminism, normkritiskt 

tänkande.   



Abstract 
This paper is a study of a young women’s empowerment center and, the paper explores how 

their work could be seen as examples of empowerment. A young women’s empowerment 

center is a voluntary organization consisting of young women helping other young women. 

Empowerment is a broad and ambiguous perspective used in all sorts of contexts. I initially 

explain different ways to define empowerment and develop my own vision of empowerment 

in relation to my study. 

 

I’ve chosen to see empowerment as both a process and as a result. My questions intend to 

respond to if their work could be interpreted as an empowerment perspective and what type of 

empowerment being used in the selected girl’s empowerment center. To answer my questions, 

I conducted a qualitative study and interviewed three girls working at a young women’s 

empowerment center. 

 

I have used sentence concentrator and content analysis to analyze the results of my study. 

This resulted in nine different categories. The theories/perspectives I’ve used are Valentines 

and Busch terms enabling, linking groups, catalyzing and priming. I also used Trädgårdh, 

Freire, Sadan and Carr.  I’ve also seen that depending on what position you occupy you may 

see empowerment differently, although the basis for all the different definitions is a positive 

view on people. Empowerment can have both a political and therapeutic approach. 

 

Keywords: Empowerment, young women’s empowerment center, Paulo Freire, hermeneutics, 

feminism, standard critical thinking.
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Inledning 

Inom socionomyrket hör man talas om empowerment i diverse sammanhang, bland annat som 

ett förhållningssätt i mötet mellan klient och socialarbetare. Vi har lärt oss att empowerment 

kan innebära strategier för att åstadkomma hjälp till självhjälp och att det är ett nytt sätt att 

tänka, en ny attityd i mötet mellan socialarbetare och klient. Om du googlar på empowerment 

så får du ungefär 49 miljoner träffar, vilket visar på att det är ett stort och brett begrepp. Det 

har i media påtalats som det nya ”modeordet” och har används i en mängd olika sammanhang, 

både i politik, inom skola och diverse områden i samhället. Samtidigt som intresset för 

tjejjourer verkar ha ökat och det har blivit stort med tjejjoursverksamheter i övrigt. Jag kom i 

kontakt med tjejjouren av en slump. De tjejer som jobbade där beskrev sitt arbete på ett sätt 

som påminner mycket om empowerment och det var så jag bestämde mig för att undersöka 

detta och se hur pass mycket av deras arbete som kan tolkas som empowerment. En tjejjour är 

en organisation som har ett tydligt uttalat mål att ”stötta och peppa” unga tjejer, på engelska 

kallas tjejjourverksamhet för ”young women's empowerment centers”.  

Empowerment 
 Empowerment är ett begrepp vars betydelse är mångfasetterad och skiftande beroende på i 

vilket sammanhang det används. Empowerment begreppet kan ha både en terapeutisk och 

politisk ansats. Till den terapeutiska ansatsen hör allt som har med stöttning och stärkande av 

individens självkänsla till. Den politiska ansatsen handlar mer om att se empowerment som 

något som kan ske på en strukturell nivå, bland annat genom folkbildning (Trädgårdh 2000). 

Risken finns att man bara ser den terapeutiska ansatsen och mycket i empowerment begreppet 

kan då gå förlorat. Jag har valt att i denna uppsats studera tjejjoursverksamhet med syfte att 

undersöka på vilket sätt arbetet vid en tjejjour skulle kunna ses som exempel på 

empowerment arbete i praktiken. I denna uppsats kommer båda dessa aspekter, empowerment 

som terapeutisk ansats och empowerment som politisk ansats att vara centrala (Trädgårdh 

2000). 

Vad är en tjejjour? 
En tjejjour är en organisation som arbetar med att stötta unga tjejer. De flesta jourarbetare är 

unga tjejer och de har alla olika bakgrund och utbildning. Det som är gemensamt för alla 

jourtjejer är att de har alla genomgått en tjejjoursutbildning. Det är en frivillig organisation 

som vänder sig till alla som väljer att definiera sig som tjejer. De har jour via telefon, 
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frågelåda och chatt. Det finns även de tjejjourer som kan träffa tjejer och prata i 

”verkligheten” (www.tjejjouren.se). 

 

Tjejjourerna ska lyssna och uppmuntra de tjejer som ringer/skriver till dem. De är grenar till 

den stora huvudorganisationen Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR). SKR har 

cirka 20 tjejjourer som medlemmar. En annan kvinnoorganisation som majoriteten av 

tjejjourerna tillhör är Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Allt 

som allt finns det cirka 60 tjejjourer i Sverige och alla dessa har en feministisk grundsyn 

(http://www.kvinnojouren.se/). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa fenomenet empowerment utifrån verksamheten vid en 

tjejjour. Genom att lyfta fram olika exempel på metoder, strategier och förhållningssätt i den 

studerade tjejjourens verksamhet som kan definieras som empowerment vill jag få en 

fördjupad förståelse av fenomenet empowerment och hur detta kan se ut i en praktisk 

verksamhet. 

 

För att utreda detta syfte så användes följande frågeställningar: 

 

Vilka exempel på förhållningssätt i den studerade tjejjouren skulle kunna tolkas som ett 

uttryck för ett empowermentperspektiv? 

 

Vilken typ av empowerment används i tjejjouren? 

Disposition 
Denna uppsats är uppdelad i fem olika avsnitt. Inledningen är det första avsnittet och 

innehåller en kort beskrivning av empowerment, vad en tjejjour är samt syfte och 

frågeställningar. 

 

Under Bakgrund har jag sammanfattat tidigare forskning och teori. Jag börjar med att 

beskriva olika övergripande definitioner av empowerment. Därefter diskuterar jag 

maktaspekten inom empowerment. Jag diskuterar även huruvida empowerment kan ses som 

ett resultat eller en process. Efter detta följer empowerment som motmakt och Freires begrepp 

kritiskt medvetandegörande samt ett avsnitt om empowerment som feministisk strategi. 

  

http://www.tjejjouren.se/
http://www.kvinnojouren.se/
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Metodavsnittet innehåller tillvägagångssätt, urval, informationssökning, analysmetod, etiska 

aspekter, informanter, validitet och reabilitet, hermeneutiskt förhållningssätt samt analys 

metod. Därefter kommer mitt analysresultat. Jag har genom meningskoncentrering och 

innehållsanalys kommit fram till olika kategorier som man tänkas vara grunden för 

empowerment inom tjejjouren. Detta mynnade ut i nio olika kategorier Åsikter om 

Empowerment, Normkristiskt tänkande, Systerskap, självkänsla och självförtroende, 

Medvetandehöjande strategier, Feministisk grundsyn, Terapeutisk ansats, Uppmuntra och 

stötta tjejer-individuellt och i grupp, Att arbeta ideellt och Förändringsarbete. I 

Slutdiskussionsavsnittet finns slutsatser och praktiska implikationer för vidare forskning. 
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Bakgrund 
I detta avsnitt finns teori och tidigare forskning på området. Avsnittet inleds med två olika 

definitioner av empowerment. Därefter tar jag upp empowerment i relation till 

kvinnojoursverksamheter. Längre fram behandlas teoretiska verktyg som jag kommer 

använda vid analysen av min studie. Dessa teoretiska verktyg är möjliggörande, 

ihoplänkande, katalyserande och förberedande. Jag använder också Trädgårdh, Freire, Sadan 

och Carr. Därefter kommer en sammanfattning av det viktigaste från teorin och den tidigare 

forskningen. 

Empowerment = makt över sitt liv 
Det finns en del forskare som inriktat sig på forskning om Empowerment. En av dessa är 

Bengt Starrin som är professor inom socialt arbete. En annan är Ole-Petter Askheim som är 

forskare inom ämnet funktionshinder och har skrivit flera böcker om empowerment. Starrin 

och Askheims definition av empowerment utgår från att empowerment handlar om att få 

individer eller grupper i en maktlös position att känna att det har makt över sina liv. 

”Empowerment, dvs. att tillskansa sig styrka och kraft, men också makt, betyder i 

denna kontext att personer eller grupper, som befinner sig i en maktlös position, ska 

skaffa sig styrka som kan ge dem kraft att komma ur maktlösheten. Genom denna 

mobilisering ska de bli i stånd att motarbeta de krafter som håller dem nere och 

därigenom få mer inflytande över sina liv. Empowerment uttrycker därmed både en 

målsättning och de medel som krävs för att nå dessa mål” (Askheim & Starrin, 2007, 

s18) 

 

Starrin (2007) menar att det finns ett stort antal drag som kännetecknar empowerment. Starrin 

menar att för en adekvat förståelse av vad empowerment är att emotionella aspekter också tas 

i beaktande. Starrin menar även att empowerment gynnas i situationer där det finns 

gemenskap, tillit, goda och trygga relationer. Denna trygga och goda relation ger emotionell 

energi och det är endast då man kan tala om empowerment. 

 

Det finns frågor kring vad man egentligen menar när man vetenskapligt använder begreppet 

och när man använder sig av empowerment i praktiken. Starrin & Askheim (2007) menar att 

om man vill åstadkomma en förändring av orättvisor i samhället måste man först granska dem 
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och synliggöra dem för att kunna göra något åt dem. Orättvisor handlar om en maktobalans 

och empowerment kan vara ett steg närmare att kunna göra en förändring av dessa.  

 

Denna variant av empowerment kan ses som en etablering av motmakt. Utgångspunkten är att 

stärka individer och grupper så att de får kraft att ändra de villkor som gör att de befinner sig i 

en svag och maktlös position. I praktiken handlar det om att få igång processer och aktiviteter 

som stärker människors självkontroll. Detta leder in sin tur till att individerna får större 

självförtroende, bättre självbild, mer kunskap och färdigheter. Utifrån denna syn utgår man 

även ifrån att samhälleliga strukturer är skapade av människan. En viktig del inom denna 

riktning är att skapa en medvetenhet hos individen om sambandet mellan den egna 

livssituationen och yttre samhälleliga förhållanden. Det är även viktigt att se att många delar 

samma situation och att man inte är ensam. Detta ökade medvetande ska sedan leda till 

handling (Askheim 2007). 

Empowerment som kritiskt medvetande och etablering av motmakt 
En person som har haft stort inflytande inom den empowerment tradition som lyfter fram 

vikten av kritiskt medvetande och etablering av motmakt är den brasilianska pedagogen Paulo 

Freire. Freire arbetade i Brasilien bland fattiga lantarbetare som var i en situation som gjorde 

dem apatiska på grund av deras okunskap om hur de kom sig att de befann sig i den 

situationen som de var i. De var offer för ekonomiskt, politiskt och socialt förtryck. På grund 

av detta menade Freire att de fick små möjligheter att utveckla kritiskt medvetande eller att 

reagera mot orättvisor. Freire menar att för att kunna övervinna förtryck så måste individer bli 

klara över dess orsaker. Detta för att människan sedan ska kunna skapa en ny situation för ett 

rikare liv (askheim ibid). Det centrala för Freire är begreppet kritiskt medvetandegörande. 

Kritiskt  medvetandegörande är enligt Freire viktigt för människors kamp för frigörelse när de 

vill bli fria från förtryck. Det är väsentligt att dessa får en kritiskt medvetenhet om förtrycket. 

Enligt Freire är detta en nödvändighet då dessa individer ibland lever i förtrycket och ser det 

som deras verklighet samt att det inte finns några andra alternativ. Freire menar att om man 

ska kunna gå emot detta måste de ställa sig över det och gå emot. (Freire 1972) 

Freire menar att medvetengörande kan skapas genom undervisning som ger individen chansen 

att se politiska, sociala och ekonomiska motsättningar. Detta för att de sedan ska kunna 

bekämpa de sidor av makten som skapar förtryck. Att de förtryckta själva måste kämpa för sin 

frigörelse är ett resultat av medvetandegörandet. Människor måste bli medvetna om hur 

förtrycket fungerar för att kunna föra kampen för frigörelse. Freire menar att processen för 
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medvetandegörande sker genom ett kollektivt delande av erfarenheter, detta blir sedan 

utgångspunkten för ett kollektivt handlande. Den gemensamma handlingen och organisation 

från botten blir ett rationellt svar på maktutövning och förtryck uppifrån. Detta är 

empowerment som etablering av motmakt (Askheim ibid). Det är då fokus på sambandet 

mellan individen och samhället, att man ser till den enskilda personens livssituation och 

strukturella förhållanden i samhället. 

 

Som tidigare nämnt går empowerment som medvetandegörande och motmaktsperspektiv ut 

på att få grupper och personer som är i maktlösa positioner att känna sig stärkta så att de får 

kraft att förändra sin situation. Askheim (ibid) menar att detta handlar om att i praktiken få 

igång processer och aktiviteter som kan förstärka individernas självkontroll, vilket i sin tur 

kan leda till att personer får en bättre självbild, större kunskaper och färdigheter samt bättre 

självförtroende. För Askheim innebär även ett empowermentperspektiv att lyfta fram den 

utsattas position som något som är skapat av strukturer i samhället. De är ett resultat av 

historiska processer och inte bara något som finns där naturligt. 

Empowerment- mikro och makronivå 
Sadan (ibid) är en annan forskare inom socialtarbete som intresserat sig för empowerment. 

Sadans empowerment begrepp har liksom Freire en politisk ansats. Enligt Sadan (ibid) är 

empowerment teori en av de nyare sociala teorier som försöker kombinera det sociala och 

personliga, det individuella och samhället även, kallat mikro och makroempowerment. På 

mikronivå, alltså för individen, är empowerment en process av ökad kontroll och en övergång 

från en maktlös position till en med mer makt. Empowerment på makronivå är en kollektiv 

social process som går ut på att grupper, organisationer och samhällen får mer makt att 

exempelvis delta i beslutstagande på politisk nivå. 

Sadan (ibid) menar att förutom dessa två olika nivåer av empowerment så behöver vi utveckla 

en teoretisk mening av empowerment för professionellas yrkesutövning, genom vilken en 

abstrakt teori skulle kunna översättas till praktiska verktyg vid interventioner. 

 Empowerment som process eller resultat? 
Det finns en del olika perspektiv för hur man kan närma sig empowerment som begrepp och 

praktik. Enligt Carr (2003) har det sedan länge pågått en debatt bland forskare huruvida 

empowerment ska ses som en process eller som ett resultat och en del forskare menar att det 

är både och. De flesta teoretiker har dock beskrivit empowerment som en process. En process 
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i vilket man under en period med stöd av någon annan exempelvis en professionell 

samtalskontakt utvecklar och tar fasta på sina egna förmågor. (Carr ibid)  

  

Kabeer (2001) menar att det alltid finns en maktaspekt närvarande i empowerment begreppet. 

Hon menar att ett sätt att tänka på makt är möjligheten för individen att göra val, att vara 

maktlös kan då vara att förnekas att göra ett val. Vidare menar Kabeer (ibid) att empowerment 

hänger ihop med tillståndet av maktlöshet och refererar till de processer där individer som 

förvägrats att göra val får möjligheten att förvärva en sådan förmåga. Empowerment innebär 

alltså en förändringsprocess och enligt Kabeer (ibid) finns olika dimensioner av 

empowerment. Dessa dimensioner kan vara resurser (villkor), prestationer (utfall) och 

aktörskap (aktörskapsprocess). Resurserna kan likaså vara materiella, mänskliga eller sociala. 

Med det menas inte bara konventionella ekonomiska resurser utan även mänskliga och sociala 

resurser som avgör förmågan att kunna göra val (Kabeer ibid). 

 

Förmågan att göra val har mycket att göra med hur mycket handlingsutrymme individen 

upplever att denna har. Nedanför är en figur för empowerment i form av handelsutrymme. 

Individens handlingsutrymme är stort om man ser det objektivt, men det beror även på de 

formella möjligheter som finns tillgängliga och dennes förmåga att göra subjektiva val. 

Empowerment som process handlar om att öka snittytan, vilket kräver ökade formella 

möjligheter, förbättrat självförtroende och en större självkännedom för att ta vara på de egna 

resurserna (Westerlund 2007).  

 

Figur 1, Empowerment i termer av handlingsutrymme (Westerlund, sid. 94) 
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Detta kan vara ett exempel på när empowerment framställs som enbart en individuell 

psykologisk process av medvetandehöjning. Det blir enbart fokus på förstärknings och 

kraftdimensionen och inte av maktdimensionen. Detta tar inte itu med de kollektiva och de 

politiska dimensionerna i begreppet. Empowermentbegreppet har då en terapeutisk position 

(Askheim 2007). 

Empowerment som feministisk strategi 
Jag har inte funnit någon forskning om tjejjourer och empowerment, dock finns en del 

forskning på liknande verksamheter och hur de ser på begreppet empowerment. 

Tjejjoursverksamheter och kvinnojourer/kvinnoforum har en gemensam nämnare i 

kvinnorörelser, kvinnors emancipation och feminism. Kvinnorörelsen är ett exempel på en 

social rörelse som brukar förknippas med empowerment. 

 

Anna Tengqvist (2007) har genomfört en studie som är inriktad på praktiskt 

empowermentarbete med kvinnor. Hon genomförde en studie av ett antal 

empowermentverksamheter som stiftelsen kvinnoforum i Stockholm stod bakom. 

Kvinnoforum (KVF) som numera har gått i konkurs, arbetade i 20 år från 1988 till 2008 med 

att öka kvinnors och flickors inflytande i privat, arbets- och samhällsliv. I det praktiska 

arbetet, metodutveckling och samhällspåverkan fanns empowerment och genus som 

genomgående perspektiv, både i Sverige och internationellt. Att arbeta utifrån ett 

empowermentperspektiv innebar för KVF att de vill synliggöra och förändra maktstrukturer i 

samhället, att den gynnar alla grupper i samhället. 

 

Enligt Tengqvist (ibid) finns gemensamma förhållningssätt och arbetssätt i de empowerment 

verksamheter hon studerat. Detta framgår i den tidigare nämnda undersökningen av 

kvinnoforums tio verksamheter. I de olika verksamheterna beskriver alla på ett likartat sätt 

bakgrunden till varför de arbetat med ett empowermentperspektiv. 

 

Tengqvist (ibid) kom i studien fram till att de mest centrala förhållningssätten i empowerment 

arbete var att se alla människor som kapabla under rätt förutsättningar, att man ska fokusera 

på alla människors lika värde och rättigheter samt att synliggöra och förändra maktstrukturer 

för alla människors lika värde och rättigheter. En grupp som fått kämpa för sina rättigheter i 

samhället är bland annat kvinnor. 
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Empowerment som politisk-terapeutisk ansats  

 Lars Trädgårdh (2000) är professor i europeisk historia och han skriver i boken 

Empowerment och egenmakt om begreppets olika betydelse i olika sammanhang. Trädgårdh 

menar att empowerment begreppet kan ha både en politisk och en terapeutisk ansats. För en 

feminist kan dessa två mål sammanfalla, som i det klassiska uttrycket, det personliga är 

politiskt. Trädgårdh (ibid) menar här att empowerment i betydelsen förbättrad självkänsla kan 

vara ett självändamål lika mycket som det är ett medel för att uppnå ett kollektivt och politiskt 

mål. Det finns inom feminismen en blandning mellan politik och terapi och individens 

empowerment som är bundet till eller går via gruppens empowerment. 

 

Inom kvinnorörelsen har man kämpat mot subtila barriärer, som exempelvis det personliga 

förhållandet till man/maken och orättvisor gällande olika löner i arbetslivet. Trädgårdh (ibid) 

diskuterar vidare att detta bidragit till att det terapeutiska draget fått komma att spela en 

mycket betydande roll. Feministerna vill lägga ner energi på olika former av 

medvetengörande, dess mål är att omförhandla genuskontraktet på ett intimt och personligt 

plan. Detta medvetandegörande kan kopplas till Freires begrepp kritiskt medvetandegörande, 

som är en del i empowermentperspektivet. Kvinnorörelsen kämpade för kvinnors rättigheter 

genom att utbilda kvinnor för att dessa skulle bli medvetna om könsmaktsordningen i 

samhället. Kvinnorörelsens kamp mot den hegemoniska maskuliniteten är inte en fråga om 

lagar och regler utan handlar på ett djupare plan om en vägran att låta sig undertryckas och att 

bejaka den egna kraften, om empowerment, med andra ord. Det finns en vision om ett annat 

slags samhälle, mindre maskulint och mindre våldsamt. Trädgårdh (ibid) menar att vägen dit 

går via varje enskild kvinnas självanalys, att individuell och social förändring står väldigt nära 

varandra. 

 

Flera forskare har haft fokus på feminism och empowerment, en av dessa är Naila Kabeer 

som är professor inom utvecklingsstudier. Enligt Kabeer (2001) finns flera studier som har 

försökt mäta empowerment gällande kvinnor och ge det en klarare definition. Att ge en klar 

definition av empowerment kan vara svårt, kanske omöjligt. Enligt Kabeer kan detta vara en 

fördel för feminister som kan använda begreppet just för att det är odefinierat, medan andra 

kan ha svårt att acceptera det otydliga. 
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Busch och Valentines empowerment begrepp 
Busch och Valentine (2000) diskuterar i en studie de empowermentstrategier som 

socialarbetare kan använda för att hjälpa kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation. 

Busch och Valentine tar principerna för en empowermentpraktik i förhållande till 

misshandlade kvinnors behov och diskuterar vad detta får för konsekvenser för socialt arbete. 

Strategier för empowermentarbete med kvinnor som blivit misshandlade kan förklaras utifrån 

olika nivåer och för Busch och Valentine är empowerment en praktik som är relaterad till 

socialt marginaliserade grupper samtidigt som det handlar om att utveckla sociala reformer. 

Busch och Valentine menar att maktlösa individer och grupper upplever empowerment när de 

återfår makt och tillgång till resurser. 

 

För att åstadkomma empowerment kan en socialarbetare använda sig utav fyra strategier: 

möjliggörande, ihoplänkande av grupper, katalyserande och förberedande. 1De fyra 

strategierna av empowermentarbete med kvinnor som blivit misshandlade kan förklaras 

utifrån tre olika nivåer mikro- mezzo och makro. 

 

Möjliggörande innebär att fokus ligger på styrkorna hos individen eller grupperna. 

Möjliggörande på mikronivå för socialarbetaren kan vara att följa med kvinnan till i olika 

ärenden, då hon behöver extra stöd, exempelvis till en rättegång.  Det kan även vara att hjälpa 

kvinnan, och barn om de finns med i bilden (med skyddat boende). På mezzonivån, handlar 

det om att hjälpa familjen förstå hur våldet påverkar och utbilda allmänheten om detta. På 

makronivån finns utbildning om våld och färdighetsträning, att kvinnan kan genom detta bli 

mer självsäker och känna självkontroll. 

 

Ihoplänkning av grupper handlar om att föra samman individer som är i liknande situationer. 

Det skulle exempelvis kunna vara stödgrupper bestående av barn som upplevt pappans våld 

mot mamman. Det är baserat på antagandet att familjer och individer kan öka deras egen 

styrka genom att sammanföras med andra i liknande situationer. Detta kan hjälpa dessa 

familjer och individer att se nya perspektiv och möjligheter. Ihoplänkande av grupper på 

mezzonivå innebär att minska isolering och att arbeta för att utveckla samhället och på 

makronivå handlar det mer om att skapa en nationell opinionsbildning mot mäns våld mot 

kvinnor. 

                                                 
1 De engelska orden för dessa är enabling, linking groups, catalyzing och priming. De svenska begreppen är 

min egen översättning.  
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Katalysering på makronivå handlar om att ge extra resurser till personer och familjer så att de 

kan vara självständiga och ha makt över sin situation, förutsatt att de kan utnyttja sina 

befintliga resurser till fullo. Man kan tillexempel bidra med ekonomiskt stöd. Det kan även 

vara att hjälpa till med anställning och bostäder i en övergångsperiod. Katalysering på 

mezzonivå kan innebära att skapa nya program som ska motverka våld i hemmet och stiftning 

av nya lagar. Katalysering på makronivå innebär att finansiera forskning och att hantera frågor 

om könmaktsorättvisor. 

 

Förberedande innebär att socialarbetaren utbildar individen eller familjen om barriärerna och 

svårigheterna som kan uppkomma i vissa familjesystem som kan hindra dessa från att känna 

empowerment. Förberedande på mikronivå handlar om att ge valmöjligheter i situationen och 

att bidra med emotionellt stöd. På mezzonivå handlar det om att tillhandahålla grupper och att 

bidra med skydd samt att ge valmöjligheter. På makronivå är det frivilliga positioneringar av 

individer som har makt och resurser för att påverka den allmänna opinionen gällande 

utveckling av sociala reformer inom ramen för empowermentsbegreppet. 
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Metodavsnitt 

I detta avsnitt kan ni läsa om vilka metoder som används i min studie. Inledningsvis kommer 

en redogörelse för hur min informationssökning gått till. Jag beskriver sedan intervju som 

metod, därefter följer en redogörelse för mitt urval. Därefter följer en beskrivning av hur jag 

konkret gått tillväga då jag genomfört mina intervjuer samt min valda analysmetod. Jag 

kommer i detta avsnitt även att diskutera etiska aspekter, validitet och reliabilitet samt en 

illustration av analysprocessen. Avsnittet avslutas med en beskrivning av den studerade 

tjejjouren. 

Informationssökning 
Jag sökte artiklar på Uppsalas Universitetsbiblioteks söktjänst, då med sökorden 

empowerment tjejjour och womens empowerment center. Det förstnämnda gav inga träffar 

och det sistnämnda gav träffar men handlade inte om mitt ämne. Jag sökte dock på 

empowerment and women, som gav betydligt fler träffar, 11 348 stycken. Jag sökte även på 

empowerment practice, vilket gav 15 933 träffar. Av dessa använde jag till exempel en artikel 

av  Busch och Valentine,  Empowerment Practice: A Focus on Battered Women. 

 

Jag har även sökt böcker på Uppsala Universitets biblioteks hemsida. Det dök upp flera 

böcker om empowerment som kunde tänkas vara intressanta. 53 olika böcker med sökorden 

empowerment and women, av de 53 böckerna valde jag ut de som jag uppfattade som mest 

relevanta. Dessa böcker var Empowerment i teori och praktik, Empowerment och egenmakt 

och Discussing women's Empowerment.  Jag har även använt mig av socionomprogrammets 

kurslitteratur. 

Intervju som metod 
En intervju definieras av Kvale och Brinkmann 2007 som ett utbyte av åsikter mellan två 

personer som samtalar om ett tema som båda har intresse av, ett samtal som har en struktur 

samt ett syfte. Frågorna ska ha öppna svarsmöjligheter och ska ge människor chansen att säga 

sin åsikt om samma frågor (Bryman 2002). Intervjuerna är genomförda med en 

semistrukturerad intervjuguide (se bilaga). En semistruktererad intervju är en öppen 

intervjuform. Man har på förhand skrivna frågor i en viss ordning som man ställer till 

respondenten. När respondenten svarat på en fråga ber jagrespondenterna att utveckla sina 

svar då det är nödvändigt för att få ett så uttömande svar som möjligt, detta genom att ställa 
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följdfrågor och att vara aktivt lyssnande. Detta ger respondenten tillfälle att reflektera över 

frågor som dykt upp under intervjun (Kvale och Brinkmann 2009).  

 

På detta sätt kan man skaffa sig grundligt prövade kunskaper genom att ställa frågor och 

lyssna lyhört på svaren. Det är även viktigt att ställa lämpliga följdfrågor. Dessa 

forskningsintervjuer ska ses som ett professionellt samtal där kunskap konstrueras i 

interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade (Kvale & Brinkmann 2009). Kvalitativa 

metoder är flexibla och passar bra när man ska utveckla ny kunskap eller en djupare förståelse 

för ett ämne (Jacobsen 2007). 

 

Enligt Jacobsen 2007 kan man se sin intervjuguide som en kategorisering som gjorts på 

förhand.  Han menar att en intervjuguide innehåller den grundläggande kategoriseringen i och 

med de teman som tas upp i den. Detta ska vederbörande ha gjort mot bakgrund av andra 

undersökningar eller utifrån teoretiska antaganden. Jag har utgått från tidigare forskning om 

begreppet empowerment och hur det kan appliceras på olika nivåer samt organisationer. 

 

Det man måste tänka på när man har intervju som metod är att alla parters tillförlitlighet 

måste ifrågasättas. Man måste också ha i åtanke att alla individer har olika förmågor att 

uttrycka sig i tal. Intresset att ställa upp kan också variera och urvalet kan därför bli skevt. När 

man använder intervju som metod så är relationen mellan respondenten och intervjuaren 

central. Det gäller även att värna om den personliga integriteten och återge respondenten 

korrekt (Bryman 2002). 

Urval 
Jag valde att kontakta tjejjouren för min studie för att jag vetat om den sedan tidigare eftersom 

jag känner till personer som är aktiva inom verksamheten, ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Kvale 2007). Mitt urval av intervjupersoner bygger på de personer jag har kommit i kontakt 

med via personliga kontakter och via mail med den utvalda tjejjouren. Jag har som 

begränsning valt att utföra studien på en verksamhet, en tjejjour, i mån av tiden vi har på oss 

att genomföra våra undersökningar. 
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Genomförande av intervjuerna 
Min undersökning bygger på tre kvalitativa intervjuer med kvinnor som är aktiva eller vilande 

inom en tjejjour. Vilande innebär att en jourtjej har tagit ett uppehåll från jouren. Intervjuerna 

har genomförts under december månad 2011. Intervjuerna spelades in på band och varje 

intervju avrundades med frågan om respondenterna hade något att tillägga innan intervjun 

avslutades. Intervjuplats bestämdes av informanterna och alla valde att intervjuas på café.  

Hur jag gått tillväga i min analys 
Meningskoncentrering och innehållsanalys kan användas som analysmetoder av 

intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann 2009). Meningskoncentrering innebär att man sätter 

ihop intervjupersonens svar till kortare formuleringar. Detta genom att pressa samman långa 

uttalanden till kortare, där huvudinnebörden av det som sagts formuleras om i några få ord 

(Kvale & brinkmann ibid). 

 

Jag har även genomfört en innehållsanalys. En innehållsanalys består av fem steg (Jacobsen 

2007). Först ska man läsa igenom hela intervjun för att få en känsla av vad som sägs i texten. 

Detta för att kunna se och välja ut de naturliga meningsenheterna i texten så som de uttrycks 

av intervjupersonen. I det andra steget bör man formulera ett tema som dominerar en naturlig 

meningsenhet så enkelt som möjligt, en kondenserad meningsenhet. Det tredje steget innebär 

att man tematiserar uttalanden från intervjupersonen ur dess perspektiv som det uppfattats av 

intervjuaren. I det fjärde steget ställer man frågor till meningsenheterna utifrån 

undersökningens syfte. I det slutgiltiga och femte steget sätter man ihop centrala teman till en 

beskrivande utsaga.  De teman som finns kan göras om till mer omfattande tolkningar och 

teoretiska analyser. 

 

Jag har som tidigare nämnt använt mig av meningskoncentrering och innehållsanalys för att 

analysera intervjumaterialet. Jag läste igenom texterna flera gånger för att få en känsla av vad 

som sägs i texten. Efter detta valde jag ut fraser och meningar som var relevanta för 

frågeställningarna. Dessa meningsenheter kortades ner till kondenserade meningsenheter som 

sedan kodades (Jacobsen 2007). Nedanför är exempel på hur jag gått till väga för att välja ut 

meningsenheter för analys.  
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Meningsbärande enheter                 kondenserad meningsenhet                Koder 

 

”vi har en feministisk 

grundsyn, men ingen grundsyn 

i sig på människan så direkt 

men vi ser ju att samhället 

består av olika strukturer. 

Tjejer är underordnade i dessa 

och man behöver synliggöra 

dessa för att kunna förändra 

dem och stärka tjejer” 

 

 

Strukturer i samhället och 

underordning 

 

 

Feministisk grundsyn 

 

 

”Man försöker att fokusera på 

det tjejerna är bra på och 

framför allt få tjejer att hitta 

sina egna styrkor, vi känner ju 

inte dom och vet inte vad de 

kan och är bra på. Man 

försöker få dem att berätta bra 

saker om sig själva för oss så 

att man kan arbeta vidare med 

det” 

 

 

Hitta styrkor hos sig själva 

 

 

Stärkande 

 

”om det är en tjej som är trött 

på livet kan man ju säga det är 

ju jätte bra att du har hört av 

dig hit. Att du söker hjälp 

borde betyda att du faktiskt vill 

må bättre och fortsätt att göra 

det” 

 

Uppmuntrar att tjejen hört av 

sig 

 

 

Stöttande 

 

Figur 2, illustration från analysprocessen. 
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 Jag använder även Busch och Valentines begrepp möjliggörande, ihoplänkande av grupper, 

katalyserande och förberedande. Jag utgått ifrån Busch och Valentines olika nivåer av 

empowerment för att beskriva tjejjourensarbete och hur de arbetar. Det sker på tre olika 

samhälleliga nivåer mikro- mezzo och makro. Det lilla mötet på mikronivå med tjejen och det 

stora mötet med samhället. Jag kommer använda det för att besvara frågan vilken typ av 

empowerment som finns i tjejjouren. Jag har även använt teorier av Trädgårdh, Freire, Sadan 

och Carr i min analys.  

Etiska aspekter 
Det finns tre grundläggande etiska krav att utgå ifrån när man gör en undersökning. Den 

första är informerat samtycke, det andra är krav på skydd av privatlivet och det tredje är krav 

på att bli korrekt återgiven (Jacobsen 2007). Skydd av privatlivet innebär att man ska 

behandla de uppgifter från individer som ingår i undersökningen med konfidentialitet. De 

personuppgifter man får ska förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan komma åt dem 

(Bryman 2002).  Innan intervjun informerade jag mina informanter om detta.  

 

Krav på skydd av privatlivet innebär även att man inte ska kunna identifiera de enskilda 

personer som deltar i studien. Detta innebär att jag inte redovisar sådant som gör det möjligt 

för utomstående att identifiera respondenterna i mitt material. Denna risk blir större ju mindre 

urval man har och detta bör jag ha i beaktande då jag enbart intervjuat tre personer (Jacobsen 

2007).  Jacobsen (ibid) menar att detta ofta är ett problem vid kvalitativa studier då man 

använder ett litet antal intervjupersoner då det kan bli omöjligt att dölja vem som har sagt vad. 

 

Det finns andra aspekter att tänka på innan man genomför intervjuer. Intervjupersonerna kan 

inte få fullständig information om undersökningens syfte, fördelar och nackdelar då de skulle 

bli för mycket information på en gång som kan påverka undersökningens reabilitet. Detta för 

att intervjupersonerna kan anpassa sina svar till undersökningens syfte. Jag gav enbart 

information om undersökningens huvudsyfte och hur resultaten ska användas. Förståelse 

kravet innebär att respondenterna inte bara ska ha fått information om studiens syfte, utan att 

man är uppmärksam på att de förstått den (Jacobsen ibid). 

Validitet och reliabilitet 
När man ska bedöma om slutsatserna i ens undersökning är giltiga måste kvalitativa metoder 

granskas.  Detta innebär att förhålla sig kritisk till hållbarheten i de slutsatser som dragits samt 

att förhålla sig kritiskt till det insamlade materialets kvalité. Det innebär även att redan innan 
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studiens början bör man ha tänkt igenom på vilket sätt problem som har med reliabilitet och 

validitet att göra kan minskas (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

Validitet kan förstås som intern eller extern. Intern validitet är frågan om man lyckats svara på 

det man tänkt svara på från början, medan extern validitet handlar om man skulle kunna 

överföra det man kommit fram till även till andra sammanhang. Reliabilitet handlar mer om 

man kan lita på det material som man har samlat in, dvs forskningsresultatens tillförlitlighet 

(Jacobsen 2007). Reliabilitet handlar även om huruvida intervjupersoner kommer att förändra 

sina svar mellan olika intervju tillfällen. Intervjuarens reabilitet kan också ifrågasättas, huru 

vida man ställer ledande frågor eller inte (Kvale & Brinkmann 2009). Detta har jag försökt 

undvika genom att ställa frågor som är uttänkta på förhand och som är av en öppen karaktär 

(Jacobsen ibid). 

 

För att kunna kontrollera intern validitet handlar det om resultaten kan anses vara riktiga. Det 

finns mycket som kan ligga bakom om något är riktigt eller felaktigt men man kan 

koncenterera sig på att se om ens beskrivning av ett fenomen är riktigt. Det finns dock inte en 

enda sann beskrivning (Jacobsen ibid). Inom samhällsvetenskapen innebär validitet om en 

metod undersöker det den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann ibid).  

 

Med en riktig beskrivning menas om man fått fram riktig information om fenomenet. Att flera 

personer är överens om vad som är riktigt är det närmsta man kommer sanningen om det är en 

riktig beskrivning. Ju fler som är överens desto större är sannolikheten att den är riktig. Att 

testa validitet innebär att resultaten testas mot andra respondenter. I mitt fall skulle det 

innebära att man gör om min studie och kommer fram till samma resultat (Jacobsen ibid). Det 

skulle även kunna vara att några jourtjejer får läsa igenom min uppsats för att sedan säga om 

det stämmer in på dem. 

  

Man kan även kritisk granska analysfasen där man bedömer den kategorisering som har gjorts 

och om den berättelse man förmedlar verkligen återger data, om de samband och förklaringar 

som återges är reella eller undersökarens egna konstruktioner (Jacobsen ibid).   
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Hermeneutiskt förhållningssätt 
Jag har även haft ett hermeneutiskt förhållningssätt till mina frågeställningar vilket 

sammanfattningsvis kan sägas innebära att man söker att tolka och förstå sitt 

forskningsmaterial på ett sätt som gör att det kan komma en ny förståelse för ämnet. Det 

innebär att jag som undersökare bör förstå att mina frågeställningar är av subjektiv natur som 

jag gör från en viss uppfattning. Genom att ställa mina frågor och tolka/förstå respondenternas 

svar så påverkas mina tidigare uppfattningar och jag når en högre grad av förståelse/kunskap 

och kan utifrån denna nya förståelse/kunskap ställa fördjupande frågor för att nå en ännu 

högre förståelse-kunskapsnivå (Ödman 2007). 

 

Det finns tre olika sätt att samla in kunskap inför en forskningsundersökning. De tre sätten är 

induktiv, deduktiv och abduktiv. Dessa tre sätt kan även kombineras. Jag har i huvudsak 

använt mig av den abduktiva metoden. Den abduktiva metoden kan beskrivas som en 

systematisk kombination av olika delar i forskningsprocessen (teori- empiri och metod) för att 

utveckla nya metoder eller teorier (Patel & Davidson 2003). Det hermeneutiska 

förhållningsättet ger en möjlighet att fördjupa det abduktiva, för att ge tolkningar som är 

rimliga och behövs. 

Källkritisk validering 
Ett annat sätt att validera är genom att kritiskt granska källor och information från källor. Det 

första att granska kan vara urvalet av enheter. Validiteten på informationen är mycket 

beroende av källorna (Jacobsen ibid). Jag kan ifrågasätta om det är rätt personer som har 

intervjuats och vilken typ av information de har förmedlat till mig under intervjuerna. En 

annan aspekt som bör problematiseras är att jag exempelvis inte har utgått från hur länge 

informanterna har varit verksamma inom tjejjouren när jag gjort mitt urval. Kvalitén på 

svaren skulle kunna variera mellan en intervju som är genomförd med någon som har varit 

aktiv inom jouren en månad och en intervju med någon som varit med i jouren i flera år. Jag 

menar att hur lång erfarenhet informanterna har av tjejjoursarbete är väsentlig att förhålla sig 

till men att detta inte är avgörande för att besvara mina frågeställningar.  

.   

Ett annat sätt är att försöka bedöma personers närhet till det fenomen man vill undersöka. 

Kommer materialet från förstahandskällor? Att intervjupersonen själv deltagit i eller varit med 

om. Det kan vara information som personer för vidare för att det berättats för dem (Jacobsen 

ibid). Respondenterna i min studie har alla varit eller är aktiva i en tjejjour. Jag har bara skrivit 
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om de upplevelser som intervjupersonerna själva varit med om.  Enligt Jacobsen (ibid) går det 

att ha större tilltro till de som är närmare det man vill undersöka. 

Tjejjouren Tussilago 
Tjejjouren Tussilago

2
 ligger i en medelstor svensk stad. Det ideella arbetet på tjejjouren 

Tussilago går främst ut på att stötta unga tjejer och kvinnor på olika sätt. Det finns inte som i 

de flesta kvinnojourer en lokal med anställda. Det finns däremot ett nummer till jouren och 

detta innebär att man som jourtjej kan ha ett antal tillfällen i veckan för stödsamtal. Det finns 

även chatt tid som fördelas mellan jourtjejerna så att det alltid ska finnas någon som kan prata 

med de tjejer som söker sig till jouren via chatt. 

 

Tjejjouren har även en utåtriktad verksamhet då de har föreläsningar på skolor, festivaler, 

evenemang och konferenser.  De pratar då om relationer, självkänsla, sexualiserat våld, 

känslor och gränssättning. Tjejjouren kan även under temadagar föreläsa om olika ämnen och 

om deras verksamhet. Deltagarna får då göra olika värderingsövningar och 

diskussionsövningar med fokus på deras tankar men även på jourens kunskap. De kan även 

fysiskt följa med en tjej om hon vill göra en polisanmälan och behöver stöd. 

 

Till tjejjourens verksamhet hör även att hålla i tjejgrupper på skolor. De har ungefär tio träffar 

med tjejer då de diskuterar allt från självkänsla, sex, kropp, vänskap och det tjejerna själva tar 

upp. De har även olika övningar inom tjejgruppen. Dessa övningar handlar oftast om vad man 

kallar för värderingsövningar där man får öva på att våga stå för vad man tycker och samtidigt 

respektera andras åsikter och kanske omvärdera sina egna. Ökad självkännedom och att lita 

till sig själv. Målet med dessa övningar och samtal är att stärka gruppen och de enskilda 

tjejernas självkänsla samt självförtroende. 

 

Tjejjouren Tussilago har även feministiskt självförsvar som handlar om självbild och 

självkänsla. De lär ut detta till grupper på tio tjejer och ger dessa verktyg för att säga ifrån och 

att kunna försvara sina rättigheter och se möjligheter. Att tjejerna som lär sig feministiskt 

självförsvar ska känna sig värda att försvara sig själva, även med våld om det är nödvändigt 

(www.tjejjouren.se). I min studie har tre jourtjejer Kim, Lisa och Emma 3 som är i åldrarna 

                                                 
2 Detta är ett fingerat namn och tjejjouren heter egentligen något annat  

3  För att skydda jourtjejernas identitet är namnen fingerade 
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20-25 deltagit. Dessa tjejer är universitetstudenter samt har varit med i tjejjouren under olika 

lång tid. Gemensamt för dem alla är att de har gått en tjejjoursutbildning.   
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Analysresultat 
De analyser jag genomförde ledde fram till mina rubriker och det är dessa som presenteras 

som nio olika kategorier Åsikter om Empowerment, Normkristiskt tänkande, Systerskap, 

självkänsla och självförtroende, Medvetandehöjande strategier, Feministisk grundsyn, 

Terapeutisk ansats, Uppmuntra och stötta tjejer-individuellt och i grupp, att arbeta ideellt och 

Förändringsarbete.  

Åsikter om empowerment 
Under intervjun frågade jag mina informanter om de kände till begreppet empowerment. 

Empowerment var ett begrepp som informanterna hade kommit i kontakt med under 

tjejjoursutbildningen. Informanten Kim menade att empowerment var ett centralt begrepp 

under tjejjoursutbildningen, det var något som ”genomsyrade hela tjejjoursutbildningen”:  

 

”Empwerment kan betyda att man gör ett arbete som hjälper individen att hjälpa sig själv och 

känna att man har makten över sitt eget liv. Har du hört talas om begreppet?”  

 ”vi pratade en del om empowerment under tjejjoursutbildningen, tycker det genomsyrar hela 

tjejjoursutbildningen. Just det där med hjälp till självhjälp, det som du tog upp. Att hjälpa 

individen att hjälpa sig själv och få kontroll över sitt eget liv”Kim 

 

Informanten Emma hade också kommit i kontakt med begreppet under utbildningen men 

menade att de inte använde ordet empowerment så ofta för att beskriva arbetet de gjorde på 

jouren. Istället beskrivs arbetet som görs på tjejjouren genom ord som att ”stärka självkänsla” 

och få någon ”att må bra” 

 

”Har hört talas om empowerment i min utbildning och i joursammanhang tror jag. Fast då 

pratar man mer om stärkande och självkänsla, men även det är ju empowerment. Vi pratar 

om stärkande av självkänsla och kanske inte just om begreppet empowerment, vi vill ju få 

tjejer att må bra och stärka deras självkänsla” 

 

Emma beskriver empowermentarbete i praktiken som något som har att göra med att stärka 

självkänslan och välmåendet hos de som hör av sig till tjejjouren vilket kan tolkas som en mer 

terapeutisk syn på empowerment. Men det kan även ses som politiskt, som tidigare nämnt har 

Trädgårdh skrivit om hur förbättrad självkänsla för individen i en grupp kan vara bunden till 

gruppens empowerment. Informanten Lisa lyfter fram aspekter som egenmakt och makt över 
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sitt liv som väsentliga delar av vad som är empowerment. Hon menar att empowerment 

handlar om att hjälpa någon att ”hjälpa sig själv” och ”få kontroll över sitt liv”: 

 

  ”Empowerment handlar mycket om att hjälpa individen att hjälpa sig själv och få kontroll 

över sitt liv. Med kontroll menar jag då att individen ska känna att denna kan styra sina 

livsval och vara klar över utomstående faktorer som kan påverka ens livssituation. Att tjejen 

ska lyssna på sin inre röst och känna sin egen inre styrka. Man kan inte helt bortse från yttre 

faktorer men frågan är väl hur stor påverkan denna ska ha”Lisa 

 

Empowerment enligt Lisas förståelse av det kan tolkas som att hon ser empowerment som 

något som har med kontroll över individens liv att göra och att utomstående faktorer påverkar 

dennes livsval. Det går inte att bortse från yttre faktorer. Detta påminner en del om Freires 

teori. Enligt Freire måste människor bli klara över förtryckets orsaker för att kunna övervinna 

det och få till en förändring för ett bättre och mer gynnsamt liv. Han tar även upp 

medvetandegörande som ett av nyckelbegreppen för empowerment. Lisa påpekade att de vill 

att tjejen ska bli klar över (vilket är samma sak som att bli medveten) över de strukturer som 

styr och påverkar utifrån. Det gäller väl även att vara medveten om att Freire inriktade sig på 

fattiga arbetare som var förtryckta under andra förutsättningar. Men tror även att det går att 

applicera medvetandegörande och andra av Freires teorier på feminismen, kvinnorsfrigörelse 

samt kvinnlig emanciapation i tjejjouren. Kvinnor som hjälper och stöttar andra kvinnor.  

 

Intervjupersonerna hade reflekterat över empowermentbegreppet och vad det kan innebära i 

tjejjoursammanhang. Det verkar som om mina respondenter till mesta dels hade en terapeutisk 

syn på empowerment. De flesta av jourtjejerna påpekade ofta att de hjälpte till att stärka 

tjejernas självkänsla för att tjejerna skulle få mer kontroll över deras liv. Målet är att tjejerna 

ska må bättre och få en mer realistisk och positiv självbild. Som tidigare nämnt är denna bild 

av empowerment ur en terapeutisk position något som Westerlunds bild illustrerar på sidan 

åtta.   

Normkritiskt tänkande 
Intervjupersonerna pratade om det viktiga i att inte förmedla sina egna eller andra vedertagna 

normer i samhället. De försöker att utgå från varje enskild tjejs specifika behov vid 

bemötande. Enligt Lisa så innebär det att förmedla ett normkritiskt förhållningssätt till 

tjejerna:  



23 

 

 

”Vi vill förmedla ett normkritiskt förhållningssätt till tjejerna. Det innebär tillexempel att de 

inte alltid ska ta normer och dylikt för givet. Vi vill berätta för tjejerna att det är okej att du 

känner som du gör. Om du känner så, vad kan det finnas som gör att du tänker så? Kan det 

vara så att det finns en mall för hur tjejer ska vara som kan ifrågasättas, detta tycker vi är 

extra viktigt att förmedla till tjejerna” Lisa 

 

Detta normkritiska tänkande tyder på en feministisk grundsyn som vill utmana den manliga 

hegemonin som råder, Trädgårdh (2000) menar att ett normkritiskt tänkande leder till ett annat 

slags samhälle som är mindre våldsamt. Jag har tidigare nämnt Freire som menar att man på 

detta sätt kan skapa ett kritiskt medvetande som gör att människor får förmågan och viljan att 

förändra sin situation. Det handlar om att göra människor uppmärksamma på att deras 

situation inte bara beror på dem själva utan att det finns strukturer i samhället som ligger 

bakom. 

 

Alla intervjupersoner talar om olika sätt att förhålla sig till de tjejer som hör av sig till jouren. 

Jourtjejerna tar alla upp olika aspekter av vad de tycker är de viktigaste budskapen i 

föreläsningarna. Lisa berättar mer som tyder på ett normkritiskt förhållningssätt. 

 

”Vi pratar en del om normer och det finns en del att säga om det. Vi vill förmedla ett 

normkritiskt förhållningsätt till tjejerna. Att de blir medvetna om att det finns en norm för hur 

tjejer ska vara men det är inte många, om ens någon som passar in”Lisa 

 

Hon fortsätter förklara att det är viktigt att få fram att tjejen duger som hon är och att de vill 

motsäga bilden av hur en tjej bör vara. Detta är normkritik mot ”tjejrollen”. 

Systerskap, självkänsla och självförtroende 
Att hålla föreläsningar på skolor är en del av att arbeta vid en tjejjour. Informanten Kim tyckte 

att det viktigaste budskapet i föreläsningar på skolor är att stärka tjejer genom systerskap, 

självkänsla och självförtroende. Dessa är alla positiva ord som har ett samband med ett 

empowermentperspektiv eftersom det handlar om att förstärka positiva känslor och att arbeta 

för tjejers rätt att känna att de duger som de är. 
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”Vi har en del föreläsningar på skolor bland annat och på dessa föreläser vi om systerskap, 

självkänsla och självförtroende, sex, kärlek, våld, relationer och feminism. Men 

huvudbudskapet är stärkande av tjejer genom systerskap, självkänsla och 

självförtroende”Kim 

 

Hur tjejerna på jouren genomför empowerment i praktiken är att uttryckligen säga, vad roligt 

det är att prata med dig, att säga till tjejen att hon är värdefull och även att försöka hjälpa 

henne att vända det negativa till positivt. Kim menar att det gäller att ha ett fokus på det 

positiva och försöka stärka de bra saker som de har gjort. Detta innebär att man försöker 

främja de positiva tankebanorna som finns hos de flesta av tjejerna: 

 

”Man försöker att fokusera på det tjejerna är bra på och framför allt få tjejer att hitta sina 

egna styrkor, vi känner ju inte dem och vet inte vad de kan och är bra på. Man försöker få 

dem att berätta bra saker om sig själva för oss så att man kan arbeta vidare med det”Kim 

 

Empowerment går ut på att personer som är i maktlösa positioner ska känna sig stärka och få 

kraften att förändra sin situation. Askheim (2007) menar även att man ska få igång aktiviteter 

och processer för att förstärka individens självkontroll för att denna ska få en bättre självbild, 

större kunskaper och färdigheter samt bättre självförtroende. För att som grupp kunna resa sig 

mot den manliga hegemonin (Trädgård 2000). Detta kan ses som jag tidigare varit inne på 

med Askheim (ibid), som en etablering av motmakt. Att tjejjouren ser till den enskilda 

personens livssituation och eftersom tjejjouren har en feministisk grundsyn, så ser de även till 

de samhälleliga strukturella förhållanden som en orsak till varför deras arbete med kvinnor 

behövs.   

 

Under intervjun så menade Emma att det viktiga var att vara bekräftande, ge uppmärksamhet 

och att lyssna. Detta kvinnor som hjälper andra kvinnor, kvinnors emancipation är ett synsätt 

som grundar sig i feminismen och kan märkas inom tjejjouren, då det är tjejer som hjälper 

andra tjejer. Det är nästan så att det är en form av empowerment i själva organisationen, då 

kvinnor går ihop och får gå igenom samma utbildning och utbildas för att hjälpa andra. Även 

om det finns en ordförande i jouren så får alla jourtjejer vara med och diskutera och bestämma 

på deras möten. Deltagarnas lärande blir då en del av samma struktur som skiljer sig från de 

professionella organisationerna (Payne 2008).  
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”Det känns ganska uppenbart att det funkar så bra som det gör inom tjejjouren, vi är ju alla 

tjejer och kan alla känna igen oss själva när man hjälper en annan tjej. En av styrkorna anser 

jag, att man kan hitta kraften hos varandra och sedan sprida den vidare till andra tjejer, det 

är i alla fall det vi strävar efter. Man lär sig mycket om sig själv i den processen och att 

tjejjouren fungerar som bäst om alla samarbetar och vill nå samma mål”  

 

Ideellt arbete finns inom feminismens rötter och är inte otippat då kvinna som hjälper en 

annan kvinna med tanken att man tillhör samma grupp och är utsatta för samma typ av 

könsmaktsförtryck.  Inom kvinnojoursverksamhet finns en tradition att kvinna som hjälper 

kvinna utifrån upplevelser baserat på könsmaktsförtrycket. Detta för att kvinnor ska hjälpa 

varandra utifrån en solidaritetstanke. Denna solidaritets tanke finns även inom tjejjouren, då 

en av intervjupersonerna beskriver relationen till de tjejer som hör av sig som en 

syster/kompis relation och att de stöttar tjejer.  

 

”det finns så mycket krav på tjejer hur man ska se ut och vara. Vi uppmuntrar tjejer att ta sitt 

liv i sina egna händer, med allt vad det innebär. Det ger känslan av att det man gör betyder 

något, när man märker att tjejen tagit till sig det man sagt. Det är då det kan kännas som att 

man får en syster eller kompis relation med de tjejer som hör av sig ofta till jouren. Kontakten 

kan hållas i flera år så det är väl inte så konstigt”Emma 

 

Då vi talade om att vara stärkande i samtalen med tjejerna som hör av sig till jouren är det 

empowerment som har en terapeutisk ansats. Alla tre intervjupersonerna talade om att vara 

stärkande i samtalen med tjejerna. Man skulle kunna tro att det finns invändningar mot att 

kalla det för empowerment i praktiken. Starrin (2007) skriver att för att det på ett adekvat sätt 

ska kunna kallas för empowerment måste emotionella aspekter tas i beaktande. Han menar att 

empowerment gynnas där det finns gemenskap, trygghet, tillit, goda samt trygga relationer. 

Att den trygga och goda relation ska ge emotionell energi och att det är endast då man kan 

tala om empowerment.  Man skulle kunna tro att de ingredienser för empowerment och det 

band Starrin (2007) skriver om är svårt att skapa på tjejjouren då det till stor del är telefon 

eller chattkontakt med de tjejer som hör av sig till jouren. Då det inte alltid sker ett personligt 

möte med tjejen. Jag fick uppfattningen om att jourtjejerna upplever att det går att skapa 

emotionell energi ändå, speciellt i kontakten med tjejer som kan vara i flera år.  
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Medvetandehöjande strategier  
En politisk del av tjejjoursarbetet är informationsspridning. Denna informationsspridning kan 

ske på många olika sätt menar Kim. Att arbetet inte bara handlar om att stötta och stödja utan 

även om att skapa medvetenhet hos tjejerna. En kritisk medvetenhet som jag tidigare varit 

inne på av Freire som går ut på att gruppen (detta fall tjejer) blir medvetna om sin situation 

och sin utsatthet som grupp för att kunna göra något åt det. Några medvetandehöjande 

strategier som tjejjouren ägnar sig åt är att kanske visa upp sig på pridefestivalen, hålla 

föreläsningar eller att synas i debatter eller i andra offentliga sammanhang. Kim påpekade 

detta och talade om hur informationsspridningen kan spela en stor roll i arbetet.  

 

”Informationsspridningen är också väldigt viktigt. Vi har ju olika slags aktiviteter där vi kan 

göra oss tillgängliga för tjejerna. Vi visar gärna upp oss på Pridefestivalen eller i andra 

mediala sammanhang. Det är bra att synas, för att sprida kunskap och för att visa att vi finns. 

Vi kan även skriva debattartiklar i tidningen eller vara med i diskussionsforum. Jag skulle 

säga att detta utgör kärnan i vårt arbete ”Kim 

 

Alla respondenterna talade om positiv respons när de är ute förmedlar kunskap på mässor, 

festivaler och skolor. Att många tjejer kommer fram och vill prata. Denna kunskapsspridning 

leder till en ökad kritisk medvetenhet hos tjejerna. Som tidigare nämnt så är det Freire som 

står bakom detta begrepp. Att genom att sprida kunskap och öka medvetenheten hos kvinnor 

så kan de bli medvetna om oprövade möjligheter och strukturer i samhället som är hindrande, 

alltså empowerment som en form av motmakt. De vill alltså förmedla en kritisk medvetenhet. 

Detta är då empowerment med en politisk ansats.    

 

Busch och Valentines begrepp förberedande kan användas för att tolka tjejjourens arbete med 

att sprida kunskap. Förberedande handlar som tidigare nämnt om att utbilda personer och 

familjer om hur en del familjesystem fungerar och hur dessa kan motverka empowerment. 

Detta framkom en del i intervjuerna med respondenterna. Jourtjejerna håller som tidigare 

nämnt föreläsningar om både feminism och självkänsla. Empowerment som då har både en 

terapeutisk och politisk ansats. Respondenterna använder ibland termen empowerment då de 

talar med andra om vad de gör. Detta är ett perspektiv som finns genomgående i hela jouren, 

både i arbetet med tjejer och som bakomliggandeperspektiv till allt som sker inom jouren. 
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Empowerment genom förberedande på mikronivå kan som tidigare nämnt vara att följa med 

kvinnan på diverse ärenden. Tjejjouren kan tillexempel ställa upp med att följa med en tjej till 

polisstationen för att göra en anmälan eller annan hjälp som behövs i form av att någon av 

dem följer med för att stötta tjejen. Dock är det svårare för tjejjouren att se till att en tjej skulle 

få exempelvis skyddat boende eftersom de inte kan erbjuda den typen av skydd. De kan 

istället hänvisa vidare till kvinnojourer som har möjligheten att hjälpa till med exempelvis 

skyddat boende. 

 

Förberedande på mezzonivå, kan även tänkas passa in på hur tjejjouren genomför sitt arbete. 

Tjejjouren utbildar allmänheten om våld genom föreläsningar, om tillexempel 

normaliseringsprocessen (hur en kvinna gradvist vänjer sig vid mannens olämpliga beteende) 

och relationer. Man kan även säga att de genomför en del av sitt arbete på makronivå då de 

håller i självförsvarsutbildningar för tjejer och vill få tjejer att bli mer självsäkra samt trygga i 

sig själva. 

Feministisk  grundsyn 
 Enligt Lisa finns en tilltro till individens styrka i tjejjouren. Att man alltid ska utgå ifrån 

tjejen. Två av intervjupersonerna talade om en feministisk grundsyn, att synliggöra strukturer 

samt att ha ett normkritiskt tänkande. Trädgårdh (2000) har som tidigare påpekat att 

empowermentbegreppet kan ha både en politisk och terapeutisk ansats. Han menar att 

empowerment kan vara i betydelsen förbättrad självkänsla liksom ett medel för att uppnå ett 

kollektivt eller politiskt mål. Jourtjejernas sätt att resonera påvisar detta samband mellan den 

feministiska grundsynen och ett empowermentperspektiv. Den feministiska grundsynen har 

både en terapeutisk och politisk ansats och hör till de medvetandehöjande strategierna.  

”Vilken är er grundsyn på människan?” 

 

”Vi har en queer feministisk grundsyn och tycker att kön inte ska ha så stor betydelse i 

samhället. Det finns så många fördomar om vad som är manligt och kvinnligt. Vi vill att alla 

ska vara medvetna om de könsterotyper som finns och hur mycket de styr, om man inte är 

medveten. Och även om man är medveten kan det vara svårt att inte följa strömmen och tänka 

själv, men det vill vi uppmana till”Emma 
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”Vi har en feministisk grundsyn, men ingen grundsyn i sig på människan så direkt men vi ser 

ju att samhället består av olika strukturer. Tjejer är underordnade i dessa och man behöver 

synliggöra dessa för att kunna förändra dem och stärka tjejer”Lisa 

 

 En fråga om vilken grundsyn som dessa jourtjejer tycker ligger till grunden till om jag ska 

kunna se om tjejjouren arbetar ur ett empowermentperspektiv. Trädgårdh (2000) menar att det 

finns en grundtanke inom feminismen vilket innebär att man ska vägra låta sig undertryckas 

och bejaka den egna kraften, med andra ord empowerment. I det sistnämnda citatet blir det 

tydligt att det finns en vision av att förändra strukturer i samhället. Han menar även att en 

individuell och en social förändring står mycket nära varandra, vilket det sista citatet även 

visar på, en medvetenhet för att kunna förändra samhället. 

Terapeutisk ansats 
Här kommer exempel på empowerment som har en terapeutisk ansats. På frågan gällande hur 

man stärker en tjejs självkänsla i ett samtal kom varierande svar. En av intervjupersonerna, 

Lisa talade om att lyssna och att vara ett bollplank. Emma var inne på att vara upplyftande 

och ge respons. Kim var inne på att man måste göra klart för tjejen att det är okej att må dåligt 

och att ha ångest men att det är okej att be om hjälp. Detta visar på hur intervjupersonerna ser 

på stärkande av självkänsla och hur det kan se ut. 

 

”Man försöker att fokusera på det som är bra och inte blunda för det som är dåligt. Det kan 

finnas en viss jargong i samhället då man bara vill sopa problemen under mattan. Syns de 

inte, så finns det inte. Den typen av mentalitet. Detta kan leda till att det finns en sorts skam, 

en stämpel, en del tjejer kan uppleva att de får om de berättar för någon att de mår dåligt. 

Det är något vi försöker undvika genom att prata om bra sidor, dåliga sidor, fina händelser 

och dåliga händelser. Huvudfokus bör dock ligga på det positiva ”Kim 

 

Empowerment som process och den terapeutiska positionen, som Westerlund (2007) visar 

med sin modell är att tjejerna får ökade formella möjligheter, förbättrat självförtroende och en 

större självkänndedom för att kunna ta tillvara på de egna resurserna. Genom att fokusera på 

det som är bra, men utan att helt blunda för det som är dåligt får de tjejer som hör av sig till 

jouren en möjlighet att ta upp sin ångest med någon som lyssnar. Detta leder till att personen 

får positiv respons som ger förbättrat självförtroende och leder till att individen känner sig 

mer empowered. Som tidigare nämnt kan det bli problematiskt när man enbart ser den 
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terapeutiska delen i begreppet och den politiska delen glöms bort. Det kan då bli ett utvattnat 

begrepp som mister sitt innehåll och sin betydelse.  

Uppmuntra och stötta tjejer- individuellt och i grupp 
Följande är empowerment med en terapeutisk ansats. En av mina frågor handlade om hur de 

uppmuntrar och stöttar tjejer. Alla tre jourtjejerna tyckte att detta var en viktig del i 

verksamheten. Ett sätt att uppmuntra tjejer kan vara att säga hur bra det var att hon hörde av 

sig och att de gärna vill prata med henne igen. 

 

”om det är en tjej som är trött på livet kan man ju säga det är ju jätte bra att du har hört av 

dig hit. Att du söker hjälp borde betyda att du faktiskt vill må bättre och fortsätt att göra det. 

Att prata med oss kan vara ett steg i rätt riktning och det kommer förhoppningsvis att kännas 

lättare och bättre ju mer vi kan prata”Kim 

 

”när vi får frågor på frågelådan och chatten, så säger vi det är ju skitbra att du hörde av dig, 

det är ju jätte roligt att prata med dig och du är bra som du är. Det betyder ju något att du 

faktiskt vill må bättre och vi kan hjälpa dig med det. Vi kan även ställa frågor typ som vad har 

du gjort idag, något som fick dig att känna dig lite gladare. En fokusering på det positiva för 

den tjejen”Emma 

 

Emma menar även att det är viktigt att tänka på hur man reagerar när en tjej berättar något 

som är upprörande för en själv personligen. Samt att det är viktigt att vara bekräftande i 

samtalen med tjejerna.  

 

”det gäller att inte reagera för häftigt på när någon berättar något chockerande, så att de kan 

förstå att de är värda något, trots det hemska de varit med om. Att det inte är deras fel det 

som hänt. De är värda något för de är sig själva och på det kan man komma långt. Att 

bekräfta tjejen och få henne att känna sig värdefull. Det skulle jag nästan säga är 

tjejjourernas största uppgift. Det och att synliggöra strukturerna som gör att det är blir på 

detta sätt”Emma 

 

”man ska vara väldigt bekräftande och säga att det är bra att de hör av sig. Vi vill ju att de 

ska fortsätta höra av sig om de mår dåligt. Vi försöker att vända den onda cirkeln av negativa 
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tankar som kan uppstå när man mår dåligt. En positiv sak kan vända hela tankemönstret och 

vi vill att de ska förstå, det är inte ditt fel om något hemskt har hänt”Emma 

 

De nämner även tjejgrupper som ett sätt att stötta tjejer och få tjejerna att stötta varandra. 

Busch och Valentines ihoplänkande av grupper passar in här. Det handlar om att föra samman 

personer och familjer som är i liknande situationer. Tjejjourerna håller i tjejgrupper och dessa 

kan vara ett sätt att föra samman tjejer, alla är tjejer och vet hur det kan vara att vara tjej. 

Detta kan få tjejerna att se nya möjligheter och hitta sina egna styrkor. Två av respondenterna 

hade varit ledare för tjejgrupper. 

 

Ihoplänkande av grupper på mezzo nivå är som sagt att minska isolation och att arbeta för att 

utveckla samhället. Respondenterna pratade inte så mycket om att utveckla samhället men det 

är något som ligger underförstått. Två av respondenterna nämnde bland annat hur de genom 

övningar vill ifrågasätta bilden av hur tjejer bör vara, de normer som finns i samhället. 

Ihoplänkande av grupper på makro nivå handlar om nationell opinionsbildning. Detta område 

berördes inte i min studie. 

Att arbete ideellt  
Fortsätter med empowerment som terapeutisk ansats. Jourtjejerna möter en del tjejer med 

svåra problem.  Alla jourtjejer har gått en tjejjoursutbildning och arbetar ideellt. Man kan då 

fråga sig vad detta innebär gällande empowerment då de inte tillhör en professionell 

yrkesskår. Sadan (1997) menar på att det bör utvecklas en empowerment teori som ska kunna 

översättas till praktiskt empowerment arbete för professionella. Jourtjejerna beskriver sig inte 

som professionella. Huruvida det går att applicera Sadans teori beror på hur man väljer att 

tolka ordet professionell och vad man anser är innebörden av begreppet. Man skulle också 

kunna tänka att detta gäller alla som arbetar med detta. Att man vill att en teori ska kunna 

överföras till en praktik. Jourtjejerna är inte professionellt utbildade till den graden att de har 

en universitetsutbildning men de genomför ett praktiskt arbete så därför vore det inte helt 

omöjligt att man kan applicera Sadans teori även på dem. De arbetar med empowerment i 

praktiken.  

Förändringsarbete 
I det förändringsarbete som genomförs av tjejjouren har empowerment både en politisk och 

terapeutisk ansats. Enligt två intervjupersoner är detta förändringsarbete problematiskt.  Att 
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man inte kan veta om det hjälper en del tjejer eller inte. Lisa menade på att om det blir för 

ältande samtal, kan det upprätthålla en struktur med ältande som egentligen inte leder till 

förbättring. En annan av intervjupersonerna, Kim var inne på att man inte vet vad det blir för 

resultat eftersom att tjejerna är anonyma. Det är ju ingen behandlande verksamhet i sig utan 

de finns bara där som stöd, någon som lyssnar. Enligt Starrin (2007) definition av 

empowerment så ska de som befinner sig i en maktlös position skaffa sig styrka som kan ge 

dem kraft att komma ur maktlösheten. Detta för att det ska leda till mer inflytande över deras 

liv. Även Sadan (2000) är inne på detta eftersom att bli empowered både hänför sig till en 

process och utkomst. Men frågan är om det kan vara det även om man inte vet utkomsten av 

tjejjourens arbete. Det finns ingenting som framgår om att de som tar kontakt med tjejjouren 

blir hjälpta eftersom de är anonyma. 

 

”Alla tjejer är anonyma så vi vet inte ibland om det är samma tjejer som hör av sig, i och för 

sig kan man märka lite förändring men inte så mycket faktiskt. Men det är som väldigt 

varierande från dag till dag. Ibland kan jag tänka oj henne hjälpte jag verkligen medan andra 

dagar vet man inte om det man har sagt har gjort någon nytta”Lisa 

 

 ”till vilken hjälp är det att prata om samma sak om och om igen, kan bli ett ältande då kan 

det vara jätte svårt att se om det blir några framsteg. Att älta är ju inte bra eller är det som 

tjejerna behöver för stunden för att komma vidare. Men ältandet får kanske inte pågå för 

länge så att det blir ett hinder i deras utveckling och ur för mycket ältande har jag svårt att se 

hur det kan bli en förändring” Kim 

 

Kan det ses som empowerment trots att man inte vet om personen i fråga blir hjälpt? Emma 

menar dock att när de har en del återkommande personer brukar man kunna märka förändring 

efter ett tag. Men att det går mycket upp och ner med många av kontakterna. Det är inte alltid 

man kan veta hur det har gått för tjejen som ringt till jouren. Men att man ändå kan märka en 

skillnad och att en del låter gladare efter en längre kontakt. En del ringer bara in en eller två 

gånger och då är det ännu svårare att veta att man har gjort skillnad. 

 

”Ibland kan det vara så att om de mår bättre så hör de av sig mindre. Men det händer ibland 

att de hör av sig och säger nu mår jag bättre, framförallt när de har vant sig vid en jourtjej. 

Man kan ha kontakten med samma tjej i flera år. Det borde ju vara till hjälp eftersom de 

fortsätter höra av sig. Sedan finns de som bara hör av sig en gång och aldrig igen”Emma 
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Busch och Valentines begrepp möjliggörande passar även in här. Möjliggörande innebär att 

man ser till styrkorna hos individerna eller grupperna. Detta möjliggörande kan sedan få de 

tjejer som ringer in till jouren att se sin egen potential vilket kan leda till en positiv 

förändring. Detta stämmer bra in på mina intervjuer med jourtjejerna, då de hela tiden 

hänvisar till att få tjejerna som söker hjälp hos jouren att se det positiva hos sig själva. 

Möjliggörande handlar om att ge valmöjligheter i situationer och att bidra med emotionellt 

stöd. I min studie framkommer att man stöttar tjejer mycket genom stöd över nätet och 

telefonen. Frågan är hur mycket man kan göra detta och inte träffa tjejen i fråga. Även om 

detta händer en del, som tidigare nämnt att följa med en tjej till polisen till exempel. De 

valmöjligheterna som kan ges är inte så många i jourtjejernas fall, men man kan som i min 

studie visade peppa och stötta. Om någon mår väldigt dåligt kan man bara be personen att 

höra av sig igen. 

 

Möjliggörande på mezzo nivå kan vara att leda grupper och att bidra med skyddat boende. 

Även om tjejjouren håller i en del tjejgrupper så träffas dessa bara vid få tillfällen. De kan inte 

heller erbjuda skyddat boende och har inte den typen av resurser. De kan dock bidra med sitt 

stöd till kvinnan. På makronivå handlade det om frivilliga positioner för överlevare. De tjejer 

som ringer eller skriver till tjejjouren kan ha alla möjliga frågor och problem, de är 

nödvändigvis inte överlevare i den bemärkelsen att de tagit sig ur ett våldsamt förhållande 

med en partner. Därför är det svårt att applicera den delen av empowerment på tjejjourens 

verksamhet. 
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Slutdiskussion 

Inom tjejjouren finns empowerment som har både en politisk och terapeutisk ansats. Man kan 

säga att den politiska delen kommer ur den terapeutiska delen. Genom att använda politik så 

kan man lyfta problemen till en högre nivå. Man kan väl säga att stödverksamheten är 

grundkärnan. Men på tjejjouren vill man inte bara behandla symtom utan även grunden till 

dessa. Svaret på min forskningsfråga angående vilken typ av empowerment som används 

inom jouren är att det finns empowermentarbete både på mikro-mezzo samt makronivå. De 

arbetar både med att stötta och stärka individen samtidigt som de arbetar på samhällsnivå med 

informationsspridning.  

 

Att lyssna kan vara en form av empowermentarbete och det kan fungera även om man inte har 

en slags verksamhet där människor möts och har relationer som i så kallade ”renodlade” 

empowermentverksamheter där alla är överens om att de genomför praktiskt 

empowermentarbete. 

 

De olika strategierna för empowermentarbete, möjliggörande, ihoplänkande av grupper, 

katalyserande och förberedande som jag har analyserat tjejjouren utifrån stämmer in till viss 

del på tjejjourens arbete men däremot är inte alla kriterier uppfyllda. Den typen av 

empowerment som sker på tjejjouren anser jag främst vara av det terapeutiska slaget eftersom 

att mycket av det arbete jouren genomför är att höja tjejers självkänsla, få dem att ta makten 

över sin egen situation och att de vill få nya sätt för dem att se på sig själva och världen. 

Avslutningsvis angående Busch och Valentines begrepp katalysering så handlar det om att ge 

resurser så att familjen eller individen kan utnyttja sina egna resurser till fullo. Inom tjejjouren 

finns inget system för att kunna ge ekonomiska resurser för att exempelvis kunna hjälpa 

någon att få det bättre materiellt. Resurserna inom tjejjouren är begränsade. Resurser finns i 

form av människor som arbetar frivilligt på tjejjouren. Katalysering på mikronvå kan vara att 

bidra med ekonomiskt stöd. På mezzonivå handlar det bland annat om att stifta lagar.  

 

Katalysering på makronivå kan vara att finansiera forskning och hantera frågor om 

könsmaktsorättvisor. Tjejjouren har inte makten att kunna bidra med ekonomiskt stöd till 

verksamheten utan är snarare själva beroende av stöd. Men en del av Katalysering stämmer in 

på jouren, i och med att de informerar allmänheten om könsmaktsfördelningen. Det finns en 
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politisk ansats då de föreläser om strukturer i samhället som är en del av orsaken till att tjejer 

mår dåligt. Det blir då empowerment med en politisk ansats eftersom att de tar hänsyn till 

maktdimensionen i samhället. Det är inte enbart individens ansvar att göra något åt sin 

situation utan att man måste gå ihop och kollektivt, på en makronivå, förändra dessa 

strukturer. Det krävs då att man kan se olika betydelser som empowermentbegreppet kan ha 

beroende på vilken position man utgår ifrån, både se det som en motmaktsstrategi och 

terapeutisk position.    

 

Tjejjouren arbetar praktiskt med empowerment genom att stötta och peppa de tjejer som 

antingen skriver eller ringer till jouren. De försöker få tjejerna som hör av sig att vända det 

negativa till något positivt. De kan även finnas där bara för att lyssna. De finns inga krav på 

svåra upplevelser eller psykiska problem för att man ska kunna vända sig till jouren utan 

samtalen/chatten kan röra sig om allt mellan himmel och jord. 

 

Som tidigare nämnt, har Carr (2003) tagit upp diskussionen huruvida empowerment ska ses 

som en process eller som ett resultat, en del forskare hävdar att man borde se det som både 

och. De flesta teoretiker har dock beskrivit det som process (Carr ibid). Det som är svårt att se 

om det verkligen blir ett empowermentperspektiv är om denna förändringsprocess blir synlig 

hos de tjejer som får hjälp av tjejjouren. De är ibland inte säkra på vilka som hör av sig och 

ibland hör de bara av sig en gång och inte mera. Det skulle krävas en hel del undersökningar 

för att kunna visa vilket resultat tjejjourerna har och det kan vara svårt eftersom att 

målgruppen är anonym. 

 

 Tjejjouren är inte heller en behandlande verksamhet vilket en av respondenterna påpekade. 

Kabeer (2001) menar att empowerment kan innebära att individen gör ett val som man kanske 

förvägrats för att man tillhör en viss grupp. Enligt en av respondenterna så kan de behöva 

upplysa tjejer om vilka lagar och val som finns vilket är ett sätt att ge empowerment genom 

att upplysa om vad som t ex. är lagstadgat. 

 

Askheim 2007 menar att empowerment handlar om att få igång processer eller aktiviteter som 

leder till att personer får en bättre självbild. Min undersökning visar på tendenser till att 

tjejjourer bidrar till detta, men som tidigare nämnts så är det svårt att mäta detta. Det skulle 

behöva gemomföras fler forskningsundersökningar av fler tjejjourer för att kunna påvisa om 

så faktiskt är fallet. 
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Den tidigare nämnda studien av Tengqvist (2007) hade gjort en studie av ett antal 

verksamheter som kallades för empowermentverksamheter, bland annat kvinnoforum. Dessa 

beskrivs som organisationer som jobbar aktivt med ett empowermentperspektiv.  De centrala 

förhållningssätten i empowermentarbete var att se alla människor som kapabla med rätt 

förutsättningar, att fokusera på alla individers lika värde och att synliggöra och förändra 

maktstrukturer så att de ska uttrycka respekt för människors lika värde och rättigheter. 

 

Det blir enklare att jämföra dessa verksamheter eftersom att de båda har feministiska 

kopplingar. Dock så har tjejjouren inte några egna lokaler som de kan använda för att möta 

och arbeta med människor. De har inte heller samma valmöjligheter som kvinnoforum hade, 

de kunde tex erbjuda arbete, utan tjejjouren är mer en stödjande verksamhet. Dock har båda 

organisationerna rötter i feminismen.  

 

Jag har med min studie kommit fram till att de förhållningssätt som finns i tjejjouren skulle 

kunna tolkas som ett uttryck för ett empowermentperspektiv. De arbetar med utgångspunkten 

att tjejen vet själv vad som är bäst för henne och är experten på sitt eget liv. De arbetar även 

efter devisen ”att stötta och peppa”, någonting som visar på att det är viktigt för tjejjouren att 

bygga upp en tjejs självförtroende och självkänsla något som tydligt pekar på att tjejjouren 

arbetar utefter ett empowermentperspektiv. Samtidigt som de arbetar med att sprida kunskap 

genom föreläsningar. Kritiskt medvetandegörande som jag tidigare varit inne på med Freire i 

spetsen. I enlighet med Sadan (1997) skulle det vara intressant att genomföra studier på fler 

tjejjourer för att utveckla en empowermentmetod som går att applicera på en tjejjour och där 

effekterna är mätbara. 



36 

 

Referensförteckning 

Askheim O.P, Starrin B (2007) Empowerment i teori och praktik, Malmö, Gleerups utbildning 

AB 

 

Askheim O.P Empowerment- olika infallsvinklar i Empowerment i teori och praktik av 

Askheim O.P & Starrin B (2007).  

 

Busch N.B, D, Valentine (2000) Empowerment Practice: A Focus on Battered Women. Affilia 

Spring 2000 vol. 15 no. 1 82-95 

 

Bryman, A (2002) Samhällsvetenskapliga metoder,  Stockholm, Liber 

 

E. Summerson Carr (2003) Rethinking Empowerment Theory Using a Feminist Lens: 

The Importance of Process. AFFILIA, Vol. 18 No. 1, Spring 2003 8-20. Sage Publications. 

 

Freire, P. (1972) Pedagogik för förtryckta.,Stockholm, Gummessons 

 

Jacobsen, D.I (2007) Förståelse, beskrivning och förklaring Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsoarbete och socialtarbete, Stockholm, Studentlitteratur 

AB 

 

Kvale, S & Brinkmann, S (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur 

AB. 

 

N, Kabeer (2001) Discussing women's Empowerment  Sida studies no. 3, Stockholm, Novum 

Grafiska AB 

 

Patel, R. & Davidson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och  

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 



37 

 

Payne, M (2008) Modern teoribildning i socialt arbete, Stockholm, bokförlaget Natur & 

Kultur 

 

Starrin, B. Empowerment som förhållningssätt- kan vi lära oss något av pippi långstrump?i  

Empowerment i teori och praktik av Askheim O.P & Starrin B (2007).  

 

Tengqvist, A. Att begränsa eller skapa möjligheter- om centrala förhållningssätt i 

empowerment arbete?  i  Empowerment i teori och praktik av Askheim O.P & Starrin B 

(2007).  

 

Trädgårdh, L (2000)  Empowerment och egenmakt Stockholm, Författaren och AB Timbro 

 

Westerlund, H. Det finns bruk för alla -empowerment utanför arbetsmarknaden i  

Empowerment i teori och praktik av Askheim O.P & Starrin B (2007).  

 

 

 

Elektroniska källor 

 

E, Sadan (1997) Empowerment and Community Practice. Http://www.mpow.org/ (2011-11-01) 

www. Kvinnojoren.se, http://www.kvinnojouren.se/verksamhet (2011‐12‐06) 

www.tjejjouren.se, http://www.tjejjouren.se/om-tjejjourerna-13, 

http://www.tjejjouren.se/tjejjourernas-historia-53 (2011-11-15) 

http://www.mpow.org/
http://www.kvinnojouren.se/verksamhet
http://www.tjejjouren.se/om-tjejjourerna-13
http://www.tjejjouren.se/tjejjourernas-historia-53


38 

 

Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

a. I vilken mening kan tjejjouren anses arbeta enligt ett empowermentperspektiv? 

 

Berätta lite om tjejjourens verksamhet 

 

Vad pratar ni om på föreläsningar? Vad är det viktigaste budskapet i dessa? 

 

Vilket känner ni är ert största uppdrag? 

 

Vad brukar ni göra för tjejerna/kvinnorna (följa med till ungdonsmottagning tex)? 

Hur är det? 

 

Vad är ert huvudbudskap i verksamheten? 

 

Vilken är er grundsyn på människan? 

 

Hur är responsen från allmänheten? 

 

 b. Hur arbetar Uppsala tjejjour med empowerment 

 

Vad för typ av stöd kan ni erbjuda? 

 

Har läst att ni håller i tjejgrupper, hur är det? 

 

Kan du se en utveckling hos de tjejer som deltar i dessa? 

 

Hur skulle du beskriva den utvecklingen i sådana fall? 

 

Kan du berätta lite brett om vad tjejer som ringer till er brukar prata om? 

 

Vilken känsla finns hos de kvinnor/tjejer som ringer/skriver till er? 
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Vilken är den vanligaste känslan? 

 

På vilket sätt stärker ni tjejerna i samtalen? 

 

Hur kan man jobba med att stärka tjejernas självkänsla i ett samtal? 

 

 

 

 


