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UNGA KVINNORS MOTIV OCH UPPLEVELSER AV 
 IDEELLT ENGAGEMANG I TJEJJOURSRÖRELSEN 

 
Christine Nilsson1 

 
Syftet med denna studie var att beskriva unga kvinnors motiv och 
upplevelser av ideellt engagemang i tjejjoursrörelsen. En kvalitativ 
intervjuundersökning med sex kvinnor genomfördes utifrån en reflexiv 
intervjuteknik. Materialet har därefter analyserats med hjälp av 
tematisk analysmetod. Intervjuerna resulterade i åtta huvudteman och 
utifrån dessa teman utkristalliserades följande fyra områden; Det 
personliga är politiskt – det privata och det offentliga rummet, 
Feministisk identitet och systerskap, Socialt ansvar och Personlig 
utveckling. Tidigare forskning har visat att ideellt engagerade 
människor engagerar sig både för sin egen och för andras skull, samt att 
majoriteten har stora socioekonomiska resurser, en högre 
utbildningsnivå och tillgång till många sociala arenor. Detta var något 
som även stämde in på denna studie. Utöver det framkom även att 
engagemanget bottnade sig i en ilska över ett icke jämställt samhälle 
och en vilja att förändra, vilket i förlängningen också kunde ses som en 
form av politiskt ställningstagande. 

 
Varför väljer unga kvinnor att engagera sig ideellt i en tjejjour och vad är deras 
upplevelse av att vara en del av kvinno- och tjejjoursrörelsen? Uppslaget till denna 
studie fick jag på brottsoffermyndighetens hemsida, där det uttrycktes en undran över 
varför unga kvinnor väljer att bedriva tjejjoursarbete på ideell basis. I denna studie görs 
en ansats att försöka besvara den frågan. Syftet med denna studie är således att 
undersöka och få en djupare förståelse för unga kvinnors motiv och upplevelser av att 
engagera sig i ideellt tjejjoursarbete. Det verkar finnas många teorier och föreställningar 
om varför människor engagerar sig i ideellt arbete, de flesta studier som finns att tillgå 
behandlar dock ideellt engagemang överlag, innefattar båda könen, alla åldrar och en 
verksamhet inom många olika områden. Detta innebär att tidigare forskning ofta skiljer 
sig en aning från denna studies specifika målgrupp och frågeställning, trots det har 
tidigare forskningsresultat ändock visat sig vara applicerbara på denna studie i hög 
utsträckning. Wuthnow (1991) diskuterar huruvida människor engagerar sig ideellt 
utifrån egna eller andras behov och Ramirez-Valles (2001) talar om individers känsla av 
moraliskt ansvar grundat på individens egna erfarenheter. När det gäller den svenska 
befolkningen verkar det ideella engagemanget handla om en värdeskapande kraft, där 
en kombination av människors behov av att ingå i nätverk och deras känsla av moralisk 
förpliktelse är viktiga faktorer. I kombination med hög inkomst och utbildningsnivå 
tycks de vara avgörande beståndsdelar för individens ideella engagemang (Olsson, 
Svedberg & Jeppson Grassman, 2005).  
 
För att få en djupare förståelse för unga kvinnors ideella engagemang i tjejjoursarbete, 
ges först en beskrivning av kvinno- och tjejjoursrörelsens historia och verksamhet, samt 
problematiken de arbetar med. Vidare följer aktuell forskning och de teorier som denna 
studie baseras på, vilka är teorier och begrepp som formulerats och beskrivits av 

                                                
1 Ett tack tillägnas min handledare Chris Magnusson samt de intervjudeltagare som deltog i studien. 
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Bourdieu, Connell, Hirdman och Mead. Dessa teoretiska utgångspunkter redogör för 
individers handlingar, utifrån identitet och identitetsskapande. Individens 
identitetsskapande process utgår i denna studie från teorier som behandlar genus, socialt 
kapital och social spegling.   
 

Kvinnojours- och tjejjoursrörelsen 
 

ROKS och SKR 
 
ROKS och SKR är de största medlemsorganisationerna för kvinno- och tjejjourer i 
Sverige. De är uttalat feministiska, samt partipolitiskt och religiöst obundna. De båda 
organisationerna anser att genussystemet som belyser maktobalansen i vårt samhälle, 
vilket systematiskt underordnar gruppen kvinnor och överordnar gruppen män, är den 
främsta orsaken till mäns våld mot kvinnor (www.kvinnojour.com; www.roks.com).  

 
Kvinnojoursrörelsen i Sverige har länge varit en pådrivande och viktig kraft i 
opinionsskapande och synliggörande av mäns våld mot kvinnor. År 1978 öppnades de 
två första kvinnojourerna i Sverige, det var Alla kvinnors hus i Stockholm och 
Kvinnohuset i Göteborg. Idag finns det omkring 160 lokala kvinnojourer i landet. 
Kvinnojourerna bildades som en reaktion på samhällets oförmåga att skydda de kvinnor 
som utsattes för våld och övergrepp från närstående män. Det fanns en tanke om att det 
skulle vara andra kvinnor istället för experter, som mötte de utsatta kvinnorna. 
Verksamheten växte fort under 1980-talet och1984 bildades ROKS, Riksorganisationen 
för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. 1996 lämnade dock sexton kvinnojourer 
ROKS och bildade Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, som idag har en 
medlemssiffra på sextio föreningar, varav 20 stycken är tjejjourer 
(www.kvinnojour.com). ROKS är dock fortfarande Sveriges största 
medlemsorganisation för kvinnojourer och tjejjourer och har omkring 90 jourer som 
medlemmar, varav 30 stycken är tjejjourer. Organisationernas uppgift är att skapa 
opinion och tillvarata jourernas samlade intressen i ett gemensamt arbete med mäns 
våld mot kvinnor (www.roks.se). 
 

Kvinnojour 
 
Varje kvinnojour är en egen förening och driver en självständig verksamhet, den 
gemensamma nämnaren för alla kvinnojourer är att de har en jourtelefon dit kvinnor och 
tjejer i behov av stöd och råd kan ringa. Anledningen till att en kvinna eller tjej 
uppsöker hjälp via en jour kan vara en nuvarande relation eller livssituation, att man 
utsatts eller utsätts för sexuella övergrepp eller annat våld. Det kan även gälla råd kring 
en polisanmälan eller vårdnadstvist exempelvis, samt att man är i behov av en 
stödperson vid kontakt med sociala myndigheter, polis eller advokat. Många 
kvinnojourer har även skyddade boenden där våldsutsatta kvinnor och deras barn kan 
söka skydd. De flesta som arbetar i en kvinnojour eller tjejjour gör det helt ideellt och 
har gått en speciell utbildning som anordnats av respektive jour (www.roks.se). De 
lokala kvinnojourernas verksamhet kan dock som tidigare nämnts se ut på olika sätt. 
Vissa kvinnojourer har anställd personal, kontor och telefontider dygnet runt medan 
andra enbart har ideellt arbetande jourkvinnor och avgränsade telefontider. 
Rådgivningen är gratis och man blir inte registrerad hos någon myndighet, vilket 
innebär att den hjälpsökande får vara anonym (www.kvinnojour.com).  
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Tjejjour 
 
Sveriges första tjejjour bildades i Stockholm år 1995. Tjejjourer arbetar i stort sett på 
samma sätt som kvinnojourer, den största skillnaden mellan dem båda är att tjejjourerna 
möter tjejer med många olika sorters problem och att det är unga tjejer/kvinnor som 
arbetar med att möta andra unga tjejer/kvinnor. Det kan handla om allt från ångest, 
kärleksbekymmer och mobbing, till droger, våldtäkt och våld i nära relationer eller av 
okända förövare. Det går förutom att ringa till en jourtelefon för att få råd och stöd, 
även i vissa fall att skriva e-post eller prata via en chat. Ibland finns det också möjlighet 
att boka in ett personligt möte för att få prata med en jourtjej. Från tjejjouren finns det 
även möjlighet att få stöd vid besök och kontakt med exempelvis polis, socialtjänst och 
ungdomsmottagning (www.kvinnojour.com). Tjejjourer arbetar med att synliggöra 
tjejers livsvillkor och kan ses som en kompletterande och förebyggande verksamhet 
som går ut på att informera och stärka unga tjejer, så att de ska slippa komma i kontakt 
med en kvinnojour längre fram i livet. Många tjejjourer går ut i skolor samt till 
fritidsgårdar och informerar om sexualiserat våld och förtryck, feminism, systerskap 
och kritisk mediegranskning med mera. De återfinns även i Communitys bland unga på 
Internet för att nå ut till så många tjejer som möjligt, Lunarstorm är ett exempel på det 
(www.roks.se). 

 
Mäns våld mot kvinnor 

 
Sveriges första omfångsundersökning angående mäns våld mot kvinnor offentliggjordes 
2001 (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Undersökningen var ett 
regeringsuppdrag som Brottsoffermyndigheten fått i samband med 
Kvinnofridsreformen och riktades till 10 000 kvinnor i åldrarna 18 till 64 år. 
Undersökningen hade en svarsfrekvens på drygt 70 procent och behandlar våld, samt 
samband mellan olika våldsformer. De våldsformer som undersöktes var hotelser, samt 
fysiskt och sexuellt våld och resultatet visade ett klart samband mellan dessa tre 
kategorier. 67 procent av kvinnorna rapporterade att de hade erfarenhet av våld och/eller 
sexuella trakasserier. Den vanligaste våldsformen inom parrelationer visade sig vara 
fysiskt våld, medan den våldsform som var vanligast utanför parrelationer var sexuellt 
våld. De kvinnor som hade utsatts för våld fick skatta sina känslor över det våld de 
utsatts för och skattade vrede eller hat högst på skalan, medan rädsla kom på andra 
plats. De kvinnor med erfarenhet av hotelser rapporterade om kraftigare psykiska och 
fysiska symptom än de kvinnor som hade erfarenhet av fysiskt och/eller sexuellt våld. 
Av de kvinnor som deltog i studien hade 15 procent polisanmält den senaste 
våldshändelsen. 

 
År 2005 konstaterade Brottsförebyggande rådet, Brå, att den anmälda misshandeln mot 
kvinnor hade ökat med 33 procent under de tio senaste åren. Brås brottsstatistik visar 
vidare att anmälningarna rörande misshandelsbrott och sexualbrott riktade mot kvinnor, 
samt grov kvinnofridskränkning sedan dess har fortsatt att tillta för varje år. Ökningen 
beror troligen på ett stegrat våld, i samband med en ökad benägenhet att anmäla det våld 
man blivit utsatt för. Brå har utifrån brottsofferundersökningar och specialstudier 
uppskattat att endast 20 till 25 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer 
polisanmäls, vilket innebär att mörkertalet är stort. I de anmälda fallen av våld mot 
kvinnor år 2006 var gärningsmannen bekant med kvinnan i omkring 72 procent av 
fallen (www.bra.se). 
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Teoretiska utgångspunkter 

 
De teorier som används i denna uppsats används på grund av att de förklarar 
människors positioner i samhället utifrån kön, sociala processer och resurser. Vidare 
beskriver de människors identitetsskapande, genom de individuella och sociala 
handlingar som ligger till grund för det.  
 

Socialt kapital   
 

Bourdieus (1984) teori om hur människor formas till olika individer utifrån sitt sociala 
kapital, gör en ansatts att förklara och ge en förståelse för hur människor formas av de 
normer och värderingar som råder runt omkring dem. Begreppet kapital påvisar enligt 
Bourdieu det sociala, kulturella och ekonomiska arv en individ har. Det sociala kapitalet 
består av de resurser individen har utifrån sina sociala kontakter och det ekonomiska 
kapitalet refererar till materiella resurser. Det kulturella kapitalet anskaffas via 
utbildning och förmåga att hantera kulturens olika uttryck. Ett annat begrepp Bourdieu 
använder sig av är habitus, vilket är något en människa tillägnar sig genom medverkan 
och närvaro i sociala miljöer av olika slag. Ur sin uppväxtmiljö tillägnar sig individen 
sitt kapital som sedan formar individens habitus. Individen kan sedan förhålla sig till 
och handla på olika sätt inom de olika miljöerna, beroende på vilket habitus hon eller 
han har tillförskaffat sig inom den specifika sfären. Grunden för en individs habitus 
utgörs av individens medfödda perspektiv, vilket i sin tur utgör ett hinder för individens 
fria handlingsutrymme. En individ kan dock förändra sitt habitus genom att konkurrera 
om sociala positioner i de sociala fälten. Sociala fält består bland annat av hemmets fält, 
statligt fält, kulturens fält samt utbildningens fält med flera och är arenor med uttalade 
värdehierarkier där människor rör sig. Människors agerande inom dessa fält påverkas 
förutom av uppfostran och personlighet, även av de ramar och regler som råder där. Mer 
eller mindre medvetet tar individen till sig, samt lägger sig till med omgivningens sätt 
att verka och reflektera. På detta sätt utvecklar individen det habitus som möjliggör för 
denne att stanna kvar och göra framsteg inom det aktuella fältet. Vidare innebär detta att 
en individs handlingar alltid är kollektiva och sociala och att den sociala verkligheten är 
på detta sätt är i konstant förändring 
 

Social spegling  
 
Mead (1976) menar att en människas beteende består av både inre och yttre processer 
och därför inte kan ses som en isolerad, individuell företeelse. En människas beteende 
kan utifrån detta endast förstås med utgångspunkt i hela gruppens beteende, inom vilken 
individen är medlem. Människors beteende ska därför ses som hela processer snarare än 
enskilda stimuli och responser.  
 
Mead (1976) menar vidare att vårt medvetande och vårt jag uppstår i en process han 
benämner som social spegling, vilket är något som sker i vardagen i möten mellan 
människor. Genom att individen handlar och sedan speglar sig i andras attityder och 
reaktioner på handlingen, får individen ett jag. Individen strävar sedan hela livet efter att 
utveckla och bevara ett positivt laddat och inre sammanhållet självsystem. Detta 
resulterar i att individer bland annat söker och speglar sig i andra som är liktänkande, 
vilka stödjer uppfattningen om dem själva. Människans jag uppstår på detta sätt ur 
sociala handlingar, vilket beskrivs som ett skeende i två utvecklingsstadier, lekstadiet 
och spelstadiet. Under lekstadiet undersöker individen de olika roller hon eller han 
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antagit i sin sociala verklighet, tillsammans med andra människor undersöks de genom 
sociala handlingar både inifrån och utifrån. I spelstadiet existerar fler och mer abstrakta 
roller, inom en mer organiserad form av social handling. Människors handlingar är här 
relaterade till varandra utifrån vissa unisona tankemönster. I denna process 
sammansmälter andras attityder till formen av den generaliserande andre, vilken består 
av de samlade attityder som är gemensam för gruppen och som övertas av individen 
som referensram till sitt eget handlande. Det är inte enstaka roller som innefattas i detta, 
utan det är den kollektiva helhetens attityd individen tar in. Det är den generaliserande 
andre som ger upphov till individens jag, vilket innebär att människor endast kan 
utveckla ett fullständigt jag om individen ifråga antar de attityder som finns i den 
sociala grupp individen tillhör (Mead, 1976).  

 
Jaget är som ovan beskrivet beroende av individers grupperfarenheter, men jaget är inte 
enbart en produkt av social miljö. Det har enligt Mead ett eget skapande liv som påvisas 
i åtskillnaden mellan me och I, vilket ger uttryck för en dubbel jagupplevelse. 
Individens ena sida – I, består av ett subjekt, som tänker, känner, vill och handlar. Den 
andra sidan – me, är den iakttagbara personen som även existerar som objekt för andra. 
Genom spegling i andra blir individen medveten om sig själv, som me. Andra 
människors införlivade attityder blir således till en organiserad ledning för egna 
handlingar och bygger på så vis upp individens me. Ett svar på bilden av oss själva eller 
en handling är dock aldrig en exakt kopia av me. Mellan reflektion och handling skapas 
något nytt, I, som utan underkastelse lyssnar till me. Individen strävar efter att få insidan 
och utsidan, I och me, att sammanstråla, misslyckas individen med det uppstår 
skamkänslor som får I att komma i gungning under me (Mead, 1976). 
 

Genus  
 
Genus är latin och har flera ursprungliga betydelser, såsom slag, sort, släkte och kön. 
Kvinnoforskningen tog ordet från lingvistiken som en översättning på engelskans 
gender. Detta gjordes utifrån behovet att vidga begreppet kön och gå från förståelsen av 
biologiskt kön, till att innefatta förståelsen av och förklaringen till hur kvinnor och män 
båda är en del av de sociala processer som skapar socialt konstruerat kön, samt ligger 
till grund för genussystemet, kvinnors underordning och mäns överordning i relation till 
varandra. Genussystemet bygger på två grundprinciper; mannens företräde framför 
kvinnan och könens isärhållande. Isärhållande innefattar att vi tillskriver kvinnor och 
män olika egenskaper utifrån kön och talar om dem som kvinnligt och manligt. Vidare 
innebär det att vi talar om olika områden, exempelvis yrkesområden, som kvinnliga och 
manliga. Detta gör att vi dagligen reproducerar dessa föreställningar, vilka vidmakthålls 
både av kvinnor och män och benämns som genuskontrakt, (Hirdman, 2004).  
 
Genus belyser således mönster i det sociala system vi innefattas i, samt i våra 
handlingar, yrkesutövningar och dagliga sysselsättningar som kontrolleras av detta 
system. Genus som begrepp har innebörden socialt konstruerat kön och kan ses som en 
social struktur som råder i vårt samhälle och som under tidens lopp tagit sig olika 
uttryck. Exempelvis har den västerländska kulturens trosföreställningar angående 
dikotomier gällande de båda könen, sedan 1800-talet haft en stor och avgörande 
betydelse. Då var övertygelsen om att kvinnor och män hade motsatta egenskaper 
mycket stor. Det ansågs även vara så att kvinnans intellekt låg på en lägre 
utvecklingsnivå än det motsatta könets, vilket exempelvis medförde att kvinnor varken 
var behöriga eller ansågs kapabla till att studera på universitet eller att inneha rösträtt. 
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Kvinnor ansågs bland annat vara lättpåverkade och känslosamma, de skulle med sina 
omhändertagande egenskaper verka i det privata, medan männen bland annat ansågs 
vara rationella och analytiska, vilket medförde att de blev aktörer i det offentliga. 
Resultatet av dessa dikotomier blev kvinnors lägre ställning i samhället, då de 
egenskaper som ansågs vara manliga uppvärderades och de som ansågs vara kvinnliga 
nedvärderades (Connell, 2003).  
 
Dessa dikotomier och motsatsförhållanden kan vi dock se längre tillbaka i tiden, vi kan 
se dem under hela vår västerländska 2000-åriga historia. De uppenbarar sig i bibeln och 
i citat från stora filosofer, betydelsefulla präster och vetenskapsmän samt bland hyllade 
författare och teoretiker. Som exempel finns Platon, Martin Luther, Jean Jacques 
Roussau, August Strindberg och Ellen Key, för att nämna ett fåtal (Hirdman, 2004).  

 
De talar om vad en kvinna är, vad en kvinna bör vara, vad en kvinna bör göra, vad 
en kvinna kan göra, vad en kvinna inte kan göra – och följaktligen talar de, tydligt 
eller mera underförstått, om vad en man är och vad en man har på jorden att göra 
(Hirdman, Y., 2004, sid. 23).  

 
Aktuell forskning om ideellt engagemang 

 
Sköndalsinstitutet vid Ersta Sköndal högskola genomförde på regeringsuppdrag en 
utredning år 2005, vilken behandlade medborgarnas engagemang och insatser i 
civilsamhället. I studien framkom att den svenska befolkningen utför drygt 600 miljoner 
ideellt arbetade timmar varje år, vilket innebär ett snitt för varje volontär på 14 timmar i 
månaden. Det är en siffra som motsvarar ungefär 350 000 heltidsarbeten (Olsson, 
Svedberg & Jeppson Grassman, 2005). Värdet på dessa ideellt producerade tjänster 
beräknas till 150 miljarder per år och omsättningen i den ideella sektorn motsvarar cirka 
4 procent av BNP (Wijkström & Lundström, 2002). Andelen av den svenska 
befolkningen som utför ideellt arbete beräknas vara 51 procent. Av de kvinnliga 
medborgarna är 49 procent engagerade ideellt medan den motsvarande siffran för 
manliga medborgare är 53 procent, i den ålderskategori vilken ämnas undersökas i 
denna studie är dock siffran för kvinnor 43 procent med en motsvarande siffra på 39 
procent för män. De manliga medborgarna är överlag ideellt engagerade i något större 
utsträckning än de kvinnliga, även om undersökningar visar att kvinnor engagerar sig 
mer och mer. Män och kvinnor återfinns dock inom lite olika områden. Det ideella 
arbete som ovan nämnda siffror åsyftar, är det totala frivilligarbete som utförs i 
föreningslivet i Sverige idag och innefattar därför en enorm vidd i insatser. Dessa 
insatser sprider sig från fotbollsträning och kaffekokning till styrelseuppdrag och 
jourarbete. Kvinnorna dominerar i de socialt inriktade organisationerna medan männen i 
högre grad återfinns inom idrottsområdet, i boendeorganisationer och 
friluftsorganisationer (bland annat jakt- och fiskeföreningar) samt i motororganisationer. 
Inom idrottsområdet utgör även kvinnor en stor del. Insatserna i humanitära 
organisationer tycks dock sjunka, vilket även gäller kvinnoorganisationer. Andelen av 
befolkningen som utför ideella insatser inom kvinnoorganisationer kommer inte upp i 
en procent (Olsson et al., 2005). 
 
Den ovan nämnda studien inkluderar 2000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16-84 
år och har en svarsfrekvens på 70 procent, den ger en generell bild av vilka medborgare 
som engagerar sig i ideellt arbete. Det visar sig att personer inom ålderskategorin 30-45 
år är de som är mest aktiva när det handlar om att utföra ideellt arbete. Andra faktorer 
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som visar sig förklara ideellt arbete i denna studie delas in i tre kategorier. Den första 
kategorin behandlar människors tillgång till sociala arenor, till exempel en arbetsplats 
eller en förskola, om man är förälder till barn som går där.  Är man exponerad inför en 
social arena, är sannolikheten att man även exponeras för andra sociala arenor stor. Det 
visade sig att människor som är föräldrar eller har ett betalt arbete i större utsträckning 
än andra är involverade i ideellt arbete. Den andra kategorin handlar om hur stora 
socioekonomiska resurser man har och den tredje kategorin om huruvida det finns en 
förankrad föreningstradition i uppväxtfamiljen. Det visar sig att stora socioekonomiska 
resurser och en tradition för föreningsarbete inom familjen, ökar sannolikheten för att en 
medborgare ska utföra någon form av ideellt arbete. Det visar sig även att de som är 
minst benägna att engagera sig i ideellt arbete är lågutbildade män och kvinnor som 
lever i singelhushåll i storstäder. Den svenska befolkningen uttrycker fortsättningsvis 
ideellt arbete som en självständig och värdeskapande kraft, där moralisk förpliktelse och 
engagemangets egenvärde är viktiga komponenter. Det är en chans att hamna i ett 
nätverk som förmedlar ömsesidighet och socialt kapital i vardagen. Utbildnings- och 
inkomstnivå tycks vara faktorer som påverkar om människor arbetar ideellt eller ej. 
Desto högre utbildning och/eller inkomst, desto högre sannolikhet för, eller grad av 
engagemang (Olsson et al., 2005). 
 
Enligt Volontärbyrån, en Internetbaserad arbetsförmedling för ideella uppdrag, är 72 
procent av alla som söker uppdrag via dem 15-35 år. Detta är betydligt yngre än 
snittvolontären i Sköndalsinstitutets studie ovan, där medelåldern för ideellt engagerade 
visade sig vara 30-45 år. Volontärbyrån uppger att de har förmedlat 15 300 
volontärkontakter och att det är de sociala områdena som är mest eftertraktade, detta är 
något som visat sig genom att volontärerna som söker uppdrag via hemsidan har listat 
sina intresseområden (www.volontarbyran.org). 

 
Att föra en diskussion kring ideellt engagemang innebär även att i sammanhanget ta 
hänsyn till och diskutera både altruistiska motiv och egoistiska motiv. Dessa motiv 
ställs ofta i motsatsförhållande till varandra och de altruistiska motiven tycks ha en 
utpräglat favoriserad position som den idealiserade drivkraften bakom engagemanget. 
Att vilja göra något för någon annan utan att sträva efter, önska eller förvänta sig egen 
vinning kan självklart vara ett motiv bakom ideellt engagemang, men individer kan 
även söka självförverkligande genom det ideella engagemanget (Amnå, 1995). En 
studie presenterad av Wuthnow (1991) behandlar altruistiska och egoistiska motiv 
bakom ideellt engagemang och påvisar att personer som engagerar sig ideellt utifrån 
uttalat osjälviska motiv, är sysselsatta med att införliva sin egen lycka i lika stor 
utsträckning som andra, med uttalat självcentrerade motiv. Detta då människor inte 
alltid är medvetna om de avsikter de har med sina handlingar. En mexikansk studie 
utförd av Ramirez-Valles (2001), undersöker processen bakom organiserat 
samhällsengagemang, genom att analysera motiven bakom kvinnors delaktighet i 
samhällsförankrat, obetalt hälsoarbete i Mexiko. De intervjuade kvinnorna är mellan 35-
62 år och deras motiv kunde delas in i fyra kategorier; att komma ut i samhället, vikten 
av att tjäna andra, att göra sig nya lärdomar, samt kvinnors förbättring. Slutsatsen i 
denna studie är att motiv generellt sett inkluderar både personliga intressen och omsorg 
om andra, så som för samhället/gruppen i stort, då individen själv är medlem i det 
samhälle eller den grupp hon arbetar för. Att ha ett genuint och osjälviskt intresse av att 
vilja hjälpa andra, tycks vara rotat i ett moraliskt ansvar som i någon form grundar sig 
på egna erfarenheter. De kvinnor som uttryckte att de utförde det ideella arbetet för att 
de ville hjälpa andra, berättade samtidigt om egna hälsorelaterade svårigheter de 
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upplevt. Dessa upplevelser gjorde att de kände ett ansvar att handla och hjälpa andra 
och låg nu därför till grund för deras engagemang.   

 

Metod 
 

Deltagare 
 
Intervjudeltagarna utgjordes av sex kvinnor. Ålderskategorin bestod av unga vuxna, 
mellan 20 till 30 år. Urvalet skedde via ett bekvämlighetsurval där olika tjejjourer 
tillfrågades via e-post eller telefon. Alla deltagare var svenska medborgare, bosatta i en 
storstadsregion i Sverige och engagerade i ideellt tjejjoursarbete. Fem av kvinnorna 
definierade sig som heterosexuella och en som bisexuell. Fyra av kvinnorna levde i en 
relation med en man medan de andra två var singlar. Fem kvinnor var utbildade 
akademiker och återfanns inom olika yrkesområden, medan en kvinna studerade vid 
högskolan. Ingen av intervjudeltagarna hade barn. 
 
Datainsamlingsmetod  

 
Enskilda djupintervjuer användes som datainsamlingsmetod i denna studie. Intervjuerna 
genomfördes utifrån en reflexiv ansats, vilket lämpar sig bra för en studie som denna, då 
den ger utrymme för samtal och eftertanke kring ämnet genom ett konstant 
reflekterande förhållningssätt. Detta innebär att intervjuaren väljer att reflektera över det 
intervjupersonerna säger eller acceptera detsamma, samtidigt som denne hela tiden 
reflekterar över de tolkningar som görs. Intervjuaren bör vara påläst om ämnet som 
ämnas undersökas, medveten om sin egen förförståelse, samt delta aktivt under den 
reflexiva intervjuns genomförande. Intervjuaren reflekterar vidare över det som 
framkommit i intervjuerna, över de tolkningar som gjorts och över de kritiseringar av 
tolkningarna som gjorts. En stor förtjänst med den reflexiva intervjutekniken är att 
antalet intervjudeltagare inte behöver fastställas från början, intervjuer kan istället ske 
fortlöpande, tills intervjuaren anser sig ha tillräckligt mycket givande material för att 
svara på syfte och frågeställningar (Thomsson, 2002). 
 
All information intervjudeltagarna ville dela med sig av inom det avgränsade området 
var intressant ur forskningssyfte, vilket var ytterligare en anledning till att den utvalda 
metoden lämpade sig bra i denna studie. Då intervjuerna utgick från teman att samtala 
kring istället för färdiga frågor, blev det ett friare möte som gav information som skulle 
ha kunnat gå förlorad annars. Med denna metod blev intervjun mer likt ett samtal, vilket 
även gjorde intervjusituationen mer avslappnad. För att intervjupersonerna skulle känna 
sig bekväma och känna att de själva fick ut något av att medverka inleddes varje 
intervju med en kort allmän pratstund, där det samtalades om intervjudeltagarnas tankar 
och funderingar kring intervjusituationen. Intervjupersonerna informerades om att 
intervjuguiden bestod av de delområden som ämnades undersökas och att den skulle 
finnas till hands som ett samtalsstöd under intervjuns gång. Intervjuerna genomfördes 
på platser efter intervjudeltagarnas egna önskemål, vilket innebar arbetsplats, hemmiljö 
eller respektive jourlokal. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades därefter 
ordagrant. Citaten vilka används i resultatdelen har dock omarbetats en del, från tal- till 
skriftspråk, vilket är något som gjorts för att få till stånd en ökad läsvänlighet och för att 
ta hänsyn till intervjudeltagarnas anonymitet.     
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Etiska frågor 
 
Vid bokning av intervjutid med intervjudeltagarna redogjordes för tillvägagångssätt, 
samt syfte och ändamål med intervjun. Intervjudeltagarna fick information om min 
önskan att banda intervjuerna och fick ge sitt samtycke till det, samtidigt som de fick 
information om att allt material de skulle komma att bidra med skulle behandlas 
konfidentiellt. Intervjudeltagarna informerades även om frivilligheten i att delta i 
studien och att de närhelst de ville kunde välja att avbryta sin medverkan.  
 
Analys 
 
Intervjuerna har analyserats utifrån en induktiv tematisk analys (Hayes, 2000), vilket 
innebär att det intervjumaterial som framkom vid intervjuerna, har bestämt de teman 
som utgör studiens resultat. Teman att samtala kring vid intervjutillfällena (se bilaga) 
användes, men var inga riktlinjer utan samtalsstöd, vilket innebär att de inte ligger till 
grund för resultatets teman. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och lästes 
sedan igenom ett flertal gånger, så att en klar bild uppstod av innehållet. Därefter 
kodades materialet med nyckelord. De nyckelord och de delar av materialet som 
handlade om ett liknande område sorterades in under ett eget tema. Därefter lästes varje 
transkriberad intervju igenom så många gånger som det fanns identifierade teman, 
vilket i detta fall innebar tio gånger. Detta gjordes för att finna information som passade 
in under respektive tema, men som kanske inte upptäcktes vid första genomläsningen. I 
den processen tillkom i vissa fall nytt material, vilket resulterade i att det ursprungliga 
temat omarbetades, fick nytt innehåll och nytt namn. I analysfasens sista delar 
producerades en sammanfattning av respektive temas innehåll och varje tema fick en 
slutgiltig titel. Därefter plockades ett antal citat ut ur intervjuerna som på bästa sätt 
kunde illustrera och exemplifiera innehållet och innebörden i varje tema. De teman som 
framkom ur analysen återfinns som huvudrubriker i följande resultatdel.  

 

Resultat 
 

Resultatdelen består av åtta huvudteman som utkristalliserats ur det material som 
inhämtats via intervjuer. Dessa teman har kategoriserats under rubrikerna motiv och 
upplevelse. Motiven till att kvinnorna engagerar sig i ideellt tjejjoursarbete är flera och 
av varierande art. De utrycker både ideologiska ståndpunkter, personlig erfarenhet, 
socialt ansvar och personlig utveckling som motiv till sitt engagemang. Kvinnorna drivs 
av en vilja att förändra det de tycker är fel i samhället och finner en glädje i att kunna 
hjälpa andra. De har själva inga personliga erfarenheter av våld men uttrycker att alla 
tjejer och kvinnor bär på en personlig erfarenhet av att vara utsatta i det offentliga 
rummet och att det därför är viktigt att förmedla att skulden inte ligger på kvinnorna. 
Under kategorin motiv har det framkommit fem olika teman, vilka är följande; 
Feminism som ideologi, Upplevelsen av att vara kvinna i det offentliga rummet, Allt är 
politik, För andras skull, För egen skull. Kvinnornas upplevelser av det ideella 
engagemanget i en tjejjour är mångfacetterad och spänner över flera områden. 
Kvinnorna talar om en personlig och professionell utveckling, men även om 
erfarenheten av att ofta behöva stå tillsvars för de åsikter de har och valet de gjort, att 
engagera sig i en tjejjour som en följd av dessa åsikter. Kvinnorna berättar även hur de 
känslomässigt blir påverkade av engagemanget, om hur det är att behöva bära andras 
sorg och om behovet av att bearbeta den. Under kategorin upplevelse har det 
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framkommit tre olika teman; Personlig utveckling och insikt, Bearbetning av 
jourarbetet, Att behöva stå tillsvars för sina åsikter.  

 
Motiv 

 

Feminism som ideologi  
 

Kvinnorna är alla uttalade feminister, de flesta har läst någon form av genusvetenskap 
på högskolenivå och beskriver hur den feministiska medvetenheten ökade under 
studietiden. Kvinnorna uttrycker alla att de har en insikt i de förtryckande strukturer 
som utgör vårt patriarkala samhälle, där gruppen män strukturellt sett är överordnade 
gruppen kvinnor och anser att vi alla utgör en del av den strukturen. Detta sker genom 
att vi på olika sätt upprätthåller och reproducerar de manliga och kvinnliga idealen som 
råder i samhället. En ökad medvetenhet kring jämställdhetsproblematiken och 
tillgången till konkreta teorier, kom att utveckla en väldig ilska över det som drabbade 
dem och andra runt omkring. 
 
Flera av kvinnorna beskriver sig som brinnande idealister, som inte bara har reagerat på 
och berörts av feminismen. De har uppmärksammat orättvisor och förtryckande 
strukturer överlag, men har samtidigt ibland haft svårt att se sitt eget sammanhang. En 
av kvinnorna reflekterar över svårigheten i att se en förtryckande struktur som drabbar 
en själv och som man själv är en del av. Hon beskriver att det därför tog längre tid att se 
de orättvisor som drabbade henne själv, än de orättvisor som drabbade andra och ger 
rasism som exempel.  

 
”Innan hade jag nog tänkt lite kring kvinnor och män också, men jag såg det inte 
på samma sätt då. Jag tror att jag alltid tänkte att bara jag är grym och framåt, 
så kommer jag att ta mig hur långt som helst. När man sedan började se dessa 
strukturer, så kändes det som att man hade blundat lite även om man kanske hade 
vetat längre…” 

 
De flesta kvinnorna beskriver hur de fick sitt första feministiska uppvaknade någonstans 
under tonårstiden och hur de utifrån olika händelser och personliga upplevelser insåg att 
de var drabbade av en stor orättvisa på grund av sin könstillhörighet. En kvinna 
beskriver uppvaknandet som en följd av upplevelsen, att tjejers och killars 
handlingsutrymme var väldigt olika under högstadiet. Hon berättar att tjejer var tvungna 
att tänka på vilka och hur många killar de hånglade med, för att inte stämplas som 
”horor” och att detsamma aldrig gällde killarna. Då deras popularitet istället ökade ju 
fler tjejer de hade.   
 
En kvinna beskriver upplevelsen och minnet av att råka ut för en förtryckande struktur 
redan i förskolan. Hur det känns att bli tillrättavisad för att vuxna och andra barn inte 
tycker att det passar sig för en flicka att göra vissa saker, eller vara på ett visst sätt.  

 
”När jag ser tillbaka så kan jag komma ihåg att jag redan på dagis utsattes för 
markeringar från omgivningen, att sådär gör man inte om man är flicka. Jag 
kunde inte begripa varför. Jag kunde ju springa snabbast och vinna i 
armbrytning, varför fick jag inte visa det? Jag märkte ju att killarna blev 
frustrerade av att bli besegrade av en tjej och när de gav igen och försökte trycka 
ner mig genom att retas eller dra mig i håret, så fick jag höra det där klassiska… 
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att så gör killar när de tycker om någon. Jag tyckte inte om det, men de vuxna 
kunde inte se och tog killarnas parti.” 

 
Under tonårstiden diskuterade och analyserade kvinnorna ofta sina upplevelser 
tillsammans med sina vänner. De läste även böcker kring ämnet eller skrev uppsatser i 
skolan. Den feministiska ståndpunkten har alltså utvecklats tillsammans med vänner 
eller på egen hand och är följaktligen ingenting de fått med sig hemifrån. Vissa kvinnor 
uttrycker dock en insikt över att ha växt upp med föräldrar som inte uttryckligen, men 
rent praktiskt, haft en genusmedvetenhet i sin barnuppfostran.  
 

Upplevelsen av att vara kvinna i det offentliga rummet 
 
Som utgångspunkt för sitt feministiska uppvaknade som kvinnorna beskriver det och för 
sitt beslut att börja arbeta ideellt i tjejjouren, lyfter kvinnorna fram den personliga 
erfarenheten av att vara kvinna. De beskriver även upplevelser de haft på grund av sin 
könstillhörighet.  
 
Kvinnorna har inga personliga erfarenheter av att ha blivit utsatta för våld eller sexuellt 
våld, men de har andra erfarenheter som de menar att de förmodligen delar med alla 
tjejer och kvinnor. Kvinnorna menar att de vet hur det är att vara utsatt och ansatt. De 
vet hur det är att bli tafsad på mot sin vilja, hur det är att få glåpord som ”hora” ropade 
efter sig och hur det är att vara rädd när man går hem ensam på kvällen. Kvinnorna 
beskriver att många tjejer och kvinnor ofta bär på en dubbel rädsla. Dels finns rädslan 
för att råka illa ut, men samtidigt finns också rädslan för att bli skuldbelagd om det 
skulle hända något ovälkommet. Flera kvinnor poängterar samtidigt att det är märkligt 
att så många tjejer och kvinnor ska behöva vara rädda och få sitt liv påverkat på grund 
av det. Då brottsofferstatistik visar på att den farligaste platsen för en kvinna att befinna 
sig på, faktiskt är det egna hemmet.  

 
”Alla har olika erfarenheter men jag tror att de flesta kvinnor i princip måste 
förhålla sig till det på något sätt, även om man inte råkat så illa ut själv, så vet 
man att det existerar. Man vet att om jag går på den här platsen, vid den här 
tidpunkten, iklädd en kjol som de kommer att säga är för kort och det händer 
någonting, då får jag i princip skylla mig själv. Man vet hur rättssystemet ser ut 
och man vet att man kan bli utsatt, jag tror att det är något de flesta hela tiden 
har i bakhuvudet.” 

 
Upplevelsen av att vara kvinna i det offentliga rummet och ständigt utsättas för 
kränkningar från omgivningen, eller bära på en rädsla för att utsättas, har närt en väldig 
ilska hos kvinnorna. De talar om en frustration över situationen och ett behov av att 
säga ifrån, att inte vilja acceptera och stå ut med det som sker.  
 
Det behöver inte alltid handla om handgripligheter eller ord, det kan lika gärna vara 
blickar som väcker olustighetskänslor. Blickar med klar och tydlig avsaknad av respekt 
för den egna personen och som kan vara ett svårt fenomen att förklara för dem som inte 
utsätts, eller är medvetna om att de utsätts. En av kvinnorna hävdar dock att det är stor 
skillnad på de beteenden och blickar som är vänskapliga och de som inte är det. Att det 
utan problem går att känna vad som är vad, om man är uppmärksam på det. Hon talar 
också om att många män avfärdar det som komplimanger när hon försöker diskutera det 
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och att även många kvinnor rycker på axlarna åt det. Precis som om kvinnor överlag har 
gett upp och konstaterar att det är så det är. 

 
”Man har fått lära sig att killar tar sig tillträde till tjejers kroppar på ett eller 
annat sätt, att det är så det är och då har de svårt att se att det inte skulle behöva 
vara så. Men att vara ute i det offentliga rummet och behöva stå ut med vissa 
saker enbart på grund av sitt kön, det är inte rimligt. Det ska ingen behöva stå ut 
med, för alla har rätt att vara en autonom människa.” 

 
Vikten av att få vara en autonom människa är något som återkommer flera gånger. Att 
vara förbannad över att alla inte fattar eller accepterar att det är en mänsklig rättighet, 
som någon uttrycker det och att ständigt behöva kämpa för sin rätt att vara det, utan att 
bli tillplattad eller ifrågasatt. 
 

Allt är politik 
 
Kvinnorna anser att deras engagemang är politiskt i någon form. Det har inte något med 
partipolitik att göra, men som en av kvinnorna uttrycker det, allt är politik och det 
personliga är politiskt. Kvinnorna har alla sin utgångspunkt i att det finns saker som är 
fel med det samhälle vi lever i och de drivs av en vilja att förändra det. Några av 
kvinnorna har även varit delaktiga i viss partipolitik, men uttrycker att de föredrar att 
engagera sig i en sakfråga, då de inte behöver ta ställning till eller stå tillsvars för ett 
helt partiprogram. Kvinnorna uttrycker även åsikten att det är trögarbetat i 
partipolitiken, att det tar lång tid för att nå och se resultatet av det arbete som utförs där.    

 
Kvinnorna besitter alla ett stort engagemang och en energi som för flertalet av 
kvinnorna tar sig utryck som engagemang även i andra organisationer eller för andra 
sakfrågor. Som en kvinna utrycker det; 

 
”Tycker man att det är viktigt så orkar man och det är ju ett problem att 
kvinnojourer behöver finnas överhuvudtaget. Det är väldigt bra att de finns, men 
kvinnojourer finns ju för att i förlängningen kunna avskaffa kvinnojourer. 
Problemet som jag ser det är att våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för att 
vi lever i ett icke jämställt samhälle. Jag ser det som en skala, inte lika lön, inte 
samma förutsättningar och så vidare. Högst upp på skalan kommer våldet och det 
sexuella våldet, det är så jag tänker...” 

 
Kvinnorna beskriver även hur de har utvecklat sin argumentationsteknik för att få större 
gehör, de har anpassat sig och tonat ner sig för att få folk att lyssna. Kvinnorna påpekar 
att man inte får folk att lyssna genom att vara arg, högljudd och komma med 
påståenden. De har istället märkt att de genom lugna samtal och genom att ställa frågor, 
får ett större gehör och en annan typ av diskussion. Kvinnorna besitter alla en verbal 
förmåga och tycker om att diskutera sakfrågan. Det uttrycks en vilja att få folk att förstå 
och förhoppningsvis så ett frö som genererar nya tankar och en ny förståelse hos de 
människor de möter.  
 
En av kvinnorna beskriver även att hon genom att tona ner sitt utseende och se mer 
klassiskt feminin ut än tidigare har märkt av att det är lättare att få folk att lyssna. 
Därigenom har hon gjort sig erfarenheten att det inte enbart har betydelse vad man 
säger, utan också vem som säger det. Vikten av att inte bli dömd på förhand, har blivit 
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tydlig och viktig för henne. Detta uttrycker hon som en känsla av att slippa starta på 
minus och istället kunna starta på noll i en argumentation. 
 
Kvinnorna uttalar att de tycker att de utför ett väldigt bra arbete, men talar även om att 
staten och samhället borde ta sitt ansvar, att det är orimligt att lägga ansvaret för en så 
viktig fråga och ett så stort politiskt problem på ideella krafter. Frågan vilka andra 
brottsoffer som blir hänvisade till ideella makter för att få hjälp och stöd, belyses flera 
gånger.  
 
Rollen kvinnorna har inom kvinnojoursrörelsen verkar inte vara helt oproblematisk, det 
upplevs ha en dubbel syn på den. Å ena sidan är de förbannade på att de arbetar gratis 
och känner att de själva underminerar ett konkret övertagande från statens håll, 
samtidigt som de känner ett stort socialt ansvar. Om jourerna avsade sig ansvaret så 
skulle det drabba en mängd tjejer och kvinnor väldigt hårt. De funderar på vem eller 
vilka, som skulle ta på sig ansvaret att hjälpa dessa tjejer och kvinnor då. Alla kvinnor 
påpekar att våld mot kvinnor och barn och utsatta kvinnors behov av hjälp, är ett 
problem som inte kommer att försvinna under deras livstid. En av kvinnorna uttrycker 
sig så här;  

 
”Att gå in i någonting sådant här är väldigt lätt, men att gå ur är svårare... när 
vet jag om jag har gjort tillräckligt? Jämställdhetsarbete är ju något som man 
aldrig blir färdig med och så länge det finns saker att arbeta med vill man göra 
mer.” 

 
För andras skull  

 
Kvinnorna uttrycker ett starkt socialt engagemang och säger att de valt att arbeta ideellt 
för att de vill göra något handgripligen och för att de anser att alla har ett personligt 
ansvar. De är inte intresserade av att enbart teoretisera utan vill utföra ett praktiskt 
feministiskt arbete, som kan hjälpa någon och bidra till en förändring för de utsatta 
tjejerna i samhället.  
 
Att kvinnorna har valt att arbeta i en tjejjour framför en kvinnojour är för att de vill 
arbeta förebyggande. Kvinnorna vill kunna fånga upp tjejerna i ett tidigt stadium, så att 
de i slutändan ska slippa hamna på en kvinnojour. De beskriver en insikt i hur olika 
statliga utredningar och rapporter påvisar att unga tjejer och kvinnor är den målgrupp i 
samhället som mår allra sämst och säger att de har en vilja att förändra det.  
 
Vissa av kvinnorna har dock till en början inte valt att arbeta specifikt i en tjejjour, utan 
blivit placerade av tillhörande kvinnojour utifrån sin ålder. De påstår dock att de tycker 
att de har hamnat rätt. Kvinnorna hänvisar till att det förmodligen kan vara lättare att 
hjälpa någon och bygga förtroende med någon, som inte är alltför avlägsen i ålder. 
Även om de lägger till att det inte alls behöver vara så. En viktig faktor för en 
tjejjourare är att kunna relatera till ungdomar och deras livsstil och de beskriver varför 
de tycker att arbetet de utför är så viktigt och varför de behövs. 

 
”Jag försöker alltid trycka på att du har rätt att sätta dina egna gränser, för det 
är ingen som säger det till unga tjejer. Man kan ju tycka att det inte skulle behöva 
sägas, att de flesta vet det ändå, men de flesta sätter inte sina egna gränser. Det 
är väldigt många som finner sig i situationer de inte skulle behöva finna sig i.” 
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Vidare beskriver kvinnorna vikten och känslan av att hjälpa andra människor, hur de 
upplever att det är så många som behöver hjälp och stöd och att deras mål är att hela 
tiden nå ut till fler. Kvinnorna utvecklar sina organisationer i den mån de kan och 
arbetar även utåtriktat på olika sätt, för att nå så många tjejer som möjligt.  

 
”Att känna att man på en kväll kan hjälpa någon, det är fantastiskt. Man kommer 
till jouren några timmar, får kontakt med människor och känner att det på något 
sätt ger effekt, att det man gör faktiskt betyder något för någon. Någon blir hjälpt 
och stöttad av att jag finns här, vilket får till följd att man bara vill göra mer. ”  

 
För egen skull  

 
Det är viktigt för kvinnorna att få känna att de gör något bra för andra, samtidigt är det 
viktigt att få uppleva känslan av tillfredställelse som följer på grund av det. Att göra 
gott, hjälpa och vara betydelsefull för andra människor, beskrivs som en bekräftelse på 
att kvinnorna är behövda och att de är goda medmänniskor. Kvinnorna skildrar hur 
insatsen som jourkvinna gagnar både dem själva och andra, då det betungande arbetet i 
slutändan blir en källa till bekräftelse och tillfredsställelse.  

 
”Även om det kan vara ganska eländigt och så, så går man oftast härifrån och 
mår rätt bra, för att man känner att man har gjort en insats. Jag tror att det är 
därför nästan alla människor som arbetar ideellt gör det, för att man ska få känna 
att man är en bra människa… sedan finns det självklart fler anledningar.” 

 
Kvinnorna beskriver hur de rent socialt har väldigt kul tillsammans, att de har en form 
av systerskap inom tjejjouren där de respekterar, uppskattar och stöttar varandra. Det är 
flera som framhäver gruppens betydelse för att hitta ork och energi till sitt engagemang 
och att de bryr sig om varandra. Kvinnorna är dock noga med att påpeka att de har en 
professionalism i gruppen som gör att de aldrig blir för privata, de är där för att utföra 
ett arbete och tar det på största allvar.  
 
Vikten av den personliga och professionella utvecklingen bakom engagemanget är 
något som framhävs, kvinnorna engagerar sig för att få erfarenhet inom området och för 
att det ger dem något på ett personligt plan. En kvinna beskriver hur hon söker 
erfarenhet inför ett stundande yrkesliv och någon annan framhåller att det är en bra 
merit. En tredje kvinna talar om att hon inte lyckats få ett betalt arbete där hon kan 
arbeta med dessa frågor som intresserar henne mest och att hon därför väljer att 
engagera sig ideellt.  

 
”Jag har självklart en solidaritetstanke… men jag ser mig inte som någon 
Florence Nightingale precis, jag skulle ju inte fortsätta om det inte gav mig 
någonting tillbaka, jag utvecklas ju och tycker att det är roligt och intressant.”  

 
Upplevelse 

 
Personlig utveckling och insikt 

 
Kvinnorna beskriver att de har fått bättre självkänsla och ökad självsäkerhet som en 
följd av att arbeta i tjejjouren, en utveckling som har varit både personlig och 
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professionell. Någon beskriver hur hon upplever att hon hanterar pressade situationer på 
ett bättre sätt idag än tidigare och hur hon har fått lättare för att tala inför andra i större 
publika sammanhang. En annan kvinna beskriver att hon har blivit mycket säkrare i sin 
professionella roll i sitt yrkesliv, tack vare de erfarenheter hon gjort sig som 
jourarbetare.  
 
Kvinnorna beskriver att de träffar på många olika slags intressanta människor tack vare 
jourarbetet och att de fått nya vänner via jouren. De beskriver även möten och kontakter 
med andra människor utifrån jourarbetet, som ett sätt att få en ökad insikt i andras 
verkligheter, mänskliga egenskaper, relationer, makt och hierarkier. 
 
Något som flera kvinnor framhäver som en följd av jourarbetet, är att de skuldbelägger 
sig själva för saker andra människor utsätter dem för i mindre utsträckning än tidigare. 
Att säga till andra tjejer att det inte är deras fel att någon beter sig illa mot dem och 
sedan skuldbelägga sin egen person för att samma sak händer en själv, framstår som ett 
orimligt beteende när kvinnorna har funderat igenom det. De säger att det kan ta ett tag 
att komma fram till den slutsatsen, men att det i slutändan är en väldigt skön insikt. 
 
Nya erfarenheter framhålls som en bidragande faktor till att de upplever en större 
substans i sina argument och påståenden i diskussioner utanför jouren. Kvinnorna 
känner att de vet vad de pratar om, då de har en personlig erfarenhet av feministiskt 
arbete och samtalar och diskuterar mycket med varandra. En av kvinnorna beskriver det 
nedan. 

 
”Jag kan känna att jag hittade ett sammanhang här på ett annat sätt än jag har 
upplevt innan, nu har jag en helt annan grund i min analys. Jag kan vara trygg i 
det jag står för, det är inte längre bara jag som säger det, för jag har en hel 
rörelse i ryggen.” 

 
Flera av kvinnorna beskriver att de får energi av engagemanget och av varandra, vilket i 
sin tur bidrar till orken och viljan att göra mer. En kvinna beskriver även hur hon hittat 
en slags fristad i tjejjouren, där alla har samma feministiska analys som hon, vilket gör 
att hon aldrig behöver fundera på vad hon kan eller inte kan säga inom gruppen. Hon 
beskriver det som en befrielse och en känsla av att aldrig behöva vara den med mest 
radikala eller provocerande åsikter, vilket hon i sitt övriga sociala sammanhang oftast 
är. 
 

Bearbetning av jourarbetet 
 
Jourarbetet kan vara påfrestande och kvinnorna betonar vikten av att prata av sig, 
ventilera och rådfråga varandra som en form av bearbetning. Kvinnorna har en 
professionell hållning inom jouren, men beskriver att de har ett enormt stöd i varandra 
och en stark sammanhållning. Alla bryr sig om, respekterar, uppskattar och 
kompletterar varandra. En av kvinnorna beskriver även hur hon efter jourarbetet skriver 
av sig jobbiga upplevelser hon har fått med sig från jouren och att hon ibland gråter 
över dem, om de behöver komma ut på det sättet. Kvinnorna beskriver vidare hur 
upplevelsen glider undan från ens medvetande efter ett tag och att detta förhoppningsvis 
sker lagom till nästa kontakt med en hjälpsökande. Kvinnorna framhåller vikten av en 
professionell distans till det de får uppleva och höra, men säger samtidigt att det kan 
vara svårt ibland. En kvinna beskriver det såhär; 
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”Insikten att vissa människor lever i en fullständig mardröm, den är svår att ta till 
sig. Bakom hemmets väggar blir många kvinnor och tjejer utsatta för saker jag 
skulle vilja likna vid ren tortyr. Jag kan bli så oerhört illa berörd, suga in hennes 
ångest och ta hand om den, det är riktigt obehagligt. Man försöker hålla en 
professionell distans till det man får höra, men vissa saker går verkligen in och 
gör en så illa berörd att man inte kan låta bli att tänka på hur hon känner som 
blir utsatt för det. Det är väldigt sorgligt, hur ensamma en del är i ett rent 
helvete.” 

 
Vissa kvinnor beskriver den första förvåningen när de insåg att våldet finns överallt och 
i alla samhällsklasser, att många förövare är tillsynes välfungerande medborgare från 
övre medelklass och överklass och att det ofta handlar om något helt annat än ett bråk 
som gått överstyr.  
 
En av kvinnorna poängterar att jourarbetet inte har förändrat hennes syn på män, vilket 
är en följd av vanan att ständigt få bemöta den frågan. Hon säger att hon har fått en mer 
realistisk syn på människor, men att hon inte har blivit mer negativt inställd till män.  
 
Kvinnorna påpekar att det kan vara väldigt påfrestande att inte få veta hur det går för de 
tjejer och kvinnor de varit i kontakt med, att de sällan får någon uppföljning och att det 
händer att de grubblar länge på enstaka fall. Jourarbetet sker både via e-post, samt via 
telefon och varje jourkvinna har en jourfrekvens på ett par dagar i månaden. Detta 
innebär att kvinnorna ofta bara kommer i kontakt med en specifik individ, någon 
enstaka gång. Hör tjejen av sig igen är det oftast någon annan som tar hand om det 
samtalet eller den e-posten, om berörda parter inte kommit överens om någonting annat.  

 
Kvinnorna beskriver även känslan av glädje när de får ta del av någon solskenshistoria, 
som en kvinna utrycker det. När de har haft kontinuerlig kontakt med någon som det i 
slutändan visar sig gå bra för, hur betydelsefullt det är för att orka fortsätta. 

 
Att behöva stå till svars för sina åsikter 

 
Att vara uttalad feminist gör att många i omgivningen känner sig provocerade och 
ställer kvinnorna till svars förhållandevis ofta. Kvinnorna säger att det beror på vilka 
sammanhang det rör sig om och beskriver många olika situationer och diskussioner där 
de blivit ansatta på grund av sina åsikter. Kvinnorna beskriver människors fördomar 
som riktas mot dem, men de beskriver också hur de själva kan provocera fram dessa 
fördomar när de känner sig ifrågasatta. Det ter sig som en sorts försvarsmekanism när 
någon ifrågasätter vad de egentligen står för, att provocera och säga att de hatar män 
exempelvis, även fast de inte gör det.  
 
Kvinnorna beskriver även hur de själva går in och startar diskussioner, om de tycker att 
någon uttrycker sig sexistiskt eller nedlåtande. Vissa kvinnor beskriver nya 
sammanhang, där de träffar nya människor och hur viktigt det är att till en omedelbar 
början visa vad de står för. Andra beskriver istället sammanhang där de legat lågt för att 
slippa ta itu med omedelbara diskussioner. 

 
”Jag arbetade på en ganska mansdominerad arbetsplats förut, då valde jag till en 
början att inte berätta för mina kollegor om mitt ideella engagemang i jouren. 
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Jag ville inte bli den där som är si eller så och som hatar män. När jag berättade 
så fick jag precis den reaktion jag förväntat mig, sådant gör att man vill 
provocera och svara att man hatar män, bara för att man blir så irriterad.”  

 
Kvinnorna beskriver också en leda över att inte bara behöva stå tillsvars för sina egna 
åsikter, utan även för andra feministers åsikter. Vilket kanske är åsikter som de inte ens 
håller med om. Kvinnorna slits mellan att vara osolidariska med andra kvinnojourare 
exempelvis, samtidigt som de inte vill försvara andra kvinnors åsikter om de inte håller 
med om dem, bara för att de är kvinnor. En av jourkvinnorna uttrycker det som ett 
uttryck för sexism och säger parallellt att hon är motståndare till all slags sexism. 
Samtidigt har hon svårt att hitta en övergripande strategi att förhålla sig till när det 
kommer till denna fråga, hon säger att hon fortfarande söker den.  
 
Kvinnorna utrycker även en stor besvikelse över att de flesta verkar vilja fokusera på 
det de upplever som negativt, istället för att se det positiva som kvinno- och tjejjourer 
faktiskt gör. De talar om att det sällan är någon som uppmärksammar att kvinnojourer 
har arbetat gratis i 30 år, med en problematik som samhället och staten faktiskt borde ta 
ansvar för. Att det är ett faktum som lätt blir förbisett, till fördel för en diskussion om 
den förra ordföranden för ROKS och hennes kommentar. Det centrala i andras ögon 
enligt kvinnorna, blir således alldeles för ofta frågan om de tycker att män är djur. Det 
intressanta är enligt en av kvinnorna att hon aldrig har träffat kvinnor som hatar män.  

 
Kvinnorna upplever även hur de kan vara motarbetade av den egna organisationen, 
speciellt de tjejjourare som tillhör en kvinnojour i grunden. Deras idéer om hur de vill 
bedriva tjejjoursarbete ifrågasätts av kvinnor som varit med längre i kvinnojoursrörelsen 
eller som har en annan syn på problematiken. De beskriver hur känslan av att vara 
motarbetade förstör den vilja och energi de känner för jourarbetet. De upplever en stor 
irritation över att den egna organisationen inte kan ge dem den uppskattning och det 
erkännande de känner att de förtjänar och funderar på hur det kan komma sig, att vissa 
tror att de är där för organisationens, snarare än för de utsatta tjejernas skull.  

 

Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka unga kvinnors motiv och upplevelser av att 
engagera sig i ideellt tjejjoursarbete och det framkom ett flertal motiv som låg till grund 
för, samt upprätthöll kvinnornas engagemang. Det framkom även att jourarbetet hade 
fört med sig en rad olika upplevelser för kvinnorna, som spänner över ett brett 
spektrum. Resultatet visar att de främsta motiven till kvinnornas ideella engagemang, är 
en ilska grundad i att leva i ett samhälle som inte är jämställt och en vilja att göra något 
åt det. Utifrån detta belyser kvinnorna den personliga erfarenheten av att vara kvinna i 
det offentliga rummet, som en viktig aspekt till att vilja engagera sig. De engagerar sig 
för att det personliga är politiskt och för att de vill hjälpa och lära unga tjejer att sätta 
sina egna gränser. Upplevelser som kvinnorna belyser av engagemanget, är den 
personliga och professionella utvecklingen och erfarenheten, samt systerskapet de 
upplever att de har inom jouren. En större variation av motiv och upplevelser av det 
ideella engagemanget har framkommit, än vad många tidigare studier inom området har 
kunnat påvisa. Detta kan dock bero på att de behandlar ideellt arbete överlag och inte 
det specifika område som berörs i denna studie. De teman som framkom i resultatet var; 
Feminism som ideologi, Upplevelsen av att vara kvinna i det offentliga rummet, Allt är 
politik, För andras skull, För egen skull, Personlig utveckling och insikt, Bearbetning av 
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jourarbetet och Att behöva stå tillsvars för sina åsikter. Kvinnornas motiv och 
upplevelser har vidare placerats in i fyra olika områden i diskussionen som följer nedan; 
Det personliga är politiskt – det privata och det offentliga rummet, Feministisk identitet 
och systerskap, Socialt ansvar och Personlig utveckling. 

 
Det personliga är politiskt - det privata och det offentliga rummet  

 

Kvinnorna upplever en stark ilska som väcktes till liv när de insåg att vårt samhälle inte 
var jämställt och vad det innebar för dem rent konkret. Kvinnorna kom underfund med 
sina feministiska åsikter någonstans i tonåren, som en följd av de orättvisor eller 
obehagliga angrepp, de upplevde att de drabbades av. Denna ilska upplevs som en stark 
drivkraft och ett stort motiv till kvinnornas engagemang. Det intressanta är dock att de 
lyckas kanalisera sin ilska till något positivt, som att engagera sig i förändringsarbete 
och verkligen försöka göra något åt det som väcker deras missnöje. Det är flera kvinnor 
som uppger att de varit engagerade i partipolitik tidigare, men att de föredrar att 
engagera sig i en sakfråga, då det är lättare att se ett konkret resultat. Den aspekten är 
intressant ur den synvinkeln att de anser att det ideella arbete de bedriver är politiskt, 
vilket också torde innebära att de anser att de har en viss förmåga att förändra det de 
tycker är felaktigt. Den politiska ståndpunkten tycks vara att ingen människa ska behöva 
uppleva förtryck och att alla människor har rätt att vara en autonom individ.  

 
Som tidigare nämnts i denna studie sker det övervägande våldet som drabbar kvinnor i 
det privata rummet, av en närstående man. Kvinnorna i denna studie har ingen egen 
erfarenhet av fysiskt eller sexuellt våld. Det intressanta är dock att kvinnorna 
genomgående framhåller den egna erfarenheten av att vara tjej/kvinna i det offentliga 
rummet, som ett starkt motiv bakom sitt engagemang i tjejjouren. De påvisar att de har 
olika och egenupplevda erfarenheter av att bli utsatta på annat sätt än med fysiskt våld, 
vilket är ett kraftfullt och viktigt motiv till engagemanget. Utifrån detta påtalade 
kvinnorna att de ville göra någonting åt den utsatthet och det förtryck som drabbar tjejer 
och kvinnor på alla plan i samhället. I Ramirez-Valles (2001) studie påvisades det att 
kvinnor som hade ett starkt intresse för att hjälpa andra kvinnor i en utsatt situation, ofta 
hade någon slags personlig erfarenhet bakom sig som bidrog till det. Jag anser att detta 
är ett resultat som även stämmer in på denna studie. 
 
Med utgångspunkt i de egna upplevelserna av utsatthet i det offentliga rummet, 
uttrycker kvinnorna en övertygelse om att alla kvinnor i samhället måste förhålla sig till 
sin identitet som kvinna, genom att förhålla sig till mäns våld mot kvinnor. De menar att 
man antingen genom egen eller andras erfarenhet, genom vetskap eller rädsla, måste 
förhålla sig till sin position som ett potentiellt offer. Detta är en uppfattning som inte 
verkar alltför avlägsen när man tittar närmare på siffrorna som tidigare presenterats i 
denna studie, i utredningen angående mäns våld mot kvinnor (Lundgren et al., 2001). 
Den visar på att 67 procent av kvinnorna i utredningen rapporterar att de har erfarenhet 
av våld och/eller sexuella trakasserier. Att vara kvinna och uppleva en särskild utsatthet 
verkar således inte alltför osannolikt. I den nämnda utredningen fick de tillfrågade även 
skatta sina känslor över av att ha blivit utsatta för våld, vilket satte ilska överst på listan. 
Det är intressant ur den aspekten att ilskan över utsattheten är något som lyfts fram även 
i denna studie. Kvinnorna i denna studie har inte blivit utsatta för fysiskt våld i den 
bemärkelsen, deras upplevelser handlar om att känna sig utsatt och resultatet verkar 
likna varandra. Ytterligare en intressant aspekt av utredningen är att det visar sig att 
kvinnorna som är utsatta för hotelser, i större utsträckning har psykiska och fysisk 
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besvär än de kvinnor som utsatts eller utsätts för direkt våld. Det kan antas vara rädslor, 
spänningar och oro som på olika sätt påverkar kroppen och psyket och som på ett plan 
möjligtvis också skulle kunna liknas vid de universella och potentiella hot, som 
kvinnorna i denna studie anser drabbar alla kvinnor i någon mån. 
 
Feministisk identitet och systerskap 
 

Det feministiska uppvaknandet verkade både vara omtumlande och av stor vikt för 
kvinnorna. De beskriver de första tankarna och upplevelserna när de insåg att allt inte 
stod rätt till i samhället. Vidare till processen att sätta ord på det de upplevde, till att 
slutligen kalla sig feminister och få ett sammanhang med likasinnade medmänniskor.  

 
Mead (1976) beskriver hur vårt jag och vårt medvetande blir till i en process som 
benämns som social spegling och jag anser att man kan välja att se kvinnornas 
feministiska uppvaknande på det sättet. Kvinnorna beskriver alla processen, då de 
någonstans i tonåren började se och uppleva saker som de tillsammans med sin 
omgivning började sätta ord på. Hur de vände och vred på begreppen och på sig själva 
för att tillslut få ett sammanhang som innefattade feministiska tankar. Enligt Mead 
skulle denna upplevelse placeras i lekstadiet, när individer genom att anta olika roller 
och pröva dem tillsammans med andra i sin sociala verklighet formar sitt jag. Lekstadiet 
övergår sedan i spelstadiet, som står för en mer organiserad form av handling. Där antar 
individen hela gruppens gemensamma attityder, som i form av en generaliserad andre, 
hjälper individen att utveckla ett fullständigt jag. Spelstadiet blir i detta fall likstämmigt 
med att kvinnorna börjar kalla sig för feminister, när de väljer att gå in i och bli en del 
av den feministiska rörelsen. Tillsist behandlar Meads teori hur vi har en dubbel 
jagupplevelse, I och me, som är att likställa med vårt subjektiva jag samt den del av vårt 
jag som även uppfattas och tolkas av andra. Individen strävar hela tiden efter att ha en 
samstämmighet mellan dessa två jagupplevelser, som vid misslyckandet av detsamma 
känner skam. Detta skulle delvis kunna förklara både kvinnornas ideella engagemang 
och upprätthållandet av detsamma. Brinner någon för rättvisa och tycker att någonting 
är fel, samtidigt som denne är en del av ett sammanhang där andra människor känner 
lika starkt, kan det vara svårt att förklara för sig själv och andra varför man inte gör 
något konkret åt saken. Det var flera av kvinnorna som uttryckte att de hade känt att de 
hade fått tillgång till teorier de behövde göra något praktiskt av. Det kan tänkas vara så 
att det blir en förväntan både hos sig själv och hos andra, att det kan vara svårt att 
blunda om man har fått en insikt och en vetskap om något. Vidare kan det även tänkas 
vara så att det kan vara svårt att avsluta ett ideellt engagemang som är inbegripen i en 
rörelse man själv är en del av och känner så starkt för, återigen handlar det om egna och 
andras förväntningar, vem är jag och vem förväntas jag vara? Dessa frågor som får stå 
symbol för I och me, kan förmodligen även tänkas vara en form av motivationsfaktor 
både i ursprunglig och i upprätthållande mening.  
 
Kvinnorna uttrycker att de ofta blir ifrågasatta och underminerade samt att de ideligen 
behöver stå tillsvars för sina åsikter. Om man utgår från att vi lever i ett icke jämställt 
samhälle som upprätthålls av det Hirdman (2004) kallar för genussystem och 
genuskontrakt, så är det kanske inte konstigt att kvinnorna uppfattar sig som villebråd i 
diskussioner med människor som förmodligen har valt bort den feministiska analysen. 
Det företer sig ganska naturligt att de angrips extra hårt av att ifrågasätta ett system och 
ett kontrakt som påverkar och upprätthålls av alla individer i samhället. Det blir således 
många olika arenor där de kan bli angripna för sitt ifrågasättande och för sina åsikter, 
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vilket gör att det i den bemärkelsen är mycket förståeligt att vissa bokstavligt talat 
utrycker sitt sociala sammanhang i jouren som en fristad. 
 
Socialt ansvar     

 
Utifrån Sköndalstudien (Olsson et al., 2005) kunde det utrönas att en övervägande 
majoritet av dem som engagerar sig ideellt i de socialt inriktade organisationerna är 
kvinnor. Detta skulle kunna ses som en följd av genussystemet och upprätthållandet av 
genuskontraktet som tidigare presenterats, vilket bygger på könens isärhållande och 
mannens överordning över kvinnan (Hirdman, 2004). Genussystemet innebär med andra 
ord att kvinnor är underordnade män i samhällsstrukturen och att kvinnor och män hålls 
åtskilda genom att tillskriva dem olika egenskaper och färdigheter utifrån kön. Detta är 
vidare en struktur som underhålls och reproduceras av båda könen, inom ramen för det 
som kallas genuskontrakt. Kvinnor har utifrån sin könstillhörighet i alla tider tillskrivits 
extra omvårdande egenskaper (Connell, 2003), vilket skulle kunna ses som en 
förklaring till att det idag mestadels är kvinnor som arbetar inom offentlig sektor och 
inom socialt inriktade organisationer. Kvinnornas känsla av socialt ansvar utrycks på 
flera sätt i denna studie. Dels emotionellt, genom åsikten att det är väldigt sorgligt att 
människor kan vara ensamma i ett rent helvete, vilket gör att de vill finnas där för 
människor i nöd. Dels genom frågan om vem som ska ta ansvaret, om de inte gör det. 
De uttrycker en tro på att jourarbetet och arbetet för ett jämställt samhälle kommer att 
behövas även efter deras livstid, vilket gör att kvinnorna ställer sig frågan när de vet om 
de har gjort tillräckligt. De uttrycker även förundran och missnöje över att ansvaret för 
en så stor problematik som mäns våld mot kvinnor, läggs över på ideellt arbetande 
kvinnor istället för att staten tar sitt ansvar. Deras engagemang kompenserar på så sätt 
för ett samhälle som sviker, samtidigt som kvinnorna blir samhällsnyttiga i en stat som 
inte tar sitt fulla ansvar. De verkar alla dela sin syn på moraliskt och socialt ansvar och 
väljer alla att göra något aktivt för att visa det, för utomstående, för sig själva och för 
varandra. 
 
Personlig utveckling  

 
Personlig utveckling var någonting som kvinnorna lyfte fram som ett viktigt motiv till 
sitt engagemang. Kvinnorna uttryckte att de självklart engagerade sig i tjejjouren för att 
de ville hjälpa andra, men att de också önskade något i utbyte. Vidare framhöll de 
upplevelsen av att även ha fått sådant utbyte de från början inte hade räknat med, vilket 
lyftes fram som en väldigt positiv aspekt. Den personliga utveckling kvinnorna sökte 
och upplevde att de hade fått var av både personlig och professionell natur och de 
verkade vara lika viktiga för kvinnorna. Studien presenterad av Wuthnow (1991) 
påvisar som tidigare nämnts, att människor ofta både har egoistiska och altruistiska 
motiv till sitt ideella engagemang, vilket överensstämmer med kvinnorna i denna studie. 
Detta är något även Ramirez-Valles (2001) påvisar i sin studie, att ideellt engagemang 
både inkluderar omsorg om andra och personliga intressen. Det personliga intresset 
visade sig i ovan nämnda studie vara att individen själv är en del av den grupp, eller det 
samhälle denne arbetar för, vilket är något som stämmer in på kvinnorna även i denna 
studie. Kvinnorna har personligen uttryckt att de engagerar sig för utsatta tjejer och 
kvinnor för att de är kvinnor själva och vill förändra kvinnors livssituation.  
 
Genom att använda sig av Bourdieus (1984) teori om det sociala kapitalet kan man få en 
förståelse för vilka värderingar och normer som formar människor till individer och i 
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förlängningen till vad som formar individer till ideellt engagerade människor. Ett 
kapital kan som tidigare nämnts bland annat vara socialt eller kulturellt, det sociala är 
knutet till sociala kontakter och det kulturella till utbildning och behärskande av 
rådande kultur. Utifrån individens kapital utvecklar individen sitt habitus, vilket styr hur 
individen agerar i de sociala miljöer där hon eller han ingår. I de sociala fälten, vilket är 
arenor där människor interagerar, kan individen förändra sitt habitus genom en kamp 
om sociala positioner och där är det viktigt för individen att anta omgivningens sätt att 
tänka och fungera för att lyckas hålla sig kvar och avancera inom fälten.  

  
Man kan se det som att kvinnornas intresse för ideellt engagemang tagit en resa genom 
det sociala kapitalet, där de gjort sig egna erfarenheter och diskuterat feministiska frågor 
med sin omgivning. Denna resa har sedan fortsatt genom det kulturella kapitalet, där de 
genom utbildning fått insikt i en samhällsproblematik som lett dem vidare till 
tjejjoursarbetet. Inom tjejjouren har de sedan utvecklats utifrån sina nya erfarenheter 
och förändrat sitt habitus, vilket har lett till ökat självförtroende, ökad självkänsla och 
ett avancemang inom gruppen. Men det har också skett på grund av att de antagit tjej- 
och kvinnojoursrörelsens spelregler. Bourdieu (1984) beskriver förändringen av habitus 
som en kamp om sociala positioner, vilket kan tolkas som att en individ går från en roll 
i en grupp eller ett sammanhang till en ny mer avancerad roll. Individen kan också gå 
till en mindre avancerad roll om denne möter på för stort motstånd från andra individer 
med starkare habitus. Kvinnorna lägger stor vikt vid sin positiva personliga utveckling, 
när de beskriver vad upplevelsen av engagemanget är och vad det har gett dem. De talar 
om att de har fått ett socialt sammanhang med nya vänner, där de har tagit nya lärdomar 
och utvecklat nya, positiva egenskaper som personer. De talar om ett nytt 
självförtroende och en större självkänsla och de uttrycker att de vet vad de talar om när 
det kommer till feministiska diskussioner om sakernas tillstånd. Detta kan ses som att 
kvinnorna har anpassat sig till det fält inom vilket de verkar och antagit de spelregler 
som återfinns där, de har utvecklat sitt habitus och tycks ha avancerat inom fältet som 
skulle kunna beskrivas som tjejjourens fält. Formningen av en individs habitus påverkas 
av individens uppväxtmiljö, vilket torde innebära att kvinnorna har med sig ett 
engagemang för föreningsverksamhet från den miljön. Även tidigare forskning (Olsson 
et al., 2005) visar på att så torde vara fallet, men i detta fall stämmer inte det. Kvinnorna 
i denna studie verkar därför ha omformat sitt habitus och utvecklat sitt kapital flera 
gånger under processens gång. Däremot överensstämmer resultatet i denna studie med 
ovan nämnda forskningsresultat (Olsson et al., 2005), när det gäller socioekonomiska 
resurser, utbildning och tillgång till sociala arenor. Dessa bakgrundsfaktorer visade sig 
vara avgörande för om människor engagerade sig ideellt eller inte. Detta var något som 
även visade sig vara avgörande för intervjupersonernas ideella engagemang i denna 
studie. Kvinnorna hade antingen en avklarad eller pågående högskoleutbildning, 
lönearbete och många sociala arenor att röra sig på. 

 
Metoddiskussion  
 
Denna studies resultat verkar till stor del stämma överens med tidigare 
forskningsresultat som blivit presenterade i denna studie, vilket är ett tecken på god 
validitet. Det är dock viktigt att redovisa eventuella brister i den studie som utförts och 
förhålla sig seriöst till forskningen genom att vara tydlig och öppen med dessa (Trost, 
2005).  
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I den reflexiva intervjumetoden kan hända att vissa delar behandlas mer än andra under 
en intervjusituation, vilket kan vara ett problem. Detta innebär att ett större bortfall av 
värdefull information som skulle ha belyst ämnet ur någon annan synvinkel, kan ha gått 
förlorad. Samtidigt kan det tillkomma värdefull information man annars inte skulle ha 
fått, om intervjusituationen varit mer strikt. Detta är den reflexiva metodens natur, då 
dess syfte är att fördjupa förståelsen för intervjupersonens individuella situation och för 
det fenomen som studeras. Den reflexiva metoden skulle inte längre vara reflexiv, om 
en intervjuguide följdes till punkt och pricka. Ytterligare ett problem kan dock vara att 
analysen blivit svårhanterlig, på grund av det omfattande intervjumaterialet. Den 
reflexiva intervjutekniken kräver eftertanke och gör intervjun till en större utmaning, 
vilket kan ses som utvecklande för intervjuaren. Det kan dock enligt Thomsson (2002) 
ta upp till hundra intervjuer innan intervjuaren helt behärskar metoden, vilket innebär att 
denna studie förmodligen inte utförts med en fulländad teknik. Upplevelsen av att 
använda sig av denna teknik är dock att även intervjupersonerna uppskattade den, då de 
blev mindre styrda i intervjusituationen och kunde låta tankarna och orden löpa fritt 
inom det specifika område som avhandlades. Intervjupersonerna upplevdes också vara 
avslappnade under intervjusituationen och de verkade glada över att få prata om sitt 
engagemang. Det kändes som att de tyckte att det var både roligt och viktigt att få delge 
sina erfarenheter och pratade öppet kring ämnet, utan nämnvärt behov av frågor som 
hjälp för att föra samtalet vidare. Uppfattningen blev att de hade tänkt mycket kring 
ämnet själva och att de därför utan problem kunde utveckla sina resonemang och ge 
utförliga svar på frågorna som ställdes. 

 
Även förförståelse är något man måste vara uppmärksam på, reflektera över och kritiskt 
ifrågasätta. Jag har läst genusvetenskap och är intresserad av jämställdhetsfrågor, vilket 
självklart är något som påverkar mig och blir min referensram i min tolkning och i min 
analys. Det går inte att bortse från vår förförståelse, då skulle vi vara oförmögna att göra 
några tolkningar alls och det är därför det är så viktigt att medvetandegöra den. 
Ytterliggare en aspekt i min förförståelse är att kvinnorna jag intervjuade talade om 
upplevelsen av att vara kvinna, vilket jag som kvinna utan problem kan sätta mig in i 
och tolka in min egen förförståelse i. Vidare kan det vara intressant att diskutera 
maktaspekten och språkbruket, vilket i detta fall inte torde vara några större problem för 
de genomförda intervjuerna. Vi var alla i liknande ålder, hade samma kön och svensk 
bakgrund. Vidare använde vi det svenska språket för att uttrycka oss på ett liknade sätt, 
vilket medförde att vi var en väldigt homogen grupp, där jag kände att alla var 
avslappnade och tillfreds med intervjusituationen. 

  
Avslutande reflektion  

 
Avslutningsvis visar resultaten att kvinnornas motiv till sitt ideella engagemang är av 
både egoistisk och altruistisk natur, det ena utesluter inte det andra hos någon 
intervjudeltagare. Kvinnorna framhåller både viljan att hjälpa andra och målet att 
utveckla sig själva som starka motiv till sitt engagemang. Deras ursprungliga drivkraft 
och motiv tycks dock vara ilska och vilja att förändra ett samhälle som i deras ögon är 
felaktigt. Kvinnorna talar om vikten av att få unga tjejer att inse att de måste sätta sina 
egna gränser och om självklarheten i att alla ska ha rätt till sig själva, sin själ och sin 
egen kropp.  
 
Kvinnorna talar om den personliga erfarenheten av att vara kvinna och vad det innebär 
att vara kvinna i det offentliga rummet. De framhäver att mäns våld mot kvinnor är 
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något alla kvinnor måste förhålla sig till på ett eller annat sätt. Vilket är något de 
framhåller som en stor anledning till sina feministiska ståndpunkter och till sitt ideella 
engagemang. Detta är intressant ur den aspekten att det mesta av mäns våld mot kvinnor 
sker i det privata rummet. Tolkningen blir då att kvinnornas upplevelser av att vara 
utsatta i det offentliga rummet, har ökat deras förståelse och insikt om våldet i det 
privata rummet och att det därigenom blir ett motiv till engagemanget i kvinno- och 
tjejjoursrörelsen. Kvinnorna utrycker även vikten av samhörighet med övriga 
jourkvinnor som väldigt stor och påvisar att tjejjouren i någon mån är en slags fristad 
för dem, där de kan träffa likasinnade och få bekräftelse på sin feministiska identitet.  

 
Det är också intressant att belysa att kvinnorna beskriver sitt engagemang i politisk 
mening, vilket är en aspekt som tycks ha försvunnit inom tidigare forskning. Det 
handlar alltså inte enbart om att utföra en god handling för någon annan eller om att 
bättra på sina meriter, utan det handlar även om ett ställningstagande i en politisk fråga. 
Kvinnorna arbetar förvisso mest på det individuella planet, med de tjejer och kvinnor de 
möter inom jourarbetet och genom att diskutera med medmänniskor de har runt 
omkring sig. Flera kvinnorna uttrycker dock en del partipolitisk erfarenhet och hävdar 
att de får mer uträttat på detta sätt, engagerade i en specifik sakfråga.  
 
Förslag på vidare forskning  

 
En stor del av den tidigare forskningen inom denna sfär tycks vara inriktad på ideellt 
arbete överlag, vilket innefattar många olika sorters engagemang. Den mesta 
forskningen tycks även vara inriktad på en jämförelse mellan egoistiska och altruistiska 
motiv bakom engagemanget. Det som har framkommit i denna studie är att det finns 
likheter med dessa tidigare studier, men att det även finns skillnader. Det tycks vara av 
intresse att titta på vilket slags ideellt arbete individen utför för att kunna komma åt de 
exakta motiven och upplevelserna. I denna studie visade sig ilska och politiskt missnöje 
vara två motiv till engagemanget, vilket inte återfunnits i någon annan studie inom 
ämnesområdet. Detta skulle därför vara fortsatt intressant att forska på, samt inom vilka 
andra frivilligorganisationer de engagerade har ett personligt missnöje och en politisk 
agenda som utgångspunkt. Då kvinnor och män tycks återfinnas inom olika områden, 
vore det även intressant att se om det finns olika sorters motiv och upplevelser inom de 
olika områdena. 
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