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Abstract 

Tjejgrupp – stärkande eller problematiskt kollektiv? 

Author: Jenny Cullemo 

 

This essay investigates the results of participation by teenage girls in feminist groups, the so 

called girl groups. These groups are descendants of the awareness-raising groups of the 

1970’s feminist movement. The essay assumes the relevance of theories of heteronormativity 

and performativity, as well as theories surrounding two different ways to organize girl 

groups. It is done either through the Pippi-feminism, named after strong independent book 

character Pippi Longstocking, or through the collective empowerment feminism. The aim of 

this essay is to examine the outcome of these groups – that is, what previous participants 

remember and have taken to heart of what was discussed at the girl groups. Through using 

interviewing methods influenced by the methodology of feminist oral history, memories and 

experiences by these former participants concerning their involvement with the girl groups 

have been recorded. The informants give mostly positive accounts of their time in the girl 

group, emphasizing the importance of the discussions which the group brought up 

concerning feminism and sexuality. Another important aspect of the group was the role 

playing, which allowed the girls to explore new performative utterances. One important 

conclusion is that considering the effectiveness and importance of these girl groups, there is a 

need to find ways to organize similar groups for boys, so that the responsibility for a gender 

equal society is distributed equally between the sexes. 
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1. Inledning 

Runt om i Sverige träffas tjejer varje vecka i grupp för att hänga, snacka, pyssla och umgås. 

Vissa av dessa grupper nöjer sig med den sociala biten av att ses på det här sättet. Andra har 

större mål med dessa veckoträffar. 

Allt sedan 1970-talet, då den växande kvinnorörelsen utvecklade basgruppen som en 

medvetandehöjande umgängesform för kvinnor, har att umgås enkönat i organiserade former 

setts som en väg till ökad frihet, rättvisa och jämställdhet. Med tiden började vuxna kvinnor 

även organisera tonåringar i vad som av de flesta kallas tjejgrupper; ett växande fenomen som 

nu återfinns på skolor och fritidsgårdar, inom frivilligorganisationer och behandlingscentrum, 

på offentliga och privata platser. Vissa av dessa tjejgrupper, men inte alla, grundar sin 

behovsanalys på feminismens tankar om samhälleliga maktstrukturer, har som uttalat syfte att 

stärka tjejer och ser tjejgruppen som ett bidrag till ett mer jämställt samhälle. 

Ofta ses möten i separatistiska grupper som något självuppfyllande; att träffas och prata 

om det som tjejer tycker är viktigt ses som något automatiskt givande, eller i alla fall inte som 

något dåligt. De verkliga effekterna av deltagande i en tjejgrupp har dock i princip aldrig 

undersökts. Vad får de unga tjejerna egentligen med sig från gruppen? Påverkar gruppen 

deras tankar, deras åsikter, deras självkänsla och deras liv, eller lämnar de gruppen utan någon 

långvarig känsla av förändring eller nyvunnen styrka? 

Genom narrativ från tjejer som tidigare deltagit i tjejgrupper vill jag undersöka vilka 

minnen och erfarenheter de bär med sig idag, samt utifrån teorier om heteronormativitet och 

performativitet undersöka om grupperna haft potential att bryta eventuellt negativa mönster 

och bilder av kön och sexualitet som tjejerna mötte i sin övriga vardag som tonåringar. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt i den ungdomsverksamhet som kallas tjejgrupper vill jag undersöka 

förändringspotentialen och vinsten med dessa grupper, samt granska könsseparatism som 

möjlighet eller problem. Om tjejgruppsverksamheten skall ses som en del av en feministisk 

kamp för ett jämställt samhälle anser jag att det är viktigt, att undersöka och problematisera 

vilka verktyg dessa grupper lämnar deltagarna med efter gruppens avslutande och inte ta för 

givet att separatistiska mötesrum per automatik innebär ett stöd och en styrka. Hur såg 

identitetsskapandet runt kön och sexualitet ut i de aktuella grupperna? Vilka föreställningar 

om kön och sexualitet reproducerades? Hur såg synen på resten av samhället ut och hur 

uppmuntrades tjejerna förhålla sig till detta? Vilket feministiskt perspektiv ställde sig 
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grupperna närmast och gav detta utrymme för parodiska felrepetitioner av performativa 

handlingar? Vilken samhällsförändrande potential finns i en verksamhet riktad till enbart 

tjejer? 

Utifrån intervjuer med tjejer1 som varit deltagare i tjejgrupper vill jag, genom deras 

egna narrativ och erfarenheter, lyfta fram vad de fått med sig från tiden i grupperna. 

Grupperna som mina informanter deltagit i ingår i ett jämställdhetsarbete inom Röda Korsets 

Ungdomsförbund och har ett uttalat feministiskt syfte. 

 

3. Bakgrund 

3.1. Vad är en tjejgrupp? 

Röda Korsets Ungdomsförbund har arbetat med tjejgrupper som verksamhet sedan 1999, även 

om metoden från början inte var lika utvecklad och syftet lika tydligt som idag.2 I förordet till 

metodboken Tjejgrupper – hur kan de göras bättre?, framtagen för bland annat Röda Korsets 

Ungdomsförbunds räkning, står att tjejgrupper bland annat används som en strategi för att 

arbeta för ett jämställt samhälle, samt att det är ”… en ledarledd verksamhet i en liten grupp 

med tjejer där samtalet står i centrum.” 3  

Ett syfte med boken är att renodla tjejgruppen som metod och särskilja den från annan 

tjejverksamhet, det vill säga verksamheter för tjejer i grupp som inte har det uttalade syfte 

som utmärker en tjejgrupp. En tjejgrupp definieras till exempel genom att den består av sex 

till åtta tjejer i tonåren, att den har en till två vuxna ledare, att den bygger på samtal och 

dialog, att den är sluten med en bestämd början och ett bestämt slut och att den styrs av de 

deltagande tjejernas intressen och behov. 4  

Den måste också ha ett syfte och ett mål; inom Röda Korsets Ungdomsförbund 

inkluderas en maktanalys av samhället byggd bland annat på Yvonne Hirdmans 

genuskontrakt, för att motivera behovet av tjejgrupper och för att visa vad det är grupperna 

vill uppnå. Tjejgrupper anges som ett verktyg för att göra Sverige till ett jämställt land och att 

det är viktigt ”… att ha en medvetenhet om jämställdhet när tjejgrupper ordnas, så inte 

                                                 
1 Jag kommer att uppsatsen igenom referera till de berörda individerna som ”tjejer”. Detta dels för att 
verksamhetsformen jag granskar kallas tjejgrupper, dels för att alternativen som står till buds inte tilltalar mig. 
”Flickor” är ett på många sätt problematiskt begrepp eftersom det lätt infantiliserar de berörda tonåringarna, 
samtidigt som ”unga kvinnor” alltid fick mitt eget skinn att krypa när jag var i 17-årsåldern. ”Tjejer” fungerar väl 
för att belysa den specifika tid i våra liv då vi är varken barn eller vuxna – vi är tonåringar. 
2 Muntlig uppgift från anställd på Röda Korsets Ungdomsförbund, 08.04.25 
3 Eklund, Ulrika & Dahlberg, Marcus (2004) Tjejgrupper – hur kan de göras bättre? Metoder för att utveckla 
kvaliteten, Halland: Hallands Nyheter Civiltryckeri AB, s. 5 
4 Ibid., s. 5, 16 
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tjejgrupperna blir en del i att underhålla och fortsätta det ojämställda samhället”5. Som mål 

med tjejgruppen anges exempelvis att stärka tjejers hälsa, stötta tjejer i att bli vuxna, låta tjejer 

ta del i demokratiska beslut, verksamhet och resurser.6 

De informanter som blivit intervjuade till denna uppsats var alla deltagare i tjejgrupper 

inom Röda Korsets Ungdomsförbunds lokalförening Stockholm.7 I denna förening använde 

ledarna sig, vid tidpunkten för de berörda grupperna, även av metodboken Bella - Grus och 

Glitter 2 som beskriver hur tjejgrupper kan arbeta utifrån så kallade värderingsövningar och 

forumteater.8 

Trots att begreppet feminism används och förklaras i Tjejgrupper – hur kan de göras 

bättre?
9 har Röda Korsets Ungdomsförbund valt att inte offentligt kalla sin 

tjejgruppsverksamhet för feministisk.  Vid tidpunkten för de berörda grupperna ansåg 

Stockholmsföreningen att det var viktigt att se på tjejgrupperna som en feministisk 

verksamhet, vilket var ett avsteg från Röda Korsets Ungdomsförbunds officiella policy, och 

detta diskuterades öppet med alla tjejgruppsledare.10  

 

3.2. Självreflexivitet 

Att jag valt Röda Korsets Ungdomsförbunds tjejgrupper som utgångspunkt för uppsatsen 

beror på att jag själv i flera år var engagerad i dessa; först som tjejgruppsledare, sedan som 

verksamhetsledare i Stockholmsföreningen för att slutligen på uppdrag av Svenska Röda 

Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund arbeta med metoden i ett tjejgruppsprojekt i 

Liberia i Västafrika. Innebörden av dessa uppdrag är bland annat att jag utbildat 

tjejgruppsledare, skrivit metodmaterial och utvecklat nya utbildningsplaner. En nackdel med 

att jag själv varit en del av verksamheten jag vill granska är självklart, att det finns en risk att 

jag skulle kunna känna lojalitet mot metoden vid upptäckten av eventuella brister, eller att det 

kan vara svårt att kritiskt granska en verksamhet jag själv stödjer och har varit en del av. Jag 

ser det dock som något positivt att alltid fråga sig själv vad som kan förbättras.  

Mitt intresse för ämnet för denna uppsats beror på den kritik jag funnit mig själv rikta 

mot tjejgrupper allteftersom jag reflekterat över tanken bakom att arbeta separatistiskt med 

                                                 
5 Ibid., s. 14 
6 Eklund & Dahlberg., s. 10, 14 
7 Hädanefter refererad till som Stockholmsföreningen 
8 Byréus, Katrin (2001) Bella – Grus och Glitter 2, Stockholm: KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i 
alkohol och narkotikafrågor). 
9 Eklund & Dahlberg, not 17 
10 Muntlig uppgift från dåvarande verksamhetsledare för Stockholmsföreningen, 08.05.01. Att tjejgrupperna i 
Stockholmsföreningen öppet betraktades som feministiska är något som även informanterna framhåller. 
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tonårstjejer. Jag anser därför att det inte finns någon risk att jag, medvetet eller omedvetet, 

skulle undvika att redovisa eventuellt ofördelaktiga saker som skulle kunna framkomma under 

mitt arbete. Jag är sedan 2007 inte längre aktiv i tjejgruppsverksamheten och har sedan mars 

2008 inte längre några uppdrag överhuvudtaget inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Vid 

tiden för arbetet med denna uppsats har jag alltså inte någon koppling till det förbund vars 

verksamhet jag vill granska. 

Fördelen med min egen bakgrund inom tjejgruppsverksamheten är att jag kan 

verksamheten och metoden utan och innan och därför kan analysera mina informanters svar 

från ett inifrånperspektiv. När en av mina informanter säger, att det som skilde diskussionerna 

i tjejgruppen från dem i klassrummet var att man pratade mer på djupet, vet jag vad hon 

menar, eftersom jag varit med om att utbilda framtida tjejgruppsledare i 

samtalsgruppsmetodik som syftar just till en fördjupad diskussion. Jag känner även till mycket 

mer om hur verksamheten är organiserad än vad som står att finna i officiella dokument från 

Röda Korsets Ungdomsförbund.  

 

3.2.1. Att studera sin egen rörelse 

Sociologen Eva Schmitz, vars avhandling Systerskap som politisk handling Kvinnors 

organisering i Sverige 1968 till 1982 ingår som tidigare forskning i denna uppsats, var själv 

aktiv i en basgrupp i Kvinnoligan i Lund och reflekterar över hur detta kan ha påverkat eller 

inte påverkat hennes arbete med att granska svensk kvinnorörelse. Hon har även ett längre 

avsnitt där hon redovisar andra forskares syn på fördelarna och nackdelarna med att studera 

en rörelse eller ett skeende man själv varit en del av.11 

Att det finns vissa nackdelar är många överens om och avsaknaden av distans anges 

som det starkaste. Statsvetaren Drude Dahlerup, som både studerat och varit en del av 

Rödstrumperörelsen, menar att risken finns att forskaren ser världen endast från rörelsens 

perspektiv och främst fokuserar på de frågeställningar och perspektiv rörelsen hade. Samtidigt 

ser hon fördelen i att en forskare som själv var med ”när det hände” vet mycket mer om 

stämningarna, åsikterna, debatterna och aktiviteterna än vad som finns nedskrivet. Andra 

forskare är inne på liknande spår; att det finns fördelar med att ha både närhet och ett 

distansförhållande till sitt forskningsområde. Sociologen Karen Davies, som var med om att 

grunda Centrum för genusvetenskap i Lund och var engagerad i kvinnorörelsen redan på 

                                                 
11 Schmitz, Eva (2007) Systerskap som politisk handling Kvinnors organisering i Sverige från 1968 till 1982, 
Lund: Department of Sociology, Lund University, s. 27 
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1970-talet, hävdar till och med att förutsättningen för ett lyckat fältarbete är att skapa en 

närhet, men att forskaren när själva analysarbetet tar vid måste skapa ”ett avstånd till de 

människor som man studerat”12. Slutsatsen hos de flesta feministiska forskarna tycks ändå 

vara att det inte finns något formellt eller forskningsetiskt hinder med att studera sin egen 

rörelse.13  

 

4. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning jag kommer att använda mig av är dels en avhandling som kastar ljus 

över kvinnlig feministisk organisering historiskt, dels två utredningar som analyserar nutida 

organisering av tjejer och unga kvinnor. Utöver dessa tre kommer jag att inkludera ett antal 

teoretiker för att förstärka det avhandlingen och utredningarna vill visa på.  

 

4.1. ”[V]i är politiska från den dag vi föds. När en människa börjar 
skrika, gör han eller hon redan politik…”14 

Eva Schmitz’ avhandling Systerskap som politisk handling Kvinnors organisering i Sverige 

1968 till 1982 utforskar den betydelse kvinnorörelsen under dessa år haft för att synliggöra 

kvinnoförtrycket i samhället, men pekar också på den betydelse rörelsen haft för 

kvinnoaktivisterna själva.15 

 

4.1.1. Vad är politik?  

En viktig aspekt av Schmitz’ avhandling, men även för de kvinnogrupper hon analyserar, är 

en omförhandling av begrepp och fenomen som män med makt länge tagit patent på. Hon 

skriver att emancipatorisk forskning – alltså en feministisk forskning som ”… kännetecknas 

av att vara handlingsorienterad där den syftar till någon form av förändring eller frigörelse”16 

– i sig är förenlig med kvinnorörelsens politiska mål. Jag väljer att tolka det som att Schmitz 

ser både sitt eget, och andra feministiska forskares arbete som en form av politik, och ser även 

min uppsats i samma ljus. 

                                                 
12 Schmitz, s. 25, not 13 
13 Dahlerup, Drude (1998) Rødstrømperne: Den danske Rødstrømpebevaegelses udvikling, nytaenkning og 
gennemslag 1970-1985 Bd 1, København: Gyldendal, s. 41; Davies, Karen (1999) ”Närhet och gränsdragning: 
Att nå andra sorters kunskaper genom deltagande observation”, ur: Sjöberg, Katarina (red.) Mer än kalla fakta: 
Kvalitativ forskning i praktiken, Lund: Studentlitteratur, s. 143 
14 Schmitz, s. 21 
15 Ibid., s. 11, 21 
16 Ibid., s. 16 
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Ett av Schmitz mål med avhandlingen är att uppvärdera det kvinnoaktivisterna gjorde, 

under den tidsperiod hon undersöker, till politik. Professor Birthe Siim hävdar att ”… så länge 

som politik betraktas som en begränsad föreställning om deltagande i formell politisk makt 

’från ovan’ kommer kvinnors engagemang i sociala rörelser och protester eller ’makt 

underifrån’ att ignoreras”17.  

Statsvetarna Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse hävdar att problemet med den 

traditionella förståelsen av politik är, att den ”utesluter det som har att göra med kön, kropp, 

känslor och sexualitet” och därmed nästan all den aktivitet feminister ägnar sig åt.18 

Feminismens bidrag är här, att den i kontrast till traditionell teori problematiserar det vi gör 

till vardags, exempelvis socialiseringsmönster och andra, i traditionell teori, ’osynliga’ 

maktaspekter. Wendt Höjer och Åse skriver att ”[f]eminister ifrågasätter […] både vilka slags 

frågor som får tas upp på den politiska agendan, vem som får vara med och på vilka sätt vi får 

delta i den politiska processen”19. Med detta synsätt kan innebörden i begreppet politik 

breddas.20 

Mycket av den politiska handling Schmitz beskriver, till exempel aktivisternas 

organisering i basgrupper med medvetandehöjning som en metod, var revolutionerande för de 

kvinnor som deltog och har gett eko in i vår tid. Dessa metoder, sätt att arbeta och organisera 

sig på påminner om den form av organisering som idag kallas tjejgrupper och jag ser den 

tjejgruppsverksamhet jag ämnar studera i denna uppsats som en arvtagare i rakt nedstigande 

led från 70-talets medvetandehöjande basgrupper. Det betyder att jag därmed ser även 

feministisk tjejgruppsverksamhet som en form av politisk organisering.21 

 

4.2. ”Tjejprojekt är och kan vara ett jämställdhetsarbete. Men det 
kan också vara motsatsen till ett jämställdhetsarbete”22 

Två utredningar som undersöker tjejprojekt som fenomen är etnologen Agnes Börjesons 

Flickorna och frigörelsen Forskning om flickor och arbete med tjejprojekt, en utredning från 

1998, utförd på uppdrag av Ungdomsstyrelsen, samt Elina Oinas och Anna Collanders, 

                                                 
17 Schmitz., s. 20 
18 Wendt Höjer, Maria & Åse, Cecilia (2003) Politikens paradoxer En introduktion till feministisk politisk teori, 
Lund: Academia Adacta AB, s. 39 
19 Ibid., s. 40 
20 Ibid., s. 37, 39f 
21 Schmitz, s. 59f 
22 Börjeson, Agnes (1998) Flickorna och frigörelsen Forskning om flickor och arbete med tjejprojekt, 
Ungdomsstyrelsens utredningar 12, Stockholm: Ungdomsstyrelsen, s. 121 
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sociolog respektive psykolog, kapitel ”Tjejgrupper – rosa rum, pippifeminism, 

hälsofrämjande?” ur Kvinnor, kropp och hälsa.  

 

4.2.1. Vad säger ungdomsforskningen? 

En första viktig aspekt Börjeson lyfter fram i sin utredning är att flickor och unga kvinnor 

ända fram tills nyligen ”glömts” bort eftersom forskning om dem fallit mellan två stolar. 

Antingen har den sorterats in i det som då kallades kvinnoforskning, som varit dålig på att 

fokusera tonårs- och åldersperspektivet, eller i ungdomsforskning, som varit dålig på att 

fokusera genusperspektivet. Resultatet har varit att unga kvinnors erfarenheter osynliggjorts, 

men även att ungdomsprojekt riktade specifikt till tjejer inte problematiserats eller 

granskats.23 

Först vid mitten av 1980-talet finner Börjeson att enskilda nordiska forskare börjat 

anlägga ett könsperspektiv på ungdom. Fram till dess har ungdom först och främst setts som 

en ålderskategori, fri från behov av analys utifrån könsperspektiv. Vad som sedan följer är en 

stark fokusering på psykologisk utveckling och ett uppvärderande av det som benämns 

”flickrumskulturen”. Den forskning som finns är till stor del psykosocial och Börjeson 

kritiserar den för att problematisera unga kvinnor och framförallt deras enkönade 

vänskapsrelationer, samtidigt som koncentrationen på att ”lyfta” flickorna gör att pojkarna 

och de unga männens reproducerande av sina könsmönster lämnas oproblematiserade.24  

En teori som länge lämnats att härja fritt är analysmodellen ”att vara – att verka” som 

utvecklades på 1970-talet och förordar att tjejer föredrar verksamheter, där de ”bara kan vara” 

medan killar gillar verksamheter där de kan ”verka”. Först 1996 verkar den ha ifrågasatts i 

och med Fritidsutredningens slutbetänkande (SOU 1996:3), där den betecknas som 

essentialistisk, individinriktad, särartsideologisk och sexistisk, men Börjeson hävdar att den 

1998 trots detta fortfarande låg till grund för mycket av den forskning som producerades kring 

flickor och pojkar.25 

Vidare anmärker Börjeson att det är ”slående” hur frånvarande begreppen genus eller 

det då relativt nya genuskontraktet är i den forskning om unga kvinnor hon funnit. Det verkar 

som att uppmärksammandet av kön som analyskategori inom forskningsfältet tjejer och unga 

                                                 
23 Börjeson., s. 18, 29 
24 Ibid., s. 30-34 
25 Ibid., s. 35 
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kvinnor, inte sällan lett snarare till ett fastslående av negativa könsmönster och en 

essentialisering av både unga kvinnor och män.26 

 

 

 

4.2.2. Feministiskt mothugg 

Det finns dock forskare som på ett positivt sätt uppmärksammat och ifrågasatt en förenklad 

syn på behovet och resultatet av ungdomsprojekt riktade till tjejer/unga kvinnor, som varit 

något av en trend under 1990- och 2000-talet.27  

För det första anmärks att det finns en risk att feminismen avpolitiseras. Sociologen 

Diana Mulinari skriver att ”[m]edan feministisk kunskap syftar till förståelse av komplexa 

hierarkiska relationer, skapar den institutionella översättningen diskurser om hur kvinnor 

är.”28 Enligt Mulinari används de feministiska begreppen i kvinnocentrerade projekt i en 

”skillnadens diskurs” som ”… definierar de kvinnliga klienterna som de andra, både i 

förhållande till män men också i förhållande till andra kvinnor – till exempel de kvinnor som 

initierat och arbetar med kvinnoprojekt”29. Mulinari menar alltså att projekt riktade till 

kvinnor, som oftast har som uttalat syfte att ”stärka” deltagarna, riskerar att ytterligare befästa 

dessa som avvikande, som ”De Andra”.30 

För det andra finns de som ser ett behov av att problematisera vilka som är i fokus i 

forskning med ett könsperspektiv. Risken är, som tidigare nämnts, att forskning kring 

jämställdhet och kön alltid handlar om enbart tjejerna, att tjejerna än en gång ”blir” kön, och 

därmed också det problem som ska lösas, när forskningen egentligen borde koncentrera sig på 

förhållandet mellan könen. Att det startas mångt fler projekt och verksamheter med en uttalad 

riktning mot unga kvinnor än mot unga män anser jag kan ses i samma ljus.31 

Slutligen tar Börjeson upp den fråga som kvinnorörelsen brottats med i årtionden: ”Om 

man säger att kön inte finns i sig – hur kan man då motivera särskilda åtgärder för flickor?”32 

Citatet som utgör rubriken till detta avsnitt – ”Tjejprojekt är och kan vara ett 

                                                 
26 Ibid., s. 37 
27 Börjeson., s. 21 
28 Mulinari, Diana (1996) ”Kvinnoprojekt och feminism”, ur: Sahlin, Ingrid (red.), Projektets paradoxer, Lund: 
Studentlitteratur, s. 207 
29 Börjeson, s. 21f 
30 Ibid., s. 21 
31 Ibid., s. 114 
32 Ibid.., s. 44 
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jämställdhetsarbete. Men det kan också vara motsatsen till ett jämställdhetsarbete”33 – 

fokuserar problematiken med att arbeta utifrån projekt riktade just till tjejer och unga kvinnor; 

hur undviker vi att själva bli essentialiserande när vi samlar en grupp utifrån att de tillhör 

samma kön? Börjeson skriver i sin avslutande diskussion att en problematisering av vad 

könsidentitet egentligen består av har lett fram till en varierad bild av tjejer och killar, men 

”[f]ör att detta synsätt inte ska urvattna feminismen som en politisk kraft, det vill säga, som 

ett sätt att arbeta för kvinnors frigörelse och för jämlikhet mellan könen, kan man vid vissa 

tillfällen med fördel se flickor och kvinnor som en grupp där den minsta gemensamma 

nämnaren är att man missgynnas på grund av sitt kön.” 34 

 

4.2.3. Finländsk empowerment – nutida tjejgrupper 

Elina Oinas och Anna Collander har följt två nutida finländska tjejgrupper och gjort en 

jämförande studie mellan dessa. Det Oinas och Collanders undersökning kommer fram till, är 

att det i huvudsak är gruppens metod som avgör huruvida diskussionerna kan bli givande och 

inspirerande, eller om de tvärtom kan verka destruktivt och snarare befästa de mönster och 

strukturer gruppen syftar till att bryta. Deras viktigaste slutsats anser jag är att 

”[f]licksamvaro, eller kvinnokollektiv…” inte alltid skall ”… ses som en garanterad väg till 

stöd”35 och att det alltid måste finnas ett syfte och en medvetenhet bakom verksamheten samt 

en väl utvecklad och på förhand fastslagen metodik.36 

Till skillnad från tidigare forskning på ämnet tjejgrupper är Oinas och Collander 

inspirerade av queerteori och har en heteronormativ medvetenhet. De är mycket kritiska till 

hur framförallt samtalen om pojkvänner går i grupperna, där öppna och fria diskussioner utan 

ramar leder till att den heteronormativa uppfattningen att en tonårstjej inte är hel utan 

pojkvän, och absolut inte skulle kunna välja en partner av samma kön eller att ställa sig 

utanför parförhållanden, cementeras. ”[T]jejgruppen kunde utnyttja denna unika flickors egna 

tid för att öppna normativa ideal. Tiden används snarare till att bekräfta existerande 

föreställningar och dold osäkerhet än till att ifrågasätta och söka nya sätt att tänka.”37 

Collander och Oinas syfte är att ifrågasätta föreställningen att det räcker med att samlas ”bara 

                                                 
33 Ibid., s. 121 
34 Börjeson, s. 121 
35 Collander, Anna & Oinas, Elina (2007) ”Tjejgrupper – rosa rum, pippifeminism, hälsofrämjande?”, ur: 
Ahlbeck-Rehn, Jutta & Oinas, Elina (red.), Kvinnor, kropp och hälsa, Pozkal: Studentlitteratur, s. 282 
36 Ibid., s. 275, 278, 282f 
37 Ibid., s. 291 
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tjejer” och prata för att uppnå ett forum där unga tjejer kan frigöra sig från samhälleliga 

normer och krav.38 

 

 
4.3. Avslutande reflektion 

I den sista fotnoten till sin avslutande diskussion skriver Börjeson att hon bara vill nämna ”… 

det förbryllande i att läsa om unga kvinnors könssocialisation i forskning där det vi kallar 

heterosexualitet alltid tas för givet.”39 Mycket av forskningen koncentrerar sig på den 

heterosexuella interaktionen mellan könen (redan bland unga tonåringar och barn) och precis 

som i den heteronormativa jämställdhetsdebatten tycks själva kärnan vara det problematiska i 

att leva tillsammans som man och kvinna. Den forskning Börjeson granskat ser genomgående 

kön som två motstående statiska kategorier och fokuserar enbart kön och nämner aldrig 

sexualitet. Ett uppmärksammande av detta är något man kan sakna i Börjesons utredning. 

Oinas och Collander har en större medvetenhet kring hur heteronormen i samhället påverkar 

unga tjejer och kritiserar och problematiserar att tjejgrupper, om diskussionerna inte styrs i en 

positiv riktning av ledarna, kan bli en arena där tjejerna än en gång socialiseras in i 

uppfattningen att en viss sorts heterosexualitet är den enda möjliga formen av samvaro. 

Börjeson är även kort inne på det problematiska i att samla en grupp just utifrån att de är 

unga tjejer. Hon rättfärdigar sådan organisering med att man vid vissa tillfällen med fördel 

kan ”… se flickor och kvinnor som en grupp där den minsta gemensamma nämnaren är att 

man missgynnas på grund av sitt kön”40 Även Schmitz tar upp det problematiska i exempelvis 

systerskapsbegreppet som fungerade som en enande kraft inom kvinnorörelsen hon 

undersöker och som även används inom feministiska tjejgrupper idag. Hon teoretiserar kring 

det utifrån att systerskapstanken, och kvinnorörelsen i stort, ”… förutsatte att kvinnor hade 

gemensamma behov och erfarenheter…”41, något som ifrågasattes bland annat av icke-vita 

och icke-heterosexuella kvinnor. Oinas och Collander ifrågasätter inte tjejgruppers existens 

som enkönade forum, utan problematiserar istället utifrån en alldeles för individualistisk 

lösning på könsförtryck42 vs ”empowerment genom kollektiv”43. 

 

                                                 
38 Ibid., s. 282, 288-291 
39 Börjeson, s. 122, not 40 
40 Ibid., s. 121 
41 Schmitz, s. 73 
42 S.k. pippi-feminism, se Teori, del 5.2.1. 
43 Collander & Oinas, s. 292 
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5. Teori 

5.1. Teoretiska utgångspunkter 

Mina främsta teoretiska utgångspunkter tar avstamp i queerteori, som lanserades som 

akademiskt begrepp runt 1990. Queerteorin intresserar sig främst för normer kring genus och 

sexualitet, hur dessa uppkommer samt hur de formar och styr vår vardag och våra liv. 

Queerteori är dock inte helt lätt att ringa in eller definiera, helt enkelt för att en av 

utgångspunkterna i queer är att ifrågasätta vårt behov av stabila identiteter och definitioner. 

Queerteori är snarare ett anti-identitetsprojekt, ”… ett kritiskt förhållningssätt till det 

normativa”44 som enligt bland andra professor Tiina Rosenberg upphör att existera i det 

ögonblick termens innebörd fixeras. Queerteorins två stommar är dock begreppen 

heteronormativitet och performativitet.45 

 

5.1.1. Heteronormativitet – Heterosexualitet är inte normalt, bara vanligt 

Jag har ett normkritiskt perspektiv på sexualitet. Med sexualitet menar jag inte enbart de 

sexuella handlingar eller akter vi utför, utan jag ser, precis som socialantropologen Fanny 

Ambjörnsson, sexualitet som ”… en ordning av blickar, begär, känslor, sociala relationer och 

skvaller”46, alltså ett sätt att organisera våra liv på.  

Begreppet heteronormativitet avser den norm som premierar ett visst sätt att organisera 

sitt liv på och bygger, dels på ett särskiljande av kvinnor och män samt att en individ måste 

tillhöra antingen det enda eller det andra könet, dels på att kvinnor och män attraheras av och 

blir kära i varandra. Heterosexualitet upprätthålls alltså som något naturligt och allomfattande 

och heteronormativiteten ”… bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det 

mest åtråvärda och naturliga sättet att leva”.47 Det är själva normsystemet queerteorin vill 

undersöka, inte den enskilda människans sexuella handlingar. Att falla utanför heteronormen 

är inte heller något som är förbehållet enbart individer med en annan sexuell läggning än den 

heterosexuella, utan gäller även exempelvis heterosexuella som inte vill leva monogamt, 

individer vars könsuttryck inte faller inom normen för de två könen och andra som på ett eller 

annat sätt inte organiserar sitt liv så som normen förespråkar. Begreppet heteronormativitet 

                                                 
44 Rosenberg, Tiina (2002) Queerfeministisk agenda, Avesta: Bokförlaget Atlas, s. 12 
45 Ambjörnsson, Fanny (2006) Vad är queer?, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, s. 36; Rosenberg, s. 12 
46 Ambjörnsson, Fanny (2004) I en klass för sig Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Stockholm: 
Ordfront Förlag, s. 14 
47 Ambjörnsson (2006), s. 52 
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synliggör också att sexuella identiteter är kontextuellt betingade och alltså ser olika ut 

beroende på tid och rum.48 

 

 
 
 
5.1.2. Performativitet – Man föds inte till kvinna, man blir det 

Jag har ett poststrukturalistiskt perspektiv på genus, vilket innebär att jag inte tror på något 

biologiskt eller naturligt kön, och heller inte på att genus existerar ”… bortom de handlingar 

vi dagligen utför”.49 Jag ser alltså inte genus som ett socialt konstruerat kön som definierar de 

handlingar vi utför, utan att upprepandet av dessa handlingar bidrar till att skapa genus. 

Judith Butler, litteraturvetare och retoriker, är den kanske mest kända tänkaren inom 

queerteori, och ett av hennes bidrag till diskursen kring identitet, kropp, kön och sexualitet är 

hennes vidareutveckling av det språkfilosofiska begreppet performativitet. Begreppets 

språkvetenskapliga bakgrund innebär en grundsyn att ”… språk inte enbart avspeglar en 

existerande verklighet. Snarare bör språket betraktas som en aktiv handling som skapar vår 

bild av verkligheten”50. Grunden i tanken om performativitet är att genus/kön och sexualitet 

inte i första hand är något vi är, utan något vi gör. Det är alltså en teori om hur människors 

identiteter skapas. Genom performativa handlingar som upprepas om och om igen blir vi 

kvinnor och män, homosexuella och heterosexuella. Det finns nästan lika många tolkningar av 

Butler som det finns uttolkare, och jag har valt Ambjörnssons teoretiserande kring 

performativitet som mitt fokus.51 

 Den första performativa handlingen en individ möter i livet är antagligen när 

barnmorskan vid förlossningen meddelar föräldrarna att barnet är exempelvis en tjej. Det är 

inte bara en beskrivning av barnets könsorgan, utan ”… en performativ handling, som aktivt 

gör någonting med både barnet och föräldrarna.”52 Barnmorskans uttalande är den första 

performativa handlingen som, genom de psykologiska och sociala processer som satts igång, 

kommer få den nya lilla människan att bli tjej. Föräldrarna, liksom resten av samhället, 

kommer att efter fastslåendet att detta är en tjej inlemma barnet i en hel värld av 

föreställningar om vad hon är och hur hon förväntas handla, vara och agera. Genom en 

                                                 
48 Ambjörnsson (2006), s. 52f, 56; Rosenberg, s. 100f 
49 Ambjörnsson (2004), s. 12 
50 Ambjörnsson (2006), s. 136 
51 Ambjörnsson (2006), s. 136; Rosenberg, s. 70 
52 Ambjörnsson (2006), s. 136 
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ständig upprepning av performativa handlingar skapas könsidentiteten som tjej. Men detta 

”flickgörande” är inte utan kulturella och sociala regler; lyckas vi inte utföra de performativa 

handlingarna på ”rätt” sätt framstår vi som avvikande, onormala, ej övertygande. Det går att 

föreställa sig en tänkt ”publik” med klara förväntningar inför vilken iscensättningen av genus 

äger rum.53 

 

5.2. Rätt sorts feminism? – Individ mot kollektiv 

Idag finns det i princip lika många olika feministiska förgreningar som det finns feminister; 

en mångfald som anses både kunna berika och stjälpa den feministiska rörelsen. Med 

tjejgrupper för tonåringar som utgångspunkt går det att återfinna två motstående perspektiv på 

hur tjejerna i grupperna ska kunna stärkas – det individualistiska hjältinneperspektivet och det 

kollektivistiska empowermentperspektivet. 

 

5.2.1. Det individualistiska hjältinneperspektivet – Pippi-feminism 

Elina Oinas och Anna Collander har myntat begreppet Pippi-feminism. Begreppet avser 

”[i]dealet om den starka aktören, hjältinneflickan som själv skapar sitt liv…”54 där Astrid 

Lindgrens barnbokskaraktär Pippi Långstrump fått stå som symbolisk hjältinnefigur. 

Budskapet i detta ideal är att det är ”… upp till en själv att aktivt börja skapa sitt liv”.55  

I en tjejgrupp förmedlas Pippi-feminismen på så sätt att lösningen på problem en tjej 

kan stöta på, reduceras till ett individualistiskt hjältinneperspektiv där den enskilda tjejen 

betraktas som ”… en aktör som struntar i omgivningen och hittar kraft i sig själv…”56 Detta 

individcentrerade sätt att bedriva en feministisk tjejgrupp på ”… bygger på en tro på ett 

individualistiskt jag som kan få stöd av en flickgrupp och dess ledare”57 att själv bryta sig loss 

från vilka krav, fördomar eller diskriminerande föreställningar som än åläggs henne. 

Oinas och Collander menar att detta ideal, som de anser är väldigt vanligt inom 

verksamheter riktade mot dagens ungdom, och kanske då främst unga tjejer, är direkt farligt 

eftersom tjejerna ”… lämnar gruppen med en känsla av ett individuellt ansvar som kan verka 

                                                 
53 Ambjörnsson (2006), s. 136ff; Collander & Oinas, s. 286 
54 Collander & Oinas, s. 292 
55 Ibid. 
56 Ibid., s. 294 
57 Ibid., s. 287 
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skuldbeläggande…”58 Klarar en tjej inte att skapa sitt eget liv blir felet, vad Pippi-

feminismens motiv från början än är, hennes. 

Liksom Oinas och Collander förstår jag att Pippi-feminismen vill stärka tjejer genom att 

förmedla budskapet om en stark, individuell tjej som slår sig fri från de bojor andra försöker 

förse henne med. Utan en diskussion med ett större samhällsperspektiv blir det dock ett 

väldigt stort ansvar som åläggs en tonåring – Oinas och Collander beskriver Pippi-flickans liv 

som ”hårt och ensamt”.59 Att inte lyckas bli den feministiska starka tjej som ens 

tjejgruppsledare velat peppa en att vara, kan bli en än större börda att bära än känslan tjejerna 

hade när de började i tjejgruppen. Dessutom går ett så individuellt perspektiv på subjektivitet 

och aktörskap inte ihop med en poststrukturalistisk syn på genus och identitet eftersom denna 

”… ställer sig kritisk till tanken om ett äkta jag vars självtillit kan stärkas”60.61 

 

 
5.2.2. Det kollektivistiska empowermentperspektivet – En gemensam 
felrepetition 

Som motsats till Pippi-feminismen presenterar Oinas och Collander tjejgruppen som ett 

verktyg att medvetandegöra tjejer ”… att kritiskt granska samhälleliga villkor för flickor ur 

deras egna perspektiv”62. Här ligger kollektivet snarare än individen i fokus och 

empowerment sker genom att lyfta diskussionerna från individuella lösningar till en 

problematisering på en högre, samhällelig nivå.63 

Mer än att bara vara ett sätt att medvetandegöra unga tjejer om strukturella mönster och 

hur dessa formar även deras liv, ser Oinas och Collander att tjejgruppen kan vara en möjlighet 

att ”… operationalisera teoretiska tankar om ett performativt kön”64. ”Tjejgrupper kunde 

stöda flickor i ett flickskap som bygger på en medvetenhet om begränsningar; där dock 

förändringar och alternativ också är möjliga, särskilt i ett kollektiv.”65. Butlers tankar om 

parodiska felrepetitioner anges som ett verktyg för denna förändring.66  

Förändringspotentialen ligger enligt Butler inte i att krossa systemet, eftersom det enligt 

henne inte existerar någon utopisk vision ”… om ett kön bortanför den nuvarande 

                                                 
58 Ibid.., s. 292 
59 Ibid., s. 294 
60 Ibid. 
61 Ibid., s. 292ff 
62 Collander & Oinas, s. 293 
63 Ibid., s. 293f 
64 Ibid., s. 294 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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ordningen...”67, utan istället i att utmana de föreställningar som finns inom systemet, eftersom 

något ”utanför” inte existerar enligt teorin om performativitet. Som nämnts tidigare kan vi 

misslyckas med våra genusföreställningar om den performativa handlingen inte upprepas rätt, 

eller av rätt person. Detta kan även göras medvetet genom vad Butler kallar parodiska 

felrepetitioner, något som i en tjejgrupp skulle kunna innebära ett… 

 

… utforskande av en egen individualitet och en integrering av ens goda och dåliga sidor, så att också 

det egna jagets begränsningar kan accepteras och deltagarna kan hitta fram till en mer realistisk 

självbild. […] Tjejgruppen kunde vara en miljö där krav och villkor blir synliga, där avvikande och 

olikheter, rebelliskhet mot normer och förväntningar, övas och parodieras tillsammans, med hjälp av 

experimenterande och humor.68 

  

Här är också tanken om kollektivet viktig eftersom det, om tjejgruppen är det trygga rum den 

bör vara, kan erbjuda stöd och vara en arena där tjejerna tillsammans kan leka med och 

felrepetera olika performativa iscensättningar.69 

 

5.3. Teorielementens sammansättning i denna uppsats 

Att granska tjejgrupper utifrån heteronormativa och performativa tankar är intressant eftersom 

att verksamheten säger sig vilja erbjuda ett alternativ till unga tjejer; ett forum där de ska 

stärkas, få ökat självförtroende, chans till stöd in i vuxenlivet samt hjälp att ”hitta sig själva”. 

För att tjejgrupper verkligen skall fungera som ett alternativ till de miljöer tonårstjejerna 

annars rör sig i – skolan, fritidsgården, kompisgänget, träningsklubbar, hemmet – krävs, som 

Röda Korsets Ungdomsförbund själva skriver, att ”… inte tjejgrupperna blir en del i att 

underhålla och fortsätta det ojämställda samhället”70. Genom att undersöka om 

heteronormativa tankar reproduceras i tjejgruppen, samt hur de performativa handlingarna i 

gruppen ser ut, går det att göra en bedömning av gruppens potential som alternativ arena för 

tonårstjejerna att granska och ifrågasätta normer och strukturer.  

Att ha en medvetenhet om rådande maktstrukturer räcker dock inte alltid. Precis som 

Oinas och Collander skriver kan även feministisk välvilja slå fel om inte försöken att stärka 

tonårstjejerna görs på ett konstruktivt sätt. Genom att försöka fastslå vilken sorts feminism 

                                                 
67 Ambjörnsson (2006), s. 138f 
68 Collander & Oinas, s. 294 
69 Collander & Oinas, s. 294ff 
70 Eklund & Dahlberg, s. 14 
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tjejgruppen kan sägas arbeta utifrån går det att göra en bedömning av gruppens potential som 

stärkande och frigörande kraft. 

 

 
6. Källmaterial 

Mitt källmaterial består av intervjuer genomförda med tre tjejer som var deltagare i en 

tjejgrupp under 2004/2005. Grupperna informanterna deltog i var del av en verksamhet inom 

Röda Korsets Ungdomsförbunds Stockholmsförening. Informanterna är idag 17-18 år gamla 

och går på olika gymnasium i Stockholm. Två av tjejerna deltog i samma grupp och har 

fortfarande kontakt med varandra. De två tjejgrupperna låg i förorter till Stockholm, 

grupperna träffades en gång i veckan under ungefär två terminer och leddes av två till tre 

vuxna ledare. Ledarna var utbildade genom Röda Korsets Ungdomsförbunds 

tjejgruppsutbildning. Tjejerna fick välja var vi skulle ses med resultatet att två av intervjuerna 

genomfördes i mitt hem, den tredje på informantens skola. Intervjuerna var mellan 40 minuter 

och en timme långa. 

 

6.1. Urval och källkritik 

Valet att intervjua tjejer några år efter att deras tjejgrupp avslutats, baseras på att jag anser att 

nya insikter ofta kan framträda när minnet haft tid på sig att bearbeta något man varit med om. 

Jag vill gärna också att det ska finnas en viss distans tidsmässigt från det att tjejerna deltog i 

en grupp, så att de känner sig bekväma med att analysera och diskutera vad gruppen inneburit 

för dem. 

Urvalet av informanter baseras på vilka tjejer jag kunde komma i kontakt med. 

Tjejgruppsverksamheten inom Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar utifrån principen att 

deltagare ska få vara anonyma för alla utanför gruppen; därför finns i Stockholmsföreningen 

inga listor med tjejer som varit med i en tjejgrupp. Genom att kontakta gamla tjejgruppsledare 

och be dem fråga sina före detta tjejgruppsdeltagare om de kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju fick jag fram några namn, men det försvårades ytterligare av att nästan alla ledarna 

förlorat kontakten med deltagarna från gruppen. De tre tjejer som slutligen blev informanterna 

till denna uppsats var alltså de som, dels fortfarande hade kontakt med sina gamla ledare, dels 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Hade det varit möjligt hade jag gärna sett att alla informanter deltagit i samma grupp, 

för att därigenom kunna göra jämförelser mellan deras upplevelser av samma skeenden och 
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erfarenheter. Som det är nu anser jag ändå att slutsatser går att dra eftersom tjejgrupperna 

arbetade utifrån samma riktlinjer och syfte, med ledare som alla gått samma utbildning och 

även hade kontakt och utbyte med varandra under den tid grupperna pågick. 

Alla informanter känner till min egen bakgrund inom tjejgruppsverksamheten, samt att 

jag är vän med deras gamla tjejgruppsledare. Jag upplevde aldrig detta som en nackdel, då 

tjejerna före och under intervjun ofta verkade referera till saker i samförstånd med mig, som 

ju också ”vet vad det handlar om”, nyfiket frågade och ville veta på vilket sätt jag varit i 

kontakt med tjejgrupper och gav intryck av att vara bekväma med att diskutera tjejgruppen 

med någon, som också varit tjejgruppsledare och därmed hade insyn i verksamheten. 

Potentiella nackdelar med att jag och informanterna deltagit i samma verksamhet, fast i skilda 

roller, är självklart att de kan känna sig obekväma med att diskutera tjejgrupperna med mig, 

att de kan vara oroliga för att jag ska ”skvallra” för deras gamla ledare eller att de ska svika 

gruppen. Jag har försökt undvika detta genom att utifrån en checklista innan intervjun ägde 

rum ha en diskussion tillsammans med varje informant om vad det innebär att ställa upp, vad 

min roll som forskare är och vilket ansvar jag har gentemot dem som informanter. 

 

 

7. Metod 

Jag kommer att arbeta utifrån den feministiska grenen av en metod kallad oral history. I det 

här avsnittet kommer jag att presentera oral history, huvudtankarna inom forskningsfältet, hur 

feministiska forskare använt sig av och kritiserat metoden, hur oral history ser på relationen 

mellan forskare och informant samt hur jag gått tillväga i min egen undersökning. 

 

7.1 Oral history – att skriva den gömda och glömda historien 

Oral history syftar till att skriva den gömda och glömda historien, att lyssna på dem som alltid 

talat men inte alltid uppmärksammats och metoden är alltså helt beroende av det mänskliga 

minnet och det talade ordet. Det är ett uttalat syfte att lyfta fram de grupper av människor som 

fått se sin historia osynliggöras och att därmed hjälpa till att skriva ”en ny historia, en historia 

nedifrån och upp”71. Paul Thompson, sociolog och historiker samt en av de mest tongivande 

inom forskningsfältet, menar att oral history kan vara ett verktyg för att uppnå en balans 

genom att exempelvis politik synliggörs – och därmed också bedöms och värderas – 

                                                 
71Thor, Malin (2001) ”Oral history – mer än en metod”, ur: Historisk tidskrift nr 3/2001, s. 327 
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underifrån, av folket, såväl som ovanifrån. Oral history kan alltså ses som ett komplement till 

den normativa historieskrivningen, den som inte lyssnat på kvinnors berättelser, på etniska 

minoriteter, på arbetarklassen och på andra grupper som saknat makt att sätta agendan.72 

 

7.1.1. Feministisk kritik av oral history 

I kölvattnet av den kvinnorörelse som växte fram under 1970-talet blev det mer och mer 

tydligt att traditionell oral history inte på ett tillfredsställande sätt kunde ta till vara kvinnors 

historia, till exempel eftersom insikterna om att det privata är politiskt ignorerades. De 

kvinnliga forskare, som inte kände sig hemma inom den oral history som bedrevs på de stora 

amerikanska universiteten, organiserade sig för att kunna använda muntliga narrativ som ett 

sätt att förstå och dokumentera kvinnors kultur och historia, vilket passade väl in i de 

ambitioner som dåtida kvinnoforskning hade. Sedan dess har en teori kring hur feministisk 

oral history bör bedrivas vuxit fram och ett av dess huvudsakliga fokus är just att kritisera och 

teoretisera mötet mellan forskare och informant. 73  

 

7.2. ”That’s not what I said”74 – att möta kvinnor i fält 

Katherine Borland, som utifrån feministisk oral history arbetar med insamlandet av 

amerikansk folklore, beskriver hur den specifika problematiken med att som feminist hantera 

andra kvinnors muntliga narrativ, uppdagades för henne när hon genomförde en intervju med 

sin farmor om bland annat hennes relation till sin far. Intervjun mynnade ut i en analys som 

farmodern, när hon fick läsa den, starkt motsatte sig. Den feministiska tolkning Borland gjort 

av farmoderns och, framförallt, av hennes fars agerande förstod farmodern inte alls. ”That’s 

not what I said!” utbrast hon. Det fick Borland att ställa sig frågan: Vad ska vi göra när 

kvinnor inte håller med?75  

Som oral history forskare med feministisk förankring ställs du inför ett problem som 

Borland beskriver så här: 

 

                                                 
72 Thompson, Paul (2000) The Voice of the Past: Oral History, University of Oxford: Oxford University Press, s. 
305f; Thor, s. 326, 339 
73 Berger Gluck, Sherna & Patai, Daphne (red.) (1991) Women’s Words: The Feminist Practice of Oral History, 
New York: Routledge, Chapman and Hall, Inc, s. 1 
74 Borland, Katherine (1998) ”’That’s not what I said’: Interpretive conflict in oral narrative research”, ur: Perks, 
Robert & Thomson, Alistair (red.), The Oral History Reader, London: Routledge, s. 320 
75 Borland, s. 321f , 326f 
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On the one hand, we seek to empower the women we work with by revaluing their perspectives, their 

lives, and their art in a world that has systematically ignored or trivialized women’s culture. On the 

other, we hold an explicitly political vision of the structural conditions that lead to particular social 

behaviors, a vision that our field collaborators76, many of whom do not consider themselves 

feminists, may not recognize as valid.77 

 

Dilemmat är alltså hur vi ska kunna presentera vårt arbete på ett sätt som säkerställer den 

talande kvinnan tolkande respekt utan att ge upp vårt ansvar som feministiska forskare, det 

vill säga att delge våra tolkningar av hennes erfarenheter. Inom feministisk oral history är 

betonandet av historieinsamlandet som ett möte eller en dialog mellan två subjekt, där 

informanten, eller med Borlands ord, ”the field collaborator”, inte får uppfattas som ett medel 

och där subjekten strävar mot att eliminera en maktrelation, av allra största vikt. Hur kommer 

vi då runt att informanten inte alltid håller med forskaren om tolkningen av hennes narrativ?78 

Borlands lösning är att forskaren så långt som möjligt måste reflektera över sin egen roll 

och kontextualisera det berättade narrativet. Hon håller med farmodern om att berättelsen har 

blivit hennes i den nuvarande kontexten, men Borland anser inte att hennes egen läsning 

sviker originalberättelsen. Historikern Malin Thor betonar också vikten av reflexivitet och att 

forskaren måste vara medveten om sitt medskapande i forskningsprocessen och att ”… som 

forskare erkänna den makt vi som historieskrivare har gentemot dem vi studerar”.79 Thor 

anser att insamlandet av muntliga källor påverkar både forskare och informant på många sätt, 

”[t]idigare har historikern stått utanför berättelsen men genom att arbeta med oral history 

tvingas historikern stiga in i historien”.80 Borland betonar att forskarens läsning av det 

insamlade materialet måste göras med en finkänslighet och respekt för den talande kvinnans 

kontext och ser en möjlighet i att till exempel ordna en andra träff där forskaren och 

informanten tillsammans kan lyssna på bandupptagningen, gå igenom och låta berättaren 

reflektera över vad narrationen betyder, för att inte lämna informanten ensam med de tankar 

och känslor intervjusituationen kan ha gett upphov till. Dock anser Borland inte att hon kan 

förminska sin egen läsning till ”… a recuperation of original authorital intentions”81, delvis 

                                                 
76 I linje med synen på intervjun inom feministisk oral history som ett möte mellan två subjekt har Borland valt 
att kalla informanter för ”field collaborators” för att betona att forskningen växer fram i ett samarbete med 
kvinnorna hon möter i fält. Jag kommer att använda mig av informant som begrepp, men med tanken om de 
intervjuade kvinnorna som samarbetspartners och subjekt istället för objekt i bakhuvudet. 
77 Borland, s. 321 
78 Borland, s. 321.; Thor, s. 335 
79 Thor, s. 340 
80 Ibid., s. 337 
81 Borland, s. 327 
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eftersom en berättelse inte blir en berättelse förrän den förstås av en mottagare och då 

aktualiseras i mottagarens historiska och sociala kontext.82  

 

7.2.1. Feministisk oral history i denna uppsats 

I enlighet med oral history ser jag arbetet med denna uppsats som insamlandet av muntliga 

narrativ från en grupp som har svårt att göra sin röst hörd och sällan får vara med i 

diskussionerna kring sina liv, nämligen tjejer i tonåren. Att det inte heller finns särskilt 

mycket eller särskilt aktuell forskning kring tjejgrupper, och i princip ingen som tar till vara 

de unga deltagarnas egna berättelser från tiden i gruppen, gör att jag också ser arbetet med att 

samla in dessa tjejers narrativ som ett politiskt och historiskt viktigt bevarande av berättelser 

som annars kan gå förlorade.  

Jag kommer dock inte att genomföra en forskning i renodlat traditionell oral history 

karaktär. Denna består oftast av insamlandet av narrativ kring ett helt liv från en enskild 

individ. Jag kommer att möta flera informanter vars narrativ kommer att byggas ihop till en 

berättelse om de tjejgrupper de var en del av. Jag kommer dock att genomföra intervjuerna i 

samma anda som de feministiska oral history forskarna förespråkar och kommer att ta till vara 

de teorier och den kritik dessa har utvecklat när jag genomför min analys. 

 

7.3. Tillvägagångssätt 

Utifrån en intervjuguide83 har jag genomfört halvstrukturerade intervjuer med var och en av 

tjejerna. Jag har dock velat betona intervjun som ett samtal och vi har tillsammans gått 

igenom i förväg hur intervjun kommer att gå till, vilka sorters frågor jag kommer att ställa, 

hur det kan kännas att befinna sig i en intervjusituation samt vad som händer efter att 

intervjun genomförts. Alla intervjuer har bandats och jag har sedan transkriberat de bitar av 

varje intervju som jag i efterhand bedömt som intressanta för uppsatsens analys.  

Vid transkriberingen har jag för läsarvänlighetens skull redigerat bort mycket av de 

utfyllnadsord som vi alla gärna använder oss av, så som ”liksom”, ”typ” och ”mmm”.  Jag har 

även redigerat bort upprepningar, stamningar, halvfärdiga ord och liknande, för att få till ett 

flytande språk utan att göra våld på innehållet i det tjejerna sagt.  

I de fall tjejerna under intervjun har använt sig av namn på ledarna eller de andra 

tjejgruppsdeltagarna har jag även redigerat bort dessa eftersom jag lovat tjejerna att 

                                                 
82 Borland, s. 322, 327f; Thor, s. 341 
83 Se Avsnitt 12. Bilaga 1 
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avidentifiera dem helt i uppsatsen. I de fall ett citat blivit redigerat på detta sätt redovisas det 

genom att jag exempelvis ersatt ett namn med [ledaren]. Alla tjejerna har, i enlighet med den 

feministiska tolkningen av oral history, erbjudits tillgång till den klara uppsatsen samt 

uppmanats att efterfråga en andra träff, om de skulle vilja gå igenom vad saker i uppsatsen 

betyder eller om de skulle vilja prata med mig igen om tankar kring tjejgruppen som intervjun 

kan ha väckt. 

När jag haft de färdiga transkriberingarna framför mig har jag genomfört en närläsning 

för att kunna urskilja teman som återkommit i informanternas svar. Genom att klippa citat ur 

de olika transkriberingarna har jag pusslat ihop de tre tjejernas svar till en röst som berättar 

utifrån uttalade och outtalade teman. Citaten har klistrats upp på papper utifrån de olika 

temana jag identifierat så att jag i slutändan haft ”nya” transkriberingar framför mig. Att jag 

inte kommer att referera till citaten utifrån vad Tjej 1, Tjej 2 och Tjej 3 sagt beror, dels på att 

jag lovat att avidentifiera tjejerna helt, vilket innebär att de troligtvis inte alltid ens själva 

kommer att kunna räkna ut vilka citat som är från deras intervju, dels att jag inte varit 

intresserad av att koppla ihop vad en tjej sagt till en enhetlig analys av henne som individ, 

utan att det är utifrån de olika temana jag velat få fram en röst med gemensamma eller 

avvikande erfarenheter och upplevelser av att delta i en tjejgrupp.  

 

8. Analys 

Jag kommer i analysdelen att presentera resultaten av uppsatsens undersökning under fem 

huvudrubriker, med påföljande underrubriker.  

 

8.1. Betydelsen av tjejgruppen 

På frågan vad de uppfattade som syftet med att ha en tjejgrupp svarar alla tre tjejer först och 

främst att det antagligen var för att stärka tjejer på något sätt. Självförtroende anges som 

antingen det som skulle stärkas eller som vägen till denna styrka. Andra syften tjejerna tror 

kan ha legat bakom grupperna är, att de skulle bli mer medvetna och att de skulle få tid för sig 

själva – ”[D]e pratade ju ofta om att killarna tar mer utrymme i klassrummet, så där snackar 

mer” – eller att själva aktiviteten ”att prata” var ett syfte i sig. 

 

8.1.1. ”Vår lilla grej i rummet” – tjejgruppens betydelse för deltagarna 

När tjejerna själv får sätta ord på vad tjejgruppen betydde för dem finns det i alla tre narrativ 

återkommande uttryck. Framförallt återkommer att det var så skönt att ha tjejgruppen – det 
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var skönt för där kunde de vara sig själva, det var skönt för där var det fritt att ”… prata om 

precis vad som helst…” och ”… där fick man säga vad man ville”, det var skönt att ”… ha 

nånting att gå på en gång i veckan och bara kunna sitta och prata.” Det andra mest frekvent 

återkommande ordet är att det var så avslappnat, något som verkar ha varit väldigt viktigt för 

alla tre tjejer. Antingen anges att stämningen i gruppen gjorde att de själva kunde slappna av – 

”[m]an behövde inte anstränga sig eller så […] det var så här skönt. Ja men det var 

avslappnat.” – eller att sättet gruppen var organiserad på gjorde att de kunde diskutera även 

allvarliga ämnen utan att det blev jobbigt – ”… det var ju aldrig så att det blev riktigt djupa 

gud nu grinar jag för jag vet inte vad, nu sitter vi och gråter-kvällar, utan […] det slutade ju 

ändå rätt avslappnat.”  

Annat som anges om gruppen är att det var så ”enkelt”, att ”… det kändes inte som att 

nåt var tabu”, att det var ”skitkul” och ”mysigt”, ”bra gemenskap”. En av tjejerna beskriver 

gruppen så här:  

 

Även fast alla var olika och utvecklades åt olika håll […] så var det skönt för det var en viss stämning 

å vara där. Och man behövde inte vara snyggast, man behövde inte vara starkast, eller fulast eller 

smartast… utan man kunde bara vara sig själv. Det var det jag tyckte var skönt med det. 

 

Tjejerna säger sig också nu i efterhand kunna se att gruppen påverkade dem. Att de lärde sig 

mycket och blev mer medvetna anges som viktigt, och alla tre säger också att de blev mer 

självsäkra och starka inombords, även om de reflekterar över att de inte kan säga säkert att det 

var just tjejgruppen som var den avgörande faktorn, men att det skedde någon gång under 

tiden i gruppen. En av tjejerna svarar på frågan om huruvida hon brukade prata hemma om 

vad tjejgruppen gjorde att nej, ”… det var väl lite mer så här vår lilla grej i rummet”, en annan 

att tjejgruppen för henne var som ”en extramamma och pappa”. 

Tjejgruppen verkar ha varit en positiv upplevelse, och något som gjorde tjejernas liv lite 

lättare och roligare.  

 

Det slutade så att man vart glad efteråt och det kändes som att det var som en liten sten som lyfts eller 

om man nu hade varit på dåligt humör innan. […] Jag kommer ihåg att när man gick ut därifrån så 

blev man mycket gladare och hela den där promenaden, hemvägen med, och så ploppade folk liksom 

av för alla bodde åt samma håll. Det var liksom jätteskönt, så var man alltid så glad och [skratt] lyrisk 

hela tiden! 

 

8.1.2. Tjejgruppen som socialiseringsarena 
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Tjejgruppens ”föräldrafunktion” verkar ha fungerat även som uppfostrare i rent sociala 

termer. Informanterna drar sig till minnes debattövningar som uttalat syftade till att träna upp 

deras förmåga att argumentera och diskutera.  

 

[I]bland fick vi ju göra, arrangera diskussioner, ja men ni får två minuter på er och värma upp och sen 

två minuter mot varandra. Du är för adoptioner med homosexuella och du är emot. Och då var vi ju 

tvungna att komma på motargument för [med tillgjord basröst] ’öh, nä det är äckligt’ kan man ju inte 

säga utan det var ba ja men de är inte lika bättre föräldrar, de får ingen manlig slash kvinnlig 

förebild… de kan bli mobbade, bla bla bla. De sämsta sakerna i världen kunde man komma på, men 

det var ju ändå motargument. 

 

Detta verkar vara något som de annars inte fick göra så ofta, ”[j]ag kommer ihåg, det fick vi 

inte göra mycket i skolan. Jag tror vi hade diskussion en enda gång. Så jag lärde mig mer på 

tjejgruppen om det.” 

Även i de vanliga diskussionerna minns tjejerna att de gemensamt övade fram ett sätt att 

pröva sig fram till olika åsikter, ”… vi hade ju frågestunder och diskussioner så här ja men 

vad tycker ni om det här? Och sen fick vi diskutera lite och sen komma fram till ett 

gemensamt svar också. Och få fick allas åsikter spela in.”  

I tjejgruppen verkar tjejerna helt enkelt ha fått praktisk övning i att socialisera med 

varandra. På frågan om de med sina kompisar diskuterade på samma sätt utanför tjejgruppen 

som i tjejgruppen svarar informanterna nej, inte riktigt. En av tjejerna svarar att ”[d]et blev väl 

lite mera så här att man… kunde prata om tjejgruppssakerna på en annan nivå än vad andra 

skulle göra kanske”, en annan att ”… ja man kanske pratade om det lite på ett annat sätt, så 

här större vidd eller vad man ska säga. Så här att man kollade från massa olika perspektiv så 

att det blev… det var ju rätt bra, så att man fick flera synsätt.” Sättet de umgicks med 

kompisar på utanför gruppen verkar alltså ha skilt sig något åt från hur tjejgruppen var 

organiserad. 

 

Vissa saker kanske man pratade om lite så där i skolan eller med kompisar men inte lika så här gå in 

på det lika djupt. Nu hade vi ju ganska lång tid som vi pratade om ett ämne. Det gör man inte så ofta 

annars. Då pratar man ju liksom… ja för när man sitter med kompisar då är det ju inte så att man 

bestämmer att nu pratar vi om vänskap och vad det innebär och så. 

 

8.2. Tjejgruppen och världen utanför 
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Även om tjejgruppen alltså var deras ”lilla grej i rummet” gjorde sig världen utanför ständigt 

påmind, antingen som motpol till vad tjejgruppen var, eller som diskussionsämne och 

utgångspunkt för funderingar och ifrågasättanden. 

 

8.2.1. Jag duger – Att vara tjej i tjejgruppen 

På frågan vad de tror att ledarna försökte förmedla till dem om hur de borde, eller kunde vara, 

svarar tjejerna att det viktigaste påståendet nog var att de dög som de var; ”[j]a det var väl 

liksom det, att man duger och… man är bra som man är”. En annan av tjejerna tror att det 

ledarna försökte förmedla var att ”… man skulle stå på sig lite, va lite mer ta för sig, och va 

lite mer självsäker och så. ”  

Att unga tjejer ska stå på sig, ta mer plats och veta att de duger som de är, har sagts så 

många gånger, inte bara i tjejgruppen, att det nästan kan sägas ha blivit ett mantra så ofta 

upprepat att det förlorat lite av sin innebörd. En skillnad som tjejerna uppmärksammar är dock 

att ledarna för tjejgruppen inte bara upprepade den lite utslitna frasen om att duga, utan även 

faktiskt fick dem att känna så. En av tjejerna berättar leende om känslan när ledarna 

uppmärksammade henne när gruppen spelade teater, ”Jag kommer ihåg att jag blev så glad för 

de tyckte jag var bra på teater”. På frågan om sådan uppmuntran förekom annars svarar hon 

att ja, kanske att föräldrar säger sånt, men inte lärarna, ”… i skolan är det inte mycket sånt”.  

En annan tjej berättar en episod kopplad till känslan av att duga i tjejgruppen. 

Tjejgruppen var ganska sent på kvällen och hon orkade sällan byta om och klä upp sig igen 

när hon skulle dit. En gång gick hon till tjejgruppen i jeans med en klänning över…  

 

… vilket jag tyckte var ganska fult när jag gick hemifrån […] men då vet jag att [en av ledarna] sa att 

’ja men det där var ju skitsnyggt, varför har inte jag tänkt på det?’ och ja ba, jaha, jag kan också vara 

snygg. Man dög som man var även fast man kom dit i de fulaste kläder man själv tyckte att man 

hade. De stärkte en på… alla vis. 

 

14 år gammal är ofta den enda vuxna kontakten du har, förutom föräldrarna, lärarna i skolan. 

De vuxna tjejgruppsledarna verkar ha fungerat som en källa till bekräftelse och att ha blivit 

sedd av dem verkar ha varit viktigt för tjejerna; så viktigt att de minns till exempel några 

flyktiga sekunder då en av ledarna sagt att det var skitsnyggt att ha en klänning över jeansen. 

Att ha vuxna förebilder omkring sig som förmedlade ett budskap om att duga som kanske 

klingade lite annorlunda än vad mamma och pappa eller lärarna i skolan sade, kan om inte 

annat, ha fungerat som en bild av ett möjligt alternativ – så här kan en vuxen också vara. 
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8.2.2. Alla ska vara enligt normen – Att vara tjej utanför tjejgruppen 

Alla tre informanterna minns att de pratade om vilka ideal samhället förmedlade, främst ”… 

hur medierna uppfattade oss…”; ”… vi pratade om tidningar och så, hur de visar tjejer, 

liksom hur tjejer ska va.” Det viktiga i de diskussionerna verkar ha varit insikten att det inte är 

många som faktiskt är så som tidningarna förmedlar. ”De tar ju allt liksom… det ska ju vara 

så perfekt och så.” En av tjejerna beskriver att det de kom fram till i tjejgruppen om resten av 

samhället var att: 

 

[med tillgjord röst] ’Ja men alla ska va smala, snygga, blonda och blåögda.’ Typ. Eller att majoriteten 

var så, ja men alla ska va hetero, och… liksom, verkligen enligt normen. Alltså det är ju typ samma 

norm idag. Och inte så här ba tjejer ska va överlägsna, alltså de ska ju vara underlägsna killarna 

egentligen typ, för då känner killarna ba åh vi har makt! 

 

8.2.3. ”Det är verkligen så, det är inte rättvist” – feminism och 
jämställdhet i tjejgruppen 

Trots att Röda Korsets Ungdomsförbund officiellt inte kallar sina tjejgrupper för feministiska 

säger alla tre informanterna att deras tjejgrupper aktivt pratade om jämställdhet i största 

allmänhet, och feminism i synnerhet. Feminism var ”hot topic” säger en av dem. 

På frågan vad de pratade om när det gällde feminism svarar alla tre att det främst var 

diskussioner kring begreppets innebörd som upptog gruppens tid, att de ”… gick liksom in i 

definitionen mera än vad jag visste innan”. Annat som togs upp var ”… om vad man hade vart 

med om i skolan kanske, alltså om man hade sett nåt i sin vardag”, ”… vilka som har makt i 

samhället…”, ”[a]tt feminism inte alltid är bara tjejer” och att ”… bara man tror på 

jämställdhet i princip så är man feminist”. En av tjejerna tjuter plötsligt: ”ÅH jag kommer 

ihåg att vi pratade om, eller att det var nån som skrattade åt att Göran Persson kallade sig 

feminist!” 

Informanterna säger att de i tjejgruppen blev mer medvetna – ”Det fick mig väl att se 

det i ett större perspektiv” – och började se saker i exempelvis skolan som de inte tänkt på 

tidigare. ”[V]issa grejer som man såg hände liksom i vardan att man tänkte att jahaaaaa 

[skratt].” Denna nya medvetenhet gav inte bara nya insikter, utan också ibland nya känslor.  

 

Man kanske blev lite arg ibland [skratt] man såg vissa grejer som vissa killar gjorde då, då kanske 

man tänkte ja, just det [skratt]. Då blev man kanske lite förbannad typ. Det kunde vara samma med 
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tjejer, man såg liksom hur en tjej blev så här, att en kille var lite så här över […] När man såg det, att 

det hände liksom, om man såg nåt i klassen så tänkte man väl mer så här ja det är verkligen så, det är 

inte rättvist. […] Ja jag fick väl lite det här mer om att det inte är jämställt mellan könen. Men att vi 

faktiskt har rätt till det liksom. 

 

Två av tjejerna berättar också att de med de nya kunskaperna kring begreppet i bagaget, 

började fråga folk runtomkring dem ifall de var feminister.  

 

Jag kommer ihåg att jag frågade några av mina killkompisar är du feminist? Ba [med tillgjord 

basröst] ’Nääää’. Ja men tror du på jämställdhet då? Ba [med tillgjord basröst] ’Jaaaa’. Du är 

feminist! 

 

Av de tre tjejerna är det bara en som aktivt kallar sig feminist idag, och hon anger också 

diskussionerna kring begreppet som bland det viktigaste hon fick med sig från gruppen. De 

andra två säger sig stå bakom allt feminism står för, men väljer idag att istället säga att de är 

för jämställdhet, eftersom feminism känns som ett så starkt ord eller har fått en så negativ 

tonklang. Tjejgruppens diskussioner och definitioner av begreppet bär de dock med sig som 

en värdefull kunskap när de hör andra diskutera ämnet idag och i de samhällsanalyser de ger 

uttryck för under intervjun framträder en stor medvetenhet och eftertanke. 

 

8.3. Sexualitet i tjejgruppen 

Alla tre tjejer svarar att sex och kärlek var något som diskuterades mycket i tjejgruppen; dels 

de gånger de tog upp det som ett specifikt ämne, dels som något som genomsyrade de flesta 

diskussionerna. Någon minns att ledarna ritade upp de kvinnliga könsorganen, en annan att 

ledarna sagt att tjejerna inte skulle vara rädda för att fråga dem om någonting ”… och det var 

väl bra.”  

Alla tre tjejerna tar självmant upp den så kallade ”fittboken”84 som ett av sina starkaste 

minnen. En av tjejerna berättar att hon på den tiden var ”lite småpryd” av sig och blev så 

generad att hon började småsvettas när ledarna delade ut boken. ”Det var jättejobbigt att ta 

hem den, men sen […] så sitter de så här helt öppet och ba jaja, ja men det här är så… 

naturligt och så sitter [en av ledarna] där och ba ja men det här ska ni inte skämmas över…” 

                                                 
84 Det informanterna refererar till som ”fittboken” är En hemlighet? En bok om kvinnans kön utgiven av LAFA 
(Landstinget förebygger aids) som användes av alla tjejgrupper i Stockholmsföreningen vid tidpunkten för de 
aktuella grupperna. En hemlighet? innehåller fakta, foton, dikter och tankar om fittan och riktar sig främst till 
unga tjejer. 
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Hon tar ändå hem fittboken och slänger den demonstrativt på vardagsrumsbordet och säger 

”Det här fick vi på tjejgruppen”.  

 

Och så ser jag hur pappa kollar och han ba jaha, trevligt och sen så tycker han det är helt okej, han ba 

jaja med det är väl sånt man får lära sig, och då kände jag att det här var inte en så stor grej 

egentligen. Då blev det liksom att jag slappnade av lite. 

 

8.3.1. ”[J]aha, man kan gilla tjejer också…” – icke-heterosexuell kärlek i 
tjejgruppen 

Alla tre informanter svarar att gruppen aktivt talade om att alla tjejer inte blir kära i killar; de 

tycker sig komma ihåg att en speciell träff ägnades det temat, men att det också kom upp då 

och då och att ”… allt genomsyrade diskussionerna…” Det tjejgruppen pratade om vid dessa 

tillfällen var till exempel hur de skulle reagera ifall en kompis visade sig vara homosexuell 

och ”… homosexualitet, bisexualitet, vad det var…” En av tjejerna berättar så här om 

stämningen i tjejgruppen: 

 

Jag vet att [en av ledarna] hon pratade nån gång om att hon hade flickvän, eller att hon höll på med 

nån tjej. Och det kändes… jag vet inte om det kändes konstigt men det blev inte dålig stämning eller 

nånting men man kanske tog sig en liten funderare, jaha, så hon är åt det hållet också, typ. Men man 

tänkte väl inte mer på det utan man bara fortsatte diskutera, det var liksom ingen stor grej av det. […] 

Där [i tjejgruppen, min anm.] kom man liksom på att jaha, man kan gilla tjejer också… 

 

På frågan om de tror att det hade varit möjligt att berätta i tjejgruppen att man trodde att man 

var lesbisk eller kär i en tjej, svarar en tjej att hon tror det eftersom det var så avslappnat och 

öppet och att ”… det kändes som att man kunde berätta liksom nästan vad som helst”. En 

annan tvekar men säger att ja, det hade antagligen gått om någon hade velat, medan den sista 

svarar att hon tror att stämningen i gruppen hade tillåtit en sån diskussion, men att hon själv 

inte skulle ha berättat det, eftersom hon visste att en av medlemmarna i gruppen ”… inte 

kunde hålla käften stängd, så det kanske inte är nåt som man vill gå ut med helt på en gång 

om man nu är…” 

 

8.3.2. ”Det var inte så här erfarenhetsjämföring” – heterosexuell kärlek i 
tjejgruppen 

Alla tjejerna tar upp att de vid tiden för tjejgruppen faktiskt var ganska små, ”… när man går i 

åttan så är man ju inte så jäkla mogen egentligen…” och att egna erfarenheter på området sex 
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och kärlek var ganska fåtaliga. I den ena gruppen hade en tjej pojkvän, i den andra ingen, men 

den generella synen verkar vara att det i tjejgruppen var ganska okej att vara oerfaren, ”[d]et 

var inte så här erfarenhetsjämföring”.  

På frågan ifall det automatiskt blev att det handlade om killar och pojkvänner när 

gruppen pratade relationer, eller om det fanns ett mer könsneutralt sätt att diskutera, funderar 

alla tre länge. En av tjejerna svarar att ”… det var inte just det där att ha pojkvän, det var väl 

mer relationer.”, en annan att ”[j]ag tror vi, alltså när vi pratade så sa man det liksom pojkvän, 

men sen så… jag vet inte. Sen kan det ju bero på just den personen liksom känner sig mer 

bekväm med att säga pojkvän…” 

När diskussionerna specifikt gällde relationer med killar svarar en av tjejerna att 

skillnaden mellan hur det diskuterades i gruppen och med vänner utanför var att ”… i gruppen 

var det mer så att man pratade om själva förhållandet, om vad som kan vara jobbigt och så”. 

En annan tjej minns samma sak, att diskussionerna gällde hur det skulle vara i en relation, ”… 

hur mycket man skulle göra varje dag, om det skulle vara den där här typiska hemmafru bla 

bla bla eller om det skulle vara dela på, och om hur man hade det hemma […] vem städar, 

vem lagar mat, lite så där och så kollade man, jämförde lite…” En annan sak som tjejerna 

minns diskuterades var svartsjuka, hur det känns och vad som är okej beteende, men även 

olyckliga kärlekar, ”… jag tycker han är söt och jag tycker han är söt, varför kan inte han gilla 

mig…” 

Trots att ämnet våld och våldtäkt kommer upp vid frågor om gruppens diskussioner 

kring feminism, jämställdhet och samhällssynen på tjejer och kvinnor, ger ingen av 

informanterna sken av att det var något som diskuterades i samband med träffarna om sex och 

kärlek. En av tjejerna säger i och för sig att det vid diskussioner om relationer antogs att det 

var pojkvän alla menade när de pratade om ”… dominans och så där, för då tänkte man väl på 

killar.” På frågan om de även pratade om vad som kunde vara bra i en relation svarar en av 

tjejerna skrattande att jo, det gjorde de också. 

 

8.3.3. Tjejgruppen som alternativ diskussionsarena 

Att diskussionerna kring sex och kärlek såg annorlunda ut i tjejgruppen mot i skolan håller 

alla tre informanter med om. En av tjejerna betonar att det var stor skillnad på diskussionerna, 

”… i klassen var det ju helt tabu med att vara homosexuell eller bisexuell eller nånting 

sex…”. I alla tre tjejers narrativ är det killarna i klassen som anges som anledning till att 

diskussionerna såg så annorlunda ut; dels att killarnas närvaro gav en annan stämning och 
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gjorde att de inte vågade prata om samma saker som i tjejgruppen, dels att killarna öppet 

tilläts vädra en intolerant attityd gentemot främst icke-heterosexuella – en av tjejerna säger att 

hon vid minst två tillfällen fick lebb kastat efter sig som skällsord av killarna i klassen. 

Återigen verkar det dock som att tjejgruppens ledare också fungerat som en viktig 

oberoende vuxen. ”[J]ag lärde mig mycket mer där än jag nånsin kunde läsa mig till eller 

fråga mig till liksom typ i skolan eller hemma. Okej, hemma skulle jag väl få reda på det 

mesta men det kanske man inte vill veta från sina föräldrar.” 

Det verkar också som att tjejgruppens kollektiv lyckades skapa en atmosfär där även 

tjejerna vågade prata mer öppet och ärligt med varandra än utanför gruppen. En av tjejerna 

återberättar en episod då medlemmarna satt runt ett bord och målade fittor under en tematräff 

gruppen hade kring fittan. De vuxna ledarna var inte i rummet och informanten ville fråga om 

de andra tjejerna någonsin rakade sig (jag gissar att hon menar ifall de rakade underlivet).  

 

… jag var lite blyg, jag var lite feg, men jag ville ändå fråga […] och så började jag liksom fråga och 

så ba, nä jag ångrar mig. Och då började de fråga vad är det, vad är det, vad är det. Jag ba nä men det 

var ingenting, de ba jo men kom igen säg nu, du behöver inte vara rädd för oss liksom. […] jag 

kommer inte ihåg vad svaret blev […] men de ville ju ändå att jag skulle… fråga… vad jag ville 

fråga. 

  

8.4. Tjejgruppen som scen för gemensam felrepetition 

Oinas och Collander anser att tjejgruppen är en möjlig arena för att parodiskt felrepetera de 

performativa handlingar som vi ofta kan uppleva som instängda eller tvingande. Tjejerna tar 

upp både uttalad och outtalad felrepetition och visar med berättelser hur det kändes att 

parodiera performativiteten. 

 

8.4.1. Rollspel – uttalad parodisk felrepetition 

Vid ett tillfälle kommer parodisk felrepetition upp som en direkt och uttalad handling. Det är 

när en av tjejerna på frågan om gruppen pratade om vad resten av samhället har för krav på 

tjejer berättar om rollspel tjejgruppen brukade göra, där de iscensatte händelser som kunde 

äga rum vad gällde relationen mellan kvinnor och män i samhället, men med en överdrift som 

för att ytterligare synliggöra vad de ville undersöka. Efteråt diskuterade de om de trodde att 

det var så som de hade iscensatt det, eller om det hade blivit en överdrift som liknade 

verkligheten. Tjejen som berättar om detta säger att gruppen trodde att det var lite både och, 

”… att ibland kanske vi överdrev det lite […] men att det kanske är så i vissa sammanhang”. 
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Känslan när de gjorde de överdrivna rollspelen beskriver hon entusiastiskt som ”jättekul” och 

fortsätter beskriva det spännande i att dra lappar där det stod vem man skulle spela, ”… och så 

var man olika” varje gång. 

   Även de två andra tjejerna tar självmant upp rollspel som något de kommer ihåg från 

gruppen. En av dem berättar skrattande att de iscensatte en situation där hon fick spela en arg 

pojkvän som ville att hans flickvän skulle ha rakade ben. Diskussionen de ville belysa var just 

ifall rakade ben var ett måste, eller om man kunde välja själv.  

   Genom att iscensätta situationer där de fick spela någon annan än sig själva, kanske 

till och med en arg pojkvän med hårlösa krav på deras egen kropp, kunde säkerligen händelser 

i vardagen göras mer lätta att hantera, till och med förlöjligas, genom att de själva fick iklä sig 

rollen av en eventuell förtryckare, som – gissar jag – kanske blev dittryckt i slutet av 

rollspelet. När dessa iscensättningar dessutom överdrevs och när den iscensatta performativa 

handlingen felrepeterades, parodierades och accentuerades, blev det, dels kanske ännu 

tydligare vad som egentligen hände när situationen utspelade sig ute i ”den riktiga världen”, 

dels kanske maktutövaren avväpnades genom humor och teatralt skådespeleri. 

 

8.4.2. Att ”vara sig själv” – outtalad felrepetition 

Förutom dessa rollspel där tjejerna fick leka med könsroller, personlighetsdrag, överdrifter 

och teatrala utspel, återfinns andra mer outtalade performativa handlingar som kunde fungera 

som flyktvägar undan roller tjejerna spelade annars. Som tidigare nämnts tog alla tre 

informanter flera gånger upp att det var så skönt i tjejgruppen att ”… det var ingen som skulle 

flina åt en eller nånting…”, att det var avslappnat, att de respekterade varandra och att ”… det 

kändes inte som att nåt var tabu”; något som jag tolkar som att grupperna var det trygga rum 

som Oinas och Collander anser är nödvändigt för att tjejgruppen ska kunna vara en arena där 

tjejerna kan felrepetera olika performativa iscensättningar.  

En av tjejerna beskriver att hon vid den här tiden hade bestämt sig för att vara 

annorlunda genom till exempel ”… knäppa kombinationer av kläder och sånt där” med 

resultatet att ”… jag stack ju ut lite men jag var ändå väldigt vanlig, alltså inuti var jag väldigt 

väldigt vanlig”. Att som hon beskriver det ha ”randiga strumpbyxor varje dag” och därmed 

vara annorlunda mot de andra tjejerna var antagligen en reaktion mot roller hon förväntades 

spela, men hon anger ändå en känsla av att inte heller den performativa iscensättningen var 

självvald. ”[D]et var så skönt i tjejgruppen, för då kunde jag vara den jag ville vara, eller… 

den jag var, inte den jag ville vara. Och liksom säga det jag tyckte utan att det blev fel”. I 
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tjejgruppen kunde hon alltså felrepetera även den performativa handlingen att försöka vara 

annorlunda när hon inuti kände sig så ”… väldigt, väldigt vanlig” utan att falla in i en roll där 

hon fick undertrycka sina egna åsikter, något som hon lägger till på den tiden hade resulterat i 

skällsord i klassrummet (”[J]a men vem är du då, e du lebb eller? Är du sjuk i huvet eller?”), 

men som hon säger nu fått sig uttryck i en vanlighet eftersom hon, enligt egen utsago, vet att 

hon inte kan vara något annat än hon är. 

Även om performativitetstanken inte tillåter tron på att individen kan hitta fram till ett 

subjektivt ”jag” bortom de performativa handlingarna, visar den här tjejens berättelse ändå att 

hon i tjejgruppen kunde återskapa sig själv och hitta fram till en performativitet hon kände sig 

mer bekväm med, en iscensättning som hon kände sig friare i.  

 

8.5. Tjejgruppen som enkönat kollektiv 

Ingen av informanterna tror att tjejgruppen hade varit samma sak om det hade varit killar 

med. Vad de tror hade varit annorlunda är stämningen, vad de skulle ha diskuterat, att de inte 

hade kunnat prata lika fritt, att de hade känt sig obekväma, att det hade känts mindre naturligt, 

att ”… alla skulle vara tysta, inte våga göra nånting.” En av tjejerna funderar: 

 

Alltså, nu skulle jag tycka det var jättekul, men då skulle jag nog inte vågat säga lika mycket tror jag. 

Nu skulle det vara jättekul faktiskt, tror jag, men om man tittar, ser, då var man nog mycket mer 

osäker så att… mycket mer osäker känner jag, och då så, ja… alltså man skulle nog inte våga säga 

lika mycket saker och det skulle nog vara lite jobbigt och så. 

 

Tjejerna drar paralleller till hur det var i klassrummet då, ”…i klassrummet tar ju killarna en 

massa plats liksom. Så blir det massa annat skitsnack.” Det kommer också upp specifika 

minnen då klassen diskuterat exempelvis homosexualitet med hjälp av en så kallad fyrahörns-

övning, ”[o]ch då var det alltid några killar som skulle ställa sig i felhörnet.” 

 

Och om man hade gjort det på tjejgruppen, alltså det skulle blivit helt omöjligt för de ba [med 

tillgjord basröst] ’nej det är fel, det är äckligt’. Om man hade haft det på tjejgruppen så hade man inte 

kunnat resonera med dem överhuvudtaget för de skulle bara [med tillgjord basröst] ’nej det är 

äckligt’. Så just att vi var tjejer var för att… vi var liksom lugna, vi resonerade över det, vi uttryckte 

det vi tyckte då och så utvecklade vi det. Både för- och motsidan. 

 

Även om tjejerna i dessa svar ger uttryck för några av de vanligaste fördomarna om 

tonårskillar – de kan inte föra en vettig argumentation, de är omogna och ointresserade av att 
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diskutera – så kan deras egna erfarenheter inte avvisas som något annat än för dem väldigt 

sanna och riktiga. Det är deras egna minnen av att vid försök till diskussioner med killarna i 

klassen ha blivit kallade skällsord eller blivit personligt påhoppade, eller att killarna vägrat 

argumentera utan istället resolut konstaterat saker som ”jag är kvinnohatare” vid diskussioner 

om jämställdhet, eller ”bögar är äckliga” vid diskussioner om homosexualitet.  

Som citatet ovan visar kan det dock antas att det i mångt och mycket är åldersfaktorn 

som spelar in i dessa minnen, även om alltså just informanternas klasskompisar levde upp till 

alla fördomar om att fjortonåriga killar är flera år efter tjejerna i mognad. En av tjejerna säger 

också att ”[d]et hade ju berott på vilka killar, alltså jag kommer ihåg just killarna i min klass, 

jag hade nog inte velat att dom var med [skratt].” 

 

8.5.1. Men killarna då? 

Men om det nu enligt informanterna inte fanns plats för killarna i tjejgruppen, vad händer med 

dem då? Alla tre tjejerna tycker att det definitivt borde finnas killgrupper också. De minns 

sina, i deras ögon barnsliga och omogna klasskamrater i åttan, och reflekterar över att killarna 

nog också hade behövt stärkas lika mycket som tjejerna, fast kanske på ett lite annorlunda vis. 

De minns hur killarna alltid skulle vara så macho i skolan, men säger att ”… vissa kanske är 

jätteosäkra på insidan…” och att de skulle behöva stärkas men ”… inte skaffa nån attityd, de 

behöver inte skaffa snusdosmärken i bakfickan men att de bara blir självsäkra. Och de kanske 

tycker att, ja men vi ska inte vara dumma mot alla tjejer, eller alla män är så överlägsna 

tjejerna och bla bla bla. Men de kanske kommer fram till att varför ska vi vara det?” En av 

tjejerna berättar om sin lillebror, som nu är i fjortonårssåldern, och hans kompisar och hur hon 

brukar titta på dem och tänka att någon borde tala om för dem att de inte behöver leka så 

macho, eller vara ute och hänga på kvällarna.  

Jag låter en av tjejerna avsluta diskussionen: 

 

Jag tror de behöver diskutera homosexualitet lika mycket som vi. Och one night stands, och leka 

teater, och leka lekar och vara barnsliga, och vara vuxna och titta på film. De kan ha snopp-tema 

istället för fitt-tema. Eller de kan ha fitt-tema om de vill också så kunde vi också ha snopp-tema. 

 

9. Slutdiskussion 

Informanternas narrativ visar på tjejgruppen som ett viktigt ”eget rum”, där tjejerna kände sig 

trygga och kunde slappna av för att därefter påbörja den granskning av samhället som 
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tjejgrupperna vill uppmuntra. Förutom att erbjuda en ny medvetenhet och ett nytt sätt att se på 

deras egna tonårsliv i förhållande till samhället i stort, erbjöd gruppen en annan sorts 

homosocial samvaro än tjejerna var vana vid utanför gruppen. De umgicks på ett annat, nytt, 

sätt och fick övning i att argumentera, diskutera, lyssna på varandra, tala inför grupp – helt 

enkelt en övning i att bli vuxna. Tjejgruppen fungerade alltså som en arena för socialisering, 

där inte bara de övriga medlemmarna var viktiga deltagare, utan även de vuxna ledarna, som 

fungerade som en betydelsefull kontakt med vuxenvärlden, som en källa till bekräftelse och 

ett alternativ till föräldrar, lärare, tränare och liknande – en ”extra mamma och pappa” som en 

av informanterna uttryckte det.  

Men förutom att rent allmänt erbjuda stöd, social samvaro och något kul att göra en 

gång i veckan, tydliggjorde de undersökta tjejgrupperna syftet med att organisera sig på detta 

sätt. Diskussionerna kring feminism, och då främst dess innebörd, verkar ha varit viktiga för 

de tre informanterna. Att detta är något som alla tre ger uttryck för trots att endast en av dem 

idag aktivt kallar sig feminist, anser jag visar på att tjejgrupperna verkligen lyckades förmedla 

en kunskap och en medvetenhet – det efterfrågade resultatet var inte att alla tjejgruppens 

medlemmar skulle kalla sig feminister utan att de skulle bära med sig kunskap som 

möjliggjorde en kritisk granskning av saker de såg runtomkring sig och som kanske tidigare 

saknat ord. Den kunskap och de diskussioner de bar med sig från tjejgruppen kunde de sedan 

välja hur de ville använda, men slutsatsen är ändå att de gavs möjlighet att genom kunskap ta 

makt över sina liv och sätta sin egen individ i ett större sammanhang. 

Diskussionerna kring sexualitet – vad gruppen tog upp och hur – visar på en 

medvetenhet om heteronormen och hur den påverkar och begränsar även tonåringars liv. 

Grupperna verkar ha lyckats undvika de flesta heteronormativa fällorna genom styrda 

diskussioner; något som Oinas och Collander efterlyste i sin undersökning av de finska 

tjejgrupperna, som ofta hängav sig åt att cementera snarare än dekonstruera gamla, 

heteronormativa sätt att tänka. Tjejgruppens diskussioner verkar inte heller vara något som i 

dagsläget kan ersättas av skolans sex- och samlevnadsundervisning, utan den erbjuder ett 

forum där sexualitet kan analyseras, ifrågasättas, dekonstrueras och diskuteras på ett annat 

och öppnare sätt än i skolan eller kompisgruppen. 

Informanternas narrativ anser jag visar att tjejgrupperna i fråga i högre grad uppfyller 

kraven för det kollektivistiska empowermentperspektivet än de för det Pippi-feministiska 

perspektivet. Frågor och diskussioner verkar ha utgått från medlemmarnas egna erfarenheter 

och åsikter, för att sedan lyftas till en högre samhällelig nivå. Därmed sätts individen, de 

problem, funderingar, hinder och diskrimineringar hon eventuellt kan möta, in i ett större 
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sammanhang där skulden, men inte ansvaret, lyfts från hennes axlar. Om du inte lyckas vara 

den frigjorda feministiska tjejgruppstjejen är det inte ditt fel, men tjejgruppen vill uppmuntra 

dig att pröva, att känna efter vad som känns rätt och vad som känns fel. 

Allt ovanstående leder till potential för en gemensam parodisk felrepetition. Oinas och 

Collander beskriver en vision av att ”[t]jejgrupper kunde stöda flickor i ett flickskap som 

bygger på en medvetenhet om begränsningar; där dock förändringar och alternativ också är 

möjliga, särskilt i ett kollektiv”85 och en väg mot detta skulle vara den gemensamma 

parodiska felrepetitionen. Att enligt det kollektivistiska empowermentperspektivet bli 

medveten om strukturer och samhällsordningar och kunna sätta sin egen individ i förhållande 

till dessa, går bättre ihop med en poststrukturalistisk syn på genus än Pippi-feminismens 

ensidiga fokusering på egen potential och eget ansvar. Enligt Pippi-feminismen skall du som 

tjej sträva efter att bryta dig ur könsroller och mönster och misslyckas du med detta kan 

skuldbördan bli tung.  Med det kollektivistiska empowermentperspektivet i ryggen kan 

förändringspotentialen inom systemet fokuseras snarare än att försöka bryta sig utanför; något 

som enligt performativitetstanken och en poststrukturalistisk syn på genus ändå inte är 

möjligt. Större frihet genom exempelvis parodisk felrepetition av roller tjejerna kanske inte 

trivs med eller känner igen sig i, ger enligt detta synsätt större förändringspotential än att du 

som individ försöker bryta dig ur ett system som befästes många generationer innan du ens 

var född. Endast tillsammans, som kollektiv, kan vi göra skillnad och möjliggöra förändring. 

Att motivera separatistiskt arbete utifrån en poststrukturalistisk syn på genus är svårt. 

Hur kan enkönade kollektiv motiveras när man inte tror på något naturligt eller biologiskt 

kön? På teoretisk nivå kan tyckas att motiveringen finns i hur vårt samhälle är strukturerat 

idag. När maktmekanismer delar in oss i grupper utifrån kön måste kanske förändringen utgå 

från samma uppdelning. Det vill säga: att arbeta separatistiskt med tonårstjejer är inte ett mål i 

sig, utan ett medel på vägen mot ett samhälle som inte kategoriserar dem utifrån gruppen 

”tonårstjejer”. På praktisk nivå finns en aspekt att ta vara på som är ovärderlig, nämligen 

tjejernas egna erfarenheter och känslor. Informanterna uttrycker gång på gång, att den 

enkönade tjejgruppen utgjorde ett alternativ till det samkönade klassrummet och att de inte 

tror att gruppen hade gett dem samma möjligheter, friheter och styrka om det hade funnits 

killar närvarande. Tjejerna vill helt enkelt inte ha killarna där, och det kanske är motivering 

nog?  

                                                 
85 Collander & Oinas, s. 294 
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För att tjejgruppen inte ska bli en destruktiv enkönad gemenskap krävs ett 

diskussionsklimat fritt från heteronormativa stereotyper kring kön och sexualitet. Genom att 

vara en arena för den gemensamma parodiska felrepetition som vi sett bevis på i 

informanternas berättelser, blir tjejgruppen en möjlighet att utforska förändringspotentialen 

inom systemet och inte låsa sig vid uppfattningen om ”oss” som kvinnligt kollektiv. 

 

10. Slutord 

Om den här formen av ungdomsverksamhet ska ses som ett medel på vägen mot ett samhälle 

där kvinnor och män behandlas lika och lever jämställt är det endast halva kampen som 

utkämpas i dagsläget. Om tjejgrupper ska uppmuntra tjejer att våga ta större plats krävs det 

killgrupper som uppmuntrar killar att ta mindre plats. Så fungerar nämligen alla former av 

omfördelning av makt; för att en grupp ska kunna få större del av makten krävs att gruppen 

som redan sitter på den, är villig att ge ifrån sig delar av den. För att vi ska kunna se verklig 

samhällsförändring krävs, att vi inte bara uppmuntrat våra tonårstjejer att förändra sig, stärka 

sig, utan att vi uppmuntrar våra tonårskillar att göra detsamma och därmed fördelar ansvaret 

för en värld utan könsmaktsordning lika mellan könen. Det krävs en verksamhet som kan ge 

insikt i vinsterna med jämställdhet även för tonårskillarna, en verksamhet där även de ges en 

chans att felrepetera de performativa handlingar som håller dem fångna i trånga mallar och 

oönskade könsroller. 

De många försöken att starta killgrupper efter modeller liknande dem för tjejgrupper har 

visat, att det är svårt både att få vuxna män intresserade av att bli killgruppsledare och att få 

tonårskillar intresserade av samtalsbaserade killgrupper.86 Kanske krävs ett annat arbetssätt att 

organisera tonårskillarna på? Forskning i ämnet behövs definitivt, också för att utreda vilka 

behov killar i tonåren har, för att därifrån arbeta fram former för att på ett feministiskt sätt 

organisera tonårskillar. Utan det arbetet tror jag att det blir svårt att nå målet om jämställdhet 

som så många av oss strävar mot. 

 

                                                 
86 Dahlström-Hultinger, Emil (2007) ”Inte säker på att jag tycker att det har fungerat bra” ur: Ingen kedja är 
starkare än sin svagaste länk Fyra studier om förhållandet mellan verksamheters vision och praktik, Linköping: 
Samhälls- och kulturanalys, Linköpings Universitet, s. 9 
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12. Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 

 

DEL 1 

• När är du född?/Hur gammal är du? 

• Vad är din nuvarande sysselsättning? 

• Hur gammal var du när du började i tjejgruppen? 

• I vilket område i Stockholm träffades gruppen? 

• Hur länge var du med i gruppen? 

• Kände du de andra tjejerna i gruppen sedan innan? 

• Har du någon kontakt med någon av dem idag? 

• Har du någon kontakt med ledarna? 

 

DEL 2 

• När du först fick höra talas om gruppen, vad sas det att ni skulle göra? Vad var det som fick dig 

intresserad? 

• Stämde det?/Blev gruppen som du hade förväntat dig? 

• Kan du berätta lite vad ni gjorde när ni träffades? Vilka lekar lekte ni? Vilka sorters övningar gjorde ni? 

Hur gick ett möte till? 

• När du tänker tillbaka nu; vad var det roligaste/bästa med gruppen? 

• Var det något som var jobbigt/dåligt/tråkigt? 

• Tänker du någonsin på gruppen idag? När kommer du att tänka på gruppen?/Vad tänker du på då? 

 

DEL 3 

• Vad fick du för uppfattning att syftet med tjejgruppen var? 

• Märktes det på något sätt att det var en grupp just för tjejer? Hur märktes det?  

• Pratade ni om hur det är att vara tjej? Vad pratade ni om då? 

• Vad tror du att ledarna försökte förmedla till er om hur ni borde känna/vara?  

• Pratade ni någonsin om hur en tjej borde vara? Stämde den bilden överrens med hur du tyckte att resten av 

samhället sa att en tjej borde vara? 

• Var det viktigt just att vara tjej? 

• När du var i gruppen, kände du att du kunde vara annorlunda än du var i skolan eller hemma? Hur då? 

 

• Pratade ni någonsin om feminism eller jämställdhet i gruppen? Hur och när pratade ni i så fall om det? 

• Vad tänker du på idag när du hör ordet feminist? Har det någon betydelse för dig? Tror du att tjejgruppen 

har spelat någon roll för hur du ser på ordet feminist? 
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• När ni hade fria diskussioner, vilka ämnen tog ni upp då? 

• Pratade ni någonting om sex och kärlek? Vad pratade ni om då? 

• När ni pratade om kärlek, vad togs upp då? Pratade tjejerna i gruppen om egna erfarenheter av till 

exempel pojkvänner? 

• Tog ni någonsin upp ämnet homosexualitet eller att alla kanske inte nödvändigtvis vill ha en pojkvän? Hur 

tog ni upp det? 

• Tror du att det fanns utrymme i gruppen för att våga berätta att man funderade över om man var lesbisk 

eller kunde bli kär i tjejer, eller att man kanske inte ville ha sex eller någon pojkvän? 

• När ni pratade om sex och kärlek i gruppen, skilde det sig från hur du och din kompisar utanför gruppen 

brukade prata om det? Hur skilde det sig? 

• Var det viktigt i gruppen att ha en pojkvän? 

 

• Kände du någon gång att diskussionera gled in på något ämne du inte tyckte om eller inte tyckte hörde 

hemma i tjejgruppen? Kan du komma ihåg någon gång då du tyckte att ni pratade om något du eller någon 

annan i gruppen inte gillade? 

• Sakerna ni pratade om, var det saker du pratade om även utanför gruppen, med till exempel kompisar eller 

familj, eller i skolan? Vilka saker som ni tog upp i gruppen pratade du aldrig om annars? 

• Finns det något nu som du önskar att ni hade tagit upp i tjejgruppen/där tjejgruppen kunde varit ett bra 

forum att diskutera den saken? Något du stött på eller tänkt på sedan tjejgruppen, och som du önskar att ni 

hade pratat om? 

 

• Hur kändes det att hänga bara tjejer tillsammans? Var det något du var van vid eller var det något nytt? 

• Tror du att det spelade någon roll att ni bara var tjejer när ni träffades? Hur hade det varit annorlunda om 

det hade varit killar med också? 

• Tror du att gruppen gav dig en ändrad syn på tjejer/kvinnor runtomkring dig, eller hur det är att vara 

kvinna? Upplevde du att fick en annan relation till tjejer? Upplevde du att du fick en annan relation till 

killar? 

 

• Medan du gick i gruppen, vilka berättade du det för? Varför berättade du/varför berättade du inte? 

• Har du någonsin pratat om gruppen med någon efteråt? Vad har du sagt då? 

• Skulle du rekommendera en ung tjej att vara med i en tjejgrupp? Varför då? 

• Tror du att gruppen har haft någon betydelse för hur ditt liv ser ut idag/vem du är? 

 

 

 


