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Förord

Trots att stödsökande ökar i rask takt på landets tjejjourer visar undersökningar och arbetet på 
att förhållandevis få i Sverige vet vad en tjejjour är, gör, hur det går till och vart de finns. 
Författaren vill med studien öka kunskap och medvetenhet för det otroliga ideella arbetet 
landets tjejjourer faktiskt gör. Författaren hoppas även på att den kan väcka intresse för fler att 
engagera sig för landets tjejer som idag mår allt sämre, behovet är stort. För de nya aktiva 
medlemmarna kan studien vara ett bra sätt att sätta sig in i hur organisationen fungerar på ett 
bra och effektivt sätt. För SKR och Roks hoppas författaren att det kan vara en intressant och 
givande läsning om hur de aktiva medlemmarna upplever och beskriver arbetet på jourerna. 

Jag vill tacka alla informanter som så snällt ställde upp med intervjuerna samt min handledare  
Mervyn Gifford, för gott samarbete. Ett speciellt tack till min sambo Joakim, mamma, Pajen, 
Hans, Eva och Anna utan ert stöd, hjälp och tålamod hade detta som betyder så mycket för 
mig inte varit möjligt, TACK!

Maj 2012 
//Frida Johansson
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I Sverige finns cirka 60 tjejjourer som ideellt arbetar för att stötta och stärka unga kvinnor 
vars psykiska ohälsa fortsätter att öka. Statistiskt sett så finns klara samband mellan den 
psykiska ohälsan bland flickor i Sverige och orsak till varför de stödsökande hör av sig till 
tjejjourerna och andra ideella organisationer. Syftet med studien var att beskriva vad jourerna 
gör för att förbättra den psykiska ohälsan bland flickor samt att beskriva faktorer som 
påverkar det ideella arbetet på tjejjourerna enligt de aktiva medlemmarna. En kvalitativ 
intervjustudie användes som metod. Sju intervjuer genomfördes på aktiva medlemmar på 
olika tjejjourer och analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet baseras på två 
teman jourverksamheten och den utåtriktade verksamheten samt fem kategorier, jourens 
uppbyggnad, stödsökande, resurser, förebyggande arbete och samverka. Tjejjourernas 
stödbidrag, anställda och aktiva medlemmar påverkar i vilken utsträckning de har möjlighet 
att arbeta förebyggande. Hjälp till självhjälp samt att stötta och stärka var prioritet i 
jourverksamheten trots att behov finns i den utåtriktade förebyggande verksamheten. Studien 
visar på att det läggs allt mer ansvar på landets tjejjourer från bland annat myndigheter att ta 
hand om tjejer som behöver stöd. Samarbetet i kommunerna mellan tjejjourer och andra 
instanser behöver förbättras. Det viktigaste förebyggande arbetet sker på skolorna och 
kommunen bör uppmärksamma att tjejjourerna kan betraktas som ett komplement i detta 
forum. 
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In Sweden there is about 60 organisations that works voluntary to support and empower 
young woman whose mental illness continues to increase. The purpose of this study was to 
describe factors that affect the volunteer work at these organisations by the active members. 
A qualitative interview was used as method. Seven interviews conducted on the active 
members in different organisations and analyzed by a content analysis. The results are based 
on two themes,- organisation activities and external activities as well as five categories, 
organisation structure, support seekers, resources, prevention and interact. The girls voluntary 
organisations are affected to wich extent they are able to work preventively by the support 
contributions, employees and active members. Self-help and to support and strengthen was 
the priority in the organisations although there is a need in the external prevention activities. 
The study shows that there are more and more responsibility on the girls organisations from 
other authorities. The cooperation in the municipality between the voluntary organisations and 
others needs to be improved. The most important preventive work is done at school and the 
municipality should be aware that girls voluntary organisations can be seen as complementary  
in this forum. 
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Inledning

Samtidigt som den psykiska ohälsan bland flickor och unga kvinnor i Sverige ökar går fler 
mediala aktörer ut och uppmärksammar att allt fler behöver stöd genom de ideella 
organisationerna. Bland annat Norrbottenskuriren (2012-03-08) menar att hundratals unga 
kontaktar tjejjourer varje vecka där vanliga orsaker är våld, incest, självskador, oro och 
kroppsnormer. Enligt Gavelin, Kassman och Engel (2010) har uppmärksamheten och intresset  
för ideella organisationer ökat i samhället och betraktas allt mer som viktiga aktörer i 
samhället. Dagens Nyheter (2011-01-07) beskrev i en artikel att ideellt arbete ökar idag och 
att en stor del av det ansvar som är myndigheternas istället vilar på frivilliga aktörer, vilket 
samhället sparar hundratals miljoner på varje år. Enligt en undersökning av BRIS (2012) finns  
det nu stöd av att unga mår bättre av att kunna mejla, chatta och diskutera anonymt. Orsaker 
kan vara för att få stöd och att bli tagen på allvar. Barnen berättar vidare att orsak till att inte 
prata med människor i sin närhet kan vara att förtroende eller relation saknas eller en känsla 
av skam och skuld. Det finns även barn som försökt att berätta för vuxna men som upplever 
att de inte blivit betrodda av bland annat socialtjänsten och skolan. Enligt Larsson (2011) sker 
det största arbetet idag med att möta och stötta våldsutsatta flickor och kvinnor genom tjej- 
och kvinnojourverksamheten. Vidare diskuteras hur kunskapen och erfarenheten som finns 
här i detta forum borde utnyttjas för att förbättra arbetet med våldsutsatta personer inom flera 
samhällsinstitutioner såsom polis, rättsväsende och socialtjänst. Dock saknas ofta de 
finansiella resurserna för att bistå med ett längre och bredare stöd. Nu ligger fokus på att 
stötta de som redan blivit utsatta istället för att även mer arbeta förebyggande. 

I denna uppsats ligger fokus på psykisk ohälsa och påverkande faktorer till varför unga 
kvinnor idag mår dåligt samt på att beskriva faktorer som påverkar det ideella arbetet på 
tjejjourerna enligt de aktiva medlemmarna. 

Bakgrund

Psykisk ohälsa bland flickor 
Beskrivning av psykisk ohälsa är enligt WHO ” subjektivt upplevda och självrapporterande 
besvär som har psykisk karaktär”. SOC (2009) menar att den psykiska ohälsan i landet ökar. 
Sedan mätningar 1988- 1989 har andelen procent gått upp från åtta till hela 30 procent år 
2004-2005, detta bland tjejer i åldern 16-24 år. Besvär som upplevs är ängslan, oro eller 
ångest. Andel som vårdas på sjukhus för djupare besvär som depression har fyrdubblats 
mellan åren 1997-2007. Stiftelsen Allmänna Barnhuset (SAB) (2008) menar på att begreppet 
psykisk sjukdom idag kan omfatta allt från nedsatt psykiskt välbefinnande till allvarliga 
psykiska störningar och psykisk sjukdom. Enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI) (2012) är ett 
av folkhälsomålen barn och ungas uppväxtvillkor. Där bedömer regeringen att målgruppen är 
en av de viktigaste inom folkhälsoarbete. De belyser även vikten av förhållandena under 
uppväxtåren för både den fysiska och psykiska hälsan under hela livet. Enligt BRIS (2012) 
ökade antal kontakter på grund av psykisk ohälsa med 33 procent mellan åren 2004- 2007. 
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Vanligt bland dessa är allvarliga psykiska symptom, sömn-och koncentrationssvårigheter, 
ätstörningar, självskadebeteende och självmordstankar. SOC (2009) menar på att olyckor och 
självmord är de vanligaste dödsorsakerna bland ungdomar. Enligt FHI (2011) rapporterar 
flickor i större utsträckning psykisk ohälsa än killar. Undersökningar och rapporter har visat 
på att andelen flickor som känner sig nedstämda och oroliga har dubblerats eller trefaldigast. 
SAB (2008) menar att statistik visar på att det är fler killar som begår självmord än flickor 
men när det gäller antal som vårdas på sjukhus på grund av självmordsförsök så är det 
betydligt fler flickor. 

SKR och Roks

Det finns cirka 60 tjejjourer i landet och dessa står under samma riksorganisationer som 
kvinnojourerna det vill säga Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 
Sverige) och SKR (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund), (Tjejjouren.se, 2012a). En 
grundläggande skillnad är att kvinnojourerna till största del arbetar med våldsutsatta kvinnor 
och har ofta skyddat boende, medan tjejjourerna arbetar mer förebyggande med flickor och 
yngre kvinnor. SKR:s verksamhet uttrycks ofta under formuleringen ” ett jämställt samhälle 
fritt från våld”. Deras vision utgår ifrån tanken om ”alla människors höga och lika värde, om 
kvinnors och mäns jämställdhet och lika rättigheter att leva i värdighet och frihet”. 
Organisationen är emot all form av diskriminering (till exempel kön, sexualitet och 
trosuppfattning), (SKR, 2010). Både organisationerna SKR och Roks utgår ifrån en 
feministisk grundsyn (SKR, 2010; Roks, 2010). Roks vision är ett ”samhälle där tjejers, 
kvinnors och barns mänskliga rättigheter och livsutrymmen respekteras. Ett samhälle där 
tjejer, kvinnor och barn kan leva utan att bli utsatta för våld, hot och förtryck. Roks verkar för 
tjejers och kvinnors frigörelser på alla plan i samhället”(Roks, 2010). Även FHI (2012) 
belyser vikten av delaktighet och inflytande i samhället som ett av de mest grundläggande för 
hälsa. De menar på att brist på inflytande och påverkan av ens egna livssituation är starkt 
kopplat till ohälsa. 

Tjejjourer

Enligt tjejjouren.se, (2012a) startade den första tjejjouren i Sverige 1996, nu finns cirka 60 
stycken registrerade. Tidigare skedde kontakten mest på telefon men det är nu vanligast för de 
stödsökande att ta kontakt genom chat och mail. En tjejjour kan beskrivas som en ideell 
förening vars syfte är att jobba gratis för att stötta och stärka unga som identifierar sig som 
flickor. Tystnadsplikt råder på de olika jourerna. Utbildning av de aktiva medlemmarna sker 
på jouren när de startar. Upplägget kan variera men i grunden så handlar det om att få inblick i 
samtalsmetodik, feminism och de olika kontaktorsakerna. Enligt Nationellt Centrum för 
Kvinnofrid (NCK) (2001) ser även Roks det som en mycket viktig del att erbjuda 
medlemsjourerna vidareutbildningar. Enligt Roks (2012) minskade antal utbildningar som 
tjejjourer deltagit och arrangerat samt antal gånger som tjejjourer synts i media med 30-35 
procent. Tjejjouren.se (2012b) menar att de flesta tjejjourerna är öppna för chat och mail 
minst en gång i veckan, men på många går det även bra att ringa eller att ”knacka på”. Antalet 
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aktiva medlemmar varierar på jourerna så även dess olika aktiviteter för flickorna såsom 
workshops, tjejgrupper, aktivitetskvällar med mera. Vissa jourer går även ut och bland annat 
pratar på skolor och nattvandrar.

Tjejjouren.se

I mars 2010 lanserades Tjejjouren.se en samlingsplats för Sveriges alla tjejjourer på nätet 
(Tjejjouren.se, 2012c). Här kan flickorna lätt hitta till sin lokala tjejjour men även skicka mail 
till frågelådan. Det är de aktiva medlemmarna i landets tjejjourer som besvarar frågor och 
funderingar från frågelådan. Här finns även Tjejguiden där alla kan läsa om allt från ”anorexi 
till onani” (SKR, 2012b). Sedan starten av denna sida har antalet stödsökande ökat i rask takt 
för de olika tjejjourerna. Antalet stödförfrågningar har mer än fördubblats (Roks, 2011). 
Tjejjouren.se (2012c) beräknar att de har över 5000 besökare på sajten varje vecka. Enligt 
statistik från SKR mellan åren 2009-2011 visar tjejjourer på att psykisk ohälsa där ibland 
ångest, depression, självskador, ätstörning och självmordstankar är vanliga orsaker till att 
flickor och unga kvinnor söker stöd. Andra mycket vanliga kontaktorsaker som även kan leda 
till psykisk ohälsa är kroppsfrågor, kärleksproblem, dålig självkänsla och våld som till 
exempel sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel, hedersrelaterat (SKR, 2012b). 
Uppsala tjejjour citerat ur Roks (2012) menar att ”Tjejjouren.se har bidragit till en enormt 
bra plattform för tjejjourerna, vilket har ökat synligheten positivt”. Från Roks årsstatistik 
2010 kan en ökning av första kontakten genom chat ses med hela 86 procent sedan året innan. 
Det vanligaste ämnet var psykisk ohälsa och visade på en ökning med 33 procent. Trots detta 
halverades antalet heltidsanställda och deltidsanställda minskade sedan 2009 medan de aktiva 
medlemmarna har ökade med 20 procent. Statistiken 2011 visade på ökning med 8,5 procent 
av antal tjejer som varit i kontakt med jourerna från 2010. Stödförfrågningar från tjejer 
ökande med 51,5 procent. Den ökande trenden tillsammans med färre anställda och samma 
antal aktiva visar på att arbetsbördan ökar även mellan åren 2010-2011. Statistiken visar även 
på enligt Roks (2012) att ”antalet stödförfrågningar från myndigheterna ökar mycket, med 61 
procent i jämförelse med föregående år. Tjejjourerna har också utfört fler stödåtgärder 2011 
än 2010. Antalet utförda åtgärder har ökat med 74 procent”. Antal stödkontakter ökade med 
94 procent. Den största ökningen av stödförfrågningar 2011 från 2010 stod ”annat” för som 
ökande med hela 180 procent (Roks, 2012).

Stödsökande

Statistiskt sett så finns klara samband mellan den psykiska ohälsan bland flickor i Sverige och 
orsak till varför de stödsökande hör av sig till tjejjourerna och andra ideella organisationer 
(SKR, 2012a; Roks, 2012; BRIS, 2012; SOC, 2009). 

Oro till självmordstankar

Enligt FHI (2012) är det en oroväckande ökning i psykosomatiska problem. Detta gäller 
symtom som ”oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk”. Flickorna visar 
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framförallt stressrelaterade symtom som ångest och depression. Europeiska arbetsmiljöbyrån 
(2012) menar på att individer upplever stress när det finns en ”obalans mellan de krav som 
ställs på dem och de resurser de har tillgång till för att klara av dessa krav”. På individnivå 
kan långvarig stress ge känslomässiga reaktioner (ångest, depression, sömnproblem) 
kognitiva reaktioner (svårigheter att koncentrera sig, minnet, fatta beslut) beteendemässiga 
reaktioner (missbruk av droger/alkohol, tobak, destruktivt beteende) och fysiologiska 
reaktioner(ryggproblem, nedsatt immunitet). FHI (2009) menar på att en förklaring till att 
flickor/kvinnor drabbas mer än män av ångest och depression kan vara biologiska skillnader 
eller i könsroller. Enligt FHI (2008) är det vanligare med självmordstankar bland unga 
kvinnor än bland unga män. Statistiken visar även att det är vanligare med självmordstankar i 
åldern 20-24 än åldern 16-19 år. Roks (2012) menar på att stödförfrågningar gällande psykisk 
ohälsa ökade kraftigt från 2010-2011. 

Självskadebeteende/Ätstörningar

SOC (2004) beräknade i en underökning att minst en procent av svenska flickor mellan 13-18 
år skurit sig själva. Självskadebeteende är en form av psykisk ohälsa och det sker ofta i 
hemmet, i hemlighet och många söker inte vård så mörkertalet anses vara mycket stort. 
Självskadebeteende definieras enligt Thorsen (2006) ” självskadande beteende är en handling 
som personer använder för att hantera starkt smärtsamma tankar, känslor eller situationer. 
Genom att skada sig själv kan personen må bättre för en stund och vara förmögen att 
bemästra sitt liv”. Åkerman (2009) menar på att handlingen kan förekomma tvångsmässigt 
eller impulsivt. Den allmänna åsikten enligt SAB (2008) är att självskadebeteende är en följd 
vid psykisk sjukdom, men kan även vara en lindring vid ångest. Enligt Lavenkron (1998) 
finns det många likheter på reaktionerna om man jämför med svår anorexi. Gustafsson, 
Edlund Davén, Kjellin och Norring (2011) beskriver ätstörningar som en inre känsla av 
kontroll, identitet, självkänsla och ett sätt som hjälpte dem att känna stabilitet, trygghet och 
för att hålla negativa tankar borta. Ätstörningar kan få väldigt allvarliga medicinska och 
psykologiska konsekvenser. Studie visar på att tjejer med ätstörningar är speciellt sårbara för 
sociokulturellt tryck såsom sin uppfattning om sig själv och andra människor. De tenderar 
även att ha ett stort behov av att få accepterande från andra, vilket kan resultera i att tjejerna 
försöker för mycket till att passa in i alla situationer, och för att dölja svagheter. Vilket 
resulterar i en ständig kamp till att hantera dessa situationer.

Våld

FHI (2005a) beskrev ett målområdes övergripande delmål inom folkhälsopolitiken som var 
”Frihet från könsrelaterat våld”. Vars syfte är att ”avskaffa mäns våld mot kvinnor”. Vilket 
omfattar ”olika former av fysiskt , psykiskt och sexuellt våld”. År 2011 gjordes 2633 
polisanmälningar om misshandel mot flicka 15-17 år. I tre av fyra fall är den misstänkte en 
bekant. Det gjordes 2260 anmälningar gällande sexualbrott (sexuellt ofredande, sexuellt tvång 
och våldtäkt) mot flickor under 15 år, 708 stycken av dessa var våldtäkt (SKR, 2011). Statistik 
från SKR mellan åren 2009-2011 visade på att sexuella övergrepp, fysisk och psykisk 
misshandel och hedersrelaterat våld var vanliga orsaker till att flickor och unga kvinnor söker 
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stöd (SKR, 2012). Enligt Roks (2012) ökande stödförfrågningar gällande våld med 21 procent 
från 2010-2011. I en omfattande studie som gjordes i Sverige 2001 så visade siffror på att 28 
procent av kvinnorna varit utsatta av fysiskt våld medan 16 procent varit utsatta av sexuellt 
våld. Studien visade även att 12 procent av kvinnorna blivit tvingade till sexuell aktivitet. 
Mörkertalet gällande våld anses vara stort (FHI, 2005a). Enligt Gruber och Fineran (2007) 
visar studie på att sexuella trakasserier har en negativ effekt på unga kvinnors hälsa. 

Enligt Baladiz (2009) ses det hedersrelaterade våldet som en kollektiv oundviklig handling 
för att bevara familjens heder och sociala överlevnad. Våldet drabbar individer speciellt 
kvinnor från början av tonåren och framåt. Statistik av hur många som är drabbade av det 
hedersvåld och förtryck är i det närmaste omöjligt att få korrekta siffror på då mörkertalet är 
stort. Enligt en kartläggning i Stockholm 2009 lever mer än var tionde flicka i en 
”hederskontext som begränsar hennes möjligheter att leva ett självständigt liv, (Baladiz, 2009, 
sid 8). Två exempel på mänskliga rättigheter är enligt ”alla människor födda fria och lika i 
värde och rättigheter”. ”Varje myndig människa har rätt att gifta sig och bilda familj. Detta 
ska endast ske genom fri vilja”. För unga kvinnor som lever i en hederskultur lyser dessa 
rättigheter oftast med sin frånvaro vilket kan orsak psykisk ohälsa. 

Sexualitet 

Enligt Roks statistik från 2011 ökade stödförfrågningar om sexualitet med 99 procent (Roks,
2012). Under ”Frågor och svar” på Tjejjouren.se märks behovet av att få svar på frågor kring 
allt från mens, sex, porr och HBT (Homosexuell, Bisexuell, Transpersoner)(Tjejjouren.se, 
2012). Enligt FHI (2006) varierar åldern på en fullbordad sexdebut, det är betydligt vanligare 
med oralsex än anal. Pornografi har förändrats mycket de senaste 10-15 åren då det blivit mer 
lättillgängligt genom internet. Åldern 18-29 står för 87 procent av alla anmälda klamydia fall 
och övriga sexuellt överförbara sjukdomar är väl utspridda bland ungdomarna. 2003 hade 
cirka en femtedel av alla ungdomar gjort abort. Enligt Ungdomsstyrelsen (2010) så har HBT 
personer generellt sämre hälsa än genomsnittsbefolkningen. Den många gånger upplevda 
diskrimineringen i olika former samt utsattheten för hatbrott och förekomsten av 
hedersrelaterat våld och förtryck påverkar den psykiska och fysiska hälsan bland ungdomarna. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vad jourerna gör för att förbättra den psykiska ohälsan 
bland flickor samt att beskriva faktorer som påverkar det ideella arbetet på tjejjourerna enligt 
de aktiva medlemmarna.

Frågeställningar

Hur beskriver de aktiva medlemmarna;

11



-Organisationen och dess syfte? 

-De vanligaste orsakerna till att de stödsökande hör av sig? 

-Hur kan de hjälpa de stödsökande?

-Kan ni se en ökande trend av stödsökande på jouren och i så fall vad beror den på?

-Möjligheten till att arbeta förebyggande inom psykisk ohälsa?

-Hur skulle arbetet på jouren kunna förbättras?

Metod

Kvalitativ metod

Författaren har valt att använda en kvalitativ forskningsstrategi i studien. Malterud (2009, s. 
29) menar att kvalitativa metoder är forskningsstrategier som lämpar sig för att beskriva och 
analysera karaktärsdrag och egenskaper eller kvaliteter hos de fenomen som ska studeras. 
Bryman (2008, s. 341) beskriver en kvalitativ forskningsstrategi som tolkningsinriktad. 
Tonvikten ligger på forskarens förståelse och tolkning av individers uppfattningar om 
verkligheten i given miljö. 

Urval

Informanter

Urvalet har gjorts efter rekommendationer enligt Bryman (2008) som är ett målinriktat urval 
då deltagarna som författaren valt att intervjua är relevanta för forskningsfrågorna 
(problemformuleringen). Inklusionskriterier var kvinnor som varit ideellt aktiva medlemmar i 
en tjejjour i minst två år eller som är eller har varit anställd på en tjejjour. Exklusionskriterier 
endast stödmedlem, endast aktiv i styrelse och de som inte kunde intervjuas fysiskt utan att 
träffas innan. Urvalet skulle representera både SKR och Roks för att få insyn i båda 
organisationerna. Det målinriktade urvalet var begränsat till utvalda jourer i Uppland, 
Södermanland, Närke och Östergötland. Begränsningen av området valdes för att få ett så 
brett perspektiv som möjligt i relation till författarens utgångspunkt i form av distans, tid och 
resurser. Transkribering är enligt Bryman (2009); Malterud (2009) en mycket resurskrävande 
process i from av bland annat tid. 

Artiklar

Studien har fokuserat på vetenskapliga artiklar i de aktuella ämnesområdena som bland annat 
ideella organisationer och psykisk ohälsa såsom stress, självskadande beteende, ätstörningar, 
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hedersrealterat våld, misshandel, sexuella övergrepp och sexualitet. För att få fram dessa har 
sökningar gjorts på LibHub och MEDLINE (Pubmed). Dessa erbjuder fullständiga 
tidsskriftsartiklar och är enligt författaren lättanvänd och speciellt LibHub gav relevanta svar 
vid sökning. Artikelutbudet för ideella organisationer är väldigt begränsat och inaktuellt. 
Information där landets tjejjourer ingår är väldigt begränsat till helt obefintligt. Sökning på 
LibHub och MEDLINE av enbart ”tjejjour” eller ”Ideella organisationer” gav noll resultat. 
”Organisations AND Voluntary AND Sweden” gav 19 resultat varav en var användbar, 
”Organisations AND voluntary AND education” resulterade i en artikel. Sökning gällande 
psykisk ohälsa och förebyggande arbete gav ett brett utbud av artiklar. ”Mental health AND 
adolescent AND support gav 454 artiklar och två användes.  De använda sökorden som gav 
resultat på LibHub var förutom den ovannämnda; ”mental, health AND girls” gav 786 
resultat, ”mental health AND adolesceent AND support” gav 454 varav en användes. 
”Sexuality AND girls” gav 454 resultat, då ”adolescent AND health”  gav hela 17440 resultat 
begränsades sökningen till ” adolescent AND girls AND stress AND health” som gav 105 
stycken resultat. ”Bullying AND school” gav 14 artiklar där en användes. ”Substance use 
AND family members” gav 147, en användes. Författaren har haft som utgångspunkt att ta 
med så aktuella artiklar som möjligt. Exklusionskriterie var att alla artiklar över 10 år valdes 
bort. Endast en litteratur över detta inkluderades dock ej vetenskaplig artikel. Urvalet och 
granskning av artiklarna har gjorts av största möjliga noggrannhet och omtanke för relevans 
till syftet. 

Datainsamling

Informationsbrev (bilaga 1) skickades ut till utvalda jourer via mail i Uppland, Södermanland, 
Närke och Östergötland. De som var intresserade av att delta i studien valdes utifrån att de är 
kvinnor och att de hade var aktiva medlemmar i minst två år eller vid tillfället vara anställd på 
en av tjejjourerna. Anledningen med minst två års erfarenhet eller anställd var att den som 
intervjuades skulle tänkas ha större insyn och kunskap om verksamheten samt en mer 
omfattande erfarenhet av de stödsökande. När svar inkommit kontaktades de utvalda 
informanterna per mail eller telefon för att fastställa ett datum samt plats för intervjun. 

En provintervju genomfördes med en av de tillfrågade informanterna då avsikten var att se om 
intervjuguiden (bilaga 2) svarade mot uppsatt syfte och frågeställningar. Provintervjun 
användes inte i resultatet. Enligt Bryman (2008, s. 419) kan intervjuguide innebära ” den 
korta minneslista över vilka områden som ska täckas i en ostrukturerad intervju eller den 
något mer strukturerade lista över vilka frågeställningar som ska täckas eller beröras i en 
semistrukturerad intervju”. ”Författaren fann intervjuguiden bra samt lätt att använda. Den 
gav struktur över intervjun men samtidigt tillräckligt mycket utrymme för relevanta 
följdfrågor som kom upp under intervjun. Från provintervjun gjordes någon justering samt 
gav författaren några detaljer som kan vara bra att tänka på vid de aktuella intervjuerna. 
Frågorna ansågs ge svar till syfte och frågeställningarna. 

Sju enskilda intervjuer genomfördes på enskild plats som valdes av informanten. Samtliga 
intervjuer bandades med hjälp av Dropvox på Iphone och Dropbox på datorn. Dropvox och 
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Dropbox är ett hjälpmedel som laddas ner i form av app på Iphone och via länk på dator. 
Intervjuerna som bandas skickas omedelbart från Iphone till mapp i datorn och är då redo för 
transkribering. Författaren fann detta hjälpmedel mycket bra, smidigt och säkert. Intervjuerna 
tog från 24 till 46 minuter och transkriberingen påbörjades max två dagar efter 
intervjutillfället. Vid samtliga intervjuer samlades bakgrundsfakta som till exempel exempel 
ålder, roll i jouren, tid i tjejjour (kan vara flera) utbildning och annan anställning, (se tabell 1). 
Detta för att enligt Bryman (2008) kunna sätta in informantens svar i ett sammanhang.

Informant  1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 Informant 5 Informant 6 Informant 7

Ålder 29 29 32 27 26 25 31

Tid i tjejjour Aktiv sen 2006 Aktiv sen 
2003

Aktiv sen 2006 Aktiv sen 2006 Aktiv sen 2008 Aktiv sen 2010 Aktiv sen 
2009

Roll i aktuell 
tjejjour

Anställd 30% 
jouren & 50% 
projekt 
anställning

Anställd 50%, 
styrelse & 
ideell jourare

Anställd 100 % 
kvinnojour & 
ideell jourare

Styrelse & 
samverkan 
projekt

Anställd 25 % & 
ideell jourare

Ideell kassör 
och jourare

Ideell jourare

Utbildning Socionom Kandidat 
sociologi

Beteende-
vetare 
sociologi

Socionom Arbetsterapeut Biolog & 
lärarexamen i 
biologi/kemi

Beteende -
vetare

Annan 
anställning

Barn & 
ungomsteam 
AB, 55%

Studerar Nej Socialsekreter
are

Arbetsterapeut, 
sjukhus. 

Lärarvikare/
mamma ledig

Studerar

Tabell 1, Bakgrundsinformation av deltagare

Kvalitativa intervjuer

Bryman (2008) menar att det finns många olika termer att beskriva kvalitativa intervjuer på 
men att de två viktigaste är ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Enligt 
Malterud (2009) kallas intervjuer med individuella informanter semistrukturerade intervjuer 
och det är det som författaren valt till denna studie. Enligt Bryman (2008) finns en tyngd 
inom kvalitativ forskning på informanternas egna uppfattning och tankesätt, vilket värdesätts i 
denna studie. Intervjuarna kan i denna typ av forskning avvika ganska mycket ifrån den 
utformade intervjuguiden. Frågorna kan ställas i olika ordning och formuleras om samt nya 
följdfrågor kan formuleras under pågående intervju. Viktigt är dock i semistrukturerad 
intervju att frågorna täcker de områden eller teman som intervjuaren är intresserad av. I denna 
studie finns frågor kring tre olika teman samt inledningsfrågor, se intervjuguiden i (bilaga 2). 
Inledningsfrågorna är till för att författaren ska kunna sätta informantens svar i ett 
sammanhang samt användas till bakgrundstabellen. Vid enskild intervju är det enligt Bryman 
(2008) bra att tänka på vissa praktiska saker för bästa resultat. Förutom att som intervjuare 
komma ordentligt förberedd till att bland annat banda hela förloppet så ska miljön vara trygg 
och ostörd, delvis så en bra relation skapas. Det är även viktigt att efter intervjun i lugn och ro 
gå igenom och analysera hela förloppet. 
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Databearbetning

En välkänd definition av innehållsanalys är ”Innehållsanalys utgör en forskningsmetod som 
rör en objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta 
innehållet i en kommunikation (Berelson 1952, s. 18). Malterud (2009, s. 93) menar på att ” 
analysen ska bygga en bro mellan rådata och resultat genom att det organiserade 
datamaterialet tolkas och sammanfattas”. 

Den aktuella studiens datamaterial analyseras genom kvalitativ innehållsanalys som är formad 
av Lundman och Hällgren Graneheim (2008) då den beskrivs som lämplig metod för tolkning 
av olika texter. Genom att läsa igenom materialet flera gånger och bekanta sig med det skapas 
ett övergripande intryck. Likheter och olikheter av datamaterialet identifieras i texten. 
Meningsenheter väljs ut och sammanställs för enklare överskådlighet av materialet. I samband 
med att de meningsbärande enheterna markeras i texten systematiseras de genom att de 
markeras i texten med olika färger, en färg för varje enhet. De meningsbärande enheterna 
kondenseras i syfte av att korta ner texten utan att det centrala innehållet tappar väsentligheter. 
Nästa steg i processen är att sätta koder.  Det görs genom att identifiera nyckelord som är 
relevant för studiens syfte ur de meningsbärande enheterna. Dessa koder som ansågs beskriva 
innehållet markerades med en färgpenna och skrevs även ut på post-it lappar. Koderna 
jämfördes sedan för att finna likheter och olikheter. En kategori beskrivs enligt Lundgren och 
Hällgren Graneheim (2008) som flera koder med liknande innehåll. Koderna grupperas 
därefter i underkategorier för att sedan minska till kategorier. Sist ska huvudkategorier eller 
teman sättas. I metoddelen presenteras hur denna process såg ut från meningsbärande enheter 
till underkategorier (se tabell 2).

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Underkategorier

”Det stora syftet är att stötta och stärka
unga tjejer som har olika problem”.

”Det stora syftet är att stötta 
och stärka
unga tjejer som har olika 
problem”.

-Stötta och lyssna
-Motivera
-Bolla tankar
-Att skicka vidare
-Praktiskt stöd
-Hjälp till självhjälp
-Medmänniska
-Jämställdhet
-Tystnadsplikt

-Jourens huvudsyfte

-Bemötande

”Jag personligen tycker att det är 
väldigt dåligt när folk försöker pissa 
revir (om jag får uttrycka mig så) med 
sina verksamheter  och sen så är vi i 
den här biten istället för att försöka 
samverka med varandra för unga tjejer”

-Verksamheter ska 
samarbeta

-Det handlar om att unga 
tjejer ska få stöd och hjälp 
för bättre hälsa. 

-Samarbete
-Att få erkännande
-Synas
-Marknadsföra
-Föreläsningar
-Tjejjouren.se

-Samverkans projekt

-Nätverk
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Meningsbärande enheter Kondensering Kod Underkategorier

”Vi skapat en överenskommelse att jag 
åtar mig att engagera mig i ex antal 
timmar i det här avtalet låt oss säga 2-4 
timmar i månaden i ex tjejjouren eller 
barngruppen och där kan vi även skriva 
ner någon specialtet tex pratar arabiska 
en jävel på bild, konstskapande så man 
har lite förkunskap om det”.

-Bra att det finns en 
överenskommelse med de 
aktiva medlemmarna

-Bra att ta tillvara på intresse  
och förkunskaper hos de 
aktiva medlemmarna. 

-Barn och ungdomsgrupp
-Samtalsmetodik
-Struktur
-Tjejgrupp
-Kvinnojoursgrupp
-Aktiviteter
-Föreläsningar
-Projekt
-Arbetsgrupper

-Utbildning

-Projekt

Tystnadsplikt

”Tjejerna som söker oss är ju alltifrån 
olycklig kärlek till frågor om mens till 
riktigt ja vi har haft riktigt brutala 
grejer alltså som någon som har blivit 
såld av sina föräldarar, alltså sexuellt 
såld”.

-Orsak till varför 
stödsökande hör av sig 
varierar, det kan vara allt 
ifrån frågor om kroppen, 
psykisk ohälsa och sexuellt 
våld. 

-Ångest/Depression
-Sex/samlevnad
-Självmordstankar
-Ätstörningar
-Självskadebeteende
-Våld
-Kroppen
-Mobbning

-Stödorsaker 

Tjejer stöttar tjejer

”Långsiktigheten i vårt arbete som jag 
tror är jätte viktigt att ha i alla 
verksamheter som alla verksamheter 
måste kunna ha då behövs det fler 
anställda och till det behövs det mer 
pengar”.

- För att förbättra arbetet på 
jouren behöver vi fler 
anställda .

- Jouren är väldigt 
ekonomisk begränsad.

-Bidrag
-Projektpengar
-Riksförbunden
-Stödmedlemmar

Utvecklingsmöjligheter

Tabell 2, Meningsbärande enheter, kondensering, koder och underkategorier.

Etiska överväganden

Samtliga deltagare har gett sitt medgivande till studien i helhet. Etiska överväganden gjordes 
kontinuerligt av författaren. Ett informationsbrev skickades ut till alla utvalda jourer och 
deltagare. Samtliga deltagare fick bestämma när och var intervjun skulle genomföras. 
Anonymitet garanterades bland annat genom att samtliga namn på personer samt jourer och 
pågående projekt ska få fingerade namn. Deltagarna har blivit informerade både skriftligt och 
muntligt att de när som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande. Alla intervjuer har 
utgått i från samma intervjuguide endast ett fåtal följdfrågor varierades från intervjuerna. 
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Resultat

Författaren har i resultatet valt att definiera flickor/ unga kvinnor till tjejer och stödsökande då 
det är definitionerna som används av jourerna och de aktiva medlemmarna. 

Databearbetningen resulterade i tio underkategorier, fem kategorier och två teman som var 
jourverksamheten och den utåtriktade verksamheten, (se tabell 3).

Underkategorier Kategorier Tema

Jourens huvudsyfte

Utbildning

Stödorsaker

Tystnadsplikt

Tjejer stöttar tjejer

Bemötande

Utvecklingsmöjligheter
_____________________________

Projekt

Samverkansprojekt

Nätverk

Jourens uppbyggnad

Stödsökande

Resurser
________________

Förebyggande arbete

Samverka

Jourverksamheten

____________________

Utåtriktade verksamheten

Tabell 3, Underkategorier, kategorier och tema.

Jourverksamheten

Studiens syfte var att beskriva vad jourerna gör för att förbättra den psykiska ohälsan bland 
flickor samt att beskriva faktorer som påverkar det ideella arbetet på tjejjourerna enligt de 
aktiva medlemmarna. För att göra det på bästa sätt utifrån frågeställningarna och 
databearbetningen framkom två teman, dessa är jourverksamheten och den utåtriktade 
verksamheten. Den förstnämnda som också den första delen handlar om är beskrivande av 
vad de aktiva medlemmarna gör på jouren utifrån syfte och förutsättningar. 
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Jourens uppbyggnad

Informanterna beskrev jourens uppbyggnad i form av styrelse, aktiva medlemmar och 
stödmedlemmar. De aktiva medlemmarnas inflytande kunde variera på jourerna. En av 
jourerna beskrev lika mycket inflytande hos alla och beslut fattades på månadsmötena när 
både styrelse och aktiva medlemmar var närvarande. En annan jour lade alla beslut hos 
styrelsen, dock saknades där ordförande för tillfället. De hade alla stöd av deras 
riksorganisation SKR och Roks, framförallt i utbildningssyfte. Stödmedlemmar betalar endast 
in en medlemsavgift varje år. Jourerna är som känt ideella föreningar där det kan finnas 
anställda beroende på huruvida detta finansieras genom kommunen. 

”Vi skulle behöva ha en anställd men vi har inte pengar till det, vi skulle behöva ha 
någon som skötte ekonomin inte bara som jag då ideell utan någon som faktiskt hade 
lite mer ansvar och som hade ansvar för jourlokalen, vi skulle behöva anställa någon 
överhuvudtaget det skulle underlätta vårt arbete enormt. Vi är ideella allihopa”. 

Resterande jourer hade en anställd för tjejjouren alltifrån 25 procent till 70 procent. En av 
jourerna beskrev väldigt bra samarbete mellan tjejjour och kvinnojour varav en anställd på 
tjejjouren 25 procent och en på kvinnojouren på 100 procent. En annan informant beskrev att 
jouren hade varit tvungna att dra ner på antal jourdagar och aktiva medlemmar på grund av att 
hennes anställning dragits ner från 75 procent till 50 procent samt att en projektanställning 
tagit slut samtidigt som trycket på jouren ökar av antal stödmedlemmar. 

Tillgängligheten beskrevs till största del bero på hur många aktiva medlemmar som jouren har 
för tillfället. Huvudsysslan var i första hand att hålla jouren öppen på chat och mail i tre till 
fem timmar en gång och i något fall två gånger i veckan. Telefon var bara aktuellt i tre av 
jourerna då det var väldigt få som ringde. Tjejjouren.se:s nationella frågelådan var inget som 
prioriterades hos nästintill alla. Jourens mail var enligt två av informanterna en stigande trend 
och var högt prioriterat på jouren. Där råder en 24 timmars svarsregel då de aktiva 
medlemmarna hade i uppgift att svara på mail minst en gång om dagen. Mail kunde enligt en 
informant fördelas i form av att den som först svarade på mailet blev den stödpersonens 
kontaktperson. På en av jourerna var det den anställdas uppgift att svara på mail en gång i 
veckan samt de aktiva medlemmars under jourtiden även det en gång i veckan. 

Arbetsfördelningen kunde på jourerna variera dels beroende på hur många aktiva medlemmar 
som finns hos jourerna men även dels på strukturen hos jourerna. På några av jourerna fanns 
ingen direkt struktur i arbetsfördelning utan fokus låg på jouren och att kunna hålla den öppen 
med chat och mail. Vid efterfrågan kan de aktiva medlemmarna få förfrågan eller anmäla sig 
till att till exempel gå ut och informera på skolorna. På tre av jourerna beskrevs strukturen i 
form av arbetsgrupper där de aktiva vid grundutbildningen kunde välja inriktning efter 
kunskap och intresse, exempelvis jourverksamheten, barngruppen, projekt eller förebyggande. 
En av jourerna beskrev även att den nya aktiva medlemmen själv kunde skriva ner något 
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personligt som denne var bra på, exempelvis språk eller konst. 

Jourens huvudsyfte

Informanterna beskrev att det största syftet med jourerna är att stötta och stärka unga tjejer. 
Ord som användes av informanterna var att lyssna, motivera, fungera som ett bollplank och 
att vidarebefordra stödsökande till andra instanser. Några framhävde vikten av ett jämställt 
samhälle och att jouren har en feministisk grund. Det beskrevs även ett tudelat syfte i form av 
att först och främst finnas tillgängliga för unga tjejer genom chat och mail men även i 
förebyggande syfte ute i kommunerna.

” Vi brukar säga att vi jobbar under parollen tjejer stödjer tjejer, att man ska vara en 
medsyster och att man ska finnas för tjejer som vill ha stöd och någon att bolla tankar 
och idéer med. Sen har vi ju även den utåtriktade verksamheten som vi tänker är mer 
opinionsbindande, ute och föreläser på skolor, medverkar i olika samverkans projekt 
exempelvis”. 

Exempel av en stödsökande från en av informanterna; 

” Vi har ju en tjej som har varit i kontakt med oss i flera års tid eller egentligen flera 
tjejer men just en tjej som jag minns från att det jag började och som fortfarande är 
aktuell hos oss som har haft problem med självskadebeteende och sexuella övergrepp 
när hon växte upp och så. Den tjejen alltså jag tror det känns verkligen som att vi 
betyder någonting där att vi faktiskt gör en skillnad just eftersom hon återkommer så 
många gånger och hon har också bekräftat flera gånger att vi faktiskt har gjort 
skillnad för henne och att hon har någon att prata med. Det här är ju en tjej som har 
andra kontakter också utöver som har psykologer och som har allt det här 
runtomkring sig men ändå fortsätter att vända sig hit till en grupp människor som då 
inte är experter eller professionella utan bara är liksom som en god vän som man kan 
prata med och det tycker jag är rätt så häftigt att tänka på att vi faktiskt trots att vi 
inte går ut med det här professionella och experter utan att det kanske är just det som 
behövs ibland någon som lyssnar och stöttar. Man kanske inte behöver vara bäst och 
kunna allting runt det för att vara det bästa stödet så det är en tjej som jag liksom bär 
med mig lite grann”. 

Utbildning

Grundutbildningen var något som ansågs väldigt viktigt och som samtliga aktiva medlemmar 
måste genomgå. Syftet med utbildningen beskrevs av informanterna vara allmän information 
om organisationen och jourerna och vad de jobbar med för regler, riktlinjer och bemötande på 
chat och mail. Att ha övningar med diskussioner och exempel på stödsökande var inte 
ovanligt. Det varierade ganska mycket på hur omfattande utbildningen var i form av tid. 
Alltifrån några timmar vid ett eller två tillfällen, en till två heldagar eller en gång i veckan 
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under 10 veckors tid. Efter utbildningen skulle man hos samtliga jourer sitta bredvid på 
chatten för att i slutändan känna sig tryggare i samtalen med de stödsökande. Vid två av 
jourerna satt man alltid på chatten två och två, vilket ansågs som en kvalitétshöjande faktor att 
alltid kunna bolla och diskutera innan svaren skickades. 

Vidareutbildningar förekom i alla jourerna och var något som frikostigt erbjöds av bland 
annat riksorganisationerna SKR och Roks. Vidareutbildningarna kan bestå av bland annat 
föreläsningar och fördjupningar inom de olika stödorsakerna och bemötande av dessa. De 
aktiva medlemmarna kunde även själva hitta relevanta utbildningar att fördjupa sig i som 
bekostades av jouren i mån av resurser. En av informanterna beskrev vidareutbildningar som; 

” Ett sätt också att hålla kvar ideella jourtjejer i jouren att man hela tiden får 
någonting tillbaka, att kunna utbilda sig vidare och bli bättre då blir det roligare”.

Stödsökande

Samtliga jourer har sett en ökning av stödsökande varav den största ökningen beskrevs av 
flera ha skett mellan 2010 och 2011. Orsaker till detta kunde enligt informanterna bero på 
flera olika saker varav den största verkar vara att jourerna marknadsför sig mera nu. Dels 
själva i jouren där de försöker vara ute och synas på till exempel högtidsdagar men framförallt  
genom projekt och Tjejjouren.se.

”Det är en ökning och jag tror att det har att göra dels med att vi marknadsför för 
varandras tjejjourer att allt fler och fler vet om vad en tjejjour är och då ja söker sig 
till Tjejjouren.se googlar på tjejjouren och hittar en jour att chatta med den dagen”

Genom projekt och skolveckor kunde en jour se en kraftig ökning veckorna precis efter för att 
sedan tona ner lite igen. De flesta informanterna berörde att det var svårt att säga om 
ökningen berodde på att den psykiska ohälsan och/eller problemen ökat. En jour kopplade 
mest till ett projekt på jouren samt att informanten påbörjade sin anställning i samband med 
ökningen. 

Stödorsaker

Vanliga kontaktorsaker var enligt informanterna oro, ångest, nedstämdhet och depression som 
ofta har kommit med någon djupare problematik. Att inte riktigt veta varför man mår dåligt 
eller att man har låg självkänsla beskrevs även som vanliga grundorsaker. Flera av 
informanterna upplevde att självmordstankar var det som ökat mest och som nu var väldigt 
vanligt. Vid sidan av det var det konkreta frågor om kroppen och sex det vill säga normala 
saker som tillhör tonåren. Problem hemma och i skolan upplevdes även som vanligt. 
Statistiskt sett från 2011 nämndes även våld och då framförallt sexuellt våld och 
självskadebeteende. 
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Exempel av stödsökande från en av informanterna; 

”Det var en tjej som började och prata om att hon kanske var gravid och sen så började vi 
prata om det och eftersom jag själv är gravid så var det ganska lätt att relatera på frågorna 

när kan man tidigast testa och, nu ska jag berätta allt så det började verkligen så där, och
jag tänkte det här är verkligen en tjej som är 16-17 och är nervös över det. Vi hade en 
sådan tydlig bild av henne och sen så började man fråga lite mer, hur är det?, kommer 

pappan att vilja ta ansvar om det visar sig att du är gravid?, alltså lite mera åt det hållet och 
sen så spann det på mer och mer och det visade sig att den här mannen som hon kanske var 

gravid med det var en kund till henne för att hon blev såld av sin pappa och det blev bara 
värre för det visade sig sen att hon var gravt hörselskadad för jag frågade, vill du ringa till

mig så kan vi prata för jag var verkligen så här beredd att åka och hämta henne om det 
skulle visa sig att hon bodde i omkretsen så att säga och då visade det sig att hon var 

gravt hörselskadad och hennes föräldrar hade övertygat henne om att det 
var på grund av det som de gjorde detta för att hon var inte värd någonting mer och det är 

ja det var riktigt kalla kårar kring det. Jag gav henne ett mobilnummer så hon kunde sms 
men vi hörde aldrig av henne igen och det var verkligen nej nu tappade, där hade jag bara 

velat fånga in henne och tagit hem henne för att få ett slut på det för min bror är gravt 
hörselskadad så då tror jag då vart det ännu mera, man värnar ju lite extra om familjen och 

det är en sån här jag har aldrig kunnat släppa det och så varje gång jag sitter i jouren så 
hoppas att hon kommer tillbaka för det var verkligen otäckt. Det är jättesvårt att släppa 

dem för de lever någonstans kvar”.

Tystnadsplikt

Anonymitet har beskrivits som en av huvudorsakerna till varför tjejer kontaktar tjejjourer och 
andra stödorganisationer. Vid frågan om huruvida tystnadsplikt råder på jourerna beskrevs det 
av ett par informanter som något som aldrig bröts. Diskussioner kunde råda om de olika 
stödsökande inom jouren. Flera av informanterna beskrev tystnadsplikt som något jouren tog 
allvarligt på men i fara vid liv agerar jourerna som medmänniska och bryter detta. Dock vet 
inte jourerna i många fall vem som sitter på andra sidan då de chattar. En informant berättade 
att alla som är aktiva i jouren avger ett tystnadslöfte men vid deras nästa årsmötet skulle en 
diskussion tas upp om i vilka lägen detta eventuellt skulle gå att bryta. Tystnadsplikt hade 
brutits vid ett enda tillfälle innan. Principen var att alltid få tjejen att själv göra anmälan om 
det skulle hjälpa henne.

De stödsökande som var svårast att bemöta upplevde de flesta informanterna var de som 
mådde riktigt dåligt och som riktat må dåligt känslan inåt i form till exempel 
självskadebeteende eller ätstörningar. Självmordstankar togs av flera upp som den allra 
svåraste.
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”Svårast är ju självmordstankar tycker jag och så ja den typen av ångest och hur man 
ska hantera det tycker jag är svårt, just att hitta hur man ska få dom att fokusera på 
annat liksom det som är bra i livet, motivera dem till att fortsätta vilja leva och så det 
är det svåraste”. 

Det som även togs upp var frågor om kroppen och hur man skulle hantera det på ett korrekt 
sätt som möjligt. Aggressivitet från de stödsökande var även något som upplevdes som 
jobbigt att bemöta. 

Tjejer stöttar tjejer

På frågan om hur jourerna kan hjälpa de stödsökande så beskrevs lyssna och att inte direkt ha 
en lösning som en grundläggande del av samtalen. Det var viktigt att betona att de aktiva 
medlemmarna inte var experter och att det kunde uttrycka som ”hjälp till självhjälp”. Sedan 
beskrevs att man kan hjälpa dem att sätta ord på tankar och känslor och att en viktig del om 
man mår dåligt är att definiera varför man mår dåligt. Att fungera som ett ”bollplank” 
beskrevs av en informant, att kunna ”bolla vidare” och ge information om var de kan få mera 
stöd. Det är viktigt att bekräfta den som sitter på ”andra sidan”. Jourerna erbjuder de 
stödsökande att följa med i mera praktiska sammanhand som till exempel sällskap vid 
polisförhör, rättegångar eller hos annan myndighet. Fysiska samtal erbjöds eller ordnades vid 
behov. En av informanterna ville understryka att det är viktigt att inte glömma bort syftet med 
jourerna. Även om kanske kompetensen finns hos de aktiva medlemmarna i form av 
utbildning så är det inte jourens syfte att kliva in och utnyttja denna kompetens utan de 
stödsökande ska slussas vidare till andra instanser där den professionella hjälp finns på deras 
arbetstid. 

Bemötande

På frågan vad som påverkade kvalitén i bemötandet på jourerna beskrevs en blandning av den 
som har jouren för tillfället och vad den besitter för kunskaper och erfarenheter. Att man 
jobbar utifrån förhållningssättet tjejer stöttar tjejer och att man kan sätta tjejen i centrum och 
kunna tänka på vad hon behöver höra och inte på vad du själv hade behövt höra i den 
situationen. Det krävs även att den som jourar ska vara pigg och alert och kunna sätta sina 
egna problem och sitt privatliv åt sidan. Grundutbildningen och de olika vidareutbildningarna 
påverkar likväl som jourens arbetssätt och struktur. Diskussioner och övningar beskrevs som 
utvecklande. Handledning och att sitta två och två ansågs som en kvalitétssäkring, även om 
inte alla jourerna satt två och två efter den aktiva medlemmen ansågs färdig med 
grundutbildningen. Vissa grundsaker ansågs som viktiga av de flesta informanter såsom 
empati, förförståelse och att man ska vara ”färdig med sig själv”. Att de aktiva medlemmarna 
är utbildad i till exempel samtalsmetodik på högskolenivå ansågs som ett plus. 
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Resurser

Den ökande trenden av stödsökande gjorde att det blev mer synbart vad de på tjejjourerna kan 
och inte kan göra. Svårigheten låg enligt en informant i att sätta upp gränser så att de inte tar 
på sig för mycket. Där låg vikten i att inte välkomna för många ideella tjejer så att bemötandet 
till dessa blev lidande eftersom det prioriterades i jouren. Det uttrycktes även att det gällde att 
hitta strategier så att jourerna inte tar på sig för mycket vilket var en stor förändring sedan 
ökningen. Det underströks dock av de flesta att det var positivt och spännande att flera 
stödsökande nu hittar jourerna och att det gav de aktiva medlemmarna mera erfarenheter. Det 
beskrevs även av informanterna en känsla av frustration när de inte räckte till och att de 
önskade att de kunde ta hand om de stödsökande ännu bättre. 

”Dels så blir det ju märkbart hur skör den här verksamheten är om man säger för att 
det bygger ju så mycket på ideella krafter, att folk ska ha tid och att folk vill engagera 
sig sen så ska det ju helst vara rätt personer också som engagerar sig vilket gör att det 
blir ännu svårare att få ihop människor som kan ge det här stödet så det har ju blivit 
uppenbart att det har blivit ett problem dels för att det är så svårt att engagera folk 
ideellt idag men också för att det ska vara rätt personer”.

Att behöva stänga jouren vissa kvällar på grund av att det inte finns tillräckligt med ideella 
resurser var något som verkligen försökte undvikas men som ibland var nödvändigt. Några 
informanter beskrev även att deras nuvarande tjänster blivit nerdragna till mindre 
anställningar vilket gjorde det ännu svårare att hinna med samt att bidrag från kommunerna 
minskar. Den psykiska påfrestningen blir även mer kännbar för de aktiva medlemmarna när 
de oftare måste sitta i jouren. Det är många stödsökande som skriver med tuffa problematiska 
områden vilket gör det svårt att processa och ta in allt. Många jourer beskrev även viljan att 
kunna jobba mer förebyggande men att det i dagsläget var väldigt svårt. 

 ”Våra verksamheter drar ett jättelass i jämförelse med de små bidrag vi får från 
 kommunen. I kvinnojourens fall är ju verksamheten till viss del lagstadgad vilket gör 
 att kommunerna har ett stort ansvar, de måste erbjuda stöd och skydd till våldsutsatta 
 kvinnor och barn. I tjejjourens fall så kan man ju alltid hävda att detta stöd inte är 
 något man måste ha, även om vi som jourare ser hur mycket vi faktiskt behövs och hur 
 efterfrågan bara ökar”. 

Utvecklingsmöjligheter på jouren

För att kunna utveckla och förbättra arbetet på jouren menade samtliga informanter på att det 
skulle behövas ytterligare en anställd på jouren och till det behövs mera ekonomiska resurser. 
Dels till arbetet på jouren men mest uttrycktes behovet till den utåtriktade verksamheten och 
det förebyggande arbetet. Att kunna lägga lika mycket tid till den utåtriktade som 
jourverksamheten var något som beskrevs vara mycket aktuellt i förhållande till tjejernas 
behov. Att kunna gå ut i skolorna och informera, föreläsa och väcka olika frågor var det som 
stod högst på listan om detta var möjligt av de flesta informanter. Långsiktigheten i arbetet 
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var även något som beskrevs som väldigt viktigt och som många gånger saknas idag på 
många jourer. Enligt en informant krävdes fler anställda och mera ekonomiska resurser för att 
utveckla detta. Flera jourer beskrev även att det behövdes mer struktur i arbetet. Och att de 
aktiva medlemmarna hela tiden skulle fortsätta att öka sina kunskaper genom utbildningarna. 
Att lyfta fram barn och ungdomsfrågor ansågs även som en viktig utvecklingsdel av ett par 
jourer då barn bor tillsammans med till exempel de våldsutsatta mammorna i det skyddande 
boendet genom kvinnojourerna. 

Utåtriktade verksamheten

Det andra temat som framkom var den utåtriktade verksamheten som beskriver vad som nu 
görs och vad som skulle kunna göras i förebyggande syfte enligt de aktiva medlemmarna.  

Förebyggande arbete

Flera av informanterna beskrev syftet som tudelat dels med att stötta och stärka men även att 
arbeta förebyggande bland annat genom projekt, aktiviteter, informera och föreläsningar både 
i och utanför skolorna. Ord som beskrevs var att på skolor ”väcka frågor”, medvetandegöra 
och öka kunskap i olika ämnen. Tjej- men även killgrupper beskrevs som en vanlig aktivitet 
även om uppslutningen ibland inte var den bästa. Annars sker det tillsammans med 
föreläsningar efter förfrågan. Det som även nämndes var olika former av fysisk aktivitet till 
exempel hipp hopp och yoga. De fysiska aktiviteterna var enligt informanterna i 
förebyggande syfte genom att ge tjejerna trygghet, gemenskap, bättre självkänsla och 
yogakvällarna beskrevs som ”stärkande innefrån”. På skolorna kan det handla om 
föreläsningar, information om jourerna och workshops. Ett par jourer beskrev även att de 
försöker vara ute och synas på bland annat högtidsdagar. 

Det förebyggande arbetet beskrevs av en informant som en möjlighet men att det var mycket 
svårt att få ihop det tidsmässigt. Bristen på aktiva medlemmar tillsammans med tiden var 
bland de största orsakerna att till exempel tiden ute på skolorna blir lidande. Detta problem 
verkade vara genomgående mellan jourerna en informant uttryckte det som att det var tydligt 
att behovet finns men resurserna räcker inte till helt enkelt. Flera uttryckte även att det vore 
mycket roligt och givande att kunna arbeta mer förebyggande speciellt genom skolor, samtal 
och tjejgrupper. En informant menade att de arbetade förebyggande genom att prata 
jämställdhet, maktstrukturer och att försöka synliggöra att det många gånger är tjejernas 
situation som är ohållbar och att det inte är dem det är fel på, för att de inte kan leva upp till 
kraven som ställs på unga tjejer. Det uttrycktes även att de skulle kunna göra så mycket mer 
om de hade mera pengar så de då kunde anställa en projektledare eller en till personal. En 
informant menade på att det behövdes fler men att det var tråkigt om det ideella försvann. 
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”Om man hade haft folk som hade jobbat med det, om man hade kunnat ha någon som 
får lön för det blir det en annan grej liksom så försvinner det ideella och det är ju 
tråkigt det också men samtidigt så är det personer som gör det på sin fritid så det är 
svårt att ro runt och driva det också det krävs ganska mycket om man ska göra 
någonting, också skolbesök”.

Projekt

Flera av jourerna var för tillfället involverade i projekt och någon jour hade precis avslutat 
sitt. Ett projekt som var aktuellt för tillfället vände sig till lärarna på skolan där det har pratats 
om våldtäkt och synsätt och fördomar runtomkring ämnet, till exempel vad säger lagen och 
hur går diskussionerna om det skulle hända på skolan. Ett annat projekt diskuterar kärleken 
och är där tillsammans ute med andra professioner har värderingsövningar som är kopplat till 
barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Här lyfts hedersperspektivet fram att man till 
exempel har rätt att välja sin egna partner och funderingar som är kärleken fri? Vad blir den 
då? Det kan skapa en enorm stress hos många med rätt att få välja sin egna kärlek till exempel 
eller avsaknaden att få göra det. I detta projekt diskuteras även HBT frågor. 

Projekt var något som de flesta informanter berörde som något mycket positivt i 
förebyggande syfte och som många gånger krävde och medförde en projektanställning. 

Samverka

Att ha ett bra nätverk och att samverka med instanser runtomkring var något som betonades 
av alla jourerna som väldigt viktigt men som bara av ett fåtal verkade vara bra och 
fungerande. Det beskrevs av en informant som stora vitsen med att ha en anställd så jouren 
kunde finnas med på samverkansmötena i kommunen. Där upplevde informanten att de sågs 
som en resurs som satt på kunskaper när det kom till kvinnofrids frågor och blev regelbundet 
ombedda att hålla övningar på samverkansmötena gällande detta. 

Samverkansprojekt

En annan informant beskrev att de i den staden gjort samverkanssatsningar och 
samverkansprojekt för att samarbetet ska bli bättre så att de i stället kan jobba tillsammans för 
unga tjejer. En tjejmässa som genomfördes är ett exempel på detta där det var en heldag och 
där alla verksamheter var representerade. Under dagen anordnades workshops med 
feministiskt självförsvar, dansstudio och verkstad där smycken kunde göras med mera. Det 
beskrevs vidare som viktigt med bra kontakter men även att tjejerna i kommunen ska veta att 
tjejjourerna existerar så möjligheten finns att kontakta vid behov.

”Jag personligen tycker att det är väldigt dåligt när folk försöker pissa revir (om jag 
får uttrycka mig så) med sina verksamheter och sen så är vi i den här biten istället för 
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att försöka samverka med varandra för unga tjejer”.

Nätverk

Det var vanligt att informanterna upplevde att samarbetet i kommunen var mindre bra och att 
det kunde bli bättre. Det beskrevs som ett område som tjejjourerna behöver arbeta mycket 
mer med. Flera av jourerna önskade att flera kunde se dem som en uppsökande verksamhet 
och att det fanns en kontinuerlig kontakt. Det upplevdes även svårt att få erkännandet av 
andra instanser. Det beskrevs som viktigt att jourerna marknadsförde sig själva genom att 
synas och delta i olika evenemang då de fortfarande saknas kunskaper från allmänheten om 
vad tjejjourer gör och att de faktiskt finns. En jour ingick i två samverkansgrupper en med 
våld i nära relationer och en lite mindre för hedersrelaterat våld. Där ingår polis, 
ungdomsmottagning, socialtjänst, brottsoffersjouren, personal från akuten och 
familjerådgivning med flera. 

”Huvudsaken är att lära känna människor tycker jag att få ansikten på folk och då 
blir det mycket lättare att samverka när man väl behöver det”.

På frågan om de aktiva medlemmarna på jouren känner till jourens nätverk och vet hur de ska 
vidarebefordra de stödsökande var det något som jourerna ansåg som något de kunde arbeta 
mycket mer med. Det beskrevs som något som var väldigt koncentrerat till de anställda och 
att de aktiva medlemmarna kontaktar dem med frågor i olika situationer. Det beskrevs även 
som syftet med att ha en anställd på jouren för att ta hand om sådana frågor. Av flera jourer 
ansågs det som en brist att det inte var mera tydligt vad jourens nätverk var för de aktiva 
medlemmarna. 

Exempel av stödsökande från en av informanterna; 

”Dom hade haft en tjejkväll här, öppet för bara tjejer och det var olika aktiviteter och 
så och sen var det någon station där det var tarot kort eller någonting så hade hon 
börjat prata med en tjej och dom småpratade lite och sen så dröjde det några veckor 
så kom den här tjejen och kontaktade ”Sara” på chatten och då berättade att ja 
ganska grova övergrepp som hon hade varit utsatt för och hon vill inte bo hos 
mamman längre för att det är där som styvpappan finns och hur ”Sara” har kontakt 
med henne under ganska många veckor och försöker att få henne att hitta utvägar för 
henne och knyter kontakter med SOC och hittar någon stödkontakt och bygger upp 
hennes förtroende för samhället alltså tjejens då och pratar igenom hur det här skulle 
kunna gå till. Vid något tillfälle så ringer jourtjejen till pappan och inte förövaren 
utan pappan och liksom förmedlar och berättar om hela bilden och sådär och så 
slutar det lyckligt men att hon hamnar hos SOC och får hjälp med sina problem jag 
vet inte riktigt hur hela historien sluta men jag tänker att på så sett kan våra 
verksamhet delar hänga ihop att vi genom vår utåtriktade verksamhet visar hur jäkla 
ofarliga och snälla vi är och hur vanliga vi är och sådär och kan skapa ett förtroende 
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ja jag tänker att med den där tjejkvällen så kan man nå tjejer som kanske går och 
funderar över hur det innebär att vara tjej och fick med sig peppande och stärkande 
erfarenheter men man möter också folk som sen fick förtroende och kunde ta kontakt 
med oss på chatten så man kunde hjälpa genom samverkan i kommunen så det är ju 
en sån där solskens historia på det sättet”.

Resultatsammanfattning

Syftet med jouren var främst att stötta och stärka genom chat, mail och telefon. Några 
framhävde vikten av ett jämställt samhälle och att jouren har en feministisk grund. Det var 
viktigt att betona att de inte var experter och kunde erbjuda ”hjälp till självhjälp”. De aktiva 
medlemmarnas inflytande på jourerna varierade då vissa lade alla beslut på styrelse och vissa 
inte. Anställningarnas omfattning varierade enligt informanterna. Grund- och 
vidareutbildningar var något som ansågs som mycket viktigt och kvalitétshöjande i bland 
annat bemötande till de stödsökande. Strukturen varierade på jourerna vilket enligt 
informanterna berodde på antal aktiva medlemmar som fanns i jouren samt anställningar. 
Samtliga informanter har sett en ökning av antal stödsökande varav den största beskrevs av 
flera ha skett mellan 2010-2011. Orsaker till detta beskrevs som en blandning av bättre 
marknadsföring både på nationell och lokalt nivå. Om ökningen var en följd av ökad psykisk 
ohälsa var enligt informanterna svårt att svara på. Vanliga kontaktorsaker var oro, ångest, 
nedstämdhet och depression. Den största ökningen var enligt några av informanterna 
självmordstankar. Problem hemma och i skolan samt konkreta frågor om kropp och sex 
ansågs även det som vanligt. Några av jourerna bröt aldrig tystnadsplikten medan några 
gjorde det om möjligt vid fara om liv. De svåraste stödorsakerna att bemöta var enligt 
informanterna självskadebeteende, ätstörningar, självmordstankar och frågor om kroppen. 
Förutom utbildningar var det vissa grundsaker hos de aktiva medlemmarna som ansågs höja 
kvalitén av bemötandet till de stödsökande. Det uttrycktes även att det gällde att hitta 
strategier så att jourerna inte tar på sig för mycket vilket var en stor förändring sedan 
ökningen då påfrestningen var omfattande för de aktiva medlemmarna. 

Det utåtriktade arbetet bestod främst av att arbeta förebyggande genom att gå ut i skolor och 
informera, aktiviteter, föreläsningar och projekt. Flera av jourerna var för tillfället involverade 
i projekt. Projekt var något som de flesta informanter berörde som något mycket positivt, 
roligt och givande. Dock var det mycket svårt att få ihop tidsmässigt. Att ha ett bra nätverk 
och att samverka med instanser runtomkring var något som betonades av alla jourerna som 
väldigt betydelsefullt men som bara av ett fåtal verkade vara bra och fungerande. Att 
medverka på samverkansmötena i kommunen ansågs som viktigt och vitsen med att ha en 
anställning. Att även deltaga i samverkansprojekt ansågs som ett bra och effektivt sätt att 
utveckla samarbetet på. Gällande hur de aktiva medlemmarna känner till jourens nätverk 
ansågs det som något som det kunde arbetas mer med för att utveckla. Den ökande trenden av 
stödsökande gjorde att det blev mer synbart vad de på tjejjourerna kan och inte kan göra. 
Svårigheten låg enligt en informant i att sätta upp gränser så att de inte tog på sig för mycket. 
Några informanter beskrev även att deras nuvarande tjänster blivit nerdragna till mindre 
anställningar samt att bidrag från kommunerna minskar. Informanterna beskrev vidare att för 
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att kunna utveckla och förbättra arbetet på jouren skulle det behövas ytterligare en anställd på 
jouren och till det behövs mera ekonomiska resurser. Resultatet visade att jourerna gör ett 
omfattande arbete i jämförelse med bidragen de faktiskt får. Att kunna lägga lika mycket tid 
till jourverksamheten som den utåtriktade var något som beskrevs vara mycket aktuellt i 
förhållande till tjejernas behov. Långsiktigheten i arbetet var även något som beskrevs som 
väldigt viktigt och som många gånger saknas idag på många jourer.

Diskussion

Metoddiskussion

Syftet med studien var att beskriva vad tjejjourerna gör för att förbättra den psykiska ohälsan 
bland flickor samt att beskriva faktorer som påverkar det ideella arbetet på jourerna enligt de 
aktiva medlemmarna. Författaren valde en kvalitativ intervjustudie då det upplevdes som mest 
relevant för att besvara det ovannämnda syftet. Då det enligt Malterud,  (2009, s. 129) 
”bygger på teorier om mänskliga erfarenheter och tolkning”. och målet är att ”utforska 
meningsinnehållet i sociala fenomen, såsom de inblandade själva upplever det i deras 
naturliga sammanhang”. Vidare upplevdes en intervjustudie som mer motiverande och 
lärorik för författaren kopplat till framtida yrkesroller inom folkhälsa på individnivå. 
Databearbetningen som valdes upplevdes som genomgående bra och vägledande. 

I en undersökning används begreppen validitet och reliabilitet. Med validitet menas att 
undersökningen mäter det som är relevant i sammanhanget. Med reliabilitet avser att detta 
mäts på tillförlitligt sätt. En så hög validitet och reliabilitet eftersträvas, detta för att få ett så 
säkert resultat som möjligt. För att säkerställa validitet är steget från teori till analys viktigt.   
Studiens validitet har säkerställts genom att bland annat kontinuerligt återkomma till syfte och 
frågeställningar. Studiens reliabilitet kan kontrolleras genom att författaren ställer samma typ 
av frågor, med samma tema, till informanterna och undersöker om svaren blir ungefär 
detsamma som den första studien hade fått fram. Är så fallet kan det tolkas att studien har hög 
reliabilitet. Valet av semistrukturerade intervjuer som gjordes av författaren kan försvaga 
reliabiliteten. Författaren anser att undersökningen har en bra validitet och reliabilitet i 
förhållande till syfte och förutsättningar. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det i kvalitativ metod inte så intressant om 
intervjuresultatet kan generaliserats i största allmänhet, utan om den kunskap som kommit 
fram genom en intervju kan överföras till andra lämpliga situationer. Bryman (2008) menar att 
kvalitativa intervjuer oftast har för få informanter. Vilket gör att den ofta kan kritiseras för 
dess problem att generalisera forskningsresultatet. Författaren är medveten om begränsningen 
angående antalet informanter av den aktuella studien. Resultatet av de aktiva medlemmarnas 
beskrivningar i studien kan inte generaliseras för landets alla tjejjourer. Enligt Malterud 
(2009) ska överförbarheten även ge svar på frågan till vem studien avser? Studiens resultat 
riktar sig framförallt mot landets tjej- och kvinnojourer samt riksorganisationerna SKR och 
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Roks. Även Myndigheter och andra verksamheter som ingår i samverkan till jourerna kan ta 
del av denna uppsats samt stödsökande. 

Provintervjuen som genomfördes ansågs som bra verktyg i form av utvecklandet av frågorna 
samt övning av att genomföra en intervju. Denna användes inte i studien då den inte höll 
samma standard som de övriga intervjuerna. Alla intervjuerna genomfördes på olika platser 
som valdes av informanterna själva. De flesta valde att ta det i ett ostört rum på den jour som 
de är aktiva medlemmar i. Inspelningsmetod via iPhone anses av författaren som bra då 
kvalitén på ljud var mycket tydligt. En av intervjuerna genomfördes via Skype på grund av 
tidsbrist. Möte och relation skapades vid ett tidigare tillfälle med informant så det ansågs inte 
som ett problem kopplat till närvaro. Dock kan kvalité på uppkoppling diskuteras. Intervjun 
bröts vid ett kort tillfälle och kan ha påverkat svaret vid den aktuella frågan. Under samtliga 
intervjuerna upplevdes att relation och trygghet skapades. Författaren lyssnade aktivt och gav 
genom tystnad informanten utrymme för eftertanke och mer utvecklande svar. Ytterligare ett 
sätt att säkerställa validiteten var att utarbeta samt följa intervjuguiden som var relevant till 
studiens syfte. Med resultatet i hand hade författaren kortat ned antal frågeställningar samt 
frågor i intervjuguiden och fokuserat mer djupgående på de som kändes mest relevanta 
kopplat till syfte och frågeställningar. I studien användes sex frågeställningar. 

Eftersom författaren i denna studie satte värde på informantens egna uppfattning och tankesätt 
användes en semistrukturerad intervjuform. Då det finns utrymme att avvika ganska mycket 
från den utformade intervjuguiden formulerades nya följdfrågor under tidens gång. Detta 
upplevdes som ett bra arbetssätt av författaren som dock var noga med att täcka de tre 
temaområden som satts upp i intervjuguiden. De uppsatta inledningsfrågorna ansågs av 
författaren som bra då det under denna tid skapades en bra relation och trygghet samt gav en 
bra bild av informanten. Intervjuerna avslutades med informanterna skulle berätta om ett 
konkret exempel av stödsökande istället för att inkludera det under temat stödsökande. Detta 
kändes som ett naturligt val och gav en bra avslutning till intervjuerna. Att låta informanten 
dela med sig av en egen erfarenhet som har en speciell betydelse är enligt Malterud (2009, s. 
128) ”den rikaste kunskapen”. 

Det är viktigt att komma i kontakt med rätt personer när en undersökning genomförs. Genom 
att kontakta rätt personer erhålls så korrekta svar som möjligt. Detta gör att det blir 
trovärdigare svar och att validiteten blir högre i undersökningen. Valet av ett målinriktat urval 
som gjordes efter rekommendationer av Bryman (2008) är en mening som även författaren 
delar som det bästa valet för den aktuella studien då deltagarna är relevanta för 
frågeställningarna. Informationsbrev skickades ut till utvalda jourer i Uppland, 
Södermanland, Närke och Östergötland, de enda som inte svarade var Närke. 
Inklusionskriterierna som var satta för informanterna ansågs som relevanta och speglades väl i 
intervjuerna. Exklusionskriterier var satta för att säkerställa viss kunskap i organisationerna 
samt att en trygg relation skulle skapas. Artikelutbudet för de ideella organisationerna var 
väldigt begränsat. Författaren hittade inga artiklar för endast tjejjourer.
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Tillförlitligheten

Då det gäller tillförlitligheten av studien finns det både fördelar och nackdelar med att skriva 
en studie själv. Något som författaren saknat under analysprocessen är någon att diskutera och 
reflektera med. Det kan även vara en fördel med att kritisk granska någon annans tolkning, då 
det som sägs kan tolkas på olika sätt. Dock anser författaren ha fått en mer övergripande bild 
av att intervjua, transkribera och analysera materialet helt själv. 

Eftersom författaren själv är aktiv medlem i en tjej- och kvinnojour fick förförståelsen läggas 
åt sidan för att inte påverka informanternas upplevelser vilket var komplicerat och inte alltid 
fungerande. En av de mest förekommande misstagen enligt Malterud, (2009, s. 45) ”är att 
låta förförståelsen överrösta den kunskap som de empiriska materialet hade kunnat få fram”. 
Detta ”misstag” var enligt författaren svårt att undvika helt och speciellt i de första 
intervjuerna då till exempel fler följdfrågor kunde ha ställts samt att helt öppen gå in och 
genomföra analysprocessens olika steg. Enligt Malterud (2009, s. 45) kan fallgropar undvikas 
genom att ha ett ”aktivt och medvetet förhållande till sin förförståelse”. Detta är ett råd som 
författaren försökt att följa genom hela processen. 

Att samtliga deltagande har gett sitt medgivande till studien som helhet är grundläggande och 
anses som en självklarhet av författaren. Informationsbrevet som skickades ut till alla utvalda 
jourer med information om bland annat anonymitet och att de när som helst kan avbryta 
processen anses ha stärkt tillförlitligheten. Att samtliga deltagare själva fick bestämma när 
och var intervjun skulle genomföras tillsammans med att samma intervjuguide användes till 
samtliga anses även det av författaren som stärkande. I studien deltog sju informanter vilket 
kan ge studien mindre bra tillförlitlighet då det enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan vara 
svårt att ge en helhetsbild om antalet är för litet. Kopplat till resurser som bland annat tid 
ansågs detta av författaren ge tillräckligt bra bredd till resultatet och fler intervjuer kunde ha 
påverkat kvalitén av analysen. 

Artiklarna i studien kan upplevas som bristfälliga då få studier har gjorts om tjejjourer. 
Författaren fann ett antal studier och rapporter om ideella organisationer men som uteslöts då 
de inte var vetenskapliga artiklar. Författaren fann även ett fåtal vetenskapliga artiklar om 
ideella organisationer men som även de inte inkluderades då de var väldigt bristfälliga och 
inaktuella. Då enligt Forsberg och Wengström (2008) kvaliteten kan variera från låg till 
mycket hög så har författaren gjort sitt yttersta för att ta med de med högst bevisvärde kopplat 
till syfte. Någon artikel användes med utgångspunkt ideella organisationer och dess villkor då 
det ansågs som aktuellt kopplat till att besvara syfte. Författaren valde att inkludera källa i 
diskussionen som ej var vetenskaplig artikel efter noggrant övervägande, då den ansågs för 
relevant för att utesluta. Pålitligheten i framställningen av resultatet anses som god då den 
genomförts noggrant och tillvägagångssättet redovisats ärligt. Dock kan resultatet ifrågasättas 
då det bygger på en subjektiv tolkning.
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Statistik som användes från SKR gällande stödsökande och stödorsaker var relativt bristfällig 
då få tjejjourer fyllt i statistiken från de aktuella åren. Dock valde författaren att använda sig 
av statistiken som tillgavs. Vissa jourers statistik togs inte med i räkningen då de står 
tillsammans med kvinnojour och inte hade separat redovisning. Den statistik som redovisades 
från Roks och Tjejjouren.se är taget ur Roks och Tjejjourens.se;s egna sammanställningar. 

Om författaren haft möjlighet till att göra undersökningen igen hade nog syftet och 
frågeställningarna begränsats. Författaren menar att detta hade kunnat medföra djupare 
beskrivningar av det mest relevanta och intressanta. 

Resultatdiskussion 

Det var väldigt tydligt vad som prioriterades på jourerna samt att huvudsyftet var att arbeta 
förebyggande genom att stötta och stärka. Detta gjordes främst genom att lyssna, motivera, 
fungera som ett ”bollplank” och vidarebefordra stödsökande till andra instanser. Enligt 
Swanberg (2004) handlar förebyggande hälsoarbete om att stärka, stötta och att ta fram det 
friska istället för att bara fokusera på det sjuka. Att uppmuntra till sociala kontakter med 
andra, till kontakt med de egna känslorna och att förmåga att uttrycka dem är fördelaktigt 
kopplat till barn och ungdomar. Informanterna ansåg vidare att det var genom ”hjälp till 
självhjälp” som de kunde hjälpa de stödsökande. Det var viktigt att betona att de inte var 
experter, även om kanske kunskapen finns där så var syftet med jourerna att slussa vidare till 
andra instanser där hjälpen finns på arbetstid av professionella. 

Strukturen på jourerna upplevdes vara något varierande vilket kan ha att göra med om jouren 
saknar anställd, delvis saknar anställd eller om det är för få aktiva medlemmar. De aktivas 
inflytande beskrevs även det som varierande då det hos vissa jourer delades på beslutsfattande 
och det på vissa enbart gjordes av styrelsen. Ett annat exempel är de arbetsgrupper som fanns 
på några av jourerna. Att som aktiv medlem få välja inriktning sett till intresse och kunskap 
kan enligt författaren ses som både kvalitéshöjande och medföra mer långsiktighet till jouren. 
Enligt Ungdomsstyrelsen (2009) kan varierande faktorer bero på att majoriteten av 
tjejjourerna inte är egna föreningar utan står tillsammans med en kvinnojour. De menar vidare 
på att kvinnojouren kan medföra kontinuitet till organisationen vilket i många fall är svårare 
för endast tjejjourer. Resultatet visade att det är svårt idag att få ideella resurser att engagera 
sig men även att få de aktiva medlemmarna att stanna kvar så arbetet kan bli mer långsiktigt. 
Enligt författaren har det en stark påverkan på tillgängligheten på jourerna och i vilket 
utsträckning jourerna kan arbeta förebyggande. 

Grundutbildning var något som alla jourer ansåg som mycket viktig innan de aktiva 
medlemmarna börjar engagera sig. Dock varierade omfattningen av utbildningen. Då detta 
kan vara en kvalitétssäkring för jourerna kan det upplevas av författaren som jourerna i detta 
fall kunde kommunicera och ta del av varandras utbildningar för att genomgående ha samma 
bredd och kvalité på dessa. Enligt informanterna påverkade även utbildningarna bemötandet 
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till de stödsökande. Tillsammans med vissa grundläggande saker som den aktiva 
medlemmens humör för stunden, kunskaper och erfarenheter. Det var även viktigt med vissa 
egenskaper som förförståelse, empati och att ”vara färdig med sig själv”. Informanterna 
upplevde att de hade stöd av riskorganisationerna SKR och Roks i vidare utbildningssyfte för 
de aktiva medlemmarna. Dock visar Roks statistik på att antal utbildningar minskade 2011 
tillsammans med antal aktiva som deltagit på dessa. Informanterna beskrev att det var ett bra 
sätt att hålla kvar de aktiva medlemmarna i jouren, då det gav dem kunskap och utvecklings 
möjligheter. Hwang, Grabb och Curtis (2005) menar på att de största orsakerna till att 
engagera sig ideellt beror på främst på altruistiska skäl men även sett till personliga vinster. 

Av resultatet och tidigare statistik så råder det ingen tvekan om att antal stödsökande ökar i 
rask takt och den största ökningen skedde mellan 2010 till 2011. Den största orsaken till detta 
upplevdes av författaren vara marknadsföring genom Tjejjouren.se. Den lokala 
marknadsföringen kan i perioder medföra flera stödsökande genom framförallt projekt och 
fysiska deltaganden. Statistik visar på att framträdanden i media minskade 2011 av Roks 
tjejjourer. Enligt författaren så var statistiken som delades från SKR mycket bristfällig. Då 
tjejjourerna är en växande kraft som livnär sig på bidrag skulle det kunna upplevas som en 
viktig del att föra noggrann statistik för att tydligt visa på denna ökande trend.
Söderholm och Wikström (2008) menar att socialt inriktade idéburna organisationer tycks 
prioritera aktiviteter som gynnar samhällsnytta vid sidan av deras ordinarie verksamhet. 
Författaren upplever att det stämmer då tjejjourerna var väldigt angelägna om att lägga ner 
mer tid på marknadsföring, föreläsningar och dylikt. Om den stigande trenden berodde på 
ökad psykisk ohälsa bland tjejer var enligt de aktiva medlemmarna svårt att svar på. 

Författaren upplever även att resultatet stärker tidigare forskning om att det finns klara 
samband mellan orsak till psykisk ohälsa i Sverige och stödorsak till jourerna. Oro, ångest, 
nedstämdhet och depression är exempel på detta. Wiklund, Bengs, Malmgren-Olsson och 
Öhman (2010) menar på att flerfaldiga stressfaktorer inte bara leder till upplevelser av lidande 
utan även till känslor av tvång. För att förstå tjejer idag så är det mycket viktigt att ta hänsyn 
till individen men även till könet kopplat till ohälsa. De menar vidare att en bredare 
jämställdhetspolitik behövs för att bemöta detta folkhälsoproblem. Vilket även är en viktig 
ståndpunkt som författaren upplever delas bland tjejjourerna då bland annat SKRs vision 
utgår ifrån tanken om alla människors höga och lika värde, jämställdhet och lika rättigheter. 
Enligt Veselska et al., (2009) visade undersökning på att socioekonomiska skillnader var 
starkt kopplat till självkänsla och psykisk hälsa och speciellt för ungdomar. Där vikten 
betonades i att forma hälsopromotions program där hänsyn tas till hur personlighet och 
psykisk ohälsa kopplat till socioekonomisk status och låg självkänsla och hur de påverkar 
varandra. 

Självmordstankar var något som blev allt vanligare bland de stödsökande och det som ansågs 
öka mest bland flera av informanterna. Enligt Park, Cho och Moon (2010) finns det en stark 
koppling mellan självmordstankar och brist på socialt stöd. Studien visar även samband 
mellan självmordstankar kopplat till hög konsumtion av alkohol, stressrelaterade faktorer 
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samt vid funktionshinder. Enligt Ten Berg, (2007) (refererat genom FHI 2012) visar en 
systematisk översikt att ångest, oro och depression ökar risken för självmord, alternativt 
självmordsförsök. Enligt Schomerus, G. Matschinger, H. och Angermeyer (2009) visar studie 
på att det kan vara väldigt många som inte söker professionell hjälp vid depression då det är 
kopplat till olika föreställningar och känslor som till exempel ”det händer inte mig”  och av 
skam. Då det kan få förödande konsekvenser föreslås interventioner för att förbättra denna 
kontakt mellan individ och vårdinstanser. Enligt författaren kan det kopplas till att fler söker 
sig till tjejjourerna dels genom tystnadsplikten som råder kontra skamkänslor, men även 
genom att de aktiva medlemmarna försöker synas och informera på skolorna om vad de har 
att erbjuda samt information om olika aktuella stödorsaker. Författaren menar även att detta 
visar på att fler ”mellanhänder” behövs som kan slussas vidare vid behov. 

Förutom självmordstankar så var även självskadebeteende och ätstörningar något som 
informanterna upplevde som mest komplicerat att bemöta, en mer ”inåtvänd problematik”. Då 
självskadebeteende kan förekomma både tvångsmässigt och impulsiv tänker författaren att det 
är viktigt för de stödsökande att ha någon som i de mest jobbiga situationer finns där som stöd 
så att detta kanske vid tillfälle kan förhindras. Författaren upplever att det här är extra viktigt 
att belysa de grundegenskaper som informanterna ansåg som viktiga gällande bemötande till 
de stödsökande. Självskadebeteende och ätstörningar kan i många anseenden likna varandra, 
Studie visar på att tjejer med ätstörningar är speciellt sårbara för sociokulturellt tryck såsom 
sin uppfattning om sig själv och andra människor. De tenderar även att ha ett stort behov av 
att få accepterande från andra, vilket kan resultera i att tjejerna försöker för mycket till att 
passa in i alla situationer, och för att dölja svagheter. Vilket resulterar i en ständig kamp till att 
hantera dessa situationer. Informanterna menar på att genom att prata jämställdhet, 
maktstrukturer och att försöka synliggöra att det är tjejernas situation som är ohållbar och att 
det inte är dem det är fel på utan kraven som ställs, är ett sätt att försöka förebygga dessa 
områden på för tjejerna. 

Övriga vanliga stödorsaker var problem hemma och i skolan vilket kan innefatta 
missbrukande föräldrar, mobbning, utanförskap, sexualitet och stress. Sexualitet ökade enligt 
Roks statistik med hela 99 procent. Författaren upplever att det är svårt att veta exakt vilka 
stödorsaker som faller in i ”annat” som ökade enligt Roks statistik med 180 procent. 
Gällande mobbning menar Hamarus och Kaikkonen (2008) att det måste ses till kulturella och 
sociala fenomen med interaktion och kommunikation som den viktigaste delen. Vilket kan 
öppna upp till nya möjligheter för till exempel lärare att upptäcka grundorsakerna till 
mobbningen. De menar vidare att det inte bara måste göras långsiktiga insatser utan även 
omedelbara insatser som stoppar små incidenter mellan individer innan det utvecklas till 
djupare mobbning på lång sikt där grupptryck tar över. Informanterna menar att många tjejer 
även kan höra av sig på grund av att de har missbrukande föräldrar. Studie enligt Gance-
Cleveland, Mays och Steffen (2008) visar på att det är den upplevda svårighetsgraden av 
missbruket som påverkar de negativa konsekvenserna för ungdomarnas utveckling både 
fysiskt och psykiskt. Beteendet på ungdomar till missbrukande föräldrar kan ofta dra negativ 
uppmärksamhet. Författaren upplever att stödsökande som lever i ett missbrukande hem 
många gånger bara kan behöva någon som lyssnar, stöttar och i vissa fall information om 
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andra instanser. 

Statistiken från SKR mellan åren 2009-2011 visade på att sexuella övergrepp, fysisk och 
psykisk misshandel och hedersrelaterat våld var vanliga orsaker till att tjejer söker stöd. Då 
mörkertalet är stort är det enligt författaren väldigt viktigt att genom förebyggande arbete 
belysa dessa frågor så att bland annat skulden läggs på förövaren och inte till offret i alla 
situationer när det kommer till våld och sexuellt våld. Studie enligt Wiklund, Malmgren-
Olsson, Bengs och Öhman (2010) menar på att det måste ske utvärderingar och förändringar 
gällande samarbete och strategier mellan olika sociala instanser. Polisen borde förbättra den 
lokala stöd och behandlingsverksamheten gällande utsatta tjejer. Även om Sverige är ansett 
som ett jämställt land så måste hänsyn tas till könsrelaterat våld och alltid betraktas som ett 
stort hälsomässigt, socialt, politiskt och humanitärt problem. Resultatet visade enligt 
informanterna att det var viktigt med en bra samverkan i kommunen dock var den alltför ofta 
bristfällig. 

Det hedersrelaterade våldet är enligt författaren en mer komplex fråga då det som oftast är en 
kollektiv utförd handling såsom våld och förtryck eller i värsta fall mord. Enligt Akpinar 
(2003) visar studie på hur unga kvinnor kan vara objekt och falla offer i byteshandel mellan 
män. Kvinnans sexualitet kontrolleras av dennes man, far, bror och svärfar i äktenskapet för 
att försvara deras heder. Hedern är många gånger viktigare än att följa den unga kvinnans vilja 
och hälsa. Vidare menar studien, för att stoppa våld och förtryck så behöver vi hitta vägar som 
tar bort kvinnans sexualitet och beteende kopplat till familjens heder. Största tyngdpunkten 
ligger där i att ta bort föreställningen om att kvinnor är mindre värda än män. Enligt 
informanterna pågår nu ett projekt som flera av jourerna har, ska eller är för tillfället aktiva i 
som handlar om kärlek och allas rätt till att välja sin partner. Syftet här var bland annat att 
lyfta fram bland annat hederskultur och HBT. Vidare menar informanterna att det är viktigt att 
genom skolor diskutera, ”väcka frågor” och medvetandegöra för att på så sätt öka 
förförståelse och kunskap bland elever. Författaren upplevde detta som ett mycket effektivt 
förebyggande sätt att bland annat minska upplevelse av utanförskap och att öka kunskaper om 
var och ens rättigheter på skolnivå. 

Enligt författaren råder det en viss tveksamhet i hur och om tystnadsplikten gäller i alla lägen 
på jourerna. Anonymitet har beskrivits som en av huvudorsakerna till varför tjejer kontaktar 
tjejjourer och andra stödorganisationer. Dock upplever författaren att detta i fara om liv i bryts 
om jourerna vet vem den stödsökande är, en informant menade på motsattheten då 
tystnadsplikten aldrig bröts. Eftersom jourerna oftast inte vet vilka de stödsökande är finns 
inget alternativ än att inte agera. Författaren upplever att stödsökande som uppger namn och 
hur de kan nås kopplat till självmordstankar kan vara ett rop på hjälp. Syftet med jouren var 
bland annat att vara medmänniska och så kanske också i situationer som denna. Dock måste 
kanske hänsyn ses till vad jourerna står för, vilket är tystnadsplikt och inte bryta förtroende till 
de stödsökande. Författaren upplever även att det många gånger är psykiskt stressande för de 
aktiva medlemmarna att hantera djup problematik på till exempel chatten. 
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Informanterna upplevde att det blir mer synbart vad de på tjejjourerna kan och inte kan göra 
då antal stödsökande ökar. Struktur var tillsammans med gränser viktigt att sätta upp. 
Verksamheten upplevdes vidare som skör då det blir allt svårare att hitta ideella, fler aktiva 
medlemmar var på de flesta jourerna nödvändigt, medan en jour menade på att de inte kunde 
ta emot fler aktiva. Bidragen från kommunen upplevdes som små i förhållande till vad de 
faktiskt gör för tjejerna. Siffror från Roks visar att antalet stödförfrågningar från 
myndigheterna har ökat markant med hela 61 procent från 2010. Antal stödåtgärder ökande 
med 74 procent. För att utveckla arbetet och långsiktigheten behövs bättre ekonomi fler 
anställda samt fler ideella dock ville en informant belysa att det var synd om det ideella 
försvann då det var grundsyftet med tjejjourerna. Anställningar drogs på flera jourer in, en 
jour var helt utan anställning. Vidare visar statistik från Roks 2011 på mindre anställda och 
oförändrat antal aktiva medlemmar. Författaren upplever att många undersökningar visar på 
att kommunen borde ta mera ansvar i förhållande till vad jourerna faktiskt gör. Tyvärr saknas 
grund för detta då det idag saknas studier med vetenskaplig tyngd.

De aktiva medlemmarna menade på att de arbetar förebyggande i den mån det går genom att 
bland annat gå ut i skolorna och till exempel informera och föreläsa eller genom aktiviteter 
som hipphopp och yoga. Enligt Haraldsson et al., (2008) visar studie på att hälsopromotions 
program genom massage och mental träning bibehåller eller förbättrar hälsan kopplat till 
stress. Detta var ett hälsopromotions program på skola i åldern 12-15 år. Buckelew, Yu, 
English och Brindis (2008) menar på att de mest effektiva hälsopromotionsprogram är 
fortfarande relativt outforskat men att det behövs fler instanser som är tillgängliga för 
ungdomar gällande psykisk ohälsa. Det behövs även flera ingångar och information om dessa 
för ungdomarna så de hittar dit. Skolan spelar här en mycket viktig roll. 

Enligt informanterna var bristen på aktiva medlemmar tillsammans med tiden bland de största 
orsakerna till att den utåtriktade verksamheten blev lidande och i flera fall helt undanlagd, 
trots att samtliga upplevde att behovet fanns. Enligt Reuterswärd och Lagerström (2009) hade 
många av skolsköterskorna begränsade kunskaper om i hur det går tillväga i allmänna arbetet 
gällande skolprogram och hälsopromotion på skolan. Ingen utgick ifrån speciella teorier eller 
metoder när de beskrev deras aktiviteter gällande hälsopromotion. Några skolsköterskor var 
osäkra på om de hade tillräckligt med kunskaper för att införa hälsorelaterade aktiviteter på 
gruppnivå. Begränsat med tid var dessutom nämnt som ett av skälen till att inte införa detta på 
gruppnivå. De flesta skolsköterskor hade dessutom inga utvärderingsmetoder för deras 
hälsopromotionsarbete. Enligt deras åsikter behövdes ytterligare kunskaper inom 
evidensbaserade metoder. Resultatet visar att jourerna gör väldigt mycket för kommunerna för 
väldigt små bidrag. Vidare menar de aktiva medlemmarna att de skulle tycka att det var roligt 
och givande att arbeta mer förebyggande på skolorna. Resultatet visar vidare på att jourerna 
ständigt jobbar aktivt för att vidareutbilda sig inom olika ämnen som är aktuella för 
ungdomar. Författaren upplever att kommunen skulle kunna spara pengar genom att satsa 
mera på ideella verksamheter för att minska psykisk ohälsa bland ungdomar, istället för att 
lägga hela ansvaret på skolorna som upplever att de har en kunskapsmässig brist samt 
tidsmässig. 
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Att ha ett bra nätverk och att samverka med instanser runtomkring var något som betonades 
av alla jourerna som väldigt viktigt men som bara av ett fåtal verkade vara bra och 
fungerande. Informanterna upplevde att de uppfattades olika av instanser runt omkring, allt 
ifrån att de sågs som en resurs till att det många gånger var svårt att få ett erkännande. I 
många fall upplevdes det även att det från andra instanser inte prioriterades med ett bra 
samarbete utan att de istället ville ”pissa revir” med sina verksamheter. Informanterna 
upplevde vidare att få vet vad tjejjourer gör och att de faktiskt finns. Bästa sättet att få ett 
fungerande samarbete med instanser upplevdes vara genom att ingå i kommunens samverkans 
möten och genom att delta i samverkansprojekt. För de jourer som saknar anställd upplevdes 
detta av författaren som mycket svårt då de ideella ej har tid utöver egna anställningar och 
studier. Angående jourens eget nätverk och de aktiva medlemmars kunskaper i att 
vidarebefordra stödmedlemmar upplevdes det i flera fall som bristfälligt medan det på andra 
jourer ansågs som något de aktiva inte behövde ha koll på då det var den anställdes uppgift att 
hjälpa till med det. 

Slutsats

Resultatet visade då det skett en markant ökning av antal stödsökande på väldigt kort tid har 
påfrestningen på flera av jourerna för de aktiva medlemmarna blivit alltför stor. Trots att de 
inte utser sig för att vara experter ökar även ansvaret från myndigheterna att ta hand om unga 
kvinnor i kommunerna. Utvecklingen påverkade jourernas struktur och långsiktighet då 
bidrag från kommunerna många gånger minskat trots den ökade belastningen, samt på grund 
av att det var svårt att behålla och att få tag i nya aktiva medlemmar. Jourernas nätverk och 
samverkan med andra instanser visade sig många gånger vara bristfällig. Tjejjourerna jobbar 
aktivt för att vidareutbilda sig, då även intresse och engagemang finns för att arbeta 
förebyggande på skolorna skulle de kunna bidra till att vara ett viktigt komplement på 
skolorna. Omfattningen på grundutbildning bör ses över på jourerna då den var varierande 
men ansågs som viktig och kvalitétshöjande. Jourernas statistik från SKR bör ses över då den 
var mycket bristfällig. Då tjejjourrena är en ideellt växande organisation och beroende av 
finansiella medel bör det anses som en viktig del för framtida redovisningar.

Av resultatet framkom att syfte och vad tjejjourerna främst gör för att förbättra den psykiska 
ohälsan bland flickor är att stötta, lyssna och erbjuda hjälp till självhjälp, men även genom att 
arbeta förebyggande bland annat på skolorna. De vill prata jämställdhet, maktstrukturer och 
synliggöra att det många gånger är tjejernas krav och situation som är ohållbar. Författaren 
upplever att detta arbete kan föra samhället närmare minst två av folkhälsomålen som är 
delaktighet och inflytande i samhället och barn och ungas uppväxtvillkor. 

Fortsatt forskning

I fortsatt forskning vore det intressant att undersöka de stödsökandes synpunkter och vad de 
anser att jourerna till exempel gör för dem och vad det är som gör att de kontaktar 
tjejjourerna. Denna studie hade bara möjlighet till sju intervjuer med mer tid och resurser 
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hade författaren valt att i vidare forskning inkludera fler aktiva medlemmar och jourer. Vidare 
hade det varit intressant att ta del av myndigheternas syn på tjejjourerna och vad de anser att 
jourerna faktiskt gör och hur samarbetet skulle kunna förbättras. 
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Bilaga 1

Informationsbrev

Skövde 27 mars 2012

kontakt med mig el merv närsomhelst summary

Hej!

Mitt namn är Frida Johansson och jag studerar på Folkhälsovetenskapliga programmet i 

Skövde. I vår ska min c-uppsats skrivas under handledning av Mervyn Gifford för 

kandidatexamen. Syftet med uppsatsen är att kartlägga den psykiska ohälsan bland tjejer 

kopplat till stödsökande på landets tjejjourer samt att beskriva faktorer som påverkar det 

ideella arbetet på tjejjourerna enligt de aktiva medlemmarna.

För att besvara syftet så behöver jag tankar och funderingar kring arbetet på jouren från ert 

perspektiv. Det vore fantastiskt om jag kunde få ta del av dessa genom enskilda intervjuer. Du 

som aktiv medlem eller anställd ska helst ha varit aktiv i minst två år och/eller ha god insyn i 

jouren och dess organisation samt stödsökande. 

Som aktiv medlem i tjejjouren och kvinnojouren Miranda i Katrineholm vill jag ge och sprida 

en ökad kunskap kring tjejjourerna arbete och dess organisation. Vill även få ökad förståelse 

för vilken betydelse tjejjourena egentligen har för de stödsökande i landet kopplat till den 

ökande trenden av den psykiska ohälsan. 

Intervjuerna beräknas ta max 1 timma och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. Jag 

kommer att spela in intervjuerna för att tillgodogöra era svar och för att kunna bearbeta 

materialet på bästa sätt. Materialet kommer att förstöras efter att den slutgiltiga versionen av 

uppsatsen är helt slutförd och bedömd.  Din anonymitet garanteras av mig, enskilda svar 

kommer alltså ej att redovisas och citat kommer att avidentifieras 

Den slutgiltiga versionen av uppsatsen kommer att skickas till SKR, Roks och Tjejouren.se, 

önskas ett exemplar tillhandahåller jag självklart det. Ni som varit delaktiga kommer även att 

erbjudas möjligheten till att granska uppsatsen innan den slutgiltiga versionen lämnas in. 

Uppsatsen kommer även att publiceras elektroniskt i DiVA. 
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Intervjuerna planeras att genomföras vecka 15 och 16. Intervjuerna kommer att anpassas efter 

vilken tid och plats som passar er som anmäler er bäst. 

För anmälan eller frågor när som helst under och efter processen var vänlig att kontakta mig 

eller  Mervyn Gifford via mail eller telefon. 

Med vänlig hälsning 

Frida Johansson

Mail; f_j_johansson@hotmail.com

Telefon; 0768768326

Mervyn Gifford

Mail; mervyn.gifford@his.se 

Telefon; 0500- 448426
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Bilaga 2

Intervjuguide

Inledningsfrågor

Hur gammal är du?

Hur lång tid har du varit på denna jour?, -annan jour?

Har du erfarenhet av fler jourer?

Vad är din roll i jouren?

Hur kom det sig att du började engagera dig i tjejjour arbete?

Jouren

- Hur skulle du beskriva jourens syfte?

- Hur är jouren (organisationen) uppbyggd? (antal aktiva medlemmar, ekonomi, mm)

- Hur ser jourens nätverk ut? (samarbeten mm)

- Vad har jouren för aktiviteter, utbildningar etc. 

Stödsökande

- Vanligaste orsakerna till att stödsökande hör av sig?

- Har ni sett en ökning av stödsökande?

- Vad beror ökningen på av de stödsökande?

- Vad påverkar kvalitén av bemötandet till de stödsökande?

- På vilket sätt kan ni hjälpa de stödsökande?

- Konkret exempel från en stödsökande
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Arbetet

- Har arbetet på jouren påverkats av den ökande trenden stödsökande?

- Har jouren möjlighet till att arbeta förebyggande inom psykisk ohälsa?

- Hur skulle jouren kunna förbättra arbetet på jourerna?

45


