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1. INLEDNING

United Sisters är ett ungdomsprojekt som 
bedriver tjejgrupper, coachverksamhet samt ett 
nattvandrarprojekt, Night Patrol. Projektet riktar sin 
verksamhet uteslutande till tjejer och är således ett 
könssegregerat projekt som utgår från en feministisk 
teori om att tjejer behöver separeras från killar för att 
skapa ett eget utrymme. Verksamheten startades på 
Fryshuset i Stockholm 1996, och har sedan spridits 
till andra delar av landet. Vid tiden för denna studie 
finns United Sisters även i Göteborg, Uppsala och 
Malmö, men avsikten är att expandera ytterligare. All 
verksamhet i landet är gemensamt organiserad under 
Fryshuset i Stockholm. 

Fryshuset kan beskrivas som en paraplyorganisation 
inom det civila samhället eftersom det inrymmer en 
mängd frivilliga föreningar och projekt som arbetar 
med ungdomar och ungdomars fritid. Det civila 
samhället skapas genom och bygger på medborgares 
frivilliga insatser och deltagande (jmf Bauböck 1996). 
I en studie av Olsson, Svedberg & Jeppsson Grassman 
(2005) uppskattas cirka 50 % av Sveriges invånare 
aktivt delta i det civila samhället. Emellertid bygger 
United Sisters verksamhet inte enbart på frivilligt 
arbete utan innefattar även avlönade anställningar. 
Samtliga gruppledare och coacher är ideellt arbetande 
volontärer, men inom den övergripande organisationen 
finns verksamhetsansvariga och projektledare som 
uppbär lön (United Sisters 2006a).

Det civila samhället är beroende av olika 
bidragsgivare för att upprätthålla sin fortlöpande 
verksamhet. United Sisters får ekonomiskt stöd av 
stiftelser och myndigheter, till exempel Allmänna 
arvsfonden, Ungdomsstyrelsen och World Childhood 
Foundation. Föreliggande studie är en utvärdering av 
United Sisters verksamhet på uppdrag av Allmänna 
arvsfonden. År 2004 beviljade denna bidragsgivare 
projektet 1 600 000 kronor för nästkommande år. 
År 2006 beviljades 1 125 000 kronor och året därpå 
ytterligare 1 215 000. Sammanlagt har Allmänna 
arvsfonden beviljat projektet 3 400 000 kronor under 
en treårsperiod.

Studiens syfte och frågeställningar formuleras i ett 
avtal med uppdragsgivaren. Det övergripande syftet 
är att tillvarata de erfarenheter som gjorts inom ramen 
för projektet. Avsikten är att på så vis undersöka vilka 
spår Allmänna arvsfondens pengar lämnar samt under 
vilka betingelser pengarna lämnar spår. Utvärderingens 
huvudsakliga frågeställningar lyder:

Hur ser de kvantitativa aspekterna ut, det 1. 
vill säga hur många tjejer och volontärer har 
deltagit i verksamheten?
Hur upplever målgrupperna den aktuella 2. 
verksamheten?
Vilka framkomliga vägar finner de anställda i 3. 
projektet och vilka hinder stöter de på?

Den första frågeställningen kommer att besvaras 
med hjälp av dokumentstudier och insamling av 
befintlig information om deltagande. Avsikten är att 
få en övergripande bakgrundsbild av projektet. Den 
andra frågeställningen kommer att besvaras genom 
de deltagande tjejernas upplevelser av verksamheten. 
Fokus riktas mot tjejernas upplevelser av insatserna i 
relation till deras livssituation i stort. Viktiga frågor är 
hur verksamheten påverkar tjejernas handlingsutrymme 
och hur delaktiga de är i utformningen av 
verksamheten. Den tredje frågeställningen kommer att 
besvaras genom intervjuer med volontärer och anställda 
i projektet. Fokus kommer att riktas mot hinder och 
möjligheter som de stött på under projektarbetet och 
under spridningen av metoden till andra kommuner. 
Det senare innebär en beskrivning av hur det har gått 
med etableringen av United Sisters i Göteborg, Uppsala 
och Malmö. 

Studien omfattas av ett könsperspektiv, där 
feministiska teorier har en central betydelse. Andra 
perspektiv utgår från etnicitet och socioekonomiska 
förhållanden. Utifrån de senare perspektiven är det 
intressant att undersöka vilka tjejer United Sisters 
vänder sig till och vilka tjejer som söker sig till 
projekten. 

1.1. Begreppsdefinitioner
Ett centralt begrepp för förståelsen av studiens 
kunskapsintresse är kön och dess relation till 
begreppet genus. Andra betydelsefulla begrepp är 
utländsk bakgrund, socioekonomisk bakgrund samt 
hedersrelaterat förtryck. I följande avsnitt presenteras 
hur begreppen definieras och används i föreliggande 
studie.

1.1.1. Kön
Studier av könsskillnader bland ungdomar handlar 
oftast om att söka kunskap kring hur det är att vara tjej 
respektive kille och på vilket sätt relationer konstrueras 
dem emellan. Studier av detta slag utgår från att det 
finns en maktrelation mellan könen som utvecklas 
tidigt och som skapas redan i grundskoleåldern eller 
tidigare än så. Därmed betraktas inte kön enbart 
som en biologiskt betingad variabel utan även som 
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en social konstruktion. Konstruktionen innefattar 
förståelsen av vad som uppfattas som typiskt ”tjejigt” 
och typiskt ”killigt” (Wahl 1996). Kön definieras ofta 
som den faktiska kroppen medan genus definieras 
som uppfattningar och tolkningar av kroppen. 
Genusforskningen avser att synliggöra relationen 
mellan könen och utgår från att det som kan kopplas 
till kvinnligt respektive manligt är socialt och/eller 
kulturellt skapat (Hirdman 1983; 1986). I föreliggande 
studie används dock begreppet kön eftersom det utgör 
den biologiska faktor som ligger till grund för den 
sociala konstruktionen (jmf Haavind 1993; Moi 1997).

1.1.2. Utländsk bakgrund
Begreppet ”utländsk bakgrund” används för att 
definiera ungdomar som är födda utomlands eller 
har föräldrar som är det. I tidigare studier och bland 
informanterna i denna studie används även närliggande 
begrepp, så som exempelvis ”invandrartjejer”. Det 
är dock viktigt att poängtera att invandrarbegreppet 
har kritiserats eftersom det är sakligt fel att kalla 
andra än de som flyttat till Sverige inom de senaste 
åren för invandrare (jmf exempelvis SOU 1996:143). 
Invandrarbegreppet används ofta på ett inkorrekt sätt 
för att benämna tjejer som är födda och uppväxta i 
Sverige med utlandsfödda föräldrar. Både begreppet 
”invandrare” och ”utländsk bakgrund” används också 
ofta felaktigt för att utpeka individer från länder 
utanför västvärlden, vilket innebär en koppling till 
rasbegreppet. I denna studie används ”utländsk 
bakgrund” för att benämna ungdomar som är födda 
eller har föräldrar som är födda i vitt skilda länder, 
alltifrån Sveriges närmsta grannländer till de mest 
avlägsna kontinenterna.

1.1.3. Socioekonomisk bakgrund
Socioekonomisk bakgrund visar på fördelningen av 
ekonomiska resurser i samhället och utgör en social 
struktur som är betydelsefull för förståelsen av sociala 
fenomen. För att definiera en persons socioekonomiska 
bakgrund utgår de flesta studier från ekonomiska 
förutsättningar så som yrke och bostadsnivå. 
Ungdomars fritidsaktiviteter är delvis beroende av 
skillnader i ekonomiska förutsättningar, eftersom 
barn i ekonomiskt svaga familjer inte har råd att 
delta i viss fritidsverksamhet (se exempelvis Elofsson 
1997; 2001). Emellertid inkluderar socioekonomisk 
bakgrund även någonting utöver de ekonomiska 
förhållandena. Bourdieu (1984; 1986) beskriver hur 
denna manifesteras och upprätthålls genom kulturellt 
och socialt kapital, vilket kan kopplas till exempelvis 
sociala relationer och intressen. I studier av barn 

och ungdomar är det oftast familjens ekonomiska 
levnadsnivå och föräldrars yrke som fastställer 
de ekonomiska resurserna medan det kulturella 
eller sociala kapitalet främst härleds till föräldrars 
utbildningsnivå. 

1.1.4. Hedersrelaterat förtryck
I tidigare studier beskrivs hur vissa tjejprojekt kan 
fånga upp tjejer som utsätts för hedersrelaterat förtryck 
i hemmet. Begreppet belyser en specifik form av 
förtryck som har ett uttalat hedersrelaterat syfte och 
som förutsätter ett kollektivt stöd. Det hedersrelaterade 
förtrycket förekommer inom familjer som har bevarat 
traditionella värderingar kring kvinnligt och manligt 
och där hederstänkandet som är kopplat till kontroll 
av kvinnors sexualitet, är centralt. Utgångspunkten 
är att en kvinna som har sexuellt umgänge före eller 
vid sidan av äktenskapet drar skam över familjen. 
Det kan räcka med ett dåligt rykte för att familjens 
heder ska befläckas. Ett dåligt rykte kan uppstå om 
en ung kvinna umgås med någon av det motsatta 
könet eller befinner sig på samma plats som män. Det 
hedersrelaterade förtrycket förekommer inte inom 
familjer som tillhör en viss religion, etnicitet eller 
klass, utan uppträder i olika miljöer. Situationen för en 
ung kvinna som befinner sig i en miljö där förtrycket 
föreligger innehåller ofta inslag av sträng kontroll från 
familjen avseende aktiviteter på fritiden och i skolan. 
Gemensamt för många av de aktuella flickorna är att 
familjens regler och normer står i motsättning till det 
omgivande samhällets. Unga kvinnor kan kontrolleras 
genom fysiskt våld eller hot, ibland dödshot, såväl som 
genom tidigt giftermål eller tvångsgifte. I grunden 
handlar det om ett förtryck som leder till ett reducerat 
livsutrymme som inskränker flickors och kvinnors 
mänskliga rättigheter (jmf exempelvis Akpinar1998; 
Delaney 1987; Högdin 2005; 2007; Jemteborn 2005; 
Kvinnors Nätverk 2004; Länsstyrelsen i Stockholm 
2004; Schlytter 2004).

1.2. United Sisters
Fryshuset i Stockholm startades 1984 som ett 
allaktivitetshus för ungdomar. Under den första 
tiden bestod den dominerande verksamheten av 
idrottsaktiviteter, i synnerhet basket, och replokaler för 
unga musiker. Verksamheten har på senare tid blivit 
allt mer mångfasetterad och har fått en mer social 
inriktning (Socialstyrelsen 2001). Fryshuset kritiserades 
under början av 1990-talet för att verksamheten främst 
vände sig till killar. Killarna ansågs dominera och ta 
plats på ett sätt som hindrade tjejerna från vara med på 
lika villkor (Koch 2004). Det ledde till att Brobyggarna 
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för tjejer startade 1995 – projektet fanns redan för 
killar. Brobyggarna  rekryterade volontärer som kunde 
fungera som positiva förebilder för ungdomar som 
sedan ideellt kunde leda en regelbunden verksamhet 
med föreläsningar och andra aktiviteter. Samtidigt 
med Brobyggarna startade Frostflingorna som var en 
renodlad tjejverksamhet. Inom ramen för projektet 
bjöds tjejer in till diskussion om vad verksamheten 
skulle kunna innehålla, vilket utmynnade i att det 
startades en mängd olika aktiviteter, exempelvis musik-, 
film- och videokurser, jazzdans och teatergrupper. 
En del av dessa kurser fungerade bra medan intresset 
för andra svalnade och de lades ned. För att kartlägga 
tjejers fritidsbehov genomfördes inom ramen för 
Frostflingorna en intervjustudie bland tjejer. Studien 
mynnade ut i en videofilm med tillhörande rapport 
med namnet ”Dansa min flicka” (Palmgren 1997). 
Resultaten visade på ett behov av en könssegregerad 
tjejverksamhet. 

År 1996 bildades United Sisters som främst 
arbetade med tjejgruppverksamhet utifrån samma 
metod som Brobyggarna. United Sisters genomförde 
inledningsvis även större projekt, exempelvis 
organiserades stora ungdomsdiscon. Det fanns nu tre 
verksamheter på Fryshuset som riktade sig endast 
till tjejer: (1) Frostflingorna som främst höll på att 
sprida resultaten från Dansa min flicka samt (2) 
Brobyggarna för tjejer och (3) United Sisters som 
arbetade parallellt med tjejgruppverksamhet. 1997 slogs 
de tre tjejverksamheterna ihop under det gemensamma 
namnet United Sisters. I samband med det minskades 
United Sisters tidigare verksamhet och de större 
projekten lades ned. Den verksamhet som bestod var 
tjejgrupperna. År 1999 startades en ny verksamhet 
inom ramen för United Sisters, Night Patrol. Projektet 
vänder sig till tjejer som vill nattvandra och vara ett 
stöd för utsatta tjejer på stan under kvällar och nätter. 
År 2004 startades även en tjejcoachverksamhet som 
innebär individuellt stöd till tjejer. 

United Sisters har under årens lopp utvecklat egna 
metoder och arbetssätt, bland annat har de anställda 
inom projektet arbetat fram olika material som 
kan användas inom verksamheten. Det genomförs 
regelbundet externutbildningar i materialet för personer 
som arbetar med ungdomar i andra verksamheter. 
United Sisters bedriver även ”Nätvandrarverksamhet” 
och ”Tjejcoach on net” som fungerar som stöd för tjejer 
på Internet. Utöver det organiseras en frågecentral, 
föreläsningar och tjejmässan ”Puma”. Eftersom United 
Sisters har samlat på sig erfarenhet och kunskap kring 
tjejverksamhet och dessutom har arbetat fram ett eget 
arbetsmaterial, startades ett projekt i syfte att sprida 

verksamheten utanför Stockholm. United Sisters avsikt 
är således att bli ett koncept som arbetar med tjejer på 
flera håll i landet (United Sisters 2004). Det har i tre 
omgångar gjorts försök att sprida United Sisters till 
andra delar av landet, med varierat resultat (Koch 2004; 
2005; United Sisters 2004). 

1.2.1. Tjejgrupperna
United Sisters tjejgruppverksamhet innebär att 
kvinnliga volontärer en gång i veckan leder 
diskussions- och aktivitetsgrupper för tjejer mellan 
12 och 16 år . Under träffarna tar man upp olika 
teman utifrån United Sisters eget tjejgruppmaterial 
”Tjejkompassen”, till exempel droger, mobbing, 
drömmar, kärlek, sex, hedersrelaterat våld etcetera. 
Tjejgruppmaterialet är en kombination av läroplan och 
redan förberedda lektioner som innehåller användbara 
diskussionsfrågor (Koch 2004). United Sisters har även 
utvecklat ett eget spel, ”Tjejspelet”, som kan användas 
vid gruppträffarna. Det företas även olika aktiviteter, 
exempelvis go-cart, klättring och boxning. En gång per 
år anordnas läger där alla tjejerna i de olika grupperna 
kan träffas (United Sisters 2004). 

Inom ramen för projektet tillhandahålls en 
ledarutbildning för volontärer under två heldagar 
och två kvällar. Ledarutbildningen innehåller flera 
delmoment, till exempel;

vad innebär ledarskap, •	
hur tjej- och diskussionsgrupper bedrivs,•	
hur olika värderings-, tillits- och •	
samarbetsövningar genomförs,
konflikt- och krishantering samt •	
information om ”Tjejkompassen” och •	
”Tjejspelet”. 

För att bli ledare måste man vara 21 år. Samtliga 
sökande genomgår en antagningsprocess, och en 
intervju avgör om de är rätt person för uppdraget (Koch 
2004). Tanken är att ledarna ska vara goda förebilder 
för tjejerna som deltar i gruppverksamheten. Varje 
tjejgrupp ska ha tre ledare så att de kan stötta varandra 
i arbetet med grupperna. Ledarna får regelbunden 
uppföljning i form av grupphandledning och erbjuds 
fortbildning i form av inspirationsseminarier 
kring olika teman som ätstörningar, mobbing, 
självskadebeteenden, droger och sexuella övergrepp 
(United Sisters 2006a).

1.2.2. Night Patrol
Syftet med Night Patrol är att nattvandrande tjejer 
ska söka upp och stötta tjejer på stan som riskerar att 
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fara illa (United Sisters 2004). Night Patrol startades 
med stöd från ”Morsor och farsor på stan”, som var 
en befintlig nattvandrarverksamhet med ett koncept 
inspirerat av Fryshusets nattvandrarverksamhet ”Lugna 
gatan”. För att bli nattvandrare i Night Patrol krävs att 
man är tjej mellan 16 och 20 år. Tanken är att tjejer 
som deltagit i tjejgrupperna ska ha möjlighet att fortsätt 
inom United Sisters genom Night Patrol. Det är inte 
ett krav att tjejerna ska ha deltagit i en tjejgrupp, men 
de som söker sig direkt till nattvandrarverksamheten 
får genomgå en längre antagningsprocess (United 
Sisters 2006a). Projektet tillhandahåller en obligatorisk 
utbildning för tjejer som vill börja nattvandra. I 
utbildningen ingår bland annat föreläsningar av 
polisen kring lag och rätt, personal från Tollare 
Folkhögskola föreläser om kris- och konflikthantering 
och ambulanspersonal lär ut första hjälpen samt 
hur man tar hand om överdoser och skär-/sticksår. 
Dessutom förmedlas kunskap om kommunikation, 
droger, mobbning, kriminalitet, sexuella övergrepp 
och våld. Det förs även ständiga diskussioner kring 
teman som exempelvis fördomar, integritet, etik och 
moral, ansvar, vänskap samt mod och rädslor (United 
Sisters 2004). I utbildningen ingår även studiebesök, 
en självförsvarskurs och ett läger där nya och gamla 
deltagare får möjlighet att lära känna varandra 
(United Sisters 2006a). När tjejerna har slutfört 
utbildningen får de delta i nattvandringarna, vilket 
innebär ideellt arbete under helgkvällar och nätter. Vid 
sidan av nattvandringen erbjuds de färdigutbildade 
tjejerna vidareutbildning. Det finns ofta möjlighet att 
regelbundet delta i självförsvarskurser. Tjejer med 
lång erfarenhet inom Night Patrol kan inom ramen för 
projektet få vidareutbildning i ledarskap. De blir då så 
kallade ”storasystrar”, vars huvudsakliga uppgift är att 
planera och organisera nattvandringarna (United Sisters 
2005). 

1.2.3. Tjejcoacher
United Sisters tjejcoachverksamhet erbjuder 
kontaktpersoner till unga tjejer som är i behov av 
vuxet stöd utanför familjen och skolan (United 
Sisters 2006a). Avsikten är att erbjuda vägledning 
utifrån tjejernas egna behov och intressen. Tanken 
är att tjejerna inte ska behöva ha kontakt med 
socialtjänsten för att få en kontaktperson. Istället kan 
verksamheten betraktas som förebyggande, innan det 
har gått så lång att socialtjänsten behöver blandas in 
(United Sisters 2004). Coacherna träffar tjejerna vid 
ett tillfälle, 1-2 timmar, varje vecka. United Sisters 
står för utlägg för exempelvis fika eller bio, vilket 
innebär en utgiftskassa på 500 kr per par och månad. 

Verksamheten riktar sig till tjejer mellan 12-20 år. 
Tjejer och coacher genomgår en intervju innan de blir 
matchade av projektledaren. Coacherna ska helst ha 
fyllt 25 år, så att de inte ligger för nära tjejerna i ålder 
samt för att de ska ha uppnått viss självinsikt och fått 
distans till sin egen tonårstid. Vissa som söker sig 
till verksamheten har själva haft det struligt under 
sin ungdomstid, andra har det inte. Ett gemensamt 
drag är att de vill stötta tjejer som har det svårt. 
Intresserade får genomgå samma antagningsprocess 
som för att bli tjejgruppledare (United Sisters 2006a). 
Projektet tillhandahåller en coachutbildning under två 
heldagar och två kvällar, som tar upp vad det innebär 
att vara en bra förebild, gränssättning, sekretess 
etcetera samt United Sisters eget tjejcoachmaterial. 
Tjejcoachmaterialet består av två kompendier, ett till 
coachen och ett till tjejen. Kompendierna innerhåller 
övningar och diskussionsunderlag som kan användas 
under coachningen. Coacherna erbjuds fortbildning 
tillsammans med tjejgruppledarna samt handledning 
(United Sisters 2004). 

1.2.4. Expansionen 
United Sisters har i tre omgångar försökt att sprida 
sina metoder i landet. Det har i flera städer startats 
verksamhet som av olika anledningar tvingats 
läggas ned efter en tid. De två första försöken att 
sprida metoden gick ut på att United Sisters växte 
genom avknoppning (Koch 2005). Det innebar 
att det startades upp fristående projekt runt om i 
landet. Nu försöker man sprida metoden på andra 
sätt, eftersom organisationen snarare expanderar 
än avknoppar sig. Lokalavdelningarna och dessas 
verksamhetsansvariga är numera organiserade direkt 
under Fryshuset i Stockholm. Samtliga verksamheter 
i landet tillhör således samma organisation och 
har samma verksamhetsledare. Den senare formen 
av expansion är enligt Koch (2005) långsammare 
och svårare än tidigare försök eftersom den 
huvudsakligen måste finansieras från Stockholm, 
vilket gör att administrationen blir tyngre för den 
centrala organisationen. Till skillnad från tidigare 
försök där organisationen växte genom avknoppning 
växer numera hela organisationen . Enligt Koch 
är fördelarna med denna modell framförallt bättre 
kontroll och kvalitetssäkring samt långsiktlighet och 
varaktighet. Till skillnad från tidigare expansionsförsök 
avlönas idag ungefär en heltidstjänst på varje ort. 
En annan skillnad är att det vid början av den tredje 
expansionsomgången fanns en tydligt utarbetad metod 
i och med det arbetsmaterial som inte funnits tidigare 
(Koch 2005). 
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Efter det första spridningsförsöket har inga 
verksamheter i landet överlevt. Den enda av landets 
lokalavdelningar som fortfarande är verksam efter det 
andra spridningsförsöket är Göteborgsavdelningen. 
I Stockholm sökte man pengar från Allmänna 
arvsfonden för den tredje expansionen 2005. I samband 
med det omorganiserades Göteborgsavdelningen 
till en verksamhet direkt under Fryshuset. På 
initiativ av de anställda i Stockholm startades 
ytterligare verksamheter, först i Uppsala och sedan 
i Malmö. Tjejgrupp- och tjejcoachverksamheten 
har startat i samtliga städer medan Night Patrol inte 
rekommenderas att starta upp förrän verksamheten 
har varit igång ett par år. Göteborg är först av 
lokalavdelningarna med att introducera Night Patrol 
och höll vid tiden för denna studie på att starta upp 
verksamheten. 
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2. TIDIGARE STUDIER

Under 1990-talet gjordes ett flertal studier 
av ungdomars fritidsvanor, bland annat 
genom ungdomsstyrelsens fritidsutredningar 
(Ungdomsstyrelsen 1995; 1996a; 1996b). I dessa 
definieras ungas fritid som den tid som återstår för egna 
aktiviteter sedan man räknat bort skoltid, läxläsning, 
sömn, hygien, måltider och hushållsgöromål. Nilsson 
(1996) beskriver att barns och ungdomars fritid ofta 
är genomorganiserad och att vissa unga är inbokade 
på organiserade aktiviteter nästan varje dag. De 
tidigare studierna visar att ungas fritidsvanor varierar 
beroende på kön, etnisk bakgrund, ålder, familjens 
socioekonomiska förhållanden etcetera. Könsrelaterade 
skillnader uppmärksammades särskilt eftersom 
tjejers fritid visade sig vara underprioriterad gentemot 
killarnas. 

2.1. Tjejers och killars fritid
Enligt ungdomsstyrelsens utredning (1996a) har 75 % 
av ungdomarna i 13-25-årsåldern minst två timmars 
fritid under en genomsnittlig vardag. Det visade sig 
dock att tjejer har mindre fri tid än killar. Ett stort 
antal studier som genomfördes under 1990-talet visar 
på skillnader mellan tjejers och killars fritidsvanor 
och -intressen. När det gäller idrottsverksamhet är 
killar mer aktiva inom lagsporter medan tjejer i 
större utsträckning söker sig till individuella idrotter, 
exempelvis dans eller ridning (se till exempel Blomdahl 
1996; Nilsson 1994; 1996; Ungdomsstyrelsen 1996). 
Nilsson (1994) tar upp att de individuella sporterna 
sällan innefattas i den kommunala verksamheten, 
vilket drabbar tjejer negativt. På senare tid har 
antalet lagsportande tjejer ökat, men studier visar att 
tjejlag ofta underprioriteras av idrottsklubbar och 
sponsorer (Ungdomsstyrelsen 1995). Resultaten i 
en studie av Elofsson (2001) sammanfattas i titeln: 
”Kultur åt flickor, idrott åt pojkar”. Studien visar 
att flickor socialiseras till kulturaktiviteter och 
killar till idrottsaktiviteter genom sina föräldrars 
förhållningssätt och inställning till deras fritid. Enligt 
Ungdomsstyrelsens fritidsutredning (1996a) inkluderar 
tjejers fritidsaktiviteter ofta kulturverksamheter 
såsom teater, dans, konst och musik, medan killar 
mer sällan sysslar med kulturaktiviteter, undantaget 
att spela i olika musikband. Resultaten i samtliga 
studier tyder på att tjejers fritid inte uppmärksammas 
i lika stor utsträckning som killars och att det läggs 

mindre resurser på verksamhet som riktar sig till 
tjejer. Dessutom visar studierna att det är killarnas val 
av fritidsaktiviteter som styr utbudet av aktiviteter. 
Den enda rimliga slutsatsen är att tjejer missgynnas i 
förhållande till killar när det gäller fritidsverksamhet. 

2.1.1. Dansa min flicka
”Dansa min flicka” (Palmgren 1997) heter den 
studie som genomfördes inom Fryshusets projekt 
Frostflingorna i syfte att ligga till grund för Fryshusets 
utformning av tjejverksamheten. Inom ramen för 
studien intervjuades 90 tjejer om sina fritidsintressen 
och -aktiviteter. Tjejerna som ingår i studien bor i 
ett förortsområde, och en stor andel har utländsk 
bakgrund.  Till skillnad från andra studier visar 
resultaten att majoriteten av tjejerna i studien spelar 
fotboll, handboll och basket, vilket författaren förklarar 
med att lagidrott är vanligt förkommande bland tjejer 
i ”invandrarförorter”. Emellertid har flera av tjejerna i 
studien valt att sluta med lagidrotten eftersom de anser 
att idrottsföreningarna inte ställer upp på deras behov, 
till exempel uppger tjejerna att de fick träna i små och 
dåliga lokaler på sena tider. De upplever att tjejidrotten 
ständigt åsidosätts och får rätta sig efter killidrotten. 
Slutsatsen är att de manliga normer som råder inom 
lagidrotten upprätthåller tjejers underordnade roll.

Enligt studien går få tjejer till fritidsgården eftersom 
de flesta anser att det inte finns något för dem att göra 
där. De upplever att fritidsgårdens verksamhet främst 
riktar sig till killar. Istället umgås tjejerna med vänner 
i hemmet, på kafé, på shoppingstråket eller i annan 
utomhusmiljö. De uppger att det är viktigt att ”vara 
tillsammans och snacka”. För att fritidsgården ska 
bli mer attraktiv för tjejerna anser de att de måste få 
vara med och bestämma om aktiviteter och inredning. 
Enligt författaren fanns det ett tydligt behov av en 
social sfär bland tjejerna och av en lokal där det går 
att bara umgås. Många av informanterna önskar en 
verksamhet som endast är för tjejer eftersom de anser 
att det blir mer avslappnat och tryggt. De upplever att 
killarna får för stort utrymme och är barnsligare än 
de själva. Palmgren menar att tjejernas behov av att 
vara separerade från killarna beror på att de inte är 
uppfostrade till att konkurrera och prestera på samma 
sätt som killarna, utan är mer relationsorienterade. 
Tjejer upplever sig som underordnade när killar 
ständigt får utgöra normen, vilket ger dem en känsla av 
att inte duga. Emellertid uttrycker inte alla informanter 
att de vill ha aktiviteter enbart för tjejer, utan många 
informanter ansåg att det var viktigt med könsblandade 
grupper. De är istället mer intresserade av verksamheter 
som lagidrott, mopedkurser, spela i rockband eller att 
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ingå i teatergrupper. 
 Palmgren kommer fram till att det bör utvecklas 

en mer socialt orienterad fritidsverksamhet med 
plats för en kombination av aktiviteter och sociala 
kontakter. Trots att resultaten visar att många tjejer 
inte vill ha separat tjejverksamhet, förespråkar 
Palmgren projekt där tjejgrupper är en viktig 
beståndsdel. Börjesson (1991) kritiserar tidigare 
studier, däribland Palmgrens studie, för att innehålla 
en mängd ogrundade påståenden om tjejer och deras 
fritidsvanor. Karaktäristiskt för tjejer i studierna är att 
de är mindre aktiva, mindre utagerande och tar mindre 
plats än killar. De beskrivs vara osäkra, prioritera 
samtal och vara socialt orienterade. Tjejerna beskrivs 
i kontrast till killarna, vilket enligt Börjesson innebär 
ett upprätthållande av killar som norm och tjejer som 
avvikande. Det skapar även vedertagna sanningar om 
vad som är tjejigt respektive killigt. Författaren menar 
dock att det delvis finns en medvetenhet om detta i 
rapporten.

2.1.2. Begränsad fritid
Enligt Palmgren (1997) är ”invandrartjejer” en 
bortglömd grupp i studier av ungas fritidsaktiviteter. 
Enligt resultaten uppgav flera av tjejerna att de har en 
begränsad rörelsefrihet. Vissa berättar att de inte får 
delta i aktiviteter på kvällen eftersom föräldrarna inte 
vill att de går ut när det är mörkt. Andra får inte delta 
i aktiviteter efter skoltid, utan måste gå direkt hem 
efter sista lektionen. Dessa tjejer tillbringar mycket 
tid med familjen, och ofta förutsätts det att de ska ta 
ett ansvar i hemmet när det gäller hushållssysslor och 
passning av småsyskon. Många av tjejerna upplever 
en social kontroll från omgivningen, som innebär att 
de undviker vissa miljöer eller situationer som kan 
föranleda dåligt rykte. Att tjejer med bakgrund i vissa 
icke-västerländska samhällen kan ha mycket stränga 
regler avseende fritid är belagt i flera tidigare studier 
(se exempelvis Berg 1994; Eldén 2003; Högdin 2006; 
Mørck 2000; Poikolainen 1995; Schlytter 2004; Sjögren 
1993; Socialstyrelsen 2002). Palmgren drar slutsatserna 
att dessa tjejers situation inte har uppmärksammats 
och att ungdomsverksamheter måste förändras så att 
alla tjejer kan delta. Det kan exempelvis innebära 
separatistiska tjejprojekt och att verksamheten förläggs 
på eftermiddagar, istället för på kvällar.
  
 2.2. Tjejprojekt
Eftersom studierna kring fritidsvanor visade att 
tjejer är underprivilegierade, växte ungdomsprojekt 
speciellt riktade till tjejer fram som en trend i Sverige 
under 1990-talet (Börjesson 1998). En övervägande 

majoritet av de tjejprojekt som tas upp i tidigare 
studier är tjejgrupper. Gruppträffarna innebär att 
tjejerna ska få möjlighet att diskutera och samtala 
kring ämnen som berör deras liv, men innehåller även 
olika former av aktiviteter. Tjejgruppernas utformning 
varierar, exempelvis kan de rikta sig till tjejer med 
utländsk bakgrund eller tjejer i riskzonen. Syftet med 
tjejgrupper kan vara att stärka tjejernas självkänsla 
och självförtroende, bygga broar mellan flickor med 
olika bakgrund, locka fram tjejernas resurser och/
eller att uppmuntra tjejer att göra nya saker (Banno 
Gomes 1996). Mindre vanliga tjejprojekt som beskrivs 
i litteraturen är stödpersonsverksamhet. Denna 
verksamhet innebär att en kvinnlig volontär har kontakt 
med en tjej för regelbundet individuellt stöd (Kvinnors 
nätverk 2005).  

2.2.1. Projektbeskrivningar
Börjesson (1998) har gjort en utvärdering av hur 
tjejprojekt beskrivs i projektansökningar som beviljats 
ekonomiskt stöd från Ungdomsstyrelsen. Det visar sig 
att projektbeskrivningarna inte varierar särskilt mycket 
i fråga om grundläggande utgångspunkter. Börjesson 
menar att det finns en mer eller mindre etablerad bild 
av tjejers situation som framkommer i dokumenten. 
Den uttalade målgruppen i nästintill samtliga 
ansökningar är flickor, tonårstjejer eller unga kvinnor. 
I flertalet ansökningar beskrivs att projekten vänder 
sig till ”föreningslösa tjejer”, som inte deltar i annan 
fritidsverksamhet. Två projekt riktar sig till ”flickor i 
riskzonen” eller ”med speciella behov”. En stor andel av 
projekten riktar sig på olika sätt till ”invandrarflickor”, 
även om de flesta av dessa även riktar sig till ”svenska 
tjejer”.

I Börjessons utvärdering är tjejprojektens 
möjligheter att utvecklas till permanent verksamhet 
central. Detta för att förhindra att tjejprojekten blir en 
förevändning för att inte låta aktiviteter som intresserar 
flickor falla utanför den obligatoriska verksamheten 
i det offentliga fritids- och kulturutbudet. Projekten 
får inte leda till att genomgripande och långsiktliga 
förändringar undviks. Enligt Börjesson finns det en 
rättvisetanke om att erbjuda tjejerna en aktiv fritid, 
men samtidigt finns det ”en önskan om att inordna 
flickor i vad som för hela ungdomsgruppen antas 
vara inte bara en aktiv, utan även en meningsfull 
fritid” (Börjesson 1998, sidan 72). Det finns främst 
två anledningar till att man vill stärka, synliggöra och 
medvetandegöra tjejer. För det första vill man stärka 
tjejernas position på fritidsområdet eftersom de länge 
varit underprioriterade. För det andra vill man stärka 
dem för att de är utsatta i samhället i stort. Det senare 
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vill man göra genom att på olika sätt stärka dem i 
sin roll som ung kvinna. I projektbeskrivningarna 
framhålls ofta tjejers situation som ytterst problematisk. 
Börjesson menar att problem som har med 
föreningslöshet och invandring att göra riktar fokus 
mot tjejerna själva, det vill säga ur ett individperspektiv 
och inte ur ett strukturellt perspektiv. Börjesson menar 
att risken är stor att projekten istället för att frigöra 
tjejerna leder till att förbättra dem (jmf Mulinari 1996). 
Att uttrycka att man vill stärka tjejer i sin kvinnoroll 
eller har ambitionen att ge tjejer kvinnliga förebilder 
leder tanken till att det finns en typ av kvinnlighet som 
är mer önskvärd eller bättre än någon annan. Dessutom 
är det vuxnas åsikter om vad en kvinnlig förebild 
är som erbjuds. Börjesson kritiserar ansökningarna 
för att det är vuxna som på förhand bestämmer vad 
verksamheten ska innehålla och att det främst handlar 
om verksamhetsområden som de vuxna klassar som 
”tjejiga”.  Hon menar att det finns en benägenhet att 
uppfatta tjejer som oförmögna att använda sina resurser, 
omedvetna om sin egen förmåga och okunniga om sina 
rättigheter. Tendensen att måla upp en problematisk 
bild av tjejers situation kan ses som ett utryck för 
vuxenvärldens oro och vilja till omsorg. Det finns inte 
i någon projektbeskrivning belägg för att de problem 
som beskrivs faktiskt existerar, istället används 
problembegrepp schablonmässigt för att anpassas till 
sådant som för närvarande beviljas ekonomiska medel. 
En relevant fråga är vem projekten är till för. Kanske 
kan olika yrkesgrupper få möjlighet att utveckla sin 
profession i en ny och lättfinansierad nisch genom 
tjejprojekt. Börjesson avslutar med följande mening: 
”Med andra ord kan man säga att makten att definiera 
gruppen flickor och unga kvinnor i det offentliga 
samtalet idag innehas av vuxna inom forskning, 
fritissektor, statliga organ, media, reklam, skola osv.”

2.2.2. Tjejprojekt i praktiken
I samtal med projektledarna i tre av projekten framkom 
en mer nyanserad bild av tjejer än den som framgår 
av projektbeskrivningarna i ansökningshandlingarna 
(Börjesson 1998). Det verkar finnas ett glapp 
mellan retoriken i praktiken och i de skriftliga 
beskrivningarna. De flesta av de intervjuade ledarna 
anser att det är skillnad mellan tjejer och killar när det 
gäller intressen, men att tjejprojekt främst handlar om 
rättvisa. Intervjupersonerna menar att det inte handlar 
om att synliggöra tjejer på individnivå, utan att syftet 
är att synliggöra dem som grupp. Börjessons slutsats 
är att ”medan projektbeskrivningarna i mångt och 
mycket behåller en stereotyp beskrivning över hur 
flickor ’är’ och flickors situation, så förhåller sig de som 

arbetar i projekten mycket mer pragmatiskt till dessa 
formuleringar praktiken”. 

  Statens ungdomsråd startade projektet ”Att stärka 
flickor i föreningslivet”. Syftet var att genom olika 
mindre tjejprojekt ta fram metoder för att stödja och 
uppmuntra flickor att engagera sig och att stärka deras 
roll i föreningslivet. I en utvärdering av Ulmanen 
(1996) framkommer att samtliga av dessa projekt 
utmärks av en expressiv strategi med betoning på 
särart och segregation i arbetet med att förbättra 
flickors villkor. Man betonar olikheterna mellan könen 
och anammar en särartsstrategi som försöker undgå 
att göra mannen till norm samt förordar inledande 
könssegregerade projekt för att stärka tjejer så att 
de sedan kan ingå i könsintegrerade sammanhang. 
Ungdomsstyrelsen drar följande slutsatser av Ulmanens 
utvärdering.

Många av tjejerna i studien är medvetna om •	
att de inte tillåts delta i fritidsverksamheter 
på samma villkor som killarna, även om de 
saknar ord för att förklara varför det förhåller 
sig så. En mängd osynliga mönster, såsom 
att tjejer får sämre träningstider och mindre 
bidrag, behöver benämnas och synliggöras för 
att kunna förändras. Det är viktigt att tjejerna 
förstår att orättvisorna inte beror på dem utan 
på strukturell och samhällelig diskriminering.
Tjejgrupper kan vara en bra metod för att •	
stärka tjejer att komma att komma till tals, 
hävda sig och utvecklas på egna villkor. 
Tjejerna ska ges styrka att ställa högre krav på 
den övriga verksamheten. Tjejgrupper ställer 
höga krav på ledarna eftersom det är viktigt 
att tjejerna får testa och utveckla olika sidor 
och intressen hos sig själva, både traditionellt 
kvinnliga och manliga.
Tjejverksamhet bör inte vara beroende av •	
speciella satsningar utan istället integreras i 
den ordinarie verksamheten. Det innebär att de 
ska delta i föreningslivet på sina egna villkor 
och inte på killarnas. Det kan ibland innebära 
enkönade grupper.

2.3. Utvärderingar av United Sisters
Det har genomförts flera tidigare utvärderingar av 
United Sisters olika verksamheter. Stefan Koch har 
genomfört utvärderingar av verksamheten i Stockholm 
samt av det första och andra expansionsförsöket (Koch 
2004; 2005). Bjarnegård & Lundgren (2007) har gjort 
en utvärdering av coachverksamheten i Stockholm och 
Engel (2007) har utvärderat United Sisters i Uppsala.
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2.3.1. Verksamheten i Stockholm
Sammanslagningen mellan Brobyggarna för tjejer 
och United Sisters 1997 lede enligt Kochs studie 
(2004) till positiva såväl som negativa effekter. 
Deltagarna i United Sisters tjejgrupper var främst 
tjejer med utländsk bakgrund medan Brobyggarnas 
verksamhet främst engagerade tjejer med svensk 
bakgrund. En positiv effekt av sammanslagningen 
var att en mer blandad tjejgrupp tog form. Emellertid 
ledde sammanslagningen till ett flertal konflikter 
mellan ansvariga från de båda projekten samt mellan 
tjejgruppledarna. United Sisters blev samtidigt en 
mindre verksamhet med lägre ekonomiska kostnader. 
Problemet som följde var, enligt Koch (2004), att 
United Sisters inte hade något tydligt koncept och 
att målet med verksamheten var vagt formulerat. 
Projektet drogs i flera år med problem i form av 
konflikter, avhopp och hög personalomsättning. 
Koch beskriver organisationen vid den här tiden 
som ”kaotisk”, ”ostrukturerad” och ”dominerad av 
intriger och bråk mellan gruppledare”. Det senare 
förändrades efter att den verksamhetsansvariga 
erbjöd gruppledarna individuell handledning och 
föreläsningar i konflikthantering. Dock ansågs ett par 
av gruppledarna vara så olämpliga att de fick sluta. Det 
utarbetades en antagningsprocess för nya ledare och 
startade en utbildning som samtliga ledare var tvungna 
att genomgå. Koch skriver att projektet har utvecklat 
ett fungerande koncept för att fånga in rätt ledare och 
sortera bort olämpliga på ett tidigt stadium. Enligt 
Koch fanns det dock ingen gemensam linje mellan de 
olika tjejgrupper som var igång samtidigt. Grupperna 
utvecklades olika, till exempel sysslade en med New 
Age och en annan med målning. Gruppledarna styrde 
på egen hand innehållet i verksamheten. Detta försökte 
ledningen få bukt med genom utbildning, föreläsningar 
samt genom att formulera ett gemensamt mål att 
vägleda tjejerna in i vuxenlivet.

Runt år 2000 började enligt Koch (2004) ett 
nytt problem bli kännbart, nämligen den höga 
arbetsbelastningen för den verksamhetsansvariga. 
Projektet hade under sina första tre åt bytt 
projektansvarig fem gånger, vilket hängde samman 
med allt för mycket att göra. Avsaknaden av 
struktur och organisation gjorde att varje ny 
verksamhetsansvarig var tvungen ”att börja från början 
och försöka hantera de spänningar som kommer just ur 
att det inte finns en vedertagen linje” (Koch 2004, sidan 
12). Eftersom det saknades nedtecknade metoder och 
ett fungerande arkiv, var all kunskap om verksamheten 
knuten till enskilda personer. Det ledde till att 
organisationen i början av 2000-talet var tvungen att 

förändras, och utvecklades mot en mer strukturerad 
och innehållsinriktad verksamhet. Tjejgruppmaterialet 
utarbetades, vilket Koch hade föreslagit för att 
eliminera slumpfaktorn i tjejgruppverksamheten 
och komma till rätta med att ledarna utformade 
verksamheten efter eget tycke. Samtidigt löstes frågan 
om mål och innehåll i verksamheten, det handlade om 
att genomföra en livsutbildning för tjejer, att stärka 
deras självförtroende och arbeta med värderingar. 
Koch drar slutsatsen att resultatet blev ett samlat och 
fungerande koncept för tjejgrupparbete. 

 I studien framkom att deltagarnas syn på 
verksamheten var positiv. De sa att det var viktigt 
att möta nya vänner samt att komma bort från 
vardagen och vidga sina vyer. De ansåg att det var 
viktigt att ingen kände någon av deltagarna sedan 
tidigare så att de kunde utveckla en ny identitet 
och inte behövde vara oroliga för skvaller. Tjejerna 
uppskattade gemenskapen i gruppen och de upplevde 
stöd från de andra deltagarna. Majoriteten av tjejerna 
skattade verksamheten som viktigt eller mycket 
viktig. Koch bedömer även Night Patrol som ett 
välfungerande projekt med en bra organisation. 
Tjejcoachverksamheten utvärderades inte eftersom 
den låg i startgroparna vid tiden för Kochs studie. 
Koch sammantagna slutsats är att United Sisters som 
helhet är en organisation som har hittat lösningar 
på ett antal svåra problem. ”Framförallt har man 
en klar målsättning, ett bra grundmaterial för att 
nå dit och en konsekvent metod för att hitta bra 
ledare till verksamheten. Allt detta är bristvaror för 
föreningsverksamhet i allmänhet, men speciellt för det 
nya fältet, livsutbildning för tjejer och unga kvinnor” 
(Kock 2004, sidan 21).  

Bjarnegård & Lundgren (2007) har utvärderat 
United Sisters tjejcoachverksamhet i Stockholm, som 
startade 2004. Syftet var att se hur de strukturella 
förändringar som genomfördes i verksamheten 
2006 har tagits emot av tjejerna som deltar i 
verksamheten. Förändringarna, som genomfördes 
efter en intern utvärdering, innebar en bättre struktur i 
verksamheten genom utveckling av utbildningen och av 
tjejcoachmaterialet. Författarna genomförde intervjuer 
med majoriteten av de aktiva coachparen, som vid 
tiden för intervjuerna var 17 stycken. Resultaten visar 
att både tjejer och coacher upplever att verksamheten 
leder till konkreta förbättringar i tjejernas liv. Tjejerna 
menar att de är nöjda, och de litar på sina coacher som 
de betraktar som en vuxen vän – inte som en kompis 
eller förälder. Tjejerna uppger att de lär sig använda 
sina erfarenheter från coachningen i andra delar av 
livet. Coacherna säger att förändringarna har lett till 
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att de känner sig tryggare och bättre förberedda i sina 
roller. Verksamheten har blivit mer strukturerad, men 
det är, enligt författarna, viktigt att bevara flexibiliteten 
för att lämna utrymme för tjejernas önskemål. De 
menar att coacherna borde uppmärksammas på att 
alla tjejer inte vill börja diskutera problem eller jobba 
utifrån materialet i början. Tjejerna önskar sig bättre 
information om innehållet i programmet innan de 
börjar och mer löpande kontakt med organisationen 
under programmets gång. Många tjejer upplever att det 
är konstigt att plötsligt avsluta coachningen, och skulle 
önska att de istället långsamt fasades ut ur programmet. 
Enligt författarna vore det önskvärt att utveckla 
materialet ytterligare eftersom det ska svara mot så 
många olika behov och önskemål bland tjejerna. De 
menar även att det är önskvärt att United Sisters knyter 
olika experter till sig, som kan konsulteras i svåra 
coachingsituationer.

2.3.2. Expansionen
Verksamheten i Stockholm har vid flera tillfällen 
gjort försök att sprida sina metoder till andra delar 
av landet. I slutet av 1990-talet försökte man sprida 
metoden till Jönköping, Rimbo, Sollentuna, Hallsberg 
och Borås. Eftersom det inte fanns några nedtecknade 
arbetsmetoder och endast vagt formulerade mål 
utvecklades projekten i landet åt olika håll. Enligt 
Koch (2004) testades olika metoder och en mängd 
misstag begicks, men det var viktiga erfarenheter för 
verksamheten. Det som beskrevs i positiva termer var 
att det fanns möjligheter för projekten att utvecklas 
utifrån lokala förutsättningar. Det som beskrevs som 
negativt var att verksamheterna utvecklades så olika 
att det inte gick att tala om en gemensam metod. Det 
enda som verksamheterna i landet hade gemensamt 
med United Sisters i Stockholm var namnet, loggan och 
Night Patrols vita jackor. Dessutom var verksamheterna 
ute i landet små och uppbyggda kring projektens 
ledare. När ledarna inte kunde fortsätta var det svårt 
att finna ersättare. Många av de lokala projekten 
lades ned av den anledningen, och snart hade samliga 
lagts ned (Koch 2004). Koch (2005) menar att det 
första expansionsförsöket misslyckades främst på 
grund av att United Sisters i Stockholm endast hade 
sparsam kontakt med projekten ute i landet. Den 
största bristen var oförmågan att kontinuerligt stötta 
de lokala projekten, vilket hängde samman med att 
organisationen i Stockholm genomgick en period av 
hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och 
interna konflikter. Koch skriver att verksamhet av detta 
slag inte är ”enkel” och att det största organisatoriska 
problemet är att ”allt är frivilligt”. I projekten ute i 

landet förväntades även verksamhetsledarna arbeta 
ideellt, vilket inte fungerade. 

Under början av 2000-talet låg expansionen 
på is medan man i Stockholm fokuserade på att 
utveckla projektet samt utarbeta material och rutiner 
för verksamhetens olika delar. I december 2004 
beviljade Allmänna arvsfonden stöd till ett andra 
expansionsförsök. Nu hade metoder och material till 
tjejgrupperna utvecklats: tjejkompassen hade kommit 
till och tjejspelet var under utveckling. Koch (2005) 
skriver att utöver materialet fanns det en mängd 
kunskap om att bedriva projekt som varken hade 
skrivits ned eller samlats på ett ställe. Expansionen 
startade denna gång i Umeå, Göteborg och Bromma. 
Det gjordes även försök att sprida verksamheten till 
bland annat Vetlanda och Munkedal. Kochs utvärdering 
visar att United Sisters koncept var för vagt vid 
tiden för andra expansionsförsöket. Det fanns inte 
tillräckligt med nedtecknade metoder, det fanns ingen 
genomarbetad plan för expansionen och finansieringen 
skulle främst ske lokalt. Slutsatserna var att United 
Sisters behövde:

ett organiserat och nedskrivet koncept, en •	
arbetsmanual för rekrytering av ledare, 
motivationsarbete, administration etcetera,
en genomarbetad expansionsplan och •	
instruktioner om vad Stockholm ska göra för 
den lokala avdelningen, 
en väl utvecklad kontakt mellan •	
Stockholmsavdelningen och lokalavdelningarna 
och
se till att Stockholmsavdelningen bidrar •	
ekonomiskt till tjejgrupperna ute i landet 
och står för ersättningen till den lokale 
verksamhetsledaren.

Koch menar att ett nedskrivet koncept och en 
arbetsmanual även är önskvärt för det lokala arbetet i 
Stockholm eftersom det är hög personalomsättning och 
ständigt nya medarbetare. Författaren efterfrågar ett 
starta-upp-paket som kan användas i expansionsarbetet. 

Det tredje expansionsförsöket är ännu inte 
utvärderat. Det har dock genomförts en utvärdering 
av United Sisters i Uppsala (Engel 2007). Studien 
bygger på intervjuer med projektledaren och den 
verksamhetsansvariga, aktiva volontärer i projektet 
samt företrädare för socialtjänsten. Resultaten visar att 
verksamheten i Uppsala omfattas av en mängd bister. 
Den allvarligaste kritiken riktas mot kompetensen 
hos de lokalt anställda, den verksamhetsansvariga 
och projektledaren. Framförallt beskrivs bristerna 
i handledningen av volontärer som så allvarlig att 
de kan leda till att volontärer lämnar projektet. 
Coacherna upplever inte att de får vara med och 
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påverka innehållet i verksamheten och de ansvariga 
ser sig inte som en styrgrupp utan snarare som 
projektets övervakare.  De säger att om United Sisters 
ska behålla sina volontärer behöver de ansvariga 
förändras eller bytas ut. Coacherna önskar även 
kurser i samtalsmetodik och självkännedom samt 
extern handledning. De säger att utbildningen som 
den är nu inte lever upp till förväntningarna och att 
den upplevs som oseriös. Dessutom har coacherna 
ingen kännedom om United Sisters värdegrund. Det 
riktas även kritik mot att de inte har samma villkor 
som socialtjänstens kontaktpersoner när det gäller 
arvode och anmälningsplikt. Coacherna upplever 
att expansionen av United Sisters sker på bekostnad 
av redan existerande verksamheter. När det gäller 
tjejgruppverksamheten i Uppsala anser gruppledaren 
att gruppverksamheten tillför deltagarna något viktigt 
genom att tjejerna utvecklas och medvetandegörs om 
strukturer i samhället. Emellertid saknar hon känsla för 
United Sisters som organisation. Hon anser att United 
Sisters i Uppsala ännu är i sin linda och inte hittat sin 
struktur. Företrädare för socialtjänsten beskriver United 
Sisters som ett välfungerande projekt som har visat 
öppenhet gentemot offentliga aktörer. De säger dock att 
det är problematiskt att allt fler sociala insatser läggs ut 
på ideella krafter. 
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3. TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER

Sociala projekt som United Sisters utgör en central 
del av det civila samhället. En utgångspunkt i 
föreliggande studie är således teorier om det civila 
samhället som demokratins grundpelare. United 
Sisters begränsar dock den demokratiska öppenheten 
genom att verksamheten endast riktar sig till tjejer. 
En mängd tidigare studier beskriver tjejprojekt som 
något som motverkar en feministisk utgångspunkt och 
upprätthåller könsstereotypa beskrivningar av tjejer 
som avvikande från killar. Det är i sammanhanget 
viktigt att ställa frågan vad jämställdhetsarbete i själva 
verket innebär. I diskussionen kring hur informanterna 
i föreliggande studie talar om tjejer, tjejprojekt och 
könsseparerad verksamhet används feministiska teorier. 
Dessa presenteras längre fram i detta kapitel.

3.1. Det civila samhället och 
frivilligheten
Det civila samhället kan betraktas som grundläggande 
för att stärka och vitalisera den demokratiska 
processen. Det bygger på frivillighet från individens 
sida och syftar till att verka för det gemensamma 
goda. När det gäller ungdomsverksamhet är de civila 
arenorna beroende av vuxna som frivilligt engagerar 
sig i och utarbetar innehållet i verksamheten. I följande 
avsnitt presenteras Bauböcks modell av det civila 
samhället (1996) samt betydelsen av vuxna volontärer. 

3.1.1. En idealtypisk modell  
av det civila samhället 
Bauböck (1996) har utvecklat en idealtypisk modell av 
det moderna samhället. Teorin utgår från en normativ 
modell av det civila samhället, som Bauböck kallar 
liberalernas främsta innovation. Samhället beskrivs 
som en triad som utgörs av tre hörnstenar: marknaden, 
staten och familjen. I moderna, liberala, demokratiska 
samhällen utgör de tre hörnstenarna centrala sociala 
institutioner i en individs liv. Marknaden, staten 
respektive familjen har egna sätt att strukturera 
den sociala interaktion och de relationer som utgör 
samspelet individer emellan. Bauböck talar om 
en maktbalans mellan de tre hörnstenarna, och att 
utrymmet mellan dem utgörs av det civila samhället, 
vilket består av flera arenor i form av institutioner, 
organisationer och föreningar. Ungdomar har sina egna 
civila arenor, exempelvis politiska ungdomsförbund, 

idrotts- och fritidsföreningar, kamratgäng, etcetera.
I ett samhälle som bygger på liberalism, demokrati 

och modernism ska det råda en öppen kulturell diskurs 
på de civila arenorna, det vill säga öppenhet gentemot 
alla medborgare, dessutom ska yttrandefrihet råda inom 
alla arenor. Det civila samhället utgörs av en mängd 
kontrasterande enheter i form av de institutioner och 
organisationer som existerar sida vid sida. Kontrasterna 
är en del av tanken bakom organisationslivet och 
föreningsfriheten. Denna kulturella dynamik genererar 
dock inte harmoni, utan konflikter. Dessa konflikter, som 
kan utlösas av ekonomiska eller ideologiska faktorer, 
uppstår i kommunikationen mellan organisationer, 
grupper, institutioner och individer som innehar olika 
positioner. Konflikterna kan även handla om vilka 
medlemmar som är välkomna eller inte genom att 
individer inkluderas eller exkluderas. Bauböck menar 
att det civila samhället är beroende av dessa konflikter 
eftersom de leder till utveckling. Man hittar gemensamma 
temporära eller permanenta lösningar på konflikterna 
som genererar lärdom och skapar stabilitet över tid. 
Projekt som United Sisters deltar i konkurrensen med 
andra projektet när det gäller ekonomiska resurser och 
ideologiska utgångspunkter i arbetet med tjejer. Denna 
konkurrens kan leda till eftertanke och utveckling av 
projekten, men även till ett behov av att ge sken av att 
vara välfungerande inför finansiärer. Meeuwisse (1996) 
beskriver hur projektansvariga i sina ansökningar kan gå 
tillväga för att öka sina chanser i konkurrensen om pengar. 
De kan till exempel föra fram en ensidigt negativ bild av 
en viss samhällsgrupps tillvaro, exempelvis utsatta tjejers, 
och hävda att detta måste åtgärdas. De kan också tona ned 
vissa insatser inom projektet för att framstå i bättre dager 
eller ta med verksamheter som egentligen ligger utanför 
projektet för att ge intryck av hög aktivitet. 

Figur 3.1. Modell av det civila samhället (Bauböck 1996).
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Enligt Bauböck (1996) utgör det civila samhället 
grunden för demokratin eftersom alla medborgare ska 
ha möjlighet att delta i och förändra villkoren på de 
civila arenorna. På så vis blir det civila samhället även 
grundläggande för integrationen av immigranter. För att 
invandrade grupper ska kunna bli en del av samhället 
krävs att det civila samhället skapar möjligheter för 
dem att utmana och förändra villkoren inom de olika 
arenorna. Migrationen generar fler och nya konflikter 
på de civila arenorna. Konkurrensen om ekonomiska 
medel ökar samtidigt som nya ideologier och religioner 
får fäste. Modellen kan användas för att studera om 
olika verksamheter åstadkommer en fullständig, delvis 
eller obalanserad integration. 

3.1.2. Volontären
Fritiden kan betraktas som den arena där ungdomar 
utvecklar sin identitet. Vid sidan av familjen och 
skolan har det civila samhället och föreningslivet 
tilldelats ett huvudansvar för samhällelig uppfostran 
(Nilsson 1994). Denna uppfostran bygger ofta på 
frivilliga ledares insatser. Brännberg (1996) beskriver 
att inom all ungdomsverksamhet, såväl i projekt som 
i föreningsverksamhet, är den engagerade ledaren en 
nödvändig förutsättning. Ungdomsprojekt innebär något 
som den vuxne gör och som vänder sig till ungdomar. 
I många utvärderingar av ungdomsprojekt lyfts den 
vuxne eldsjälen fram som ett nödvändigt villkor för 
genomförandet. Precis som Brännberg skriver framgår 
det av själva ordet eldsjäl att det är en person som 
brinner för en viss verksamhet. Författaren menar 
att all ideell verksamhet kräver sina eldsjälar för att 
överhuvudtaget fortleva. Emellertid innebär eldsjälen 
även en sårbarhet för projektet som är beroende av att 
personen inte lämnar verksamheten eftersom hon eller 
han kan vara svår att ersätta. En del av föreningslivets 
eldsjälar är högst synliga medan andra verkar de i det 
dolda. Eldsjälarna bedriver oftast inte projekt utan 
upprätthåller en löpande verksamhet. 

Kvinnor är mer aktiva inom socialt frivillig 
verksamhet medan män i högre utsträckning är 
verksamma som ledare inom idrottsföreningar. 
Tidigare studier beskriver den civila sektorn som 
en ”kvinnofälla”, vilket innebär att kvinnor lägger 
ned mycket tid och kraft på obetalt frivilligt socialt 
arbete. Detta arbete innebär ofta stöd och hjälp till 
personer under en längre tid och är därför svårt att 
avbryta vid behov. Enligt Jeppsson Grassman (2004) 
och Habermann (2004) finns det dock inget som tyder 
på att just kvinnors aktiviteter inom civilsamhällets 
arenor skulle utgöra en särskild ”fälla” eller hinder för 
kvinnors deltagande inom andra samhällsområden, 

eller hämma deras personliga utveckling och 
välbefinnande. 

3.2. Feministisk teori
Tidigare studier visar att tjejer i projektansökningar ofta 
beskrivs som annorlunda än killar och att tjejprojekt 
ofta riktas till vissa grupper av tjejer, exempelvis tjejer 
från arbetarklassen, tjejer med utländsk bakgrund eller 
tjejer som utsätts för hedersrelaterat förtryck. I denna 
studie undersöks om beskrivningarna av tjejprojekten 
innehåller dessa termer, och i så fall på vilket sätt. I 
detta avsnitt presenteras därför feministiska teorier 
kring konstruktionen av kön samt de feministiskt 
förankrade begreppen särart och likhet. Avslutningsvis 
presenteras den empowermentteori som har utvecklats 
inom feministiska projekt för att stärka kvinnor och 
flickor. Teorin kommer att användas i analysen av 
United Sisters målformulering och verksamhet. 

3.2.1. Konstruktionen av kön
Tidigare studier av tjejers och killas fritidsvanor har 
undersökt på vilket sätt kön konstrueras på fritiden 
samt vilka skillnader som förekommer mellan tjejers 
och killars fritid. Fritidsaktiviteter framställs ofta 
som antingen ”tjejiga” eller ”killiga”. Tjejer beskrivs 
ofta föredra aktiviteter som går ut på ”att bara vara” 
medan killar föredrar aktiviteter där de ”kan verka”. 
Flera forskare kritiserar studier som fokuserar på 
könsskillnader eftersom de menar att det leder till en 
förstärkning av konstruktionen av kön och reproducerar 
förlegade könsstereotyper. Istället för att studera vad 
som är ”tjejigt” respektive ”killigt” bör man lägga 
energi på att studera förhållandet mellan könen på ett 
sådant sätt att ojämlika förhållanden uppmärksammas. 
Det är vikigt att ställa frågorna: varför är tjejer 
underpriviligerade och hur det kan förändras. Ethelberg 
(1982) beskriver att flickor mellan fem och sju år har 
blivit stora nog att reagera på ojämlika förhållanden i 
samhället, medvetet eller omedvetet. Flickor upplever 
det kränkande att vara tilldelad en sämre utgångspunkt 
och sämre förutsättningar än pojkar. Enligt Ethelberg 
använder tjejer och kvinnor sig av olika metoder i 
mötet med den manliga dominansen. En vanlig metod 
är att förneka att manlig dominans existerar eftersom 
det innebär ett hot mot självbilden. Tjejer vill inte 
förlika sig med en underordnad position och hävdar 
att de är jämställda med killar. En annan metod är att 
de erkänner att manlig dominans existerar och att de 
underkastar sig den underordnade roll de blir tilldelade 
av omgivningen. Tjejerna får därmed dålig självkänsla 
och upplever att de inte är bra nog. En tredje modell 
är att bekänna att manlig dominans existerar utan att 
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underkasta sig. Tjejerna gör uppror, de protesterar och 
de ifrågasätter mansdominansen. 

Mulinari (1996) beskriver att man inom 
kvinnoprojekt inte endast fokuserar på könsskillnader, 
utan att det ofta även skapas en dikotomisering 
mellan ”normala kvinnor” och ”avvikande kvinnor”. 
När det gäller tjejprojekt talas det ofta om tjejer från 
arbetarklassen eller tjejer med utländsk bakgrund som 
särskilt utsatta grupper. Arbetarklassens tjejer beskrivs 
ofta som föreningslösa och i riskzonen för destruktiva 
beteenden på grund av att de sociala, kulturella och 
ekonomiska kapitalet är lägre inom deras familjer. Även 
tjejer med utländsk bakgrund beskrivs som avvikande 
på flera sätt, exempelvis beskriver Palmgren (1997) 
hur ”invandrartjejer” lever under andra villkor än tjejer 
med svensk bakgrund. 

Feminismens kärna är att vilja frigöra tjejer från 
underordning, men inom vissa tjejprojekt riskerar 
denna ambition att förvandlas till en vilja att förbättra 
tjejer som anses stå utanför det ”normala” (Börjesson 
1998). Enligt Börjesson innebär tjejgrupper som 
riktar sig till en speciell grupp tjejer ett avsteg från 
tanken att stärka tjejer i sin självuppfattning och 
göra dem mer delaktiga. Istället handlar det om 
en metod att nå en grupp som vanligtvis inte går 
på fritidsgårdarna. Jämställdhetsperspektivet blir 
således synonymt med att nå en viss grupp. Det här 
handlar främst om vuxenvärldens vilja att kontrollera 
avvikande ungdomar. Genom att betrakta vissa grupper 
som bärare av problemegenskaper kan samhället 
marginalisera dessa grupper. Det gäller att övergå 
från en individcentrerad analys till en strukturell 
analys av olika maktstrukturer i samhället. Tjejer ur 
arbetarklassen och/eller med utländsk bakgrund är 
utsatta för flera parallella maktstrukturer som baserar 
sig på kombination av kön, samhällsklass och etnicitet 
(jmf De los Reyes, Molina & Mulinari 2002). 

3.2.2. Särart och likhet
En rad forskare (se exempelvis Börjesson 1998; 
Fritidsutredningen 1996) kritiserar studier av tjejers 
respektive killars fritidssysselsättningar främst 
eftersom de representerar en särartsideologi. Ideologin 
förespråkar att det finns något som är ”sant kvinnligt 
respektive sant manligt” och att detta är medfött och 
biologiskt betingat. Det innebär att samhällsstrukturer 
och maktförhållanden i samhället inte problematiseras 
och diskuteras. Dessutom vidmakthålls tjejernas 
underordnade ställning genom att de ofta presenteras 
som annorlunda och avvikande jämfört med killarna. 
Förespråkare för särartsideologin framhåller skillnader 
mellan könen utifrån biologi, psyke och beteende. 

Därmed anser de att kvinnor och män är lämpade 
för olika arbetsuppgifter och positioner i samhället. 
Särartsideologin betonar ofta segregation mellan könen 
som ett sätt för kvinnor att arbeta för jämställdhet utan 
män (jmf Liljeström 1983; Ulmanen 1995). Mulinari 
(1996) menar att särartsprojekt utgår från skillnaden 
mellan kvinnor och män. Författaren beskriver hur 
kvinnliga socialarbetare betraktar sina kvinnliga 
klienter som speciellt drabbade av förtryck och att det 
är kvinnorna som är i behov av undervisning, kontroll 
och behandling, vilket inte innebär en förändring av 
den omgivande strukturen. Det finns en risk för att 
den feministiska tanken om en förändrad maktstruktur 
går förlorad. När det gäller tjejprojekt innebär det här 
att stereotypa beskrivningar av tjejers fritid tenderar 
att fokusera på tjejers behov av förändring och inte 
på deras rättigheter, vilket leder till att bilden av tjejer 
som avvikande från killar upprätthålls. Även Ulmanen 
(1995) konstaterar att ett segregerat arbete med flickor 
inte självklart kan likställas med arbete som syftar till 
att förändra deras situation. 

Motsatsen till särart är likhet. Likhetsideologerna 
menar till skillnad från särartsideologerna att alla 
i första hand är människor, och att kvinnligt och 
manligt är resultatet av kulturell och social fostran. 
Likhetsförespråkarna stödjer sig på strukturella 
förklaringsmodeller, som beskriver hur kvinnligt och 
manligt konstrueras från de skeva maktförhållanden 
mellan könen som råder i samhället. Traditionella 
könsroller betraktas som begränsande, och det 
arbetas för en förändring av de konstruerade rollerna. 
Förespråkarna anser att jämställdhetsarbetet bör 
ske genom en integrationsmodell, där kvinnor och 
män gemensamt arbetar för att förändra ojämlika 
förhållanden (se exempelvis Liljeström 1983; Ulmanen 
1995). Risken med likhetsideologin är att kvinnors 
situation osynliggörs och att den manliga normen 
accepteras. Det kan innebära att tjejer som skolas i 
integrerade projekt anpassar sig efter den manliga 
normen (Ulmanen 1995).

Hirdman (1983; 1986) menar dock att verkligheten 
inte är så svart eller vit utan att det finns två olika 
synsätt inom såväl särarts- som likhetsideologin. I 
båda fallen kan man utgå från mannen som norm 
eller bestrida mannen som norm. Därmed kan man 
identifiera fyra olika strategier för jämställdhetsarbete. 

Den särartsideologi som bestrider mannen 1. 
som norm innebär att könen inte ska blandas 
för att undvika att tjejer utsätts för värderingar 
som baseras på den manliga normen.
Den särartsideologi som har mannen som 2. 
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norm innebär att könen inte ska blandas och 
försöker ersätta den manliga normen med en 
kvinnlig norm.
Den likhetsideologi som har mannen som norm3.  
innebär att kvinnor strävar efter inflytande, 
respekt och värdighet i ett könsblandat 
sammanhang där det gemensamma är färgat av 
den manliga normen. 
Den likhetsideologi som bestrider mannen som 4. 
norm innebär en strävan mot könsfrihet bortom 
traditionella könsroller genom att både kvinnor 
och män ges lika möjligheter i könsblandade 
sammanhang. 

3.2.3. Empowermentteori
Empowerment har sitt ursprung i sjuttiotalets 
medborgarrättsrörelser och kan dels betraktas som en 
teori men även som en metod. Teorin baseras på en 
modell som antar att samhället består av grupper som 
skiljer sig från varandra på grund av att de har tillgång 
till olika mycket makt och olika mycket kontroll 
över resurser (Gutiérrez 1990). Utgångspunkten är 
att maktförhållanden skapar konflikter, förtryck och 
problem för individer, familjer och samhällsgrupper 
(Gutiérrez, DeLois, GlenMaye 1995). Syftet med 
metoden är att medvetandegöra individer och grupper 
om de maktstrukturer som samhället är uppbyggt av. 
Genom att bli medvetna om dessa maktstrukturer ska 
enskilda individer kunna få insikt om sin egen situation 
och förändra den. Empowermentmetoden är således en 
process där hjälpare ger mottagare möjlighet att öka sin 
personliga, relationsmässiga, politiska eller ekonomiska 
makt och agera för att förbättra sin livssituation (Evans 
1992; Gutiérrez 1990). Evans (1992) genomgång av 
empowerment tar upp tre processer på individnivå 
kopplade till denna metod, som leder till en utveckling 
av enskilda individers förmåga till kritiskt tänkande.  

Utveckling av färdigheter 1. innebär att låta 
mottagarna själva finna svaren på sina frågor 
och att givaren lyfter upp de styrkor och 
förmågor som mottagaren redan besitter. 
Vid uppvärdering av självbilden 2. växer känslan 
av att vara kompetent. Detta kan också ske 
genom praktisk erfarenhet av att klara av saker 
man företar sig.
Medvetandegörande3.  kan innebära att 
personliga problem omvandlas till strukturella 
problem i individens medvetande. Detta leder 
till insikt om att det personliga är politiskt. 

Utvecklingen av ett kritiskt medvetande är avgörande 

för att uppnå ökat inflytande för individer och grupper. 
Empowerment innebär en strävan mot social förändring 
och en resursmässig förskjutning (Gutiérrez och Lewis 
1999). I Gutiérrez (1990) modell av empowerment 
lyfts fyra psykologiska förändringsprocesser fram som 
avgörande för att individer ska kunna förändra sin 
situation och erövra mer makt. 

Att uppvärdera självbilden 1. och öka värdet man 
tillskriver sig själv. Det handlar om att utveckla 
en upplevelse av personlig kraft och styrka, en 
upplevelse av kontroll och att kunna ta egna 
initiativ eller ökad förmåga till att agera. 
Att känna tillhörighet till en grupp2.  och att vara 
medveten om gruppens makt eller avsaknad 
av makt. Detta medvetande resulterar i en 
kritisk syn på samhället och en omdefinition 
av individer, grupper eller samhällsproblem 
utifrån maktfördelningen. Problemlösningar 
fokuseras till externa strukturer och inte 
till förändring av individers subjektiva 
tillstånd. Genom att söka orsaker till problem 
i omgivande maktstrukturer kan individen 
släppa känslan av att själv vara skyldig till att 
ha orsakat dem. 
Att känna minskad personlig skuld 3. eftersom 
problemet förflyttas från individen till 
strukturen i samhället. Individer som inte 
känner skuld är mer kapabla att förändra sin 
situation. 
Att ta ett personligt ansvar för förändring4. , 
vilket innebär att man övergår till att vara ett 
subjekt, en aktiv deltagare i samhället istället 
för att vara ett maktlöst objekt. Individen bör 
känna ett personligt ansvar så att hon drivs till 
att försöka lösa de problem hon ställs inför. 

I olika former av praktiskt jämställdhetsarbete kan 
empowermentteorin användas som en metod som syftar 
till att förändra tjejers och kvinnors möjligheter. Worell 
och Remers (1992) beskriver ett förhållningssätt som 
kan användas i ett sådant arbete;

 
Att medvetandegöra mottagaren för att denna •	
ska kunna skilja mellan sådana problem 
som det är realistiskt att ha kontroll över och 
sådana som uppstått genom ett liv präglat av en 
politisk och sexistisk struktur.
Att relationen mellan mottagare och givare •	
ska vara så jämbördig som möjligt genom att 
minimera maktskillnader mellan dem.
Att processen uppvärderar kvinnor/tjejer •	
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och deras styrkor samt bygger upp en högre 
värderad självbild.

Worell och Remer uppfattar att kvinnan genom denna 
feministiska terapi blir ”styrkt” till att hantera sin 
livssituation. Kvinnor lär sig identifiera yttre strukturer 
och omständigheter som nedvärderar dem som kvinnor 
eller som medlemmar i en förtryckt minoritetsgrupp, 
och kan således utmana dessa strukturer som inte ger 
dem lika rätt till resurser eller samma möjligheter som 
män eller majoritetsgruppen. Gutiérrez och Lewis 
(1999) menar att arbetet med kvinnor ska utgå från att 
relationen även speglar maktrelationer mellan kvinnor. 
Hänsyn måste tas till strukturella frågor om etniska, 
ekonomiska, sociala och politiska konstruktioner, till 
ålder och förmåga, samt till konstruktioner av kön. 
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4. METOD

United Sisters består av fyra övergripande delprojekt, 
(1) tjejgruppverksamheten, (2) Night patrol, (3) 
tjejcoachverksamheten samt (4) expansionen utanför 
Stockholm föreliggande utvärdering studeras dessa 
delprojekt inom ramen för fyra delstudier med fokus 
på verksamheten i Stockholm. Emellertid omfattar inte 
studien coachverksamheten eftersom det vid tiden för 
denna studie nyligen hade genomförts en utvärdering 
av detta delprojekt i Stockholm (se Bjarnegård & 
Lundgren 2007). 

4.1. Utvärderingsforskning
Föreliggande studie är en utvärdering av ett projekt 
som är finansierat av offentliga medel. På senare tid 
har intresset för utvärderingar ökat inom den offentliga 
sektorn. Anledningen är framförallt att säkerställa 
att skattebetalarna får valuta för sina pengar och 
att undersöka den offentliga sektorns effektivitet 
och kvalitet (jmf Albæk 1998; Karlsson 2003). 
Utvärderingsforskningen har dock kritiserats eftersom 
den är omgärdad av en rad metodologiska problem 
(jmf exempelvis Soydan & Vinnerljung 2002; Webb 
2001). Vissa forskare menar att effekten av sociala 
interventioner inte går att mäta eftersom det är omöjligt 
att säga vad det är som ger resultat. De betonar att det 
finns dolda omständigheter i varje individs omgivning 
som påverkar dennes livssituation, och att det därmed 
inte är genomförbart att mäta effekterna av en enskild 
insats (exempelvis Webb 2001). Andra forskare 
försvarar utvärderingsforskningen genom att poängtera 
att de inblandades samlade erfarenheter är viktiga 
källor för kunskapsbildning (jmf exempelvis Sheldon 
2001). Försvarare framhåller även demokratiska 
argument, som innebär kontroll av måluppfyllelse eller 
som förordar ett målgruppsperspektiv (Gambrill 1999; 
Vedung 2002).

När det gäller projekt som United Sisters 
kräver finansiärerna regelbundna ansökningar om 
tidsbegränsade ekonomiska medel. Ansökningarna 
ska innehålla projektplaner med välformulerade 
målsättningar och tidsramar. Dessa målsättningar 
ligger ofta till grund för utvärderingar som den här och 
kommer så även att göra i denna utvärderingsstudie. 
På så vis bildar utvärderingen ett underlag för 
bedömningen av projektets måluppfyllelse och värde. 
Enligt Meeuwisse (1996) bygger utvärderingstänkandet 
på att lyckade projekt påverkar en individs situation 
positivt medan misslyckade projekt inte gör det. 

Författaren ifrågasätter dock om projekt ska betraktas 
som misslyckade bara för att de inte uppfyller 
målsättningarna, eftersom de kan vara framgångsrika 
på andra sätt. Det är därför viktigt att inte stirra sig 
blind på måluppfyllelser i utvärderingar, utan att 
vara öppen för de fördelar som inte har förutspåtts i 
projektplaner och andra dokument. 

4.2. Tillvägagångssätt
United Sisters verksamhet har följts under cirka 1 
½ år, från och med hösten 2006 till och med våren 
2008. Under denna period har sammanlagt sex 
månaders heltidarbete lagts ned på studien. Eftersom 
fokus riktas mot verksamheten i Stockholm går det 
inte att generalisera när det gäller resultaten i övriga 
landet. Studien består av intervjuer med anställda, 
volontärer och deltagare i tjejgrupper och Night Patrol 
i Stockholm. Därtill har aktiviteter, möten och andra 
viktiga händelser observerats och dokumenteras. Det 
har även gjorts intervjuer med anställda i United Sisters 
i hela Sverige för att klarlägga de anställdas upplevelser 
av verksamheten i hela landet och projektets expansion.

4.2.1. Delstudie 1: Bakgrundstudie
Inledningsvis genomfördes en bakgrundstudie 
av United Sistes verksamhet. Bakgrundsfakta 
har inhämtats via tillgängliga dokument och 
informationsblad som har utformats inom projektet 
samt genom intervjuer med anställda. Även kvantitativa 
uppgifter om antalet deltagare i projektet har erhållits 
från respektive lokalavdelning. Eftersom det inte finns 
ett system för dokumentering av antalet deltagare i 
samtliga städer är uppgifterna osäkra. Från landets 
lokalavdelningar har uppgifterna inhämtats via 
verksamhetsansvariga på respektive ort. I Stockholm 
har det gjorts en mer ingående genomgång av 
dokumentationssystem och deltagarlistor. Det visade 
sig att uppgifterna om antalet deltagare inte har 
dokumenterats systematiskt i Stockholm. Troligtvis 
är antalet något överdimensionerat eftersom vissa 
har skrivits in i projektet vid flera tillfällen. Det 
är osäkert hur dokumentationen på landets övriga 
orter är organiserad och om den innehåller liknande 
mätproblem. 

 I ett andra skede genomfördes en dokumentstudie 
som syftade till att få en övergripande bild av United 
Sisters syften och målsättningar. Dokumentstudien 
bygger på formuleringar i projektbeskrivningar och 
verksamhetsberättelser från åren 2006–2008. 

4.2.2. Delstudie 2:  
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Tjejgrupperna i Stockholm
Utvärderingen av tjejgruppverksamheten var tänkt att 
innefatta fokusgrupper med volontärer och deltagande 
tjejer i Stockholmsprojektet. Fokusgrupper innebär 
att forskaren samlar en grupp individer som under 
begränsad tid får diskutera ett ämne med varandra (jmf 
Wibeck 2000).  Under hösten 2007 var två tjejgrupper 
verksamma på Fryshuset i Stockholm, och tanken 
var att de skulle bilda varsin fokusgrupp. Det visade 
sig dock att få av deltagarna var aktiva, och det var 
därför problematiskt att få tjejerna att komma till den 
avsatta tidpunkten. Det resulterade i att det endast 
genomfördes en ostrukturerad gruppintervju med 
tre deltagare i slutet av november 2007. Under våren 
2008 var endast en tjejgrupp aktiv, och det planerades 
att genomföra en fokusgrupp med ledarna för denna 
grupp. Vid den avsatta tiden fick en av de tre ledarna 
förhinder och kunde inte närvara, vilket innebar att 
endast två ledare deltog. Det är tveksamt om en grupp 
med så få deltagare kan beskrivas som en fokusgrupp 
(jmf Wibeck 2000). Dessutom blev upplägget mer likt 
en ostrukturerad intervju, eftersom det var svårt att få 
igång en diskussion mellan de två deltagarna. Denna 
intervju genomfördes i januari 2008. I slutet av våren 
2008 genomfördes ytterligare en intervju med två av 
tjejerna som deltog i verksamheten. Förfarandet följde 
samma upplägg som intervjun med gruppledarna.
  Vid intervjuerna diskuterades upplevelsen av att delta 
i tjejprojekt, hur gruppverksamhet av sådant slag kan 
stärka identiteten hos tjejer, det feministiska initiativet 
samt om verksamheten hade påverkat tjejernas liv i 
stort. Avsikten var att undersöka hur målgrupp och 
volontärer uppfattar att United Sisters målsättning 
uppfylls. En tid innan intervjuerna informerades 
deltagare och volontärer om studiens syfte samt om 
vilka frågor som skulle tas upp. På så sätt fick de 
möjlighet att förbereda sig och tänka över sina svar. 
Intervjuerna pågick under cirka två timmar. Samtalen 
spelades in på band, transkriberades och tematiserades. 
I resultatredovisningen har informanterna givits fiktiva 
namn. 

 
Materialinsamling, tjejgruppverksamheten i 

Stockholm
- Intervju med tre deltagande tjejer (2007-11-27)
- Intervju med två ledare för gruppverksamheten 

(2008-02-19)
- Intervju med två deltagande tjejer (2008-06-03)

4.2.3. Delstudie 3: Night Patrol i 
Stockholm
Night Patrol utvärderades genom intervjuer med 

deltagare och observationer under våren och hösten 
2007. Inledningsvis gjordes observationer vid valda 
delar av den utbildning som är obligatorisk för tjejer 
som vill delta i projektet. Fem tjejer genomgick 
denna utbildning och fyra av dem intervjuades en 
tid efter avslutad utbildning. Samtliga intervjuer tog 
cirka en timme och genomfördes i ”vardagsrummet” 
(tjejgrupprummet) på Fryshuset. De följde ett 
halvstrukturerat intervjuunderlag, spelades in på 
band och transkriberades. Intervjuunderlaget innehöll 
frågeställningar om förväntningar, farhågor och 
erfarenheter från nattvandringar samt frågor kring 
målsättningen med Night Patrol som identitetsstärkare, 
det feministiska initiativet och om projektet hade 
påverkat deras liv i stort.

  Under hösten 2007 genomfördes deltagande 
observationer under en lägerverksamhet och två 
nattvandringar. Avsikten var att dokumentera hur 
en kväll med Night Patrol fortlöpte. Resultaten 
från intervjustudien och deltagande observationer 
analyserades och sammanställdes under gemensamma 
teman. Informanternas utsagor behandlas anonymt i 
texten.

Materialinsamling,  Night Patrol i Stockholm
-  Intervju med tjej 1 (intervjuad 2007-05-28)
-  Intervju med tjej 2 (intervjuad 2007-05-29)
-  Intervju med tjej 3 (intervjuad 2007-05-31)
-  Intervju med tjej 4 (intervjuad 2007-06-04)
-  Samtal med ett tiotal tjejer under deltagande 

observationer 
-  Observationer vid utbildningen för nattvandrare 

(Fyra tillfällen våren 2007)
-  Observation vid nattvandring på stan (2007-09-21)
-  Observation vid nattvandring på ”The Wave” (2007-

12-01)
-  Observation vid lägerverksamhet (2007-09-07)

4.2.4. Delstudie 4: De anställdas  
syn på projektet
United Sisters avlönar anställda på ledningspositioner 
inom Fryshuset samt på samtliga lokalavdelningar 
i landet. Intervjuer har genomförts med samtliga 
anställda i Stockholm, Göteborg, Uppsala och 
Malmö för att fånga deras syn på verksamheten. I 
Stockholm genomfördes enskilda intervjuer med 
den verksamhetsansvariga koordinatorn samt 
projektledarna för tjejgrupper/tjejcoacher och Night 
Patrol. På övriga lokalavdelningar genomfördes 
intervjuer med verksamhetsledare och projektledare vid 
två tillfällen med cirka ett års mellanrum. I de fall där 
det finns två anställda i verksamheter utanför Stockolm 
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genomfördes gemensamma intervjuer. Samtliga 
intervjuer var delvis strukturerade och tog mellan en 
och två timmar. De bandades och transkriberades 
för att sedan kategoriseras i övergripande och 
underliggande teman. Sammanlagt har det genomförts 
13 intervjuer med 11 anställda i projektet. Dessa kan 
inte behandlas helt anonymt, eftersom det är enkelt att 
söka information om vilka som var anställda i projektet 
vid tiden för intervjuerna. Däremot behandlas citaten 
anonymt, för att inte avslöja vem som har sagt vad.

Intervjuer med anställda i United Sisters
Den övergripande organisationen:
- Verksamhetsansvarig (intervjuad 2007-05-11)
- Verksamhetskoordinator (intervjuad 2007-05-10)
 
Stockholmsavdelningen:
- Vikarierande projektledare grupper/coacher 

(intervjuad 2007-05-10)
- Ordinarie projektledare grupper/coacher (intervjuad
- Projektledare Night Patrol (intervjuad 2007-05-08)

Göteborgsavdelningen:
- Verksamhetsansvarig (intervjuad 2006-10-08 och 

2007-10-10)
- Projektledare grupper/coacher: (intervjuad 2007-10-

10)

Uppsalaavdelningen:
- Verksamhetsansvarig (intervjuad 2006-10-08 och 

2007-06-20)
- Projektledare grupper/coacher (intervjuad 2006-10-

08 och 2007-06-20)

Malmöavdelningen:
- Verksamhetsansvarig och projektledare grupper/

coacher (intervjuad 2007-05-21 och 2008-01-23)

5. BAKGRUNDSSTUDIEN

United Sisters organisation har sedan starten 1998 
genomgått flera omstruktureringar samtidigt som 
expansionen ut i landet har lett till organisatoriska 
förändringar. I följande avsnitt presenteras resultaten 
från en studie av United Sisters övergripande 
organisation så som den såg ut våren 2008, vid slutet 
av föreliggande utvärdering. Uppgifterna bygger 
på information som samlats in i samband med 
intervjuer med de anställda i projektet. Därpå följer en 
presentation av resultaten från en dokumentstudie av 
United Sisters målformuleringar i projektbeskrivningar 
och verksamhetsberättelser. 

5.1. Organisationen
United Sisters är organiserat som ett av Fryshusets 
många projekt. Fryshuset är en stiftelse med 
KFUM söder som huvudman. För verksamheten 
svarar en ledningsgrupp. Överst i organisationen 
befinner sig en verkställande direktör och därunder 
finns flera chefsposter. United Sisters verksamhet 
sorterar under a vdelningen för Fryshusets sociala 
projekt. Organisationen leds av en heltidsanställd 
verksamhetsledare och administreras av en 
halvtidsanställd verksamhetskoordinator. 
Verksamhetsledaren har ett övergripande ansvar för 
United Sisters i hela landet samt fattar beslut i viktiga 
frågor som rör projektet. Det innefattar ansvar för 
ekonomi, personal och utveckling av verksamheten. 
I verksamhetskoordinatorns uppgifter ingår att 
vara administrativt ansvarig för relationer utanför 
verksamheten och att sköta ekonomin. 

  I samtliga lokalavdelningar utanför Stockholm 
finns en verksamhetsansvarig vars främsta uppgifter 
är att leda projektet, vara ekonomiskt ansvarig och 
hålla kontakten med organisationen i Stockholm. Det 
finns även en eller flera anställda projektledare för 
den praktiska verksamheten i lokalavdelningarna. 
Projektledaren ansvarar för ekonomi, rekrytering av 
volontärer och tjejer till verksamheten, organiserar 
utbildningar, handleder volontärer samt planerar 
lägerverksamheten. I Uppsala och Malmö finns en 
person anställd som både verksamhetsansvarig och 
projektledare medan två personer delar på detta ansvar 
i Göteborg.  
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Matris 5.1:  
ORGANISATIONSSKISS 2008

Sedan 2003 har cirka 640 tjejer och 240 volontärer 
deltagit i United Sisters verksamhet. Våren 2008 är 
nästan 100 tjejer aktiva i en av de 11 tjejgrupper som 
finns i landet, se matris 5.2. Dessa tjejgrupper leds av 
35 aktiva volontärer. Samtidigt träffas 47 coachpar 
regelbundet inom ramen för United Sisters. Night 
Patrol upprätthålls av 33 aktiva nattvandrare, varav 10 
återfinns i Göteborg och de övriga 23 i Stockholm.

5.1.1. Stockholm
Framväxten av United Sisters i Stockholm har 
beskrivits i ett inledande kapitel i denna rapport. I 
Stockholmsavdelningen är en projektledare anställd på 
heltid i tjejgrupp- och tjejcoachverksamheten. Under 
tiden för föreliggande utvärdering har omsättningen på 
denna position varit hög, och projektledaren har ersatts 
vid tre tillfällen. Ytterligare en projektledare är anställd 
på heltid för Night Patrol. Tjejgruppverksamheten 
bedrivs i ett specialinrett ”vardagsrum” i Fryshusets 

lokaler. Det finns ingen dokumentation över antalet 
deltagare före år 2004, oc h nyare dokumentation 
är ostrukturerad och inte fullt tillförlitlig. Av 
deltagarlistorna går dock att utläsa att från och 
med år 2004 fram tills slutet av våren 2008 har 
tjejgruppverksamheten fångat upp ungefär 230 tjejer 
och 50 tjejgruppledare, se matris 7.2. Våren 2008 är en 
endast en tjejgrupp med fem tjejer och tre gruppledare, 
aktiv i Stockholm. Vid samma tidpunkt träffar 18 tjejer 
sina coacher regelbundet. Coachverksamheten har 
sedan den startade år 2004 inbegripit 44 tjejer och 52 
coacher. Inom ramen för Night Patrol har sammanlagt 
85 tjejer utbildats till nattvandrare, och våren 2008 är 
23 av dem aktiva. Sammanlagt har cirka 102 volontärer 
och ungefär 359 tjejer deltagit i United Sisters 
verksamhet i Stockholm sedan år 2003.

5.1.2. Göteborg
I Göteborg startade United Sisters i januari 2005. Det 
fanns inledningsvis inte tillräckligt med resurser till att 
finansiera projektet via Fryshuset. Istället finansierade 
KFUM Göteborg en tjänst på 13 %, som inbegrep 
verksamhetsansvar för United Sisters. I början av 2006, 
när United Sisters organisation i Stockholm skiftade, 
diskuterades nya samarbetsformer mellan Göteborg 
och Stockholm. Hösten samma år gick verksamheten 
i Göteborg ihop med Fryshuset i Stockholm och 
bildade en undersektion. Sedan oktober 2006 delar 
en verksamhetsansvarig och en projektledare på en 
heltidstjänst vid Göteborgsavdelningen. Under tiden 
för denna studie har en projektledare valt att sluta 
och har ersatts med en annan person. Hösten 2007 
startade Night Patrol i Göteborg, och en projektledare 
anställdes på 25 % av Ungdomssatsningen Radar 
72. United Sisters har sina lokaler i KFUM:s hus i 
centrala Göteborg. Liksom på Fryshuset finns här flera 
verksamheter som riktar sig till ungdomar, bland annat 
organisationer som arbetar med hedersrelaterat våld, 
med avhoppare från olika sekter samt Lugna gatan. 

Under våren 2008 är fyra tjejgrupper aktiva i 
Göteborg. Gruppverksamheten omfattar 28 aktiva 
tjejer och 12 aktiva ledare. Sedan starten 2005 har 
sammanlagt 50 tjejer deltagit i gruppverksamheten 
och 42 ledare har utbildats. En tjejgrupp är verksam i 
United Sisters ”tjejrum” på KFUM i centrala Göteborg 
medan de övriga tre är lokaliserade till fritidsgårdar i 
stadsdelarna. Tanken är att man ska starta tjejgrupper i 
stadsdelarna som efter en termin kan välja att flytta in 
till KFUM:s lokaler. I Göteborg har de anställda valt 
att arbeta utifrån en tidigare verksamhetsbeskrivning, 
som när det gäller tjejgruppverksamheten innebär 
att en manlig förebild eller en ”storebror” knyts till 

FRYSHUSET
Verkställande direktör

United sisters
Verksamhetsledare 100 %

Verksamhetskoordinator 50 %

Sociala projekt
Chef för sociala projekt

Stockholm
Startade 1998
Lokal i Fryshuset

Tre anställda:
Projektledare:
Grupp/Coach 100%
Night Patrol 100%
Nätvandrarna 75%

Göteborg
Startade 2005
Lokal hos KFUM

Två anställda:
Verksamhetsansvar 50%
Projektledare:
Grupp/Coach 50%

Malmö
Startade 2007
Lokal hos KFUM

En anställd:
Verksamhetsansvar 50%
Projektledare:
Grupp/Coach 50%

Uppsala
Startade 2006
Lokal på Stadsteatern

En anställd:
Verksamhetsansvar 50%
Projektledare:
Grupp/Coach 50%
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verksamheten. Varje tjejgruppverksamhet avslutas med 
en utlandsresa. 

Våren 2008 träffas även 7 coachpar aktivt. Sedan 
starten har 15 coachpar träffats. Åtta av dessa har 
avslutat sitt samarbete. Sammanlagt 19 coacher har 
genomgått utbildningen. Night Patrol håller till i lokaler 
i stadsdelen Kortedala. Under hösten 2007 utbildades 
10 tjejer till nattvandrare som är aktiva under våren 
2008. Sammanlagt har 61 volontärer och 95 tjejer 
deltagit i United Sisters verksamhet i Göteborg.

Matris 5.2: Verksamhet i Stockholm, 
Göteborg, Uppsala och Malmö,  
våren 2008.

¹  Totalt antal volontärer/tjejer som har deltagit i 
verksamheten sedan start.

²  Eftersom dokumentationen i Stockholm är bristfällig 
redovisas ett ungefärligt antal från och med 2004. Före 
2004 finns överhuvudtaget ingen tillgänglig information 
av antalet involverade i gruppverksamheten.

5.1.3. Uppsala
United Sisters i Uppsala startades i maj 2006. Initiativet 
kom från United Sisters organisation i Stockholm, 
som hade fått stöd för att expandera. Inledningsvis 
anställdes en verksamhetsansvarig på halvtid och en 
projektledare med lönebidrag på heltid. Under hösten 
2007 slutade de två anställda och verksamheten 
omstrukturerades till att omfatta en heltidstjänst som 
innefattar såväl verksamhetsansvar som projektledning. 
Lokalavdelningen har lokaler på Upsala stadsteater, 
där de inte betalar hyra utan endast en summa på 
cirka 200 kr månaden för kopior och annat. Under 

våren 2008 är tio coachpar och tre tjejgrupper aktiva i 
Uppsala. En tjejgrupp bedrivs på stadsteatern i centrala 
Uppsala medan de övriga två är utlokaliserade till 
ytterområdena. Sedan starten 1996 har 89 tjejer deltagit 
i tjejgrupperna och 20 tjejgruppledare har utbildats 
inom ramen för projektet. 

5.1.4. Malmö
I Malmö startade United Sisters i februari 2007 av 
nuvarande verksamhetsledare, som själv kontaktade 
United Sisters ledning för att hon var intresserad av att 
starta upp verksamheten. United Sisters, som just hade 
beviljats pengar för att expandera, valde att satsa på 
verksamhet i Malmö och intressenten fick ansvaret.

Verksamheten håller till i KFUM-KFUK:s lokaler 
i centrala Malmö. Precis som i Göteborg finns en 
mängd annan ungdomsverksamhet i huset. Tre 
tjejgrupper är aktiva våren 2008. De tre grupperna 
leds av nio utbildade gruppledare, och 27 tjejer deltar 
regelbundet i verksamheten. Samtliga tjejgrupper 
håller till i United Sisters lokaler på KFUM-KFUK. 
Sedan starten 2007 har 12 tjejcoacher utbildats. 
Lika många tjejer har haft en coach. Två av dessa 
coachuppdrag har avslutats. Våren 2008 är tio 
coachpar aktiva. Sammantaget har verksamheten i 
Malmö aktiverat 36 volontärer och 62 tjejer.

5.2. Måldokument
United Sisters målgrupp och målsättning 
finns beskrivna i projektbeskrivningar och 
verksamhetsberättelser. I samtliga tillgängliga 
dokument från åren 2006-2008 anges samma 
målformulering och målgrupp. Formuleringarna 
presenteras nedan.

5.2.1.  Målgruppen
United Sisters målgrupp är tjejer i åldrarna 12-20 år. 
Det kan handla om tjejer med problem hemma eller i 
skolan såväl som tjejer med olika former av destruktiva 
beteenden.

” …unga kvinnor som riskerar att hamna 
fel i livet… Tjejer som kanske har en svår 
situation hemma, [är] mobbade eller som 
det går dåligt för i skolan. De som agerar 
på ett destruktivt sätt till exempel genom 
att skada sig själva, har ätstörningar eller 
är utagerande” 
(United Sisters 2006c sidan 2; 2007)

Ibland är målgruppen mer vagt formulerad, vilket 
inkluderar tjejer med dålig självkänsla i största 

Stockholm Göteborg Uppsala Malmö Totalt

Aktiva tjejgrupper 1 4 3 3 11

 - aktiva ledare 3 19 7 6 35

 - aktiva tjejer 5 28 37 22 92

 - ledare sedan start 50² 42 21 11 123

 - tjejer sedan start 230² 70 73 40 443

Aktiva tjejcoachpar 18 7 10 12 47
 - coacher sedan 
start 

 52 19 18 25 114

 - tjejer sedan start  44 15 16 22 97

Aktiva i Night Patrol 23 10 - - 33

 - tjejer sedan start 85 10 - - 95

Volontärer totalt¹ 102² 61 38 36 237
Tjejer totalt¹ 359² 95 89 62 635
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allmänhet och där det leder till hinder i vardagen. 
Beskrivningen innefattar tjejer ”som har en allt för 
dålig självkänsla och i och med de saknar möjlighet 
att ta sig fram i tillvaron” (United Sisters 2006a, 
sidan 3). Det framgår tydligt av måldokumenten att 
målgruppen dock inte nödvändigtvis måste ha problem, 
utan att verksamheten vänder sig till alla tjejer som 
är intresserade och som ”vill träffa nytt folk” (United 
Sisters 2006c, sidan 2). Enligt beskrivningarna är en 
blandad målgrupp att föredra eftersom det leder till att 
tjejer med olika bakgrund och livssituation blandas, 
vilket beskrivs leda till integration. 

”Vi har funnit att just blandningen av 
tjejer från olika förhållanden är en av 
nycklarna till framgång” 
(United Sisters 2006c, sidan 2).

När det gäller formuleringarna kring Night Patrol 
uppträder två olika målgrupper i dokumenten. 
Verksamheten riktar sig dels till tjejer som ska 
nattvandra, vilka ska vara ansvarstagande och mogna, 
dels till utsatta tjejer som befinner sig på stan under 
helgkvällar. För att bli nattvandrare krävs att tjejen 
ska vara ”rätt person” (United Sisters 2006a, sidan 4). 
Förhoppningen är att man ska kunna rekrytera tjejer 
ur tjejgrupperna som betraktas som ”en stor tillgång 
eftersom de har US livsutbildning bakom sig och är 
ovanligt ansvarstagande och mogna människor” 
(United Sisters 2006a, sidan 4). Verksamheten riktar 
sig också till den andra målgruppen, nämligen ”tjejer 
som mår dåligt och befinner sig i riskzonen för att råka 
ut för våld, droger och utnyttjande” (United Sisters 
2006a, sidan 5). 

5.2.2. Målformulering
Den återkommande målformuleringen i samtliga 
dokument beskrivs på ett likvärdigt sätt. Det 
övergripande målet är att ”stärka unga tjejers 
självkänsla och självförtroende” (United Sisters 2006c, 
sidan 2). Det här vill man göra genom att ”hjälpa 
och stötta unga kvinnor som riskerar att hamna fel i 
livet” (United Sisters 2006c, sidan 2). Verksamheten 
syftar således till att stärka tjejer och ge dem en bra 
självkänsla genom att få dem att våga tro på sig själva 
och uppfylla sina drömmar. I målbeskrivningarna 
framkommer att tjejerna ska stärkas så att de vågar 
säga nej till destruktiva beteenden, så att de vågar ta 
större plats i samhället och så att de medvetandegörs 
om jämställdhetsideal.

 
”Vår vision är ett samhälle fullt av unga 

starka kvinnor med hög självkänsla och 
gott självförtroende som tar för sig, sätter 
gränser och är medvetna om sin rätt till 
jämställdhet och frihet” 
(United Sisters 2006c, sidan 2)

Jämställdhetsidealet innebär enligt målbeskrivningarna 
en feministisk värdegrund, vilket dock inte betyder 
att alla inom verksamheten behöver vara feminister. 
Tanken är att alla ska arbeta utifrån en feministisk 
utgångspunkt, som i det här fallet består av ett 
gemensamt arbete mot ett jämställt samhälle.

”Mycket av United Sisters verksamhet 
kretsar kring ett jämställdhetsideal med 
starkt feministisk värdegrund, detta 
innebär inte att alla i verksamheten 
kallar sig feminister eller ska kalla 
sig feminister, men det innebär att vi 
vill försöka arbeta för ett jämställt 
samhälle där killar och tjejer har samma 
möjligheter, skyldigheter och rätt” 
(United Sisters 2006c, sidan 2). 

Verksamheten syftar även till att medvetandegöra 
deltagarna om förtryckande strukturer i samhället, 
så att tjejerna blir engagerade och inspirerade till att 
delta i arbetet för ett mer jämlikt samhälle. Detta 
görs genom att ”engagera, diskutera, inspirera och 
entusiasmera” (United Sisters 2006c, sidan 2). För 
att uppnå verksamhetens gemensamma målsättning 
har respektive delprojekt en snävare formulerad 
målbeskrivning. När det gäller tjejgruppverksamheten 
är målsättningen att ”genomföra en livsutbildning” 
(United Sisters 2006a, sidan 3) för tjejerna. 

Tanken bakom Night Patrol är att det ”skall finnas 
olika vägar till självförverkligande och utveckling, 
och också finnas ”karriärmöjligheter” inom 
organisationen” (United Sisters 2006a, sidan 4). Ett 
av Night Patrols mål är således att tjejer som deltagit i 
tjejgrupperna ska ha möjlighet att fortsätt inom United 
Sisters genom att stödja andra tjejer. Ett av Night 
Patrols viktigaste mål är att nattvandrarna ska ”hitta 
och ta kontakt med tjejer som mår dåligt och befinner 
sig i riskzonen för att råka ut för våld, droger och 
utnyttjande” (United Sisters 2006a, sidan 5). 

Målet med tjejcoacherna är att ”erbjuda 
stödpersoner till unga tjejer som är i behov av ett vuxet 
stöd utanför familjen, skolan eller fritidsaktiviteterna” 
(United Sisters 2006a, sidan 6). Vidare ska coacherna 
arbeta för att ”motivera tjejen till att gå i skolan, eller 
hjälpa henne att få en meningsfull fritid, till att bara 
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ha någon vuxen att prata med och få stöd och råd av” 
(United Sisters 2006a, sidan 7).
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6. TJEJGRUPPVERKSAMHETEN

Detta kapitel belyser United Sisters tjejgruppverk-
samhet i Stockholm, men man ska komma ihåg att 
verksamheten troligtvis varierar mellan landets lokal-
avdelningar. En viktig skillnad är att verksamheten i 
Stockholm var begränsad i sin omfattning vid tiden för 
föreliggande studie. Tidigare har tjejgruppverksamhe-
ten engagerat ett stort antal deltagare och volontärer 
som träffades inom ramen för fyra aktiva tjejgrupper 
som träffades varje vecka. Under hösten 2007 var en-
dast två tjejgrupper aktiva. Under våren 2008 krympte 
verksamheten ytterligare och endast en tjejgrupp var 
verksam. Följande sammanställning bygger på resulta-
ten från två intervjuer med deltagare och en med volon-
tärer i Stockholms gruppverksamhet. 

6.1. Deltagarnas syn på projektet
I de två tjejgrupper som var aktiva i Stockholm 
under hösten 2007 minskade antalet tjejer som 
kom på gruppträffarna successivt under terminen. 
Verksamheten hade problem med avhopp och att 
deltagarna besökte gruppverksamheten sporadiskt. 
Ofta dök endast ett par deltagare upp vid varje tillfälle 
och det blev det aldrig några sammansvetsade grupper. 
Under våren kvarstod problematiken. I följande avsnitt 
presenteras samtal och diskussioner som uppstod under 
intervjuerna utifrån de teman som framträdde vid 
analysen. 

6.1.1. Presentation av deltagarna
Enligt måldokumenten vänder sig 
tjejgruppverksamheten inte till någon särskild 
målgrupp utan är öppen för alla tjejer från 12 år. 
Enligt projektbeskrivningen är en varierad målgrupp 
att föredra eftersom det leder till att tjejer med olika 
bakgrund och livssituation blandas, vilket beskrivs leda 
till framgång och integration. Samtliga informanter i 
föreliggande delstudie är 14 till 15 år och går i årskurs 
åtta. De kommer från varierande socioekonomiska 
förhållanden, vilket innebär att de kommer från olika 
typer av bostadsområden, och de har föräldrar med 
varierande typer av sysselsättning. I den ena gruppen 
har samtliga tjejer svensk bakgrund medan en av 
tjejerna i den andra gruppen har utländsk bakgrund. 
Tjejerna deltar vid sidan om United Sisters även i annan 
fritidsverksamhet, till exempel scouterna, thai-boxning, 
körsång eller dans. I texten som följer benämns 
deltagarna med fiktiva namn.

 (1) Tina besöker tjejgruppverksamheten 

sporadiskt. Det var hennes mamma som övertalade 
henne att börja eftersom hon ansåg att Tina hade för 
lite fritidsaktiviteter. Sedan Tina började i United 
Sisters har hon skaffat flera andra intressen och 
hennes mamma försöker nu övertala henne att sluta i 
gruppverksamheten eftersom hon anser att Tina har 
för mycket att göra. Tinas föräldrar är akademiker 
och hon bor i en av Stockholms närförorter. (2) Vid 
tiden för intervjun hade Malin regelbundet deltagit i 
gruppverksamheten i cirka ett år. Hon kom i kontakt 
med verksamheten när United Sisters besökte hennes 
skola. Även Malins föräldrar är akademiker och 
hennes familj bor i en av Stockholms södra förorter. 
(3) Jenny har deltagit i verksamheten lika länge som 
Malin. Hon fick information om verksamheten på 
Kungsträdgårdens 08-ungdomsfestival, där United 
Sisters hade ett informationstält. Jenny beskriver sina 
föräldrar som arbetarklass, och hennes familj bor i 
en söderförort. (4) Maria kommer från en förort som 
hon själv kallar för ”invandrartät”. Hon är född i 
Sverige men har föräldrar som är födda utomlands. 
Föräldrarna arbetar inom vad som kan klassas 
som arbetarklassyrken. Maria fick information om 
verksamheten genom ett jourhem hon tidigare vistats 
på. Hon har deltagit regelbundet i verksamheten under 
fyra månader. (5) Anna kommer från en villaförort 
och hennes föräldrar är akademiker. Hennes mamma 
uppmärksammade United Sisters i en dagstidning och 
Anna  bestämde sig för att kontakta projektledaren. 
Hon har vid tiden för intervjun deltagit regelbundet i 
verksamheten under tre månader. 

6.1.2. Gemenskapen
Samtliga intervjuade tjejer säger vid flera tillfällen att 
gemenskapen i tjejgruppen är viktig. Malin och Jenny 
har varit på med på ett av United Sisters läger och 
träffat tjejer från tjejgrupper i Göteborg och Uppsala. 
De säger att lägret var det roligaste de gjort med United 
Sisters eftersom de kände stark gemenskap med de 
andra tjejerna. Tjejerna tycker att United Sisters är ett 
tilltalande namn eftersom det utstrålar gemenskap och 
styrka.

Tina: - Det känns så starkt. Förena er! Jag gillar 
den där... som det står därborta...[pekar mot en 
t-shirt som ligger på ett bord]. Systrar i natten 
förena er. Det låter verkningen som United 
Sisters. Det är meningen. 
Malin: - Ja. Tillsammans är vi starka. Eller hur? 
Tina & Jenny: - Ja!
Malin: - När vi har varit många har det känts 
så. 
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Det största problemet i verksamheten är att många 
deltagare hoppar av under terminen. Tjejerna säger att 
en av de främsta orsakerna till att de har sökt sig till 
United Sisters är just att träffa andra tjejer och känna 
gemenskap. De är uppenbart besvikna över att det 
kommer så få tjejer till gruppträffarna. I de tjejgrupper 
som ingår i föreliggande studie är det endast två tjejer 
som kommer regelbundet, de övriga deltagarna sluter 
upp sporadiskt.

Malin: - Det enda jag kan tycka har varit så här 
negativt är att det är få i gruppen. Många har 
börjat och slutat.
Jenny: - Förra året, förra terminen så var det 
ju bara jag och du. Det var bara vi två kvar. Vi 
ville på något sätt gå kvar, vi ville gå kvar men 
vi ville att det skulle vara flera. 
Malin: - Då var vi sex personer från början, 
sedan var det jättemånga personer som hoppade 
av och bytte grupp och massa sånt. Sedan 
började det folk ibland men de slutade sen 
ibland. Så det var lite osäkert om det skulle 
komma folk eller inte.

Deltagarna kan inte svara på vad som man skulle kunna 
göra för att få fler tjejer att komma till träffarna. De 
anser dock att större grupper skulle innebära en större 
chans att det kom fler tjejer till varje träff. De säger att 
det behövs mer information om verksamheten på skolor 
och vid olika ungdomsarrangemang. De anser således 
att gruppverksamhetens urholkning främst handlar 
om brister i ledningen, det vill säga i rekryteringen 
av nya deltagare. På frågan om varför de tror att så 
många väljer att hoppa av svarar tjejerna att de tror att 
vissa har svårt att sitta still och diskutera, att de har 
mycket annat att göra eller att det är för långt att åka 
till Fryshuset. I Uppsala och Göteborg träffas de lokala 
tjejgrupperna i förorterna för att få med fler tjejer.  
Deltagarna tror inte att det är bra med lokala grupper 
eftersom de tror att det skulle komma fler oseriösa 
tjejer. De anser att de som väljer att åka till Fryshuset 
för att delta i verksamheten är tjejer som verkligen 
vill vara med i en tjejgrupp. De säger dessutom att om 
det skulle finnas en lokal gruppverksamhet skulle det 
komma tjejer som redan kände varandra, och då skulle 
de inte våga diskutera på samma sätt som de gör nu på 
grund av rädsla för skvaller. 

På frågan om varför de tror att det kommer så få 
tjejer med utländsk bakgrund ger deltagarna i de två 
grupperna olika svar. Deltagarna i den grupp som 
uteslutande består av tjejer med svensk bakgrund säger 

att å ena sidan har tjejer med utländsk bakgrund väldigt 
annorlunda förutsättningar än de själva, vilket innebär 
att de skulle ha svårt att förstå varandra. Å andra sidan 
är de intresserade av att möta dessa annorlunda åsikter 
och lära sig något av dem. 

Malin: - Tjejer med utländsk bakgrund... alltså 
det kanske är värsta fördomen men jag kan tro 
att de inte har samma trygghet. Och de kanske 
inte har bott i Sverige... 
Jenny: - De har nog också en känsla av att vi... 
alltså jag tror de har något emot oss.
Malin: - Alltså de som kommer från andra 
länder har varit med om många saker. Det finns 
ju en anledning till att de flyttat till Sverige om 
man säger så. De har säkert varit med om saker 
som svenskar inte kan förstå riktigt.
Jenny: - De känner inte samma trygghet. De 
känner kanske att svenskar alltid har haft det 
bra här och att de inte riktigt förstår och då 
kanske de inte vill vara kvar i gruppen.

Deltagarna i den grupp som innefattar en deltagare med 
utländsk bakgrund diskuterar endast fördelarna med en 
grupp med etnisk variation och säger att de önskar att 
fler tjejer med utländsk bakgrund hade deltagit. Maria 
kommer från en förort som hon själv benämner som 
”invandrartät”. Hon berättar att tjejer kontrolleras mer 
i familjer med utländsk bakgrund, att de ofta inte får 
vara ute när det är mörkt och att det ofta ställs höga 
oskuldskrav på tjejer, vilket innebär att de inte får delta 
i fritidsverksamhet. Hon tror att det kan vara en av 
anledningarna till att det är så få tjejer med utländsk 
bakgrund i gruppverksamheten.

6.1.3. Att stärka självkänslan
Under intervjuerna fick tjejerna möjlighet att diskutera 
och reflektera över innehållet i gruppverksamheten. 
De säger att de är med och bestämmer innehållet 
i verksamheten genom att ge förslag på 
diskussionsämnen eller på olika aktiviteter. Deltagarna 
lämnar sina önskemål till ledarna som planerar utifrån 
det. De uppger att innehållet i gruppträffarna varierar, 
men att de ofta gör värderingsövningar. Ibland gör de 
aktiviteter som att bowla eller gå på bio. På frågan vad 
de skulle beskriva som positivt under den tid de deltagit 
i verksamheten svarar samtliga att allt de har gjort har 
varit roligt. De två tjejer som har deltagit länge lyfter 
fram United Sisters tjejspel som givande. 

Tjejerna anser att behållningen är att de börjar 
reflektera över sina egna tankar och värderingar. De 
får möjlighet att diskutera och ändra uppfattning om 
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saker och ting genom att de konfronteras med andra 
sätt att tänka. De upplever att de blir stärkta i sina 
åsikter eftersom de får möjlighet att testa dem och 
försvara eller revidera sin inställning. Härmed får man 
anse att projektets målsättning, att stärka deltagarnas 
självkänsla, har uppfyllts. Tjejerna säger att de känner 
sig ”starkare i stort” men är inte helt säkra på att det 
har med tjejgruppverksamheten att göra eller om det 
beror på något annat. 

Samtliga tjejer talar om gruppverksamheten som 
en plats där de kan slappna av och  koppla av från 
skolarbete och annan stress under ett par timmar. 
De talar vid flera tillfällen om tjejgruppen som ”en 
frizon från omgivningens krav”. En av tjejerna säger 
att hon känner sig tryggare tack vare övningarna i 
gruppverksamheten.

Maria: - Jag var arg på mig själv på grund av 
hur jag levde. Genom United Sisters har det 
blivit så att det hatet har gått bort. Argheten och 
ilskan har lugnat ned sig genom pratet och de 
har gett tips. Det har gett resultat.

 
Deltagarna beskriver tjejgruppverksamheten som en 
möjlighet att komma ifrån omgivningens krav på hur 
en tjej ska vara. De får dessutom möjlighet att diskutera 
och reflektera över dessa krav. Tjejerna säger dock 
vid flera tillfällen att de skulle vilja göra mer ”tjejiga 
saker” under gruppträffarna. De säger att de gärna 
skulle göra ”extra tjejiga saker” och ”saker som anses 
som jättetjejigt”. På frågan om de inte vill göra ”killiga 
saker” blir de osäkra. 

Tina: - Vadå killiga saker, vi är ju en tjejgrupp.
Jenny: - Jag vet inte vad det är… Skateboard 
tycker jag är lite killigt. Fast det finns ju många 
tjejer som åker skateboard också. Först tänker 
man tuffa killar, sedan när man tänker efter lite 
till tänker man tuffa tjejer också. 

Trots att deltagarna säger att de vill göra ”tjejiga saker” 
under gruppträffarna har de svårt att precisera vad det 
skulle innebära. De tar upp ”smink” och ”spa”, vilket de 
säger att de gärna skulle syssla med under en gruppträff. 
Sedan kommer de inte på fler ”tjejiga saker” även om de 
nämner att de skulle vilja ha videokvällar, vilket den ena 
gruppen beskriver som ett ”extra tjejigt” inslag.  

6.1.4. Det ideella konceptet
Deltagarna säger att de tycker att det är bra att 
gruppledarna ställer upp utan att få betalt och de är 
tacksamma för det. De anser dock inte att ideellt arbete 

är nödvändigt. De säger att volontärerna lika gärna kan 
få betalt för sina insatser och tror inte att det skulle 
påverka deras relation negativt.

Anna: - Annars skulle det kännas som att de var 
tvungna till det. Fast det är ju bra i och för sig 
om de får betalt, liksom. 
Maria: - Ja, eftersom de ändå ställer upp och är 
här. Det är ju intressant att de ställer upp utan 
betalt. Det är ju hur bra som helst också. Tänk 
om jag skulle göra det. (Skratt)

Maria säger att det är bra att gruppledarna inte är 
utbildade fritidspedagoger eftersom hon anser att 
fritidspedagoger har för mycket kunskap om ungdomar.

Maria: - Fritidspedagoger skulle bara säga att 
det är så här och så här, om du gör det här 
och det här mår du dåligt. De kan för mycket, 
fritidspedagoger. Då har man kanske lite 
svårare att ha relationer. 

Maria anser att det blir en bättre relation mellan 
gruppledare och deltagare om gruppledare inte är 
utbildade till att arbeta med ungdomar. Hon säger att 
det är viktigt att även volontärerna får nya erfarenheter 
och utvecklas under gruppträffarna, vilket hon inte tror 
att en utbildad ungdomsledare skulle göra. Maria får 
tveksamt medhåll från Anna.

6.1.5. Projektets feministiska 
utgångspunkt
Samtliga tjejer säger att tjejverksamhet är viktigt för 
att killar alltid tar över i könsblandade grupper. De är 
eniga om att tjejverksamhet behövs. 

Jenny: - För i de flesta föreningar är det liksom 
killarna som brukar våga prata liksom och tar 
plats. Tjejerna bara sitter där i ett hörn och typ 
inte gör någonting. Det blir liksom mer fokus på 
tjejerna. 

De säger att tjejer behöver verksamheten för att 
diskutera saker som de anser att killar inte skulle 
förstå. De säger att de behöver prata om ”tjejiga 
saker”, och uppger utseendefixering som enda 
exempel. Deltagarna säger även att de tror att tjejer 
behöver gruppverksamheten för att skaffa sig bättre 
självförtroende och självkänsla. De uppger att det är 
viktigt för tjejer att våga stå för sina åsikter. 

Malin: - Jag tror att vi behöver för att orka.
Jenny: - Jag vet inte riktigt men... eftersom 
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vi oftast inte har lika bra självförtroende, så 
kanske man behöver prata med andra. 
Malin: - Ja, höra att man inte är ensam, att det 
finns många andra som är likadana… Ja, alltså 
det kan ju hjälpa en att få bättre självkänsla. 
Och att ha bra självkänsla gör ju automatiskt att 
man tar plats. Det blir liksom... 
Tina: - Kanske man våga uttrycka sin åsikt 
också... 
Malin: - Ja, jag kan verkligen uppleva att tjejer 
ska inte tycka något. 
Tina: - Ja, tjejer ska inte tycka lika mycket som 
killar. 
Malin: - Eller de kan få tycka men då ska de 
tycka samma sak som killarna. 
Tina: - Ja, de får inte va i motsats. För då 
framstår de som... Man vänjer sig ju vid att säga 
vad man tycker här. Då liksom tänker man ju inte 
lika mycket när man är någon annanstans. Sen 
om det är tillräckligt många tjejer som gör det så 
blir det ju inte liksom att man tänker på det. 

Ingen av tjejerna tror att det finns någon risk med 
tjejverksamhet eftersom de träffar killar i alla 
andra sammanhang. Samtliga tjejer är eniga om att 
gruppverksamheten inte hade varit lika givande om det 
hade varit en könsblandad grupp. De hade dock kunnat 
uppskatta en sådan grupp också, men de anser att syftet 
att stärka tjejer i sina åsikter hade gått förlorat.  

United Sisters verksamhet kretsar kring ett 
jämställdhetsideal med feministisk värdegrund. På 
frågan vad detta innebär svarar tjejerna i den första 
intervjun att det betyder att tjejer ska stärkas i sitt 
självförtroende så att de tar mer plats i könsblandade 
sammanhang. De säger att feminism och jämställdhet 
är ämnen som de gärna skulle vilja diskutera under 
tjejgruppträffarna men att de hitintills aldrig har gjort 
det. De funderar ofta på frågor som berör jämställdhet. 
De beskriver sig själva som feminister eftersom de är 
för jämställdhet mellan kvinnor och män men att de 
inte är extrema i sina åsikter, vilket de upplever att 
vissa feminister kan vara.

Malin: - Alltså jag är väl lite feminist på det 
visat att jag tycker att tjejer och killar ska ha 
samma... men jag är inte så där jätteextremt... 
Jenny: - Jo men alltså man vill ha ett jämställt 
samhälle... men så finns det ju de som kallar sig 
feminist som säger att män är djur och då blir 
det liksom tvärtom istället. Så feministisk på det 
sättet att man vill ha det jämställt, så är jag det. 
Malin & Tina: - Ja! 

Under den första intervjun talade tjejerna gärna om 
feminism, jämställdhet samt kvinnligt och manligt. De 
förde en lång intressant diskussion på detta tema som 
det tyvärr inte finns utrymme att återge i sin helhet, 
men den beskrivs kortfattat i nästa avsnitt. I den andra 
intervjun är Maria och Anna mer tveksamma till 
begreppet feminism och säger att de inte är säkra på 
vad det innebär. Maria beskriver en feminist som ”en 
sträng tjej”. 

6.1.6. ”Tjejigt” respektive ”killigt”
Samtliga deltagare säger att det finns ”tjejiga” 
respektive ”killiga” saker. När de talar om innebörden 
av att vara tjej tar de främst upp utseendefixering 
och problemet med det. De säger att det ställs höga 
krav på tjejer när det gäller utseende, vilka skapas av 
modebranschen och reklam. De tror att det bland annat 
är utseendefixeringen som bidrar till tjejers dåliga 
självkänsla och självförtroende samt att många tjejer 
mår dåligt. De säger vid flera tillfällen att den dåliga 
självkänslan hänger samman med att tjejer alltid måste 
se så perfekta ut. Tjejerna säger att det finns en skillnad 
mellan ”tjejigt” och ”killigt” som formas i skolan. Det 
är att tjejer har kravet på sig att vara duktiga medan 
killar inte behöver vara det.  

Jenny: - Tjejer ska liksom alltid va så himla 
perfekta. Bra i skolan. Söta. Killar kan liksom 
va... de behöver inte va bra i skolan. 
Tina: - Alltså alla killar jag känner är så här 
man ska ta det lugnt och så. Men alla tjejer är 
mer stressade.
Jenny: - Jag tror att det är ifrån sånt här 
tjejideal, tjejerna ska va duktiga. Killarna kunde 
springa runt och busa men tjejerna ska va snälla 
och duktiga. 

Jenny har två bröder och säger att hon upplever att 
deras föräldrar behandlar henne annorlunda och att 
de ställer högre krav på henne än bröderna. Det leder 
till en diskussion om att även familjen och släkten 
förväntar sig att en tjej ska vara duktigare än en kille.

Jenny: - Jag känner att mina föräldrar har högre 
krav på mig än mina brorsor. 
Malin: - Det känner inte jag... fast jag har i och 
för sig ingen bror. 
Jenny: - Ja, men så är det ofta att mina brorsor 
inte är helt perfekta, så. Och jag har ju alltid 
varit lite duktigare, fast jag har mycket annat 
att göra och inte känner att jag hinner plugga, 
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så blir de liksom besvikna. De har högre krav 
att jag ska göra allting mycket bättre än mina 
brorsor. En är äldre och en är yngre. 
Malin: - Jag tror att om man tänker släkten... 
alltså min släkt är ju inte riktigt så men.. jag kan 
tänka mig att det ofta kan va så... att det liksom 
är mormors lilla duktiga flicka och bla bla bla. 
På alla släktträffar och... 
Tina: - Har ni sett alla t-shirten som är till 
småbarn, typ mormors duktiga flicka och 
farmors snälla flicka men jag har aldrig sett 
mormors duktiga pojke. Jag har faktiskt inte sett 
det. 

Maria säger att det stereotypt kvinnliga och manliga 
är starkare i familjer med ”invandrarbakgrund”. 
Hon säger att det ställs högre krav på tjejer i familjer 
med utländsk bakgrund. Maria tar även upp kravet 
om oskuld som hon anser ofta ställs på tjejer i dessa 
familjer. Hon säger att det i hennes område är många 
tjejer som lever med oskuldsnormer och hedersrelaterat 
förtryck. 

Maria: - Då är det så att man förväntar sig 
mycket av tjejer. Killar är killar och de klarar 
sig ändå. Men tjejer måste ha utbildning. Och 
sedan när man har utbildning får man sitta 
hemma och inte jobba. Då är det killar som är 
högt uppe och tjejer är där nere. De förväntar 
sig att man ska gifta sig och skaffa barn och 
leva sitt lyckliga liv. Sån tur är det inte så i min 
familj... Men 85% av invandrarna anser att 
tjejer ska vara oskuld… Det handlar om heder… 
Det spelar stor roll för invandrarna… Killarna 
kontrollerar sina systrar men tar själva oskulden 
på en annan tjej.

Det framträder tydligt under diskussionerna att 
samtliga tjejer upplever att de har ett krav på sig att 
vara duktiga och prestera och att det kommer krav från 
hela omgivningen. Förutom att kravet beskrivs komma 
från skolpersonal, familj och släkt, nämner tjejer 
krav från kompisar, massmedia och vuxna i annan 
fritidsverksamhet. 

  Vid flera tillfällen diskuterar tjejerna i hur de 
betraktar killar och ur deras berättelser framträder 
en bild av killar som väldigt annorlunda än tjejer. De 
lyfter fram en stereotyp traditionell bild av män som 
strävar efter fysisk styrka och att aldrig visa känslor. 
De beskriver hur manligt beteende härstammar från 
”jägarsamhället” då det var viktigt att vara stark och 
beskyddande. De kommer även in på en diskussion om 

att män är djuriska, trots att de tidigare sagt att de inte 
håller med de feminister som hävdar det. De kvinnliga 
och manliga egenskaperna beskrivs som medfödda.

Tina: - De [männen] visar inte känslor. Det 
kanske härstammar från urtiden när man skulle 
visa sig modig och inte feg. När man skulle ut 
och jaga. 
Malin: - Man ska alltid va stark liksom. Stark 
och beskydda tjejerna. 
Jenny: - Ja, man ska kunna beskydda folk. De 
ska visa sig va macho liksom. Jag är starkare 
än dig, jag kan slå ned dig. Då är det liksom jag 
som är... det är liksom respekt.
Tina: - Det är lite som när aporna ska välja 
ledare. 
Malin & Jenny: - Ja. 
Jenny: - De ska slåss och den starkaste får va så 
här ledare. 
Tina: - Det är så här djuriska beteenden… Bara 
det att kvinnor som blir så här våldsamma 
förvandlas till män. Bara det här med 
kroppsreaktionen, blir vi värsta bodybuildern 
kommer vi att få mustasch och skäggväxt. Det är 
så att män ska vara starka på något sätt. Så det 
har ju något med det medfödda att göra. 

Tjejerna säger att de tror att killar inte kan prata 
med varandra och att de inte skulle ha samma behov 
som tjejer av att samlas i grupp och prata. Majoriteten 
av tjejerna säger att de inte har särskilt mycket 
kontakt med killar på fritiden. Tina säger att hon har 
en ”killkompis” och Jenny säger att hon umgås med 
killar i skolan eftersom de så få tjejer i klassen. Maria 
säger dock att hon endast umgås med killar och har 
gjort det sedan hon var liten. De som inte umgås med 
killar säger att de inte förstår killar utan skulle vilja 
vara kille för en dag för att få en bättre uppfattning av 
dem. När jag berättar om att United Sisters i Göteborg 
har en manlig förebild, en storebror, kopplad till sina 
tjejgrupper blir de intresserade. Samtliga tycker att det 
är en bra idé och att det skulle ge dem möjlighet att 
ställa frågor och förstå hur killar tänker. 

6.2. Volontärernas syn på projektet
United Sisters tjejgruppverksamhet är beroende av 
volontärer som leder grupperna. Tjejgruppledarnas 
uppgift är att planera, organisera och hålla i 
gruppträffarna. I detta avsnitt redogörs för resultaten 
från en intervju med två av de tre gruppledare som 
var aktiva under våren 2008. Först en kortfattad 
presentation av volontärerna och varför de har sökt 
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sig till verksamheten. Sedan följer volontärernas 
beskrivningar av tjejgruppverksamheten delvis 
strukturerade med hjälp av de teman som användes i 
förgående avsnitts beskrivning av deltagarna.  

6.2.1. Presentation av volontärerna
De två tjejgruppledarna heter i verkligheten något 
annat. (1) Pia har lång erfarenhet som tjejgruppledare 
inom United Sisters. Hon gick utbildningen 2004 
och har lett tjejgrupper sedan dess. (2) Christina gick 
United Sisters utbildning hösten 2007 och har endast 
lett en tjejgrupp tidigare. Hon arbetar inom skolan och 
som konstnär. 

 Volontärernas val av att söka sig till United Sisters 
verksamhet beskrivs som slumpartat. Det var den första 
verksamhet de kom i kontakt med när det började söka 
efter något att engagera sig i. Pia kom i kontakt med 
United Sisters första gången för cirka sex år sedan 
under ett möte med föreningen Samba (Samarbete 
för barnen) där Fryshusets verkställande direktör 
berättade om verksamheten. Två år senare anmälde 
hon sitt intresse för att bli United Sisters-coach. Efter 
intervjun med projektledarna fick hon en förfrågan 
om att leda tjejgrupper istället, och så blev det. Vid 
tiden för intervjun har hon varit aktiv tjejgruppledare 
i United Sisters i fyra år. Christina kom i kontakt 
med organisationen när hon via Internet sökte efter 
en tjejverksamhet att engagera sig i, och eftersom hon 
kände till Fryshuset sedan tidigare blev valet enkelt. 
Christina säger att hon kunde förlika sig med det som 
står om United Sisters värdegrund och målsättning på 
Fryshusets hemsida. Både Pia och Christina har valt 
att engagera sig i ungdomsverksamhet främst för de 
är utvecklande och de lär känna sig själva bättre. Pia 
beskriver varför hon har valt att arbeta med ungdomar 
hon på följande sätt:

Pia: - Jag är själv ekonom… men jag har ett 
socialt intresse som jag på något sätt inte har 
fått utlopp för i min yrkesverksamhet. Och när 
barnen, jag har ju tre vuxna barn, när dom 
hade varit borta ett tag och jag hade vilat mig 
från hem-och-skola och nattvandringar och 
sånt så kände jag att det blev så tomt. Jag ville 
komma in i den världen igen och möta unga 
människor… man måste vara någorlunda sann 
för att kunna möta dem och det är inte så lätt att 
vara det. Det är mycket att jag vill utveckla mig 
själv mot någon sann… det är någon längtan 
jag har att kunna möta 14-åringar så att det blir 
bra. 

Christina valde att engagera sig i United Sisters 
gruppverksamhet på grund av att hon själv deltog 
i en liknande verksamhet som tonåring, och hon 
säger att det gav henne väldigt mycket. Hon upplevde 
verksamheten som ”meningsfull” och nu vill hon bidra 
till att ungdomar får uppleva ”meningsfulla möten”.

6.2.2. Utbildning och fortbildning
Pia och Christina gick United Sisters utbildning 
för tjejgruppledare med fyra års mellanrum. Även 
om dessa utbildningar skiljde sig en hel del från 
varandra när det gäller innehåll och upplägg är 
de eniga om att det var ”givande” och ”roligt”. 
Även grupphandledningarna med projektledaren 
och fortbildningen i form av inspirationskvällar 
beskrivs av volontärerna som betydelsefulla för den 
egna motivationen. Pia ser tillbaka på den tid då det 
var många volontärer i verksamheten och säger att 
inspirationskvällarna och handledningarna var mer 
givande när verksamheten var mer omfattande och det 
fanns möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Volontärerna berättar att de under utbildningen 
bland annat hade värderingsövningar, vilket kändes 
värdefullt eftersom de fick möjlighet att prova på 
de övningar som används i tjejgrupperna. Christina 
efterfrågar mer utrymme för värderingsövningar i 
utbildning och fortbildning. Utbildningen innehöll även 
föredrag med externa föreläsare kring olika teman, 
exempelvis genus. Volontärerna uppskattade dessa 
inslag, även om de under intervjun inte mindes vilka 
teman som togs upp när de själva gick utbildningen. 
Båda tjejgruppledarna är nöjda med utbildningen 
och tycker att de har fått mycket inspiration.  Det 
anordnades endast ett fortbildningsseminarium 
(inspirationskväll) under hösten 2007. Pia säger att 
det var mer fortbildning och handledning förr och 
att detta främst under det senaste året har minskat.  
Volontärerna efterfrågar fler handledningstillfällen och 
mer fortbildning. De säger att de inte har haft särskilt 
mycket kontakt med ledningen under den senaste 
tiden. Slutligen efterfrågar volontärerna bättre kontakt 
med de anställda i United Sisters, och de beskriver att 
kontakten med projektledaren har varit bristfällig under 
de två senaste  terminerna.  

6.2.3. Målgruppen
Gruppledarna berättar att när de träffar en ny grupp för 
första gången brukar de inledningsvis fråga deltagarna 
varför de har sökt sig till tjejgruppverksamheten. Det 
ger dem en bild av vilka tjejerna är och hur de lever. 
Enligt volontärerna är den vanligaste anledningen att 
de vill träffa andra tjejer. 
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Pia: - Ja, det är väl en längtan efter gemenskap. 
Tror jag. Sammanfattande… Att de vill 
träffa andra och prata har de sagt. Höra hur 
anda tänker. Och det måste ju vara så att 
de inte tycker att det kan få det uppfyllt vid 
kamratkretsen då. Och då blir det ju sådana som 
har varit lite mobbade tycker jag det verkar som 
söker sig till en tjejgrupp för att hitta någonting. 

Enligt volontärerna är det största problemet med 
tjejgruppverksamheten för tillfället att grupperna 
inte är fulla och att deltagarna hoppar av. De säger 
att rekryteringen av tjejer till verksamheten måste 
förbättras och att det är problematiskt att driva 
verksamheten när det bara dyker upp ett fåtal tjejer till 
varje träff. 

Enligt gruppledarna förkommer det att föräldrar 
övertalar sina döttrar att börja i en tjejgrupp och att 
det därför inte alltid är tjejernas eget val. Volontärerna 
säger att tjejgrupperna oftast är väldigt blandade 
när det gäller tjejernas socioekonomiska bakgrund 
och bostadsområde. Det har dock främst förkommit 
deltagare med svensk bakgrund i de grupper de själva 
har lett. De säger att anledningen kan vara att tjejer 
med utländsk bakgrund inte får åka till Fryshuset för 
sina föräldrar. .

Christina: - Som i Uppsala där har jag hör att 
det är mycket. De är ju utlokaliserade i områden 
där tjejerna bor och det är ju annorlunda tror 
jag. Då är man ju där, där de är. Medan här 
måste de flesta åka en bit och då kanske det 
blir… i och för sig så har det varit de som har 
åkt från Jordbro och jättelångt ifrån också som 
tar sig hit. Så att det beror väl inte bara på 
avståndet men kanske det är så att alla inte får 
komma hit. Har man annan kulturell bakgrund 
så kanske man är mer begränsad i sitt sätt att 
röra sig på kvällar. Vilka man träffar och så. 
Det är bara det jag har hört kunna vara en 
anledning och så. 

Volontärerna säger att de förmodligen skulle få in fler 
tjejer med utländsk bakgrund i verksamheten om de 
hade valt att ha utlokaliserade grupper i förorterna 
men att det skulle leda till att tjejerna begränsas av 
att det finns kamrater i gruppen, och på så sätt skulle 
man inte uppfylla syftet med gruppverksamheten. De 
anser även att rekryteringen av tjejer är viktig och att 
den låga andelen tjejer med utländsk bakgrund även 
kan bero på att projektet inte når ut till dem under 

rekryteringsprocessen. Gruppledarna säger att det krävs 
aktiv rekrytering för att samla en blandad grupp. 

De säger vidare att en annan anledning till att 
det är brist på tjejer i verksamheten kanske är att 
de yngre tjejerna inte får åka till Fryshuset för sina 
föräldrar. De beskriver området runt Fryshuset som 
mörkt och ödsligt och berättar att det har skett en del 
våldtäkter i närheten. De tror dock inte att det är den 
främsta orsaken till att tjejerna inte kommer eftersom 
grupperna har varit fullsatta tidigare. De säger att 
problemet förmodligen ligger i rekryteringen. De tror 
inte att det handlar om att verksamheten är omodern 
och inte lockar nya tjejer eftersom det fungerar bra i 
de övriga städerna. Istället upplever de att den höga 
personalomsättningen i United Sisters ledning har 
varit problematisk. Under senare tid har projektledaren 
ständigt bytts ut och inte stannat tillräckligt länge för 
att få erfarenhet av arbetet. Vid tiden för intervjun har 
en ny projektledare för tjejgrupperna just tillträtt, och 
gruppledarna har ännu inte haft möjlighet att träffa 
henne.  

Pia: - Det betyder väldigt mycket vem som 
ansvarar för det hur det blir. Det gör det faktiskt. 
Jag vet inte hur svårt det är att få fram tjejer 
men man får väl vara ute på skolor och vara 
väldigt inspirerande för att få fram dem. Är det 
någon som inte är så inspirerande så kommer de 
inte. 

Volontärerna beskriver att det allvarligaste 
problemet med att det är så få tjejer som deltar är 
att verksamheten förlorar sin grundtanke, det vill 
säga att deltagare med olika tankar och värderingar 
möts. De säger att verksamheten urholkas genom 
att fler tjejer hoppar av, och de som stannar får inte 
ut det som var tänkt av träffarna. Det leder, enligt 
volontärerna till att gruppverksamheten allt mer liknar 
en coachverksamhet. 

Gruppledarna pekar på ytterligare ett problem när 
det gäller bristen på tjejer, det leder till att behovet av 
ledare minskar. Utbytet mellan ledarna i olika grupper 
beskrivs som värdefullt och när det går förlorat på 
grund av att verksamheten har krympt finns det en risk 
att de få ledare som är kvar tappar motivationen.

6.2.4. Det ideella konceptet
Gruppledarna säger att de uppskattar att United 
Sisters tjejgruppverksamhet bygger på ideellt arbete. 
Det innebär att gruppledarna är genuint engagerade 
i verksamheten. Volontärerna talar om United 
Sisters volontärer som ”eldsjälar”, de brinner för 
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verksamheten (jmf Brännberg 1996). De säger 
även att de upplever att det är positivt att deras 
insatser separeras från lönearbete och att den ideella 
verksamheten ger dem möjlighet till egen utveckling 
inom ett område de inte är utbildade för. 

Pia: - Jag tror att annars blir det som 
fritidsledare på något sätt på kvällstid. Jag tror 
att det är ett stort värde i det ideella och jag tror 
att det är lite fascinerande varför man vill också. 
Det är väl en massa olika drivkrafter. Jag sa ju 
det tidigare att det känns väl som att man lever 
i samhället. Att ha kontakt med unga människor 
det är ett sätt att hålla sig själv levande. Det 
betyder jättemycket för mig alltså.

Volontärerna säger att det ideella konceptet innebär 
ett villkorslöst möte mellan generationer där man 
frångår en maktrelation i vilken vuxna får betalt för 
att göra ett riktat arbete tillsammans med ungdomar. 
De anser såldes att det blir ett bättre möte mellan 
ledare och deltagare. Ett möte som bygger på äkta 
engagemang och en stark vilja att delta i verksamheten 
från båda parter.

6.2.5. Att stärka självkänslan
Gruppledarna upplever att United Sisters 
gruppverksamhet bidrar till att öka tjejernas självkänsla 
genom att de får diskutera sina åsikter i grupp. De 
säger att värderingsövningarna är speciellt lämpade för 
gruppverksamheten eftersom de kombinerar lek och 
allvar samtidigt som de tränar självkänslan. Pia berättar 
om en övning som hon anser fungerar särskilt bra, 
nämligen att anta en utmaning. 

Pia: - En utmaning. Det är ju bra för 
självkänslan att ta itu med något som man inte 
gör. För en tjej var det då att hon brydde sig inte 
om skolan utan sa bara att ”Eh jag orkar inte”. 
Så var vi på henne då. Ja, men nu får du ta itu 
med det där. Så hon hade det som utmaning att 
hon skulle sköta sin skola bättre och till slut så 
blev det så att hon va jättepigg på det här med 
utmaningen… Då hade hon fått bra på prov och 
då blir man ju väldigt glad. En annan tjej hon 
hade som utmaning att hon inte skulle klaga så 
mycket. Det är ju också ett sätt att förbättra sin 
självkänsla. Det blev väldigt bra det där med 
utmaningarna. Att man för varje vecka försöker 
jobba med någonting och det måste ju vara bra 
för självkänslan. 

Christina säger att det är viktigt med kontinuitet, att 

deltagarna kommer regelbundet till gruppverksamheten 
för att de ska kunna slappna av och känna sig 
tillräckligt trygga för att delta fullt ut i övningarna. 
Pia säger att även om verksamheten i sig inte leder 
till att tjejerna får en bra självkänsla är det ”ett steg i 
rätt riktning”. Volontärerna beskriver flera exempel på 
tjejer som i större utsträckning vågar ta för sig, får ökad 
självkänsla och självkännedom. 

6.2.6. Projektets feministiska 
värdegrund
Volontärernas svar blir en aning svävande när vi 
kommer in på United Sisters feministiska värdegrund. 
De säger att det inte känner till att projektet vilar på 
sådana värderingar och att de inte är säkra på vad 
begreppet feminism betyder. På frågan om de själva 
kallar sig feminister säger de att de inte använder det 
begreppet.

Christina: - Jag har inte tänkt så. 
Pia: - Jag tänker nog inte så. Det är liksom, vad 
är en feminist. Jag har alltid jobbat med män 
och varit enda kvinnan. Och vad ska jag säga. 
Min yngsta dotter säger att hon är feminist och 
att det är självklart. Och jag förstår egentligen 
inte vad det är för någonting.

Projektets feministiska utgångspunkt innebär ett arbete 
mot jämställdhet som inte nödvändigtvis behöver 
uttalas i det direkta arbetet med tjejerna. På frågan om 
jämställdhet diskuteras under gruppträffarna svarar 
båda volontärerna att det inte har gjorts hitintills. 
Pia säger att det är viktigt att vara försiktig med 
att ta upp ämnet eftersom det är något som tjejerna 
”kanske inte vill diskutera”. Begreppen feminism och 
jämställdhet bemöts med tveksamhet och försiktighet 
av volontärerna. De har svårt att formulera hur de ser 
på begreppen och vad de betyder för dem. 

Under en diskussion om separatistisk tjejverksamhet 
säger volontärerna att de anser att det är viktigt med 
sådan verksamhet eftersom tjejerna inte behöver 
konkurrera om killar och för att det leder till en bättre 
gemenskap mellan tjejerna. På frågan om de tycker att 
separatistisk tjejverksamhet är viktig uppstår följande 
diskussion.

Christina: - Ja, absolut! 
Pia: - Ja. Kvinnokraft! 
Christina: - Det blir en annan gemenskap än 
i en grupp som är blandad. En annorlunda 
gemenskap att bara vara tjejer, att man kan 
stödja varandra i det som man har gemensamt 
med andra tjejer. 
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Pia: - Det är väldigt viktigt att kvinnor kommer 
samman och ger kraft till varandra och inte 
ser varandra som konkurrenter om männen till 
exempel. Det är väldigt viktigt. Det är ju någon 
slags grund. Jag tror det är jätteviktigt att 
kvinnor stärker varandra … 

Gruppledarna talar om kvinnokraft och behovet av att 
kvinnor stärker varandra. Det är en diskussion som 
kan relateras till den om feminism och jämställdhet. 
Även om de är tveksamma till dessa begrepp 
framkommer tankar kring behovet av att finna styrka 
och självkänsla i kvinnlig gemenskap och särart, vilket 
är grundstenarna i vissa feministiska teorier. 
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7. NIGHT PATROL

Vid tiden för föreliggande studie bedrivs Night Patrol i 
Stockholm, och verksamheten håller på att startas upp 
i Göteborg. Det är troligt att utformningen av projektet 
skiljer sig mellan Stockholm och Göteborg, men det 
övergripande konceptet ska vara detsamma. I detta 
kapitel redovisas resultaten från studien av Night Patrol 
i Stockholm. Redovisningen inbegriper flera studier 
som bygger på intervjuer med projektledare, deltagande 
observationer vid utbildning, lägerverksamhet och 
nattvandringar samt på intervjuer och samtal med 
tjejer som deltar i verksamheten. Delstudierna har 
kategoriserats tillsammans och ingår alla i följande 
redovisning.  

7.1. Nattvandringen
Night Patrol nattvandrar i centrala Stockholm och i 
Stockholms förorter. De senaste åren har Night Patrol 
nattvandrat ungefär varannan fredagskväll, men även 
under storhelger som Valborgsmässoafton och Alla 
helgons dag samt vid skolavslutningarna. Från och med 
våren 2008 utökades verksamheten till varje fredag 
eftersom tjejerna efterfrågade fler nattvandringar och 
fler tjejer än vanligt hade utbildats under hösten 2007. 
Följande avsnitt bygger på en deltagande observation 
vid en nattvandring i Stockholms city (2007-09-21). 
Redogörelsen baseras både på samtal som förts under 
nattvandringarna och intervjusvar.  

7.1.1. Inför nattvandringen
Det var en regning fredagskväll i slutet av september. 
Tjejerna som skulle nattvandra samlades som vanligt 
i Salemkyrkans lokaler på Södermalm klockan 19.00. 
Projektledaren var redan på plats och hade inhandlat 
frukt och nötter. Just den här kvällen infann sig 
ovanligt få tjejer. Vanligtvis deltar ett tiotal tjejer men 
denna kväll slöt endast fyra upp och ingen storasyster 
kunde delta. Anledningen var troligtvis att det var 
fredagen före Allhelgonadagen, en kväll då de flesta 
tjejerna i projektet vill vara med och nattvandra. 
Under dagen hade samtliga tjejer varit i kontakt med 
projektledaren och meddelat om de skulle nattvandra 
eller inte. Eftersom det inte fanns några storasystrar 
på plats agerade projektledaren sambandscentral. Hon 
valde även att delta i nattvandringen eftersom det var så 
låg uppslutning. 

Kvällen inleddes som vanligt med en gemensam 
samling. Samlingen inleddes med oorganiserat småprat, 
och övergick sedan till ett strukturerat samtal där 

samtliga tjejer fick ordet i tur och ordning för att berätta 
hur de mådde och vad de har gjort under dagen. Denna 
”må-bra-runda” genomförs för att klargöra vilket 
sinnestillstånd tjejerna befinner sig i och om särskild 
hänsyn bör tas till någon. Samlingen höjde uppenbart 
stämningen i gruppen inför kvällen. 

Inför nattvandringarna delar tjejerna in sig i mindre 
team eftersom det kan verka hotfullt att gå i större 
gäng. Tjejer som har vandrat länge går med nyare 
tjejer. Teamen sprider ut sig men håller kontakten 
med varandra under kvällen per telefon. De har även 
kontinuerlig kontakt med de storasystrar som leder 
nattvandringen. De olika teamen väljer områden att 
vandra inom, beroende på om det pågår något speciellt 
ungdomsevenemang. På sommaren vandrar vissa team 
i stadens parker och på vintern är det vanligt att de 
besöker fritidsgårdar. Några vandrar på Södermalm 
eller i City medan andra åker till förorterna. De som 
vandrar i City går vanligtvis förbi T-centralen och 
Kungsträdgården. Nattvandrarna på Södermalm 
går oftast runt Medborgarplatsen, Södra station och 
närbelägna parker. Denna kväll delade vi upp oss i två 
team om tre och förberedde oss på att vandra i City, på 
Södermalm och i ett förortsområde.  

7.1.2. Jackorna
Night Patrol bär vita jackor. På jackans rygg står det 
Fryshuset och Night Patrol med stora bokstäver, på 
bröstet är United Sisters logotyp tryckt och på ärmarna 
återfinns sponsorernas logotyper. De intervjuade 
tjejerna tycker att jackan är bra för att de syns när de 
går på stadens gator, och de tror att den bidrar till att de 
bemöts med respekt. De säger att de tycker om att ta på 
sig jackan, den inger självförtroende. Flera nattvandrare 
berättar att de går in i en roll när de byter om inför 
kvällen. De känner sig som en ordningsvakt när de har 
jackan på sig och den utstrålar makt. Tjejerna tror att 
jackan kan ge både positiva och negativa signaler till 
omgivningen.

För den där jackan utstrålar ju faktiskt att 
vi har makt att göra någonting på något 
sätt. Att de tror att vi är antingen poliser 
eller ordningsvakter eller någon annan 
nattvandrare och... de känner sig så här 
anklagade på nått sätt när man går fram 
till dem. De tror att de har gjort nått fel. 
Det är kanske deras första känsla. På det 
sättet är ju jackan inte bra. Kan man ju 
säga. Men ändå så är den bra för att man 
visar att man finns. 
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Inför nattvandringen ska jackorna på och varje team 
ska ha med sig en mobiltelefon och en sjukvårdsväska. 
Vid min deltagarobservation utbröt allmänt tumult när 
samliga tjejer skulle hitta rätt storlek på jacka och ta på 
sig utrustningen. Nytt för kvällen var överfallslarm som 
en sponsor hade skänkt. Vid klockan 20.00 var alla 
klara att gå ut och vandra.

7.1.3. Samverkansmötet
Varje nattvandring börjar med att ett av teamen 
går till polisens samverkansmöte på hotell Malmen 
på Södermalm. Här samlas fältassistenter och 
representanter från organisationer som ska nattvandra 
under kvällen och natten. Polisen inleder mötet med 
att upplysa om aktuella händelser, till exempel om 
det är något stort evenemang på gång eller om det 
har iakttagits ansamlingar av ungdomar. Polisen kan 
även informera om de senaste ungdomstrenderna 
när det gäller exempelvis droger. Därefter berättar 
fältassistenter och nattvandrande om de känner till 
något av intresse. Slutligen byter alla telefonnummer 
ifall de kommer att behöva kontakta varandra under 
kvällen. Inom Night Patrol informerar teamet som 
deltog i mötet via telefon övriga om vad som tagits upp.

Under deltagarobservationen beslutade gruppen att 
mitt team skulle delta i polismötet. Det var få andra 
nattvandrare som slöt upp, möjligen på grund av det 
dåliga vädret. Även två fältassistenter och en ”morsa” 
från ”Morsor och farsor på stan” deltog i mötet. Polisen 
informerade om var det pågick ungdomsaktiviteter, 
till exempel studentspex, och var det hade påträffats 
ungdomsgäng. Det dåliga vädret innebar dock att det 
var få aktiviteter utomhus. Slutligen skickades det runt 
en lista där alla skrev upp sina telefonnummer. Listan 
kopierades och delades ut.

Efter mötet var det dags att gå ut och vandra på 
stan. Inledningsvis fick vi sällskap av ”morsan på 
stan” eftersom hon var ensam från sin grupp, men hon 
gav snart upp och gick hem. Första turen gick runt 
Södermalm där vi vandrade mellan Medborgarplatsen 
och Södra station, förbi Björns trädgård samt upp och 
ned för Folkungagatan och Götgatan. 

7.1.4. Ideellt arbete
Efter ett par timmar tog vi tunnelbanan till City. Night 
Patrol vandrar genom vagnarna i tunnelbanetåget och 
samtalar med tjejer och andra som frågar vilka de 
är. Medan nattvandrarna i Fryshusets projekt Lugna 
gatan är anställda av Connex, som driver tunnelbanan, 
vandrar Night Patrol ideellt. United Sisters sponsras 
inte av Connex, men tjejerna anser att de åtminstone 
borde få resa gratis under nattvandringarna eftersom de 

bidrar till en tryggare miljö i vagnarna. Både tjejerna 
i projektet och projektledaren tycker att det är en 
fördel att verksamheten är ideell eftersom tjejerna inte 
behöver känna att de binder upp sig allt för mycket. 
Det ideella innebär en frihet att delta i projektet på sina 
egna villkor, det innebär inget tvång, vilket ett avlönat 
arbete skulle ha gjort. Projektledaren anser inte att det 
är ett problem om inte alla tjejer kan eller vill ställa upp 
en kväll. En av tjejerna som intervjuades säger så här:

Det (Lugna gatan) är ett jobb. De får 
betalt och sånt. Det här är just att det är 
frivilligt och om man inte kan så gör det 
inte något den här gången utan jag gör 
något när jag kan. När jag har tid. Det 
behöver inte vara lika så här... så som nu 
i sommar när jag vill åka iväg någonstans 
på semester och jag inte kan komma, så 
gör inte det någonting.

Dessutom ansåg flera av tjejerna att det ger bra signaler 
till omgivningen att de gör det här ideellt och inte för 
att de får lön. De tror att det har betydelse i mötet med 
tjejer på stan, att de faktiskt har valt att nattvandra 
på sin fritid. Emellertid sa en tjej att hennes vänner 
anser att det är ”konstigt” att nattvandra utan lön. 
Två av tjejerna upplevde det som orättvist att de inte 
får betalt när de arbetar på ”the Wave”, Fryshusets 
ungdomsdiscon, eftersom de anser att deras arbete är 
lika viktigt som Lugna gatans och ordningsvakternas 
avlönade insatser. 

7.1.5. Kontakten med tjejer på stan
I City vandrade vi över Sergelstorg, via Sergelgatan 
till Hötorget, nedför Drottninggatan och vidare till 
Kungsträdgården. Några nyfikna tjejer kom fram 
och frågade vilka United Sisters var. De fick flyers 
och muntlig information om verksamheten. De 
nattvandrande tjejerna i Night Patrol säger att de främst 
betraktar sig som goda förebilder för andra tjejer. De 
informerar om United Sisters verksamhet och visar att 
det finns alternativ till alkohol och droger. 

Night Patrol riktar sig till alla tjejer under sina 
nattvandringar. De kan möta tjejer som druckit för 
mycket alkohol eller som behöver stöd på annat sätt. 
Projektledaren säger att fokus främst riktas mot yngre 
tjejer.

Fokus ligger på alla unga tjejer. Lite yngre 
framförallt. Yngre än nattvandrarna, 
det kan ju vara lite svårt att gå fram till 
äldre tjejer. Alla möjligheter finns och alla 
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situationer… Den vanligaste situationen 
är att nattvandrarna möter berusade 
tjejer, i grupper eller ensamma, där någon 
är extra utslagen... Missbrukande tjejer, 
då håller sig nattvandrarna lite avsides 
och ringer polisen...

De fyra tjejerna som intervjuades separat berättade 
om mötena med tjejer på stan under sina första 
nattvandringar. De gick först och främst fram till yngre 
tjejer för att försäkra sig om att de mådde bra. De 
berättade även att de stöttade ensamma tjejer medan 
de väntade på sina vänner eller på tunnelbanan hem. 
På frågan om hur de blir bemötta svarar nattvandrarna 
att de allra flesta är trevliga, men att det händer att 
tjejerna blir irriterade och vill bli lämnade ifred. Två av 
nattvandrarna säger att vissa av de tjejer de går fram till 
betraktar dem negativt, åtminstone till en början.

Jag tror att de har den synen som de har 
mot ordningsvakter. De tror väl att vi ska 
fråga ut dem och typ ta dem till polisen. 
Jag tror att de blir väldigt osäkra. Det 
är väldigt... De blir nog väldigt osäkra. 
Jag skulle själv bli väldigt osäker om nån 
kom fram till mig. Men om jag visste att 
jag inte gjort nått fel så skulle jag inte 
reagera så...

Nattvandrarna säger att det kan vara svårt att gå fram 
till tjejer och ta kontakt under nattvandringarna. De 
fyra nattvandrare som intervjuades enskilt beskriver 
att detta var problematiskt under deras första 
nattvandringar. 

Det var lite jobbigt när man skulle prata 
med de där tjejerna. För jag är ganska 
blyg av mig. Jag har ju ganska svårt för 
att prata. 

Även projektledaren har uppmärksammat att flera av 
nattvandrarna tycker att det är svårt att ta kontakt med 
tjejer. 

Jag skulle önska att de hade lättare för 
att ta kontakt med tjejer. Det är det de 
säger är det svåraste. Det är jättelätt 
att träffa killar och killarna kommare 
ofta fram till dem och frågar vilka de är. 
Det är inte så i samma utsträckning för 
tjejerna. Det är det som saknas att få till 
en utbildningsdel som hjälper tjejerna att 

våga ta kontakt. Att bli avslappnade med 
det. Hela verksamheten hänger på att man 
kan det. Det handlar om självkänsla. De 
som vågar har självkänsla. 

Projektledaren tror att problemet skulle kunnas 
lösas genom exempelvis rollspelsövningar under 
samlingarna inför nattvandringarna eftersom det kan 
leda till att de släpper vissa hämningar. Tjejerna anser 
att projektledarens idé bra och att rollspel skulle öka 
självkänslan. 

7.1.6. Reaktioner från andra i 
omgivningen
Tjejerna i Night Patrol får stor uppmärksamhet från 
alla de möter under nattvandringen. De tjejer jag 
vandrade med ansåg att det var viktigt att de fick denna 
uppmärksamhet eftersom nattvandringarna främst 
handlar om ”att visa upp sig, så att ungdomar ser att 
de är där, att de finns”. De säger att genom att visa upp 
sig och genom att observera vad som sker på stan under 
kvällen och natten förebygger de och stävjar bråk och 
konflikter. 

Även om Night Patrols främsta uppgift är att vara ett 
stöd för tjejer, säger samtliga intervjuade nattvandrare 
att det är enklare att få kontakt med killar än med tjejer. 
De erfar att killar oftare kommer fram och frågar vilka 
de är. Tjejerna säger dock att killarna ofta är berusade 
och försöker ”stöta på dem”, och de beskriver dem 
som ”påstridiga”. Nattvandrarna säger att det höjer den 
egna självkänslan att tvingas sätta gränser och avvisa 
killar i sådana situationer. Det här var någonting de 
ansåg vara viktiga erfarenheter inför andra situationer i 
livet, ett sätt för dem att lära sig sätta gränser gentemot 
killar. 

Under nattvandringen kom även många vuxna fram 
och frågade om United Sisters. Tjejerna upplever att de 
oftast blir positivt bemötta av vuxna, men några sa att 
de kunde vara påfrestande när de kommer fram och är 
berusade.

Vi träffade några äldre som frågade 
vilka vi var. De var påverkade tror jag, 
det kändes. Det var väl det. De flesta 
trodde att vi var något fotbollslag eller 
basketlag... Det är ju ändå så att folk är 
nyfikna.

Andra personer i tjejernas omgivning, föräldrar och 
klasskamrater, känner inte så väl till Night Patrol, men 
enligt nattvandrarna har de ändå en positiv inställning 
till verksamheten. Samtliga säger dock att föräldrarna 
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är positiva men oroliga för att det ska hända dem något 
när de nattvandrar. Tjejerna säger att de har flera vänner 
som skulle vilja vara med i Night Patrol men som inte 
har tid. Två av de nattvandrande tjejerna uppger att 
killar i deras vänskapskrets inte är lika positiva till 
projektet. En av dem säger att ”en killkompis tror att 
det är en feministisk verksamhet”, vilket hon uppfattar 
som negativt. Den andra nattvandraren säger att hennes 
killkamrater anser att tjejer inte ska beskydda tjejer, 
utan att killar ska beskydda tjejer.

7.1.7. Separatistisk tjejverksamhet
När frågan om betydelsen av att delta i ett separatistiskt 
tjejprojekt ställs till tjejerna som deltar i Night Patrol 
svara samtliga att de upplever det uteslutande som 
positivt. Flera tjejer säger att det betyder att de slipper 
konkurrensen från killar. De upplever det ofta som 
att de ”stör” och ”tar över” i olika sammanhang, 
exempelvis i skolan och på fritidsgårdar.  De säger 
att självförtroendet ökar när de inte ständigt blir 
ifrågasatta av killar. De anser även att stämningen blir 
mer avslappnad med endast tjejer. 

Jag tror att det är lättare att slappna av 
om det är en tjejgrupp. För om det finns 
killar kanske någon tjej tittar på en kille 
och blir blyg. Man är lite spänd tror jag. 
Men när man är med tjejer kan man inte 
titta på någon speciell. Alla är ju vänner. 
Så man kan ju säga precis som man 
tycker rakt av.

 
Flera av nattvandrarna säger att de tycker tjejer förstår 
andra tjejer bättre än killar gör och att det är viktigt för 
gruppgemenskapen att nattvandrarna förstår varandra. 
De säger att killar inte skulle förstå tjejernas problem 
på samma sätt.  

Jag tror att tjejer känner sig tryggare om 
det är tjejer än om det är en stor biffig 
kille som kommer fram. 

Flera av tjejerna i projektet säger att det är viktigt med 
ett projekt som fokuserar på att stötta tjejer på kvällar 
och nätter. De upplever att det finns så mycket andra 
insatser för killar och nämner Lugna gatan. En tjej 
säger att hon upplever att även kommunal och statlig 
verksamhet, till exempel polis och socialtjänst, främst 
uppmärksammar killar och deras problem. Samtliga 
nattvandrare anser att tjejer och tjejers problem oftast 
osynliggörs i könsblandade sammanhang och att det 
därför är oerhört viktigt med ett separatistiskt projekt 

av och för tjejer. Att United Sisters är ett tjejprojekt gör 
enligt deltagarna Night Patrol unikt i förhållande till 
andra nattvandrande organisationer. 

7.1.8. Bråk och fysiska konflikter
Storasystrarna och teamen brukar samlas vid 
ett tillfälle under kvällen. Då äter de på en 
snabbmatsrestaurang, som sponsrar dem. De passar 
också på att stämma av vad som har hänt under 
kvällen. Under deltagandeobservationen samlades vi 
vid 23-tiden tillsammans med det andra teamet som 
hade varit på fritidsgården i Kista. Under måltiden 
diskuterade vi vad som hade hänt under kvällen och 
planerade fortsättningen. Projektledaren och jag bytte 
nu team. Efter maten gick mitt team till Sergels torg. 
Det var ovanligt få människor där denna kväll, vilket 
förmodligen berodde på det dåliga vädret och att det 
var mycket studentfester på gång runt om i stan. När 
vi såg oss omkring stod tre nattvandrare från Lugna 
gatan vid tunnelbanenedgången, en polisbil och två 
poliser stod utanför ingången till tunnelbanan och vid 
spärrarna stod tre ordningsvakter. I övrigt var det tomt 
på folk, så när som på två civilklädda kvinnor. Efter en 
stund kom kvinnorna fram och presenterade sig som 
nattvandrare från ungdomsjouren. 

Efter att ha samtalat en stund med nattvandrarna 
från de andra organisationerna åkte vi vidare till 
Gullmarsplan. När vi steg av tåget vid Gullmarsplan 
var det tumult. Ett slagsmål pågick på perrongen. 
En ordningsvakt var redan informerad och kom till 
undsättning. Nattvandrarna i Night Patrol höll sig i 
närheten för att visa upp sig, vilket de ansåg kunna 
lugna andra personer på perrongen. Ordningsvakten 
gav sig in i slagsmålet och alla inblandade sprang åt 
olika håll. Tjejerna i Night Patrol berättar att det är 
ganska ovanligt att de är med om slagsmål men att det 
förekommer. Projektledaren säger att Night Patrol inte 
ska ingripa i fysiska konflikter, det är inte deras uppgift. 
Istället ska de kontakta ordningsvakter eller polis. 
Nattvandrarnas huvudsakliga syfte är att ta kontakt och 
tala med de personer som finns i närheten, i synnerhet 
tjejer. Projektledaren säger att det förekommer att 
tjejerna ingriper om de bedömer att situationen är 
sådan att de klarar av det utan att bli utsatta för fara. 
En av tjejerna berättade att hon under en nattvandring 
instinktivt gav sig in i ett slagsmål mellan två killar 
och stävjade bråket, vilket hon säger inte är tillrådligt 
eftersom deltagarna i Night Patrol saknar sådana 
kunskaper. Nattvandrarna har inte utbildning för att ge 
sig in i fysiska konflikter. Flera tjejer efterfrågar dock 
självförsvar under utbildning och fortbildning eftersom 
de anser att de är möjligt att hamna i en fysisk konflikt. 
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Projektledaren säger att nattvandrarna vad hon vet 
aldrig har hamnat i situationer där någon av dem känt 
sig rädd eller blivit hotad.

7.1.9. Efter nattvandringen
Klockan 01.00 återsamlades de båda teamen i 
Salemkyrkans lokal. Teamen rapporterar hur kvällen 
har fortlöpt. Vanligtvis dokumenterar de nattansvariga 
storasystrarna kvällen genom en skriftlig rapport 
innehållande vad som har varit bra, vad som inte har 
fungerat samt tankar och känslor. Enligt projektledaren 
är dokumentationen oftast kortfattad eftersom tjejerna 
är trötta när det är dags för att skriva rapporten. Hon 
önskar att dokumentationen vore mer ingående och 
detaljerad men har förståelse för att författarna är trötta 
och vill hem. 

Om något väldigt allvarligt inträffat kan utbildad 
debriefingpersonal tillkallas för akuthandledning. 
Denna kväll hade varit lugn, förmodligen på grund 
av det dåliga vädret. Teamen hade varit i kontakt 
med omkring ett tjugotal tjejer per team. Utöver det 
hade teamen närvarat vid ett slagsmål och haft flera 
kontakter med polis, ordningsvakter, ungdomsjouren, 
Lugna gatan, ”Morsan på stan” och fältassistenter. 

Projektledaren säger att det är svårt att mäta hur 
projektet lyckas med att stötta tjejer på stan, men hon 
lyfter fram fördelen med att de nattvandrande tjejerna 
själva utvecklas av att delta. Hon säger att för tjejerna 
själva är projektet oerhört betydelsefullt. 

För tjejerna själva fungerar projektet 
alldeles utmärkt. Deras vinst av att 
vara med ser jag är väldigt stor... Det 
är ju svårt att mäta vikten av tjejernas 
insatser på stan. När det händer något 
är det ju ganska uppenbart att tjejer har 
fått hjälp. De har ringt ambulans eller 
ungdomsjouren eller sett till att personen 
har fått någon som tar ansvar för dem. 
Då är det ju lätt att se att de har lyckats. 
Alla kontakter där de faktiskt pratar med 
ungdomar är värdefullt och har sitt värde.

Efter att jackor, mobiler och sjukvårdväskor återlämnats 
avslutades natten med en genomgång av hur alla 
tjejerna mår efter nattens insatser. Sedan skiljdes alla åt 
för att åka hem. Samtliga tjejer tar upp att det kan vara 
jobbigt att åka hem mitt i natten efter nattvandringen. 
Två av de fyra tjejer som intervjuades enskilt tyckte att 
det var mycket problematiskt att åka hem ensamma, 
de kände sig rädda. Projektledaren anser att de måste 
lösa problemet med att en del har lång resväg och att 

det måste finnas möjlighet för tjejerna att ta taxi om 
det inte finns något annat sätt. Den ena av tjejerna 
som oroade sig för hemresan skulle gärna åka taxi 
istället för tunnelbana medan den andra inte litar på 
taxichaufförer. En annan lösning är att samåka med 
andra nattvandrare eller att tala i telefon med varandra.

Alla tjejer valde inte att åka direkt hem. Ett par 
tjejer gick istället vidare till ett nattöppet café för 
att umgås ytterligare ett par timmar. Vi berättade 
inledningsvis att en viktig anledning till att tjejerna 
valde att delta i projektet var att de vill träffa andra 
tjejer. Det framgår att samtliga tjejer som ingår i denna 
studie anser att relationerna mellan tjejerna i projektet 
är goda och att de uppskattar varandras sällskap, även 
om några av dem inte tror att de kommer att umgås 
utanför Night Patrol.

7.1.10. ”The Wave”
Night Patrol nattvandrar även vid samtliga ”The Wave” 
ungdomsdiscon som anordnas av och på Fryshuset. 
Dessa nattvandringar är något annorlunda organiserade 
än stadsvandringarna. En deltagarobservation 
genomfördes vid ”the Wave” (2007-12-01) då tolv tjejer 
fördelade på sex team deltog. Kvällen inleddes med 
att tjejerna samlades i United Sisters vardagsrum på 
Fryshuset för att prata och ta på sig jackorna. Samtliga 
deltagare gick därefter på ett möte med ordningsvakter 
och Lugna gatan för att planera kvällen. Under hela 
kvällen har nattvandrare och vakter kontinuerlig 
kontakt. Night Patrol inreder en kombinerad sjukstuga 
och sambandscentral i en av lokalerna i närheten av 
dansgolven. De gör upp ett schema så att sjukstugan 
ständigt är bemannad under kvällen och natten. 
Tjejerna berättade att under ett tidigare ”Wave” hade 
man använt för mycket rök på dansgolvet, vilket 
ledde till att många ramlade och skadade sig. Flera 
ungdomar blödde och bars till sjukstugan där tjejerna i 
Night Patrol fick användning för sin utbildning i första 
hjälpen.  

Den kväll då jag observerade Night Patrol 
under ”the Wave” fortlöpte ungefär som en vanlig 
nattvandrarkväll på stan. Den stora skillnaden var 
att den huvudsakliga uppgiften är att ta hand om 
ungdomar som mår dåligt eller svimmar på grund 
av trängseln i kön eller på dansgolvet. Nattvandrarna 
rör sig i området runt Fryshuset, på dansgolvet och i 
övriga lokaler. De vandrar även mellan Fryshuset och 
Gullmarsplan för att trygga vägen för dem som går 
till och från tunnelbanan. Kvällen började vid 18.00 
och slutade strax före 04.00. De sista timmarna var 
mest tumultartade eftersom det svimmade flera tjejer i 
trängseln ut från discot. 
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7.2. Utbildningen
Utbildningen för tjejer som vill delta i Night Patrol ges 
ungefär en gång per termin. Utbildningens upplägg har 
varierat något under åren. Vid tiden för denna studie 
innefattade utbildningen cirka 60 timmar fördelade på 
en kväll i veckan samt varje söndag under tre månader. 
Utbildningens mål är att ge tjejerna bra värderingar, 
bra vuxna förebilder, stärka självkänslan och möjlighet 
att själva bli bra förebilder för andra unga tjejer 
(United sisters hemsida 2008-02-05).

7.2.1. Målgruppen
Enligt måldokumenten vänder sig 
nattvandrarutbildningen inte till en särskild typ av 
tjejer utan är öppen för alla. Åldern på dem som 
deltar i projektet varierar mellan 16 och 20 år. Enligt 
målformuleringen är tanken att deltagarna ska ha 
olika socioekonomiska förutsättningar och etnisk 
bakgrund så att man kan arbeta med att överbrygga 
klyftan mellan dem. De tjejer jag har intervjuat och 
samtalat med bor i Stockholmsområdet, vissa bor 
centrala Stockholm medan andra bor i höghus- eller 
villaförorter. Ungefär hälften av dessa tjejer har 
föräldrar med högskoleutbildning och yrkesarbeten 
på tjänstemannanivå medan cirka hälften av dem 
kommer från arbetarfamiljer. Man kan därför säga att 
projektet uppfyller målet att fånga tjejer med varierad 
socioekonomisk bakgrund. En övervägande majoritet av 
deltagarna har svensk bakgrund. Enligt projektledaren 
är det främst tjejer med svensk bakgrund som vill bli 
nattvandrare men tanken är att man ska försöka locka 
fler tjejer med utländsk bakgrund. 

De flesta tjejerna går i gymnasiet medan ett fåtal 
går sista året i grundskolan. Några har av olika skäl 
avbrutit sina gymnasiestudier. Två av de fyra tjejer 
som intervjuades enskilt har ingen regelbunden 
sysselsättning. De har periodvis deltagit i olika 
arbetsmarknadsprojekt eller studerat på Komvux. De 
säger att Night Patrol betyder särskilt mycket för dem 
eftersom det är en regelbunden aktivitet. 

Att ha en fast tid. Det blir någonting jag 
kliver upp till ... Det är bra att ha nått 
och göra... Istället för att sitta hemma och 
göra ingenting kan jag lika gärna göra 
nått bra av det.

Night Patrol innefattar därmed tjejer som har behov 
av regelbunden sysselsättning. Projektet betraktas ur 
tjejernas perspektiv som ett viktigt komplement till 
kommunala arbetsmarknadsprojekt och kan bidra 
till att stärka deras självkänsla genom att de, som de 

själva uttrycker det, får något meningsfullt att göra 
med sin tid. 

Samtliga tjejer uttrycker sig på liknande sätt när de 
svarar på frågan om varför de har valt att börja i Night 
Patrol. De säger att det är för att det är en ”bra grej” 
och för att det är ”viktigt att hjälpa tjejer på stan”. 
De säger att de vill ”göra något bra” och ”hjälpa till 
i samhället”. Samtliga tjejer säger även att de valt att 
vara med i projektet för att få kontakt med andra tjejer 
och hitta nya vänner. Flera uppger att de ofta känner 
sig ensamma och inte har så mycket ”tjejkompisar” i 
skolan eller på fritiden. 

 
Men alltså i själva verket har jag fler 
killkompisar än tjejkompisar... Jag har 
faktiskt inte haft ett så väldigt socialt liv 
på senaste tiden eftersom jag pluggar 
så mycket... Jag har varit väldigt mycket 
så här... kommit i konflikt med många 
av mina tjejkompisar och väldigt många 
andra. Så det har varit väldigt mycket 
mobbing och såna saker i skolan. Men 
ja... jag umgås hellre med killar. Men i det 
här projektet har det funkat. Det är skönt 
att man kan prata med några tjejer.

Andra tjejer säger att de till skillnad från sina vänner 
och andra ungdomar i deras ålder tar avstånd från 
alkohol. De tycker inte att det är meningsfullt att ”gå 
på disco” eller liknande kvällsnöjen och i Night Patrol 
kan de träffa andra tjejer som har samma inställning. 

…träffa liksom bra människor som inte är 
de här som ska springa ut och supa varje 
dag, typ. Utan seriösa människor.

Två av de intervjuade tjejerna säger att de även deltar i 
Night Patrol för att de tror att det kan vara en bra merit. 
En merit som går att använda i deras CV när de söker 
jobb i framtiden eller som de kan ha användning av i 
livet. 

7.2.2. Rekrytering av tjejer
Projektledaren har som uppgift att rekrytera nya tjejer 
till utbildningen genom att informera om United Sisters 
på grund- och gymnasieskolor i Stockholmstrakten. 
Enligt projektledaren kommer dock de flesta tjejer i 
kontakt med projektet genom vänner eller Fryshusets 
hemsida. Detta bekräftas delvis genom de enskilda 
intervjuerna. Två av de fyra tjejerna uppger att de kom 
i kontakt med Night Patrol genom vänner som tidigare 
varit med i projektet. De andra två tjejerna säger att de 
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fick information om United Sisters verksamhet på sin 
skola. 

I målformuleringen beskrivs att Night Patrol 
kan betraktas som en karriärmöjlighet för 
tjejer som har deltagit i tjejgruppverksamheten. 
Projektledaren upplever dock att endast ett fåtal 
tjejer fortsätter till Night Patrol efter att de deltagit 
i tjejgruppverksamheten, och endast en av de fyra 
intervjuade tjejerna deltog i tjejgruppverksamheten 
innan hon gick över till Night Patrol. En anledning kan 
vara att tjejgrupper lockar andra tjejer än Night Patrol 
gör. En annan att tjejgruppverksamheten inte är helt 
stabil och att många av tjejerna hoppar av redan innan 
grupperna har avslutats.

Enligt projektledaren har det varit många sökande 
till Night Patrol men intresset motsvarar ganska väl 
antalet platser i projektet. Hon säger att det aldrig 
har hänt att tjejer avvisas för att det är fulltaliga. 
När en tjej anmäler sitt intresse till Night Patrol 
blir hon kallad till en intervju. Under intervjun får 
hon svara på frågor om sig själv och varför hon vill 
delta i projektet. Projektledaren bedömer därefter 
om tjejen är tillräckligt stabil för att delta. Hon 
säger att hon endast har hindrat ett fåtal tjejer från 
att börja utbildningen, men att det kan vara en svår 
avvägning att besluta om en tjej är lämplig eller 
inte. Projektledaren menar att det är bra om tjejerna 
som utbildas till nattvandrare har viss livserfarenhet 
eftersom de kan komma i kontakt med tjejer som har 
det svårt. Hon säger att det är en fördel med tjejer 
som har varit i kontakt med problemmiljöer eftersom 
de kan använda sina erfarenheter i mötet med tjejer i 
liknande situationer.  

7.2.3. Utbildningens upplägg  
och innehåll
Det förs regelbunden närvarokontroll under 
utbildningen. För att få nattvandra ska tjejerna i 
princip ha deltagit vid varje utbildningstillfälle. Enligt 
projektledaren börjar mellan 10 och 15 tjejer varje 
utbildningsomgång men flera hoppar av på grund av att 
de har för mycket att göra. Hon anser att det är bra om 
det erbjuds en utbildning per termin eftersom de flesta 
tjejer hoppar av efter ett par år i projektet. 

De fyra intervjuade tjejerna anser att upplägget har 
fungerat bra med en utbildningsdag på helgen och en 
vardagskväll i veckan under tre månaders tid. En av 
tjejerna önskar dock att utbildningen hade varit längre 
eftersom den innehöll vissa komplicerade inslag som 
kräver upprepning och övning, till exempel teorier 
kring ”non-violent communication”. Samtliga tjejer 
nämner även att vissa lektioner blivit inställda, vilket de 

tyckte var tråkigt. De hoppas kunna ta igen de missade 
tillfällena.

De fyra intervjuade tjejerna var överlag nöjda med 
innehållet i utbildningen. De säger att den har fått dem 
att tänka på ett nytt sätt och agera mer professionellt 
i utsatta situationer. De upplever att innehållet var 
relevant eftersom det på ett bra sätt har förberett dem 
inför kommande nattvandringar. De har framförallt 
lärt sig identifiera olika situationer som kan uppstå och 
hur de kan bemöta personer på ett bättre sätt. Samtliga 
tjejer säger att inslagen om kommunikation var de 
mest lärorika. Några tar upp ett tillfälle som handlade 
om konfliktlösning och hur man kan hantera hotfulla 
situationer, medan andra nämner det tillfälle som 
innehöll teorier kring ”non-violent communication”. 
Andra inslag i utbildningen som vissa av tjejerna 
nämnde i positiva ordalag var polisutbildningen och 
tillfället då de fick information om hur droger påverkar 
kroppen. Utbildningen innehöll även övningar som 
syftade till att tjejerna skulle lära känna varandra bättre 
och lära sig samarbeta, vilket var uppskattade inslag. 
Samtliga tjejer beskriver den sociala samvaron med de 
andra tjejerna i gruppen som en av de största fördelarna 
med utbildningen. De säger att de har börjat tänka i 
nya banor. Flera av dem säger att de har förändrat sin 
inställning till olika saker i livet, bland annat framtida 
yrkesarbete.

De nackdelar som tjejerna tog upp är färre än 
fördelarna. En brist som alla nämnde var att de inte 
blev tillräckligt väl förberedda på vad som kunde 
komma att hända under en nattvandring, vilka 
situationer de kunde komma att hamna i och hur de 
skulle bete sig. En av tjejerna säger att hon saknade 
medverkan av någon som nattvandrat länge. En annan 
säger att hon saknade utbildning i självförsvar. Något 
som skulle göra att hon kunde känna sig säkrare under 
nattvandringarna. Tidigare har en ideellt engagerad 
person lett självförsvarsträning en gång i veckan.  Det 
fanns dock inte behov av en så frekvent träning, vilket 
visade sig genom att det inte kom tillräckligt många 
tjejer på passen. På senare tid har självförsvarsträningen 
legat i träda, men det är någonting som tjejerna 
anser bör tas upp igen. De var missnöjda med ett 
undervisningstillfälle då de skulle lära sig feministiskt 
självförsvar. De tyckte inte det var tillräckligt fysiskt 
utan att bara gick ut på att ”gå runt och säga nej”, att 
det var ”flummigt” och att instruktörerna var ”dåligt 
förberedda”. 
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8. DE ANSTÄLLDAS 
BESKRIVNINGAR AV 
PROJEKTET

I detta sista kapitel presenteras hur de anställda i 
United Sisters beskriver projektet. Redovisningen 
bygger på intervjuer med samtliga anställda i såväl 
Stockholm som på lokalavdelningarna i Göteborg, 
Uppsala och Malmö. Resultatet från intervjuerna har 
kategoriserats i fyra övergripande teman, nämligen (1) 
arbetsförhållandena, (2) metoden, (3) verksamheten och 
(4) expansionen i landet. Dessa fyra teman ligger till 
grund för upplägget av  följande presentation. 

8.1. Om arbetsförhållandena
I en tidigare utvärdering av United Sisters i 
Stockholm (Koch 2005) visar resultaten att 
arbetsförhållandena på många sätt var bristfälliga. 
I detta avsnitt presenteras hur United Sisters anställda 
i hela landet numera ser på verksamheten och hur de 
upplever att arbetsförhållandena har utvecklats sedan 
de började i projektet. Under intervjuerna återkom 
de anställda vid flera tillfällen till hur de upplever 
arbetsbelastningen, arbetsklimatet och den höga 
personalomsättningen. De beskriver även hur relationen 
till den övergripande organisationen och till andra 
projekt på Fryshuset påverkar arbetsförhållandena inom 
United Sisters. 

8.1.1. Arbetsbelastningen
I den tidigare utvärderingen (Koch 2005) visar 
resultaten att arbetsbelastningen bland de anställda i 
projektet var hög. Det framgår av intervjuerna i den 
här studien att det har funnits en tradition där alla 
i verksamheten har arbetat mer är heltid, men att 
situationen på senare tid har förbättrats. Emellertid 
uppger samtliga anställda att de periodvis fortfarande 
har en mycket hög arbetsbelastning, vilket beror på 
att det ständigt dyker upp oplanerade saker såsom 
studiebesök, större arrangemang etcetera. Dessutom 
ökar arbetsbelastningen inför särskilda händelser, 
till exempel årsredovisningar och då det är dags att 
söka pengar. Flera av de intervjuade påpekar dock 
att hög arbetsbelastning är vanligt inom den civila 
sektorn och att de på United Sisters inte har en högre 
arbetsbelastning än i andra projekt. I Stockholm 
uppger de anställda att de har ansträngt sig för att 
sänka arbetsbelastningen och strävar efter färre 
övertidstimmar. Sedan den tidigare utvärderingen har 
belastningen i Stockholm lättat, framförallt på grund 

av att fler personer har anställts i projektet. Enligt de 
anställda har ett sätt att sänka arbetsbelastningen i 
Stockholmsavdelningen varit att tydliggöra vem som 
ska göra vad i projektet. De säger att det finns en 
tydligare arbetsfördelning mellan tjänsterna jämfört 
med hur det var vid tiden för Kochs utvärdering, vilket 
innebär att alla anställda numera vet vem som ska göra 
vad och var gränsen går för deras egen arbetsroll. De 
säger även att ledningen har arbetat med att strukturera 
verksamheten genom att införa handledning, 
veckomöten, månadsmöten och kvartssamtal. 
Flera av de anställda säger dock att tjänsten som 
projektledare för grupp- och coachverksamheten 
innebär en högre arbetsbelastning eftersom kontakt 
med och handledning av volontärerna är tidskrävande 
och det kan upplevas som splittrande att ansvara för 
två verksamheter. Av intervjuerna med anställda på 
lokalavdelningarna framgår dock att anledningen till att 
arbetsbelastningen ofta är alltför hög där är att de är för 
få anställda på varje ort. 

8.1.2. Arbetsklimatet
Flera av de intervjuade i Stockholm berättade att 
det vid tiden för den tidigare utvärderingen (Koch 
2005) var ett dåligt arbetsklimat i arbetsgruppen. I 
den här studien beskriver en anställd i Stockholm 
arbetsklimatet innan organisationsförändringarna 
2006, som ”kaotiskt” och ”uppgivet”. En annan 
anställd i Stockholm säger att det tidigare var 
”mycket konflikter i arbetsgruppen”. Ytterligare en 
av de intervjuade säger att det dåliga arbetsklimatet 
berodde på att personkemin mellan de anställda i 
projektet inte stämde och att det var dålig stämning 
i personalgruppen. Samtliga anställda i Stockholm 
säger att arbetsgruppen på senare tid har arbetat för 
att utveckla ett positivt arbetsklimat, och att de nu 
har ett väl fungerande samarbete. De berättar att de 
tar upp eventuella problem i arbetsgruppen under 
regelbundna veckomöten. Samtliga intervjuade säger 
att det är viktigt att uppleva att de tillhör en gemensam 
organisation trots avståndet mellan lokalavdelningarna. 
De talar om arbetsklimatet och relationen mellan de 
anställda i landet i uteslutande i positiva ordalag. Flera 
av de intervjuade säger att de ofta kontaktar anställda 
på andra orter för råd och inspiration. Samtliga uppger 
att de upplever en stark samhörighet inom projektet 
oavsett var i Sverige de befinner sig. 

8.1.3. Personalomsättning
Den tidigare utvärderingen (Koch 2005) visar att 
personalomsättningen inom verksamheten varit 
hög. Det är den fortfarande. Under de två år som 
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föreliggande studie har pågått har fyra anställda lämnat 
sina tjänster för andra uppdrag och ytterligare tre har 
varit långtidslediga. Flera av de anställda säger dock att 
den tidigare personalomsättningen berodde på den höga 
arbetsbelastningen och det dåliga arbetsklimatet, men 
att det på senare tid istället har handlat om erbjudanden 
om annan sysselsättning eller föräldraledighet. 

Flera anställda säger att det krävs passion och en 
flexibel personlighet för att arbeta med projektarbete 
av detta slag, och om man inte har det så slutar man. 
Att vara projektanställd påverkar även privatlivet 
eftersom anställningarna beslutas ett år i taget och 
innebär en ekonomisk osäkerhet. Enligt de anställda 
leder osäkerheten till ökad personalomsättning i alla 
projekt av den här typen. Dessutom nämner flera 
intervjuade att lönen är mycket låg, vilket leder till att 
andra erbjudanden kan verka lockande. Flera anställda 
säger att de upplever den höga personalomsättningen 
som problematisk eftersom verksamheten förlorar i 
kontinuitet.  

Jag upplever absolut att det har varit ett 
problem. Det blir ju avbrott hela tiden. 
Precis när man kommer igång så är det 
någon som ska sticka och då får man 
börja om. Eftersom jag har varit här hela 
tiden har jag fått vara den röda tråden, 
då sväller arbetet hela tiden. Det har ju 
varit mycket mer arbetsbelastat, än om det 
hade varit samma personer hela tiden.

En anställd säger att den höga personalomsättningen 
innebär att man inom projektet måste motverka 
att verksamheten blir individbaserad, det vill säga 
att det är individer som knyter kontakter och inte 
organisationen i stort. I en individbaserad organisation 
försvinner viktiga nätverk när en individ slutar eller 
blir långledig, och den som nyanställs får börja 
med att knyta nya kontakter, vilket ställer högre 
krav på dokumentation. Intervjuerna vittnar om 
att de problem som Koch (2005) lyfter fram i sin 
utvärdering när det gäller dokumentation av metoder 
och kunskapsöverföring delvis fortfarande är aktuella. 
Eftersom personalomsättningen alltjämt är hög kvarstår 
behovet av nedtecknade metoder och ett fungerande 
arkiv för att motverka att kunskapen är knyten till 
enskilda personer. Det saknas fortfarande till stora 
delar ett system för dokumentationen.

8.1.4. Fryshuset
United Sisters är en av flera verksamheter som 
är organiserade under Fryshuset. Det innebär att 

Fryshusets övergripande organisation och interna 
struktur påverkar projektet och dess anställda. Flera 
anställda säger att de genom att tillhöra Fryshuset 
vinner flera fördelar. Det är ett känt namn som lockar 
många ungdomar. Några av de anställda säger dock 
att det ibland ”ligger dem i fatet” att tillhöra Fryshuset 
eftersom det inte uteslutande har ett gott rykte.

Under intervjuerna tar flera av de anställda både 
i Stockholm och i övriga landet upp relationen 
med Fryshuset. De säger att det finns brister i den 
övergripande organisationen, vilket har lett till 
vantrivsel och hög personalomsättning inom samtliga 
Fryshusprojekt. Flera av de intervjuade uppger att det 
har varit turbulent och att många som arbetar i olika 
projekt upplever att de har saknat stöd från chefer och 
administration i den övergripande organisationen. Flera 
av de intervjuade berättar att feministiska frågor inte 
får något utrymme i diskussionerna kring Fryshuset 
och dess framtid. De uppger att de är besvikna över 
att stämningen är så traditionellt manlig. En av de 
anställda säger så här:

Jag tycker att tjejfrågor och feministiska 
frågor skulle ha en starkare ställning 
inom huset, Fryshuset… På något sätt 
hade jag hoppats på när jag började 
här att Fryshuset var ett ställe som hade 
koll på feminism och hade det lite mer 
förspänt än en vanlig arbetsplats. Men det 
känns som att det är ganska gubbigt här 
och inte en gynnsam miljö för feministiska 
frågor. Det är jag lite besviken på. Jag 
tror att andra människor tror att det är en 
bättre miljö än vad det är. Ibland känns 
det lite som att jobba i motvind. Andra 
projekt gör så här och vad gör vi. Då 
backar Fryshuset: ”- Vi vill inte använda 
ordet feminist och vi är inte feminister”. 
Man har inget stöd. 

Flera av de anställda tar upp att Fryshuset fokuserar 
på verksamheter som riktar sig till killar. Lugna Gatan 
nämns vid flera tillfällen som en verksamhet med fokus 
på ”killproblem”, och anställda säger att arbetet med 
kriminellt belastade killar av Fryshusets organisation 
betraktas som viktigare än att arbetet med tjejer och 
tjejers problem. 

Men de här killarna som inte kan prata 
och har varit kriminella och fortfarande 
till viss del kanske är det, de kan man 
höja till skyarna. Det är något som jag 
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inte tycker är kul. Det förstod jag inte när 
jag började. Så jag gick in med en känsla 
av att vi är skitviktiga och dö-bra. Och 
det är jag glad för, för då tar man ju den 
plats man tror att man har. Men så är det 
ju inte. Och det tycker jag är dåligt för då 
speglar vi ju samhället. Vi som ska vara 
motsatsen. Och då pratar jag inte om 
United Sisters utan om Frysen.

Resultat i tidigare studier visar att ungdomsverksamhet 
ofta riktar sig till killar. Fryshuset fick kritik för detta 
redan i början av 1990-talet, vilket ledde till att tjej-
verksamheten som sedermera blev United Sisters star-
tades upp. Enligt flera av de anställda i United Sisters 
kvarstår fortfarande förhållandet genom att verksamhet 
som riktas mot killar får företräde och att det förkom-
mer ett osynliggörande av feministiska frågor. 

8.2. Om metoden
Under intervjuerna återkom de anställda vid upprepade 
tillfällen till spörsmål som kan kopplas till United 
Sisters metod. I detta avsnitt presenteras de anställdas 
beskrivningar av separatistisk tjejverksamhet i 
allmänhet samt av hur de upplever verksamhetens 
syfte och feministiska utgångspunkt. Det framkom 
även synpunkter som hade att göra med ideellt arbete. 
Slutligen presenteras de anställdas uppfattning om vad 
som är unikt med United Sisters metod.

8.2.1. Separatistisk tjejverksamhet
Alla anställda inom United Sisters är överrens om att 
separatistisk tjejverksamhet behövs, och de beskriver 
tjejverksamhet uteslutande som positivt. Flera av de 
anställda anser att det finns ”tjejiga” och ”killiga” 
aktiviteter. De säger att tjejerna i gruppverksamheten 
inte enbart får tillgång till aktiviteter som traditionellt 
kan beskrivas som ”tjejiga” utan även sådana som 
kan betraktas som ”killiga”, till exempel skateboard, 
klättring och go-cart, och att de därmed ges möjlighet 
att våga ta för sig av aktiviteter där killar dominerar. 
Samtliga anställda tar under intervjuerna upp problemet 
med att killar ofta tar över i könsblandade grupper 
och att tjejverksamhet innebär att tjejer stärks så att de 
kan ta mer plats i verksamheter där killar ingår. Flera 
av de anställda säger att separatistisk tjejverksamhet 
är bra för att det väger upp de manligt dominerade 
projekt som redan finns, och de nämner återigen Lugna 
Gatan. De anser att tjejverksamheten utgör ett viktigt 
komplement till annan verksamhet inom den egna 
organisationen. Majoriteten av de intervjuade säger 
att separatistisk tjejverksamhet kan betraktas som en 

frizon för tjejer. De beskriver denna frizon som en plats 
där de inte behöver hävda sig gentemot omgivningens 
krav på hur tjejer ska vara.

Tjejerna säger till mig att det är så skönt 
att komma till en frizon. Jag behöver inte 
en roll av att vara tuff och spela stark. Att 
vara på ett visst sätt för att bli accepterad 
för den jag är. Utan här kommer jag in 
sätter mig ned och kan känna att… Kan 
sätta mig eller slänga mig i soffan och 
bara rapa och gud vad gott det hade 
varit med en macka. Komma ifrån den 
där bilden massmedia har av tjejer som 
pimpinätta, inte fisa, inte rapa, inte äta. 
Det är vad tjejerna själva säger när jag 
pratar med dem. Att de får en frizon och 
får komma och bara vara. Här är det 
faktiskt okej att bara vara. 

Emellertid beskriver flera av de anställda den paradox 
som är inbyggd i all verksamhet som enbart vänder 
sig till tjejer och som innebär att verksamheten 
syftar till att motverka diskriminering på grund av 
kön och uppdelningen mellan tjejer och killar, men 
för att hindra detta krävs ett separat forum för tjejer. 
Verksamheten arbetar således för att avskaffa sig 
själv. Målet är att i framtiden inte behöva finnas i 
nuvarande skepnad med separata tjejgrupper utan 
att kunna arbeta med könsblandade grupper. Två 
anställda säger att separatistisk tjejverksamhet är viktig 
eftersom det förkommer att tjejer som lever under 
hedersrelaterade förhållanden för sina föräldrar inte 
tillåts delta i sammanhang där det vistas killar eller 
män. Tjejverksamhet möjliggör för dessa tjejer att delta. 
En av dem säger att det händer att de måste lova vissa 
föräldrar att alla som arbetar och deltar i projektet är 
kvinnor. Hon tar även upp att vissa tjejer kontrolleras 
av sina bröder och att tjejverksamheten ger dem eget 
utrymme, fritt från kontroll. En av de anställda säger 
att tjejverksamheten är viktig för att den ger tjejer 
möjlighet att utveckla sin kvinnliga identitet, vilket 
de kan få hjälp med genom kvinnliga förebilder. En 
anställd säger att det är paradoxalt att massmedia ofta 
talar om hur tjejer mår dåligt samtidigt som det inte 
satsas pengar på att göra något åt det. Hon anser att 
det är frustrerande att verksamheter som jobbar med 
tjejer ofta måste vara beroende av sina bidragsgivares 
välvilja.

Det finns trots allt problem med 
pengabiten. Det är i killverksamheten 
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som pengarna stoppas in. Det finns ett 
samhällsintresse av att killar mår bra och 
inte begår brott. Många är positiva till 
sådan verksamhet och sätter in pengar. 
Att tjejer mår så dåligt att de skär sig, 
svälter sig själva, är tysta, hamnar 
utanför. Det finns inget vinstintresse.

Ingen av de intervjuade har konfronterats med eller 
stött på ett kritiskt förhållningssätt gentemot själva 
konceptet med separatistisk tjejverksamhet. De håller 
inte med om den kritik som riktas mot tjejverksamhet i 
tidigare forskning (jmf Börjesson 1998). 

8.2.2. Att stärka självkänslan
Enligt målbeskrivningarna är United Sisters 
övergripande syfte att stärka unga tjejers självkänsla 
och självförtroende. Detta uppger även samtliga 
anställda vara det huvudsakliga syftet med 
verksamheten. 

För det är ju det det handlar om… 
Att stärka tjejen i könsblandade 
sammanhang. – ”Nu är det faktiskt min 
tur att spela pingis!” 

De anställda har svårt att svara på vilka metoder 
de använder när de arbetar med att stärka tjejernas 
självkänsla. Flera anställda tar upp att detta mål 
uppnås genom att de får utrymme och blir sedda 
av vuxna. Andra säger att United Sisters koncept 
främst handlar om att stödja tjejerna i deras åsikter 
och att ge dem möjlighet att diskutera tankar och 
erfarenheter för att möjliggöra självreflektion. 
Detta görs genom att deltagarna får möjlighet att 
möta andra tjejers tankar. På så vis får de inte bara 
möjlighet att bemöta annorlunda åsikter utan även att 
prova nya tankebanor. 

Ett annat sätt att stärka tjejernas självkänsla är 
att medvetandegöra dem om ojämlika förhållanden 
mellan tjejer och killar, någonting som ligger till 
grund för den empowermentmetod som beskrivs i 
teoriavsnittet. Ett par av de anställda tar upp vikten av 
att medvetandegöra tjejerna om ojämlika strukturer i 
samhället medan andra säger att de inte är intresserade 
av att tala om jämställdhet och jämlikhet.

Övningar som stärker självkänslan används i hela 
verksamheten, det vill säga gruppverksamheten, 
coachverksamheten och Night Patrol. En anställd 
beskriver ”ljusrundan”, en övning som används 
i tjejgrupperna. Det är samma övning som inom 
Night Patrol kallas ”må-bra-runda” eller av tjejerna 

i gruppverksamheten som ”nallerunda”, eftersom de 
skickar runt en nalle.  

Det är svårt att beskriva vad vi egentligen 
gör. Men egentligen är det ganska enkelt 
att vara någon och att bli sedd som någon 
och att känna sig som någon. Att komma 
hit och känna att man inte behöver skrika 
och hoppa för att någon ska se mig. En så 
enkel grej som ljusrundan. Man skickar 
runt ett ljus eller sten eller någonting 
och alla får utrymme att säga någonting. 
Varje gång tjejerna kommer hit så vet 
de att de får sitt utrymme. Att bara sitta 
och vara trygg i det att min tid kommer 
eller mitt utrymme kommer. Det gör ju 
att det skapas en enormt mer tillåtande 
atmosfär… 

En annan anställd berättar att hon tidigare har lett 
övningar där de har diskuterat vissa nedsättande ord 
som tjejerna använder. Hon säger att det påverkar 
självkänslan negativt att ständigt höra nedsättande 
kommentarer och det är viktigt för självkänslan att 
diskutera vilka ord som används. En annan nämner 
att det är bra om tjejerna får möjlighet att prova olika 
fritidsaktiviteter, till exempel klättring och boxning. 
Hon anser att en positiv bieffekt blir att tjejernas 
intresse för ungdomsaktiviteter utanför United Sisters 
vaknar. 

Ett problem med syftet att stärka tjejers självkänsla 
är, enligt flera anställda, att resultatet inte går att mäta. 
Frågan de ställer sig är hur man mäter något sådant. 

Så här i början, vad är det man tittar 
på, hur är kvalitén och hur räknar man 
på det? Vilket tidsperspektiv har man? 
Nu gick det ju bra för de här tio tjejerna, 
nu behöver vi inte sätta dem i fängelse. 
Hur mycket bättre mår man av att gå i en 
tjejgrupp? Hur räknar man ut det?  Det 
är ju så uppenbart att det är bra. Men är 
man för siffror och statistik så kan det ju 
vara svårt. Däremot är det inte så svårt 
att motivera varför det behövs.

Samtliga anställda tror att United Sisters verksamhet 
uppnår målet att stärka tjejernas självkänsla. Under 
intervjuerna framförs flera enskilda exempel på tjejer 
som det har gått bra för och där de intervjuade anser att 
de har lyckats. De flesta handlar om blyga och osäkra 
tjejer som börjar ta utrymme och vågar tala inför andra 



SYSTRAR, FÖRENA ER! En utvärdering av United Sisters, en tjejverksamhet i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö 47

i grupp. Andra exempel visar att tjejerna får nya viktiga 
insikter om sig själva och sin omgivning. 

8.2.3. Projektets feministiska 
värdegrund
I projektbeskrivningen står det att United Sisters 
verksamhet kretsar kring ett ”jämställdhetsideal 
med starkt feministisk värdegrund” (United Sisters 
2006c, sidan 2) men att detta inte innebär att alla i 
verksamheten behöver kalla sig för feminister. Under 
United Sisters första riksmöte diskuterades begreppet 
feminism och huruvida det skulle ingå i projektets 
målformulering eller inte. Diskussionerna landade i att 
verksamheten officiellt har en feministisk värdegrund. 

Under intervjuerna säger flera av de anställda att det 
är problematiskt att feminismen har fått en så negativ 
klang och att man måste återerövra begreppet. Det är 
därför viktigt att stå för att projektet är feministiskt 
och att nämna det i projektbeskrivningen. Den negativa 
stämpeln har lett till att många har tagit avstånd från 
detta begrepp. Även inom den egna organisationen, 
Fryshuset, förekommer motsättningar mot att begreppet 
används.

Ett par av de anställda säger att man i 
projektbeskrivningen borde förtydliga vad som 
menas med feminism eftersom det finns så många 
olika feministiska inriktningar. Av målformuleringen 
framgår dock att det innebär att United Sisters ”vill 
försöka arbeta för ett jämställt samhälle där killar och 
tjejer har samma möjligheter, skyldigheter och rätt” 
(United Sisters 2006c, sidan 2). När de anställda talar 
om feminism är samtliga eniga om denna definition. 

Samtliga intervjuade beskriver sig själva som 
feminister men att volontärer och deltagare inte 
behöver vara feminister för att vara med i projektet. 
Flera säger dock att de skulle vilja att alla tjejer vore 
feminister och att de stod för det, men att det tyvärr 
inte är någonting som tilltalar så många unga idag. 
Samtliga anställda tror att kunskapen om feminism och 
jämställdhet varierar mellan volontärerna. Vissa säger 
att de inte tror att frågan diskuteras med deltagarna 
i verksamheten alls medan andra säger att de tror 
att det ofta kommer upp frågor om feminism och 
jämställdhet i tjejgrupperna och att det ofta handlar om 
att medvetandegöra tjejerna om ojämlika förhållanden.

Det kommer alltid upp frågor om 
jämställdhet, som varför får kvinnor 
betalar mer hos frisören än män. Och de 
där diskussionerna har vi konstant. Det 
är konstanta diskussioner och att göra 
tjejerna medvetna om jämställdhet och 

jämlikhet. Det känns som att det är det vi 
jobbar med mycket. Att medvetandegöra. 
Hur media påverkar oss och hur 
samhället ser ut. 

Enligt målformuleringen och projektbeskrivningen 
borde samtliga volontärer arbeta för att medvetandegöra 
tjejerna om könsmaktstrukturer i samhället. De 
anställda säger dock det här är någonting som helt och 
hållet beror på volontärernas egna kunskaper i ämnet. 

8.2.4. Det ideella konceptet
United Sisters verksamhet bygger till stor del på 
frivillighet eftersom alla gruppledare, coacher och 
nattvandrare arbetar ideellt i projektet. Samtliga 
intervjuade lyfter fram positiva aspekter med att 
verksamheten bygger på ideella krafter. De säger 
till exempel att det är viktigt med ideellt arbete 
eftersom det ger positiva signaler till tjejerna. En av de 
intervjuade anser att ideell verksamhet utgör en motvikt 
till samhällets materialism, vilket är viktigt i arbetet 
med ungdomar idag. Flera av de anställda säger att 
det ideella konceptet leder till att verksamheten fångar 
upp engagerade kvinnor som själva väljer att arbeta i 
projektet på sin fritid. De beskriver ofta volontärerna 
som eldsjälar och att United Sisters verksamhet inte 
kunna vara lika omfattande utan dem.

Nackdelen med ideellt arbete är att verksamheten 
blir sårbar eftersom allt hänger på att volontärerna 
är aktiva. Flera av de anställda säger att det händer 
att volontärer hoppar av projektet därför att det inte 
var som de hade tänkt sig och att de ständigt måste 
motiveras att stanna. De säger att de genom att ge 
volontärerna inspirerande utbildning och fortbildning 
motiveras att stanna. Ett par av dem säger att det 
ställs höga krav på att innehållet i utbildningen känns 
utvecklande och intressant för deltagarna.

De anställda tycker dock att det är viktigt att det 
finns avlönade personer som håller i den övergripande 
verksamheten. En av de anställda säger att hon anser att 
det borde vara viktigt för kvalitetssäkringen att de som 
anställs i projektet till exempel är utbildade socionomer 
eller fritidspedagoger. Så är det inte för närvarande och 
hon anser att detta borde vara ett naturligt steg att ta för 
att öka verksamhetens kvalitet. 

8.2.5. Det unika med United Sisters
Flera anställda uppger att de tycker att det mest unika 
med United Sisters är att det finns lång erfarenhet 
och mycket samlad kunskap om att arbeta med tjejer i 
projektet. Dessa erfarenheter och kunskaper finns delvis 
dokumenterade i tjejgrupp- och tjejcoachmaterialet. 
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Tidigare studier visar att tjejverksamhet ofta riktar 
sig till speciella grupper av tjejer, exempelvis ”tjejer 
i riskzonen” eller ”invandrartjejer”. Det gör inte 
United Sisters, vilket flera anställda lyfter fram som 
unikt. De anser att det eftersom det samlas tjejer med 
varierad bakgrund och erfarenhet skapas unika möten 
mellan väldigt olika tjejer som aldrig skulle ha fått 
möjlighet att träffas i andra sammanhang. En annan 
unik aspekt som lyfts fram av ett par anställda är att 
aktivt sträva efter ökad jämställdhet och jämlikhet. 
En anställd uppger att det unika med United Sisters 
är kombinationen av avlönade projektledare och 
volontärer. Hon anser att verksamheten därmed blir 
mer professionell och stabil. 

Sammanfattningsvis lyfter de anställda fram flera 
olika aspekter kring vad som är unikt med United 
Sisters verksamhet. De är dock eniga om att det som 
är mest unikt är den långa erfarenheten av att arbeta 
med tjejer, att det finns nedskriven dokumentation, att 
verksamheten är öppen för alla tjejer, vilket skapar 
unika möten mellan tjejer med varierad bakgrund, samt 
att de finns en strävan i riktning mot ökad jämställdhet 
och jämlikhet. 

8.3. Om verksamheten
United Sisters verksamhet bygger på volontärers 
frivilliga arbete. I detta avsnitt presenteras hur de 
anställda i United Sisters beskriver att volontärerna 
rekryteras, utbildas och arbetar. Därpå följer ett 
avsnitt om hur de beskriver målgruppen, hur tjejerna 
rekryteras och värdet av att delta i verksamheten. 
Presentationen fokuserar främst på tjejgrupp- och 
tjejcoachverksamheten eftersom denna verksamhet 
finns på samtliga lokalavdelningar. 

8.3.1. Volontärerna
För att få in volontärer i verksamheten krävs ett aktivt 
rekryteringsarbete. I Stockholm, Göteborg och Uppsala 
säger de anställda att volontärerna främst rekryteras via 
Volontärbyrån1. Den verksamhetsansvariga i Malmö 
säger att de främst rekryteras genom det kvinnliga 
internetbaserade nätverket ”Göran2”. Samtliga orter 
använder även hemsidan och massutskick. Anställda 
på samtliga lokalavdelningar uppger att intresset för 

1  Syftet med volontärbyrån är att underlätta kontakten 
mellan volontärer och frivilligorganisationer. 
Volontärbyråns webbplats används av volontärer och 
ideella organisationer i hela landet (www.volontarbyran.
org).

2  ”Göran” är det största kvinnliga internetbaserade 
nätverket i Sydsverige. År 2004 fanns det fler män på 
VD-positioner i Sverige som hette Göran än det fanns 
kvinnor, därav namnet (www.natverketgoran.com).  

verksamheten är stort. De som intresserar sig för 
att bli volontärer lämnar i ett första steg uppgifter 
om sig själva och sin bakgrund genom att fylla i ett 
frågeformulär. Sedan vidtar en urvalsprocess och därpå 
intervjuas de som blir kvar. Alla anställda säger att 
det kan vara en svår avvägning att avgöra vilka som 
är lämpliga för uppgiften. De anställda i Göteborg 
och Uppsala menar att det är en fördel att vara två vid 
rekryteringen eftersom man då kan diskutera med 
varandra. Flera anställda uppger att volontärernas 
lämplighet hänger samman med huruvida de har 
bearbetat och reflekterat över sin egen ungdomstid. 
De säger att det är en fördel om volontärerna har egen 
erfarenhet av viss problematik men att de måste vara 
stabila för att komma i fråga. En anställd tar upp ett 
tydligt exempel på detta.

Så det är viktigt att ledarna är bra och 
att de är stabila… som en av våra ledare 
hon har skurit sig själv och försökt begå 
självmord men idag är superstabil och 
en superbra tjej. Hon blev inte skrämd på 
lägret när det var en tjej som satt och skar 
sig där på natten. Utan då tog hon itu med 
det. Sedan pratade hon med mig och jag har 
pratat vidare med BUP och socialen och så 
vidare. Sådana bitar tycker jag är viktigt.

I samtliga städer säger de anställda att volontärerna 
ofta är kvinnor som studerar eller yrkesarbetar med 
vård eller social omsorg, exempelvis genusstuderande 
sjuksköterskor, fritidsledare och socionomer. De 
kan också vara framgångsrika affärskvinnor såsom 
egna företagare eller chefer.  Samtliga anställda 
beskriver volontärerna som mycket starka, engagerade, 
kompetenta och medvetna, vilket leder till att det ställs 
krav på att projektet och utbildningen ska uppfylla 
vissa villkor för att vara stimulerande. Den typiska 
volontären beskrivs som en mycket aktiv person. Det 
finns en uppenbar baksida med att det är så aktiva och 
engagerade kvinnor som söker sig till verksamheten, 
men det innebär att avhoppen på grund av tidsbrist 
är hög. De anställda säger även att den höga andelen 
studenter medför problem med avhopp eftersom många 
väljer att hoppa av projektet när de slutar studera. Ett 
annat problem som lyfts fram under intervjuerna är 
den rekryteringsprocess som leder till att det främst 
är kvinnor med svensk bakgrund som söker sig till 
verksamheten. En av de anställda tror att detta skulle 
förändras genom en mer riktad rekryteringsprocess. 
Hon säger att det är viktigt att fånga ”fler coacher 
med invandrarbakgrund så att vi kan attrahera fler 
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tjejer med invandrarbakgrund”. I Göteborg säger de 
anställda dock att volontärerna har en blandad etnisk 
bakgrund. 

8.3.2. Målgruppen
I samtliga städer uppger anställda att tjejer rekryteras 
till gruppverksamheten genom att projektledarna 
informerar om verksamheten på högstadieskolor och 
vid olika ungdomsarrangemang. I Stockholm rekryteras 
de även i stor utsträckning via hemsidan, vilket inte 
är inte lika vanligt i de övriga städerna. De anställda 
tror att det kan bero på att hemsidan inte är upplagd 
på ett bra sätt när det gäller information om United 
Sisters utanför Stockholm. De säger att det är svårt 
att leta sig fram till lokalavdelningarnas verksamhet 
och att hemsidan därför bör omstruktureras. Enligt 
anställda i Göteborg och Malmö slussas tjejer ofta till 
gruppverksamheten av vuxna i de ungas omgivning, till 
exempel fältassistenter och fritidsledare, eftersom man 
i sitt informationsarbete prioriterar vuxna som arbetar 
med ungdomar.
Anställda i samtliga städer säger att intresset för 
coachverksamheten är stort och att det inte är rimligt 
att bedriva en utåtriktad rekrytering eftersom det 
skulle vara omöjligt att tillfredsställa intresset. 
Istället handplockas tjejer med särskilda behov till 
coachverksamheten av skolpersonal, fritidsledare och 
socialtjänst. Även om coachverksamheten är öppen för 
alla tjejer så har de tjejer som deltar enligt de anställda 
ofta större behov och en högre grad av problematik än i 
gruppverksamheten. 

  Vilka tjejer som söker sig till gruppverksamheten 
varierar något mellan städerna i landet. I Stockholm har 
det, enligt de anställda, inte gjorts riktade satsningar 
mot vissa målgrupper.

Jag tror att vi har varit lite slappa när 
det gäller tjejerna till tjejgruppprojektet 
men det har liksom gått så bra. Vi har 
fått in tillräckligt med tjejer. Så vi har inte 
behövt göra någon större satsning på det. 
Vilket ju blir lite dumt ur det perspektivet, 
då har vi ju liksom tagit in de tjejer i 
verksamheten som har sökt hit till oss och 
inte behövt ta in nya målgrupper.

De tjejer som söker sig till tjejgruppverksamheten i 
Stockholm har, enligt de intervjuade, olika bakgrund, 
men en viktig målgrupp saknas, nämligen tjejer med 
utländsk bakgrund. Man har tidigare varit bättre på att 
fånga upp dessa tjejer, och de anställda vet inte vad det 
beror på att de inte längre söker sig dit. De är medvetna 

om att tjejer med utländsk bakgrund söker sig till 
verksamheterna i övriga landet. En möjlig anledning 
som framkom under intervjuerna är att dessa tjejer 
kanske inte får åka till Fryshuset för sina föräldrar. Å 
andra sidan säger en av de anställda att det tidigare har 
varit fler tjejer med utländsk bakgrund i verksamheten 
och att det för närvarande är många som spelar basket 
på Fryshuset. 

I de övriga städerna är det mer blandat när det gäller 
etnisk bakgrund. I Uppsala säger projektledaren att 
det är vanligt att tjejer med utländsk bakgrund vill ha 
en coach för att få hjälp med läxorna, vilket de inte 
kan få hemma på grund av föräldrarnas bristande 
språkkunskaper. I samtliga städer utanför Stockholm 
berättar projektledarna att de har tjejer som lever under 
hedersrelaterat förtryck i verksamheten. I Göteborg 
anser de anställda att det är viktigt att bedriva en 
aktiv rekrytering om United Sisters ska kunna leva 
upp till sina mål med mixade tjejgrupper när det 
gäller bostadsområde, socioekonomiska förhållanden 
och etnicitet. I Göteborg har dock de flesta tjejer i 
tjejgrupperna utländsk bakgrund. 

  Den främsta orsaken till att tjejerna söker sig 
till tjejgrupperna är enligt samtliga anställda att de 
vill lära känna andra tjejer och skaffa nya vänner. 
Enligt anställda i Göteborg och Malmö är det främst 
tjejer med sociala problem som deltar i coach- och 
gruppverksamheten. Flera anställda säger att det som 
är specifikt för de tjejer som deltar i verksamheten i 
Malmö är att majoriteten har en svårare social eller 
psykisk problematik än i de övriga städerna. Den 
verksamhetsansvariga i Malmö håller med om det och 
säger att man medvetet har rekryterat tjejer som har en 
svårare problematik.

Det kan vara att man är väldigt blyg. Att 
man är utagerande. Skär sig. Anorexi… 
Många av dem har det också väldigt, 
väldigt struligt. Två stycken blev flyttade 
till fosterfamilj. En annan har pappan i 
fängelse. Så det är mycket sådana bitar 
och är det väldigt stökigt runt omkring… 
Jag tror att det är många som har det 
lite tyngre än på de andra ställena. Och 
att det är med redan ifrån början. De 
andra har berättat att det är något som 
kan komma fram med tiden att det finns 
något problem i familjen. Jag bara: Oj, 
alltså det finns med redan från början när 
tjejerna kommer hit här, så det är inget 
som kanske uppdagas. Både i grupperna 
och coachverksamheten. 
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En farhåga som en av projektledarna uttrycker är 
att det kan bli svårt att möta tjejernas skilda behov. 
I tjejgrupperna samlas tjejer med en mängd olika 
problem. Det måste ledarna kunna bemöta, och de 
måste kunna tillgodose deras behov.

8.3.3. Tjejgruppverksamheten
I tjejgruppverksamheten samlas tjejer för att diskutera 
olika frågor och teman. Samtliga anställda i United 
Sisters säger att verksamheten är viktig ”för att stärka 
tjejerna i sina åsikter” och för att de genom andra 
gruppdeltagare ska få ”möjlighet att se saker ur ett 
nytt perspektiv”. Samtliga anställda tar upp det positiva 
som händer deltagarna i projektet. Flera av dem säger 
att de utvecklar ”gemenskap, integritet och respekt för 
sig själva och andra” samt en medvetenhet om vad 
de vill och varför de handlar som de gör. De anser att 
gruppverksamheten skapar ett förändrat tankesätt hos 
de tjejer som deltar. Dessutom får tjejerna möjlighet att 
fördjupa sig i ämnen som berör dem och deras vardag 
genom framställningar och gestaltning. 

Det förekommer dock vissa problem i samband 
med tjejgruppverksamheten. Två problem som 
samtliga anställda tar upp är att tjejerna inte tar sitt 
ansvar gentemot gruppen och kommer regelbundet 
samt att många hoppar av gruppen på grund av att de 
har så mycket annat att göra. För att lösa problemet 
med tjejer som hoppar av har man fått göra vissa 
förändringar. Tidigare träffades en tjejgrupp under 
två år, men på grund av avhoppen förkortade man 
först tiden till ett år och sedan till en termin. Det 
går att delta i ett helt år, men efter en termin fylls 
gruppen på med nya medlemmar som kompensation 
för avhoppen. I samtliga städer säger de intervjuade 
att de för närvarande har grupper som fungerar väl. I 
Stockholm bedrivs dock under våren 2008 endast en 
tjejgrupp. Det beror enligt de anställda på att intresset 
för tjejgruppverksamheten i Stockholm har svalnat 
under senare år, vilket har resulterat i färre grupper. De 
anställda i Stockholm säger att det krävs en förändring 
för att gruppverksamheten ska överleva där. De tror 
att intresset för verksamheten i Stockholm minskar på 
grund av att tjejerna har svårt att ta sig till Fryshuset. 

I samtliga städer bedriver man gruppverksamhet i 
United Sisters lokaler som ligger centralt i respektive 
stad. I Göteborg och Uppsala har man även tjejgrupper 
lokalt på fritidsgårdar i förorter och stadsdelar. I 
Göteborg är tanken att gruppverksamhet för yngre 
tjejer i högstadieåldern hålls på fritidsgårdarna, och 
när tjejerna blir äldre och börjar i gymnasiet flyttar 
gruppen in till United Sisters lokaler i centrala 
Göteborg. Enligt de anställda är fördelen med att ha 

gruppverksamheten utspridd på lokala fritidsgårdar att 
man fångar upp yngre tjejer och tjejer med utländsk 
bakgrund som inte får åka in till centrum på kvällarna 
för sina föräldrar. Nackdelen är att man går miste om 
målet med verksamheten, nämligen att blanda tjejer 
med olika bakgrund. För att uppnå målet med blandade 
tjejgrupper krävs att gruppverksamheten bedrivs 
centralt så att tjejer från olika stadsdelar och förorter 
kan fångas upp i samma grupper. I förorterna kommer 
tjejer som redan känner varandra, och enligt ett par 
anställda leder det till att de fastnar i gamla roller, 
vilket gör att de inte kan säga vad de vill.  

8.3.4. Tjejcoachverksamheten
Coachverksamheten beskrivs av de anställda 
som ett komplement till Socialtjänstens 
stödpersonsverksamhet. Flera anställda påpekar dock 
att United Sisters inte arbetar med behandling utan 
att coachernas uppgift främst är att vara ett stöd för 
tjejerna i vardagen. Man ser det som ett komplement 
för tjejer som har genomgått behandling. Flera av 
de intervjuade berättar att socialtjänsten ofta hör 
av sig för att de har kontakt med tjejer som skulle 
behöva en coach. Det är stor efterfrågan på coacher. 
En anställd säger att det tar ett halvår att få en coach 
via socialtjänsten och att det därför är viktigt att se 
till att socialtjänsten inte utnyttjar United Sisters 
coacher.  Ett problem med coachverksamheten 
som nämns av flera av de intervjuade är att tjejer 
hoppar av när de väl har fått en coach. Enligt en 
projektledare handlar det tyvärr ofta om just de tjejer 
som verkligen behöver en coach. 

Samtliga intervjuade anser att coachverksamheten 
i övrigt fungerar väl. De tar upp betydelsen av att få 
tillgång till vuxna att prata med. Flera av de intervjuade 
lyfter fram det här som United Sisters kärnverksamhet. 

8.4. Om expansionen
Tidigare beskrevs hur United Sisters har gjort tre försök 
att sprida sin verksamhet till andra delar av landet. I 
detta avsnitt riktas fokus mot de möjligheter och hinder 
som de anställda stött på när det gäller expansionen i 
landet. Innehållet bygger på de anställdas beskrivningar 
av etableringen av United Sisters i Göteborg, Uppsala 
och Malmö. Utsagorna bygger på intervjuer med 
anställda i Stockholm samt i de tre lokalavdelningarna.

8.4.1. Tidigare spridningsförsök
De tidigare försöken att sprida United Sisters 
verksamhet stötte på en hel del problem, och samtliga 
verksamheter förutom den i Göteborg, har lagts 
ned. De anställda nämner flera anledningar till 
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nedläggningarna, bland annat att det främst berodde 
på att dessa verksamheter helt byggde på ideellt arbete, 
det vill säga på ”enstaka eldsjälars insatser”. När 
eldsjälarna valde att sluta fanns det inga efterträdare. 
Den verksamhetsansvariga i Göteborg tror att en av 
orsakerna till att Göteborgsavdelningen lever vidare är 
att KFUM betalade en tjänst på 13 %, vilket räddade 
verksamheten och gjorde den jämförelsevis minde 
sårbar. De anställda anser även att det berodde på att 
de hade kommunens ungdomssatsning med sig, att de 
hade fältassistenter som ansåg att United Sisters var 
viktigt och att de hade ett starkt nätverk av kvinnor. 
De anställda i Stockholm säger att nedläggningarna 
i övriga landet berodde på otydligheter när det gäller 
formen för United Sisters. Flera anställda i Stockholm 
anser att vissa av landets verksamheter förlorade 
kontakten med ursprungstanken. Det innebar att det 
startades verksamheter i United Sisters namn som 
använde sig av tveksamma metoder. De anställda 
säger att gruppverksamheterna utvecklades åt olika 
håll och att det inte fanns någon gemensam metod att 
arbeta utifrån. När United Sisters i Stockholm försökte 
likrikta verksamheten i alla delar av landet blev det 
konflikter kring innehållet.  

  
Vad jag förstår så har det varit ganska 
otydligt kring formen för expansionen. 
De i landet som har nappat på det här 
har ju trott att de ska kunna köra sin 
grej. Bara kalla sig United Sisters och 
utnyttja materialet. Men vi måste ju kunna 
kvalitetssäkra och se att de verkligen lever 
upp till vad vi står för. Därför tror jag att 
det blev kraschar för folk har nästan känt 
sig lite underskattade, ska de behöva bli 
kontrollerade och göra det vi vill. 

Inför den tredje, pågående, expansionen hade United 
Sisters anställda uppmärksammat dessa problem. I 
Stockholm anser de anställda att kvalitetssäkring 
är den främsta vinsten med att organisera 
lokalavdelningarna under Fryshuset. Inför den tredje 
expansionen hade även materialet för tjejgrupper och 
tjejcoacher utvecklats, vilket enligt anställda kommer 
att leda till att man arbetar enligt en gemensam metod 
i hela landet. Det är tydligt att den tredje formen av 
expansion, med en gemensam organisation under 
Fryshuset och avlönade anställda på respektive ort, är 
resurskrävande men ger en mer stabil verksamhet än 
vid tidigare spridningsförsök. 

8.4.2. Inledningsfasen
Flera anställda i de lokala avdelningarna säger att de 
stötte på praktiska problem i samband med uppstart. I 
Uppsala hade man inledningsvis problem med att finna 
lokaler, och verksamheten startades upp på en av de 
anställdas studentrum. De anställda i Uppsala tar upp 
flera problem som de kan identifiera när de ser tillbaka 
på det första året. Svårigheterna bottnade främst i att 
de hade alldeles för mycket att göra, vilket innebar 
att handledningen till volontärerna var bristfällig 
och verksamheten blev oorganiserad. De säger att 
det fanns en otydlighet från ledningen i Stockholm, 
vilket ledde till osäkerhet när det gäller innehållet i 
handledningen till volontärerna. Även i Göteborg och 
Malmö var de anställda tvungna att inledningsvis lösa 
flera praktiska problem. En av de intervjuade hade 
förväntat sig att de skulle får materiellt stöd av United 
Sisters i Stockholm och att verksamheten skulle vara 
mer färdigförankrad när de började.  Vid tiden för den 
andra intervjun med de anställda i lokalavdelningarna 
hade respektive verksamhet funnits i ungefär ett år. 
Samtliga anställda säger vid den andra intervjun, att 
de inledande praktiska problemen hade lösts och att 
de själva hade vant sig vid att verksamheten ibland är 
oorganiserad och att informationen från Stockholm 
kan vara bristfällig. De lyfte istället fram positiva 
aspekter av att de själva hade fått så fria händer när 
det gällde introduktionen av verksamheten på den 
egna orten, eftersom de kunde anpassa verksamheten 
till lokala förutsättningar, vilket gav utrymme för 
utvecklingsmöjligheter när det gäller United Sisters 
metod. 

 Anställda i samtliga lokalavdelningar säger 
att det inledningsvis var viktigt att kartlägga vilka 
organisationer som arbetar med ungdomar, i synnerhet 
med tjejer, i kommunen. Kartläggningen är enligt de 
anställda ett sätt att analysera behovet av United Sisters 
och att förhindra att intressekonflikter uppstår mellan 
verksamheter. Ett andra steg var att informera om 
verksamheten och finna konstruktiva samarbetsformer 
och kontaktnät tillsammans med organisationer och 
myndigheter på orten. 

Det viktigaste i år har varit att informera 
om United Sisters och att vi ska vara med. 
Nätverkande. Nätverkande. Jag har ringt 
runt till alla. Skickat broschyrer. Deltagit 
i nätverksträff med alla som jobbar med 
gymnasieungdomar. Det är viktigt att vara 
ute, man kan inte sitta som en egen ö.... 

De lokala samarbetspartners som de anställda lyfter 
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fram som mest betydelsefulla är personal inom 
andra projekt och organisationer som arbetar med 
ungdomar samt fältassistenter, fritidspedagoger, 
kuratorer, rektorer och socialtjänst. Flera anställda 
uppger att de tror att deras arbete med att skapa 
nätverk har lett till att United Sisters har blivit en 
länk mellan andra organisationer som tidigare inte 
har haft något samarbete. Enligt de anställda är 
samarbete viktigt för att möjliggöra att tjejer kan 
slussas mellan verksamheter beroende på vad de har 
för behov. Samtliga anställda säger att kontakten med 
andra verksamheter, i synnerhet med socialtjänsten, är 
betydelsefull ifall de upptäcker att en tjej som deltar i 
det egna projektet har allvarliga problem och behöver 
en annan typ av stöd.

På samtliga orter anser de intervjuade att de har 
utvecklat goda relationer med andra verksamheter och 
att det inledande arbetet med att starta samarbeten 
och nätverk har gått bra, även om det beskrivs som 
krävande. De anställda säger att United Sisters har 
blivit väl bemötta överallt. Även socialtjänsten beskrivs 
vara nöjd med samarbetet, och flera av de intervjuade 
berättar att socialtjänsten ofta hör av sig och vill slussa 
tjejer till verksamheten. Det tolkar en av de anställda 
som att det har framgått att projektet inte bara är en 
träffpunkt för tjejer, utan att det finns en väl utarbetad 
metod som ligger till grund för verksamheten. Därför 
tror flera av de intervjuade United Sisters står sig i 
konkurrensen med andra projekt. När det gäller Night 
Patrol är de inte lika säkra på att de skulle klara 
konkurrensen i Göteborg och Malmö eftersom det finns 
flera andra nattvandrarprojekt i storstäderna. 

8.4.3. Relationen med ledningen
Anställda i samtliga lokalavdelningar tar upp att 
relationen med United Sisters verksamhetsledning på 
Fryshuset i Stockholm är väsentlig när verksamheten 
startas upp. I Göteborg upplever de anställda att de 
inte fick tillräckligt stöd under inledningsfasen 2005 
som sammanföll med det tidigare spridningsförsöket. 
De anställda i Göteborg säger att det brast i kontakten 
med ledningen just för att Göteborgsverksamheten 
inledningsvis var en avknoppning, en fristående 
organisation som tog över ett färdigt koncept. I 
början av 2006 omorganiserades United Sisters i 
Göteborg till att sortera under Fryshuset i Stockholm. 
Enligt de anställda i Göteborg blev relationen med 
verksamhetsledaren i Stockholm därmed närmre, men 
det dröjde något innan de lyckades hitta en form för 
samarbetet. 

I Uppsala och Malmö har relationen till ledningen 
inledningsvis sett annorlunda ut eftersom de redan 

från början organiserades under Fryshuset, och alla 
har till största delen positiva erfarenheter. Dock 
upplevdes rollfördelningen mellan de anställda på 
lokalavdelningarna och de anställda i Stockholm 
inledningsvis som problematisk. De anställda i 
lokalavdelningarna säger att det till en början var 
svårt att urskilja ansvarsfördelningen, exempelvis när 
det gällde ekonomi- eller samverkansfrågor. Ett par 
av de intervjuade säger att det fortfarande kan vara 
svårt att veta vem som ska ta vissa beslut, om det är de 
själva lokalt eller om de ska vända sig till den centrala 
ledningen i Stockholm. Rollfördelningen försvåras av 
den höga personalomsättningen i ledningsgruppen. 

Det handlar om förtroende. Eller när 
det gäller samverkan. Förra veckan 
kontaktade en fotbollsklubb oss och 
ville ha ett samarbete. Hade det bara 
varit vi här hade vi sagt ja, men nu 
stannade jag till och tänkte jag måste 
kontakta Stockholm. Det blir ett 
fördröjningsmoment. Man kan inte 
bara köra på. Sedan fick vi positiv 
respons från Stockholm och upptäckte 
att de har samarbete med Basketlaget 
08 på Fryshuset. Det handlar främst 
om att vi inte känner varandra väl, 
verksamhetsmässigt. Kommunikationen... 

Samtliga anställda säger att de numera har tät 
kontakt och ett nära samarbete med ledningen. 
Lokalavdelningarnas verksamheter dokumenteras 
genom rapporter, månadsredovisningar, 
verksamhetsbeskrivningar, deltagarnas utvärderingar 
och listor över kontakter som lämnas över till ledningen 
i Stockholm. De formulerar även lokala ansökningar 
tillsammans med verksamhetsledningen och har 
gemensamma riksmöten en gång per år. 

I Uppsala har de anställda utvecklat ett tätare 
samarbete med Stockholm än övriga lokalavdelningar. 
Det har lett till att Uppsala och Stockholm vid flera 
tillfällen har haft gemensamma utbildningar för 
gruppledare och coacher. De anställda i Uppsala 
säger att de inledningsvis haft ett mycket stort stöd av 
Stockholm, vilket har underlättats av att de geografiskt 
befinner sig nära. Det faktum att verksamhetsledningen 
befinner i Stockholm beskrivs fungera även för de 
anställda i Göteborg och Malmö. Ett problem som 
de anställda på dessa orter upplever är att de inte har 
möjlighet att delta i aktiviteter som anordnas för de 
anställda på Fryshuset. Ett par anställda säger att 
volontärerna på lokalavdelningarna troligtvis inte 
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upplever att de är en del av Fryshuset i Stockholm. 
De anser att även volontärer från olika delar av landet 
borde få utrymme att möta varandra och utbyta 
erfarenheter. Flera anställda tar även upp att relationen 
med övriga Fryshuset inte är lika god och efterfrågar 
kontakter med andra projekt inom organisationen.

8.4.4. Lokala variationer
Samtliga anställda säger att United Sisters metod 
lämnar utrymme för lokala variationer. Det innebär 
att verksamheten skiljer sig något mellan de fyra 
städerna. Under intervjuerna framkommer flera 
sådana skillnader. En skillnad mellan landets 
lokalavdelningar är utformning och innehåll när det 
gäller utbildningen av volontärer. Utbildningarna 
planeras och organiseras av de anställda på respektive 
ort. Utbildningen i Uppsala har samordnats med den 
i Stockholm och därmed har man ett gemensamt 
upplägg i de båda städerna. Till skillnad från 
övriga städer är utbildningarna för gruppledare 
och coacher helt separerade i Göteborg, och i 
Malmö är lösningsfokuserat arbete genomgående 
integrerat i utbildningen. En annan skillnad är 
att Stockholm och Malmö endast har centralt 
lokaliserad tjejgruppverksamhet, medan Göteborg 
och Uppsala dessutom bedriver verksamhet lokalt i 
förorter och stadsdelar. I Göteborg, som är den äldsta 
lokalavdelningen, har man valt att behålla vissa inslag 
som fanns med i tidigare projektbeskrivningar. Det 
finns därför en manlig förebild kopplad till varje 
tjejgrupp och man avslutar med en utlandsresa. Den 
verksamhetsansvariga i Malmö säger att hon tror att 
det faktum att hon är utbildad socionom har påverkat 
innehållet i Malmöavdelningen på flera sätt. Förutom 
att hon har introducerat ett lösningsfokuserat arbetssätt 
har hon valt att rikta verksamheten till tjejer med 
sociala problem. Det leder även till ett nära arbete med 
socialtjänsten.

Det skulle finnas möjlighet att utveckla en lokal 
profil som skiljer sig avsevärt från grundtanken i 
United Sisters. De anställda säger att det är viktigt 
att föra en diskussion kring hur mycket de lokala 
verksamheterna kan skilja sig från den övriga 
verksamheten och fortfarande kunna kalla sig United 
Sisters. Flera av de intervjuade på lokalavdelningarna 
säger dock att det är viktigt att verksamheten anpassas 
till lokala förutsättningar. Det är därför nödvändigt att 
konceptet går att anpassa till lokala behov. De flesta 
anställda anser att de skillnader som finns mellan 
verksamheterna i landet är någonting som är positivt 
och naturligt. Samtliga intervjuade i lokalavdelningarna 
säger att det är en fördel att det går att sätta sin egen 

prägel på metoden. De uppger att United Sisters 
koncept består av tydliga ramar, vilket är själva styrkan 
i det. Några anställda säger dock att denna flexibilitet 
kan leda till godtycklighet. Mycket beror på vilken syn 
de ansvariga i projektet har till exempel på feminism. 
De anser att de skulle vinna på att standardisera United 
Sisters metod och verksamhet.

Tjejgrupp- och tjejcoachmaterialet är flexibelt, 
vilket har inneburit att samtliga avdelningar i landet 
aktivt har deltagit i utvecklingsarbetet. De anställda 
i Uppsala har en mer feministisk inriktning än de 
övriga avdelningarna, och en av de anställda har läst 
genusvetenskap vid Uppsala universitet. De säger att 
de har påverkat metoden och innehållet i tjejgrupp- 
och tjejcoachmaterialet när det gäller synen på tjejer 
och killar samt att de har antagit en mer feministisk 
utgångspunkt. Den verksamhetsansvariga i Malmö 
är socionom och har erfarenhet av lösningsfokuserat 
arbete och har bidragit med förändringar till materialet 
som går i linje med detta arbetssätt.
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9. DE SAMMANTAGNA 
RESULTATEN

United Sisters målsättning att stärka tjejers självkänsla 
är behäftat med en mängd mätproblem. Samtliga 
informanter, såväl anställda och volontärer som 
deltagare, säger att de tror att målet uppnås samtidigt 
som de uttrycker att det är svårt att mäta vad 
verksamheten verkligen lyckas uppfylla. Tjejerna som 
deltar säger att de upplever att deras självförtroende har 
ökat sedan de började i United Sisters, men att de inte 
är helt säkra på om det beror på verksamheten eller om 
det är något annat i deras liv. Utvärderingsforskningens 
ständiga dilemma är att det är svårt eller till och med 
omöjligt att mäta resultat av sociala interventioner 
eftersom det inte går att säga vad resultaten beror 
på (jmf Webb 2001). Det går dock att generera viss 
kunskap kring vad som fungerar och inte fungerar i en 
verksamhet. I detta avsnitt sammanställs de samlade 
erfarenheterna av United Sisters praktiska verksamhet. 
I den här studien ligger fokus på de möjligheter och 
hinder som deltagare, volontärer och anställda har lyft 
fram under sina möten under intervjuer och vid samtal. 

På det stora hela ger United Sisters verksamhet 
intrycket av att vara betydelsefull för de tjejer som 
deltar. De anser att de utvecklas som människor, gör 
något som känns meningsfullt samt lär sig sätta gränser 
gentemot killar. En annan tydlig vinst för deltagarna är 
den sociala atmosfären i gruppen. Många har sökt sig 
till verksamheten för att träffa nya vänner och anser sig 
också ha gjort det. Volontärer och anställda säger att 
det främst är tjejer som har ett behov av att träffa andra 
som deltar i verksamheten och att många har eller har 
haft problem med utanförskap och mobbing i skolan. 

9.1. Kvantitativa aspekter
Det har delvis varit problematiskt att fastställa 
omfattningen av United Sisters eftersom 
dokumentationen över deltagare och volontärer varken 
varit helt lättillgänglig eller strukturerad. Det hade 
varit önskvärt med en systematisk dokumentation 
över deltagandet i verksamheten. För att underlätta 
jämförelser mellan avdelningarna i landet borde 
deltagarlistorna se likadana ut på alla orter. 

Ur den tillgängliga dokumentationen går dock att 
utläsa att sedan början av 2004 har verksamheten i 
Stockholm omfattat ungefär 360 deltagare och cirka 
100 volontärer. Det innebär i genomsnitt 80 deltagare 
per år. I de övriga städerna har ungefär 50 tjejer per 
år deltagit i verksamheten, inräknat den första tiden 
då verksamheten startades upp, volontärerna gick 

utbildningen och tjejgrupper/-coacher ännu inte var 
aktiva. Totalt har United Sisters sedan 2003 engagerat 
över 600 tjejer och 200 volontärer över hela landet. Det 
innebär en verksamhet som har fångat mer än 100 tjejer 
per år.

Sedan 1998 har Night Patrol engagerat över 90 tjejer 
som nattvandrare. Det är dock inte möjligt att inom 
ramen för föreliggande studie göra en uppskattning 
av hur många tjejer som har fått stöd av dessa 
nattvandrare. Det framgår dock tydligt vid deltagande 
observationer och intervjuer att det handlar om ett 
betydande antal. 

9.2. Det unika med verksamheten
När de anställda talar om vad som är unikt med United 
Sisters verksamhet tar de upp väldigt olika aspekter, 
vilka kan sammanfattas i följande punkter. 

United Sisters har lång erfarenhet av att arbeta •	
med tjejer, vilket har sammanställts i det 
tjejgrupp- och tjejcoachmaterial som används i 
verksamheten.
United Sisters strävar efter att aktivt arbeta för •	
jämställdhet och jämlikhet. 
United Sisters vänder sig inte till en utvald •	
grupp tjejer, utan alla är välkomna.
United Sisters skapar unika möten mellan tjejer •	
med väldigt olika bakgrund.
United Sisters verksamhet består av en •	
kombination av avlönat och ideellt arbete.

Utifrån tidigare litteratur är samtliga av dessa punkter 
vedertagna inom tjejprojekt och annan verksamhet i 
den civila sektorn, och är inte att betrakta som specifika 
för United Sisters. 

Deltagarna i Night Patrol anser istället att 
nattvandrarverksamheten är en unik verksamhet. 
Det kan den betraktas vara även mot bakgrund av 
tidigare litteratur där tjejverksamhet oftast innebär 
samtalande tjejgrupper eller coachverksamhet. Det 
som gör Night Patrol till ett unikt projekt är således 
formen. Emellertid är inte nattvandrarverksamhet 
i sig originellt, utan ett koncept som har utvecklats 
inom ramen för tidigare projekt. Det som är att 
betrakta som unikt är att United Sisters har använt 
sig av ett vedertaget koncept för att fånga en ny 
målgrupp, nämligen tjejer som far illa på kvällar och 
nätter. Verksamheten har således modifierats för att 
uppfylla United Sisters syfte, även om vissa inslag 
i utbildningen och upplägget av nattvandringarna 
liknar andra organisationers. Även det faktum att 
nattvandrarna själva uteslutande är tjejer samt att de 
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är yngre än andra nattvandrare är specifikt för Night 
Patrol.

9.3 Utbildningsverksamheten
Mycket av United Sisters verksamhet handlar om 
utbildning. Deltagarna i Night Patrol genomgår 
inledningsvis en kortare utbildning. Utbildningen syftar 
till att förbereda dem inför kommande nattvandringar. 
Under intervjuerna framkom att deltagarna betraktar 
utbildningsinnehållet som givande, men de efterfrågar 
en något längre utbildning eftersom de ansåg att vissa 
inslag borde fördjupas. Flera informanter säger att 
tillfällena kring kommunikation var de mest intressanta 
utbildningsinslagen och vill gärna fördjupa sig i dessa 
ytterligare. Deltagarna saknade ett eller flera tillfällen 
då nattvandrare med lång erfarenhet av Night Patrol 
bjöds in för att berätta om sina erfarenheter av projektet 
och om vilka situationer de kan hamna i under en 
kväll. De erfarna nattvandrarnas berättelser skulle 
exempelvis kunna ligga till grund för rollspelsövningar 
och diskussioner kring konsten att ta kontakt med tjejer 
i utsatta situationer, vilket också var ett inslag som 
efterfrågades. Utbildningsinslaget med feministiskt 
självförsvar kritiseras av majoriteten av de tjejer som 
intervjuades. För att förstå grunderna i denna form av 
självförsvar kan det krävas en tydligare introduktion 
kring feminism. Feministiska teorier är någonting 
som inte tas upp under utbildningen, trots att projektet 
beskrivs som feministiskt i målformuleringar och 
verksamhetsberättelser. Majoriteten av deltagarna i Night 
Patrol som intervjuades säger att de inte har en feministisk 
grundsyn, och talar om begreppet i negativa ordalag. 
Genom att diskutera feminism under utbildningen skulle 
tjejerna i Night Patrol kunna skapa ett mer nyanserat 
förhållningssätt till begreppet och medvetengöras om 
maktstrukturer i samhället. Det skulle i sin tur innebära 
att projektets målsättning och feministiska värdegrund 
fick större plats i den praktiska verksamheten.

Samtliga volontärer i tjejgrupp- och 
tjejcoachverksamheten genomgår inledningsvis en 
kortare utbildning och erbjuds sedan fortbildning inom 
ramen för verksamheten. Volontärerna beskriver United 
Sisters utbildning i positiva ordalag. Utbildningen 
består av fördjupningsseminarier kring olika teman 
samt kring det arbetsmaterial som används. Detta 
beskrivs av volontärerna som användbart och 
inspirerande. Innehållet i fördjupningsseminarierna 
varierar beroende på utbildningstillfälle och ort. 
Det innebär att volontärerna får olika kunskap 
beroende på när och var de går utbildningen. Delar 
av utbildningen skulle dock vinna på att likriktas 
och förankras teoretiskt. En möjlighet är att utveckla 

ett utbildningsmaterial som komplement till 
arbetsmaterialet. Utbildningen bör rimligtvis även 
innehålla ett stående inslag kring projektets målsättning 
och feministiska värdegrund. 

 Det är viktigt att volontärerna motiveras och 
inspireras i sitt engagemang. Fortbildning beskrivs 
som viktig för motivationen och för erfarenhetsutbytet 
mellan ledare. Enligt volontärerna finns det brister 
i fortbildningen för volontärer i Stockholm. Enligt 
Engels (2007) utvärdering gäller detta även för 
Uppsala. Hur det ser ut i Göteborg och Malmö är dock 
oklart. Enligt Engel är det av största vikt att United 
Sisters tar denna kritik på allvar så att volontärerna inte 
väljer att lämna verksamheten. En av anledningarna 
till problemet i Stockholm kan härledas till den höga 
personalomsättningen på projektledartjänsten, vilket 
har lett till att fortbildningsverksamheten har fått stå 
tillbaka och att det har skapats brister i relationen 
mellan volontärer och projektledare. Ytterligare en 
försvårande omständighet för erfarenhetsutbytet mellan 
tjejgruppledarna är att behovet av ledare under senare 
tid har minskat eftersom verksamheten i Stockholm 
har krympt. En lösning är att tjejgruppledarna får 
möjlighet att träffa ledare i andra städer för att utbyta 
erfarenheter.

9.4. Personalomsättningens följder
De anställda i United Sisters i Stockholm har lyckats 
med att förändra arbetsförhållandena på flera sätt 
sedan Kochs utvärdering (2005). Emellertid är 
personalomsättningen fortsatt hög, även om orsakerna 
har förändrats. Tidigare slutade de anställda på grund 
av hög arbetsbelastning och dåligt arbetsklimat, idag är 
skälen istället främst föräldraledigheter och erbjudande 
om annan sysselsättning. Däremot kvarstår de problem 
med bristande kontinuitet som hör samman med den 
höga personalomsättningen. Både volontärer och 
deltagare i tjejgrupperna i Stockholm uppfattar det 
som ett problem med ständigt nya projektledare som 
ska sätta sig in i arbetet. De anser att detta har lett till 
brister i rekryteringen av tjejer till verksamheten, vilket 
i sin tur har gjort gruppverksamheten instabil. 

Den höga personalomsättningen leder till högre 
krav på dokumentationen. Det är viktigt att metoder, 
arbetssätt och kontakter dokumenteras på ett 
systematiskt sätt, så att kunskap inte går förlorad, 
och att det istället sker en kunskapsöverföring till 
nyanställda. Tjejgrupp- och tjejcoachmaterialet 
innehåller diskussionsunderlag som volontärerna kan 
använda i mötet med tjejerna, men fortfarande saknas 
dokumentation av det de anställdas dagliga arbete och 
kunskapsutveckling.
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9.5. Tjejgruppverksamheten
Tjejgruppverksamheten beskrivs som välfungerande 
på samtliga orter utom i Stockholm. På alla orter 
förekommer det dock att tjejer hoppar av eller inte 
kommer regelbundet, vilket kan vara problematiskt 
för kontinuiteten. I Stockholm är detta ett större 
problem än i övriga städer. Tjejgruppverksamheten i 
Stockholm har urholkats eftersom allt färre tjejer deltar. 
Deltagarna och volontärerna tror att detta främst beror 
på att den utåtriktade informationen är otillräcklig och 
att det finns brister i rekryteringsförfarandet. De säger 
att rekryteringen måste vara aktiv, medan de anställda 
snarare tror att det handlar om att det kan vara svårt 
för tjejerna att ta sig till Fryshuset, som de anser inte 
ligger tillräckligt centralt. Men den förklaringen är inte 
särskilt trolig eftersom det rör sig mycket ungdomar 
på Fryshuset i annan verksamhet och att det är nära 
till Gullmarsplan som är en knutpunkt för Stockholms 
lokaltrafik. Dessutom har gruppverksamheten tidigare 
omfattat ett större antal tjejer. 

United Sisters verksamhet riktar sig till alla tjejer 
och begränsas inte till en särskild målgrupp. Tanken är 
att blanda tjejer med olika bakgrund utifrån klass och 
etnicitet i tjejgrupperna. På så vis syftar verksamheten 
till att överbrygga olikheter och möjliggöra 
erfarenhetsutbyte mellan olika tjejer. De som söker sig 
till verksamheten har olika typer av bakgrund, men 
enligt flera deltar endast ett fåtal tjejer med utländsk 
bakgrund i verksamheten i Stockholm. Enligt de 
anställda uteblir de främst för att de inte tillåts vara ute 
sent på kvällarna för sina föräldrar, vilket även tidigare 
forskning visar (se exempelvis Palmgren 1997; Mørck 
2000; Schlytter 2004; Högdin 2006). Resultatet från 
studierna visar dock att det endast handlar om ett fåtal. 
Dessutom har fler tjejer med utländsk bakgrund deltagit 
i verksamheten tidigare och gör det fortfarande på de 
övriga orterna. Volontärer och deltagare tror istället 
att rekryteringen av någon anledning inte når fram till 
eller lockar tjejer med utländsk bakgrund. Deltagarna 
efterfrågar en mer etniskt blandad målgrupp eftersom 
de anser att erfarenhetsutbyte är viktigt. 

Ett sätt att locka fler till verksamheten i Stockholm 
kan vara att utlokalisera gruppverksamheten till 
förorterna, som man har gjort i Uppsala och Göteborg. 
Enligt de anställda på där leder utlokaliserad 
gruppverksamhet även till att fler tjejer med utländsk 
bakgrund får delta i verksamheten. Emellertid tycker 
anställda i Stockholm och Malmö samt de tillfrågade 
volontärerna och deltagarna att det finns problem med 
en utlokaliserad verksamhet eftersom det innebär att 
grupperna blir mer homogena och att tjejerna skulle 
begränsas av att de redan kände varandra. Deltagarna 

anser att det är bättre att organisera verksamheten 
centralt för att skapa blandade grupper med tjejer som 
inte känner varandra sedan tidigare. De efterfrågar 
istället en större heterogenitet i grupperna för att 
möjliggöra mångfasetterade diskussioner.

9.6. Night Patrol
Deltagarna beskriver överlag Night Patrol som ett 
välfungerande projekt , vilket även kunde fastställas 
utifrån de observationer som gjordes. Det är dock svårt 
att uttala sig om nyttan med verksamheten, det vill säga 
vad de utför och förebygger under sina nattvandringar. 
Projektet kan diskuteras ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv, men eftersom syftet med projektet är att 
stötta tjejer som mår dåligt och inte att stävja bråk eller 
kriminalitet blir detta svårt. Däremot utgör insatserna 
en personlig vinst både för de tjejer som nattvandrar 
och för de tjejer som får stöd och hjälp under kvällar 
och nätter. Den främsta orsaken till att tjejer får stöd 
är att de befinner sig i en utsatt situation: de känner 
sig ensamma och oroliga på offentliga platser eller 
är berusade och behöver hjälp att ta sig hem. Night 
Patrol bidrar även till en tryggare atmosfär eftersom de 
vistas på platser där det förkommer många ungdomar 
och där det kan uppstå våld och bråk. De ser vad som 
händer, kan agera stödjande och kontakta polis eller 
andra vuxna om det skulle behövas. Night Patrol lyckas 
således genom sin närvaro i offentliga miljöer till viss 
del stävja bråk och våld samt förhindra att unga tjejer 
råkar ut för brott, vilket givetvis är att betrakta som 
samhällsekonomiskt lönsamt. 

Samtliga deltagare i Night Patrol säger det är viktigt 
att det är tjejer som nattvandrar för att de kan förstå 
och uppmärksamma tjejers problem bättre än killar 
kan. Det är en allmän uppfattning bland nattvandrarna 
att tjejproblem sällan uppmärksammas i könsblandade 
verksamheter. De upplever att andra organisationer 
främst är inriktade på killars problematik eftersom det 
är mer samhällsekonomiskt lönsamt. Ett exempel på en 
vanlig situation som Night Patrol möter är tjejer som är 
rädda för att vara ensamma i offentliga miljöer. Detta 
är en rädsla som många tjejer och kvinnor ständigt 
bär på och som kan leda till att tjejerna skuldbelägger 
sig själva eftersom de anser att man inte ska behöva 
känna sig rädd på offentliga platser (jmf Evans 1992; 
Gutiérrez, DeLois, GlenMaye 1995). Flera anställda 
säger att denna typ av problem osynliggörs eftersom det 
inte leder till en skada för samhället eller utgör ett hot 
mot omgivningen. 

Ett problem som samtliga nattvandrare lyfter 
fram är dock svårigheten att gå fram till tjejer 
under nattvandringarna. Både projektledaren och 
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nattvandrarna själva anser att det hänger samman 
med en brist på självsäkerhet, vilket är någonting 
som behöver stärkas för att de ska våga ta kontakt. 
Deltagarna upplever att det blir lättare att ta kontakt 
ju längre de är med i projektet, vilket tyder på 
att de utvecklar en förbättrad självkänsla. För att 
förbereda tjejerna inför att ta de första kontakterna 
kan projektledarens förslag om övningar och rollspel 
övervägas. Rollspel kan användas både i utbildningen 
och under samlingarna inför nattvandringarna. Det är 
dock viktigt att göra detta inslag till frivilligt eftersom 
sådana övningar kan väcka obehag hos vissa deltagare. 

Ett annat problem som framkommer under 
intervjuerna är hemresan från nattvandringen. När 
tjejerna ska ta sig hem på natten beskriver flera av dem 
hur de förvandlas till den målgrupp de själva alldeles 
nyss sökt upp. De berättar att de ofta känner sig rädda 
och oroliga när de ska ta sig hem med tunnelbanan. 
Till viss del löser det sig för de tjejer som bor åt samma 
håll och kan ha följe hem på kvällen, åtminstone en 
del av resan. För de tjejer som reser hem ensamma 
skulle en lösning kunna vara att åka taxi. Problemet 
är dock att några av tjejerna tycker att det är mer 
otryggt att åka taxi med en främmande man än att 
ta sig hem kommunalt, eftersom de har hört talas om 
att det har begåtts övergrepp. En lösning är att begära 
kvinnliga taxichaufförer, en annan att tjejerna håller 
telefonkontakt med varandra under hemresan.  

9.7. Expansionen
De första försöken att sprida United Sisters i landet 
gjordes genom avknoppning, vilket ledde till att 
verksamheterna utvecklades väldigt olika. Vissa 
utvecklades på ett sätt som inte stämde med United 
Sisters syfte och grundtanke. Informanterna i denna 
studie anser att den expansionsmetod som används 
idag, där lokalavdelningarna sorterar United Sisters på 
Fryshuset, gör verksamheten mer stabil och möjliggör 
för en ökad möjlighet till kvalitetskontroll när det gäller 
verksamhetens innehåll. De anställda beskriver den nya 
formen av expansion som välfungerande och säger att 
relationen mellan lokalavdelningarna och ledningen i 
Stockholm är god. Genom en gemensam organisation 
som är en del av Fryshuset blir verksamheten mer 
sammanhållen och likriktad, trots att det förekommer 
en mängd lokala variationer. Organisationen med lokalt 
anställda verksamhets- och projektledare beskrivs 
som en fungerande modell, vilken leder till ökade 
förutsättningar för långsiktighet och varaktighet. Koch 
(2004) efterfrågar i sin studie ett ”starta- upp-paket” för 
att sprida metoden. Ett sådant har ännu inte utarbetats, 
men skulle säkert kunna hjälpa till att minska vissa 

inledande problem när verksamheten startas upp på en 
ny ort. 

Enligt Koch (2004) skulle ett gemensamt 
arbetsmaterial som kan användas i verksamheten 
eliminera slumpfaktorn när det gäller vilka metoder 
som används. Idag finns det ett gemensamt material, 
men det innebär inte att slumpfaktorn är helt 
eliminerad. Lokalavdelningarna har utvecklats åt 
olika håll även om de anställda säger att de håller sig 
inom ramarna för verksamhetens målsättning. De 
säger att skillnaderna beror på anpassning till lokala 
förutsättningar. Informanterna utrycker å ena sidan 
ett behov av att lokalanpassa verksamheten, medan 
de å andra sidan tycker att det är problematiskt om 
verksamheterna på de olika orterna är alltför olika. 
Det som informanterna tar upp som lokala skillnader 
är dock främst variationer som beror på de anställdas 
erfarenheter och kompetens. Här följer några exempel 
på lokala variationer:  

Stockholm och Malmö har all sin - 
gruppverksamhet centralt medan Uppsala 
och Göteborg även bedriver gruppverksamhet 
lokalt på fritidsgårdar i förorterna.
Målgruppen varierar något mellan städerna. I - 
Stockholm och Uppsala är alla tjejer välkomna 
att delta i verksamheten medan Malmö, och till 
viss del även Göteborg, aktivt rekryterar tjejer 
med social problematik.
I Malmö bedrivs verksamheten av en socionom - 
med lång erfarenhet av lösningsfokuserat 
socialt arbete och som har införlivat ett sådant 
fokus i verksamheten.
I Göteborg har man kvar inslag i - 
gruppverksamheten som har tagits bort i 
Stockholm och som aldrig har använts i 
Uppsala och Malmö, nämligen att det finns en 
manlig förebild knuten till varje grupp och att 
de gör en utlandsresa när en grupp avslutas.  
Innehållet i utbildningarna för volontärer - 
varierar mellan städerna. Uppsala och 
Stockholm har dock ofta gemensamma 
utbildningar. 

De lokala variationerna innebär att United Sisters 
målsättning inte alltid uppfylls, och syftet med 
verksamheten varierar mellan lokalavdelningarna. En 
central fråga är vad det innebär att Malmöavdelningen 
aktivt rekryterar tjejer med sociala problem när 
verksamhetens målgrupp beskrivs bestå av alla 
tjejer. En annan frågeställning är om huruvida lokal 
gruppverksamhet i förorterna motverkar syftet 
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med att skapa möten mellan tjejer med vitt skilda 
bakgrundsförhållanden. Det som är viktigt att diskutera 
är vad de lokala variationerna innebär för verksamheten 
och om det är så att ansökningshandlingar och andra 
dokument bygger på hur verksamheten tidigare 
organiserades eller om det främst är verksamheten i 
Stockholm som beskrivs. Det är tydligt att expansionen 
av United Sisters har möjliggjort ett utbyte av 
erfarenheter som har lett till utveckling och förändring 
av innehållet i verksamheten, arbetsmaterialet och i 
utbildningen. Det är dock viktigt att måldokumenten 
följer med i utvecklingen av projektet. Det kan således 
vara aktuellt att se över hur projektet beskrivs i 
exempelvis ansökningar och verksamhetsberättelser 
i förhållande till vad som verkligen görs i projektets 
praktiska verksamhet.
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10. AVSLUTANDE DISKUSSION

I detta avslutande kapitel förs en teoretisk diskussion 
där resultaten från föreliggande studie knyts samman 
med tidigare litteratur och teorier. Inledningsvis förs 
en diskussion om det civila samhället som inbegriper 
betydelsen av att United Sisters är en ideell verksamhet 
samt huruvida projektet kan anses utgå från ett 
ungdomsperspektiv eller inte. Slutligen följer en 
diskussion utifrån feministiska teorier som till exempel 
tar upp vad empowerment kan tillföra United Sisters 
och innebörden av att United Sisters är ett separatistiskt 
tjejprojekt. 

10.1. Det civila samhället
Om man utgår från Bauböcks (1996) modell av det 
civila samhället är United Sisters en social rörelse 
som närmar sig hörnstenen staten i den triad modellen 
baseras på. Enligt Bauböck bygger det civila samhället 
på kontraster mellan olika organisationer och de 
gränser som sätts upp för att inkludera respektive 
exkludera medlemmar. Inom United Sisters används 
kön som en inkluderande/exkluderande faktor gentemot 
omgivningen eftersom projektets målgrupp är tjejer 
och endast kvinnliga volontärer är välkomna. Enligt 
målbeskrivningarna är tanken med verksamheten 
att överbrygga olikheter och möjliggöra för 
erfarenhetsutbyten mellan tjejer med olika livssituation. 
En blandad målgrupp beskrivs som nyckeln till 
framgång och anses främja integration. Enligt Bauböck 
(1996) är det civila samhället grundläggande för 
integrationen av immigranter, och hans teori kan 
användas för att studera graden av integration på olika 
civila arenor. United Sisters i Stockholm skiljer sig från 
de övriga orterna när det gäller deltagare eftersom de 
vid tiden för denna studie endast fångar enstaka tjejer 
med utländsk bakgrund. Det innebär att verksamheten 
i Stockholm utifrån Bauböcks teori kan definieras 
som obalanserad ur ett integrationsperspektiv. Även 
Göteborgsavdelningen kan betraktas som obalanserad 
eftersom de tvärtom har en överrepresentation av 
deltagare med utländsk bakgrund. Enligt de anställda 
i Malmö och Uppsala är deltagargrupperna mer 
blandade.

Bauböck (1996) beskriver att det inom det civila 
samhället pågår en ständig kamp om de medel som 
utlyses, och enligt Meeuweisse (1996) är det vanligt 
att projekt i ansökningar målar upp en ensidigt negativ 
bild av en målgrupp. På så sätt ger de intryck av att 
det finns ett större problem än det verkligen gör, vilket 
är ett sätt att stå sig i konkurrensen om ekonomiskt 

stöd. United Sisters verksamhet riktar sig inte till 
någon särskild grupp tjejer utan är öppen för alla 
som är intresserade. Det övergripande syftet med 
verksamheten är dock att stärka tjejers självkänsla. I 
ansökningarna framställs en stereotyp bild av tjejer 
i allmänhet som en riskgrupp med svag självkänsla. 
I United Sisters måldokument nämns uttryckligen 
”tjejer i riskzonen” och ”tjejer med viss problematik”. 
De begrepp som används i ansökningshandlingarna 
utgår från den etablerade bilden av tjejers situation, 
som Börjesson (1998) beskriver som vanligt 
förkommande i projektansökningar av detta slag. 
Begrepp som exempelvis ”riskzon” används ofta i 
de ansökningshandlingar till tjejprojekt som beviljas 
pengar. Det kan antingen innebära att begreppen utgör 
ett retoriskt grepp som vinner gehör hos bidragsgivare, 
eller att de används slentrianmässigt utan närmare 
reflektion. 

10.1.1. Det ideella konceptet
Det civila samhället vilar på frivilligt och ideellt 
arbete där volontärers insatser är avgörande för 
det fortlöpande arbetet. Det ideella arbetet gör 
dock verksamheterna sårbara eftersom de vilar 
på ”eldsjälars” frivilliga engagemang (Brännberg 
1996). United Sisters lösning med en kombination 
av volontärer och avlönade anställda skapar goda 
förutsättningar för att upprätthålla kontinuiteten 
i projektet och göra verksamheten mindre sårbar. 
De avlönade anställda är avgörande för projektets 
fortlevnad och utveckling, medan volontärerna 
upprätthåller den löpande verksamheten. Det är 
synnerligen betydelsefullt att det finns avlönade tjänster 
på de lokala avdelningarna i landet eftersom det 
tidigare har varit problematiskt att verksamheten har 
varit beroende av enstaka ”eldsjälars” insatser. 

Volontärerna säger att den främsta fördelen med 
det ideella konceptet är att de själva får möjlighet 
att utvecklas på ett område som de inte är utbildade 
inom. De anser att det är viktig att det inte är 
yrkesutbildade fritidspedagoger och socionomer som 
arbetar i verksamheten eftersom de tror att det skulle 
påverka mötet med deltagarna negativt. Deltagarna 
i gruppverksamheten håller med och säger att det 
nuvarande konceptet innebär att både ledare och 
deltagare utvecklas genom verksamheten, vilket 
de inte tror att redan utbildad personal skulle göra. 
Den gemensamma utvecklingen bland ledare och 
deltagare beskrivs således som central. Det innebär 
att även volontärernas nytta av projektet är något 
som borde uttryckas i projektets målformulering och 
verksamhetsberättelse.  
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Majoriteten av de intervjuade deltagarna, 
volontärerna och de anställda tror att yrkesutbildning 
inom ungdomsområdet skulle innebära sämre relationer 
med deltagarna. Det går inte att utläsa av resultaten i 
föreliggande studie vad detta antagande grundar sig på. 
Det kan vara en bild som har skapats av informanternas 
egna erfarenheter, av ogrundade fördomar eller av 
granskande media. Antagandet kan även bottna i ett 
behov av att positionera det ideella arbetet gentemot 
det professionella. Endast en av de anställda säger att 
hon anser att det borde vara viktigt att de anställda 
i projektet har utbildning och att det borde vara ett 
naturligt steg att anställa fler utbildade socionomer och 
fritidspedagoger för att öka kvaliteten i verksamheten. 

Det ideella arbetet innebär även att volontärernas 
insatser är oavlönade. De oavlönade insatserna 
beskrivs av anställda och volontärer i United Sisters 
som viktigt eftersom det ger positiva signaler till 
deltagarna. Enligt deltagarna i tjejgrupperna är det en 
fördel att volontärerna arbetar utan betalning, men de 
beskriver det inte som en förutsättning för ett bra möte. 
Deltagarna är inte främmande för att gruppledarna 
avlönas, utan anser snarare att de bör få betalt för 
sina insatser. En intressant iakttagelse är att de vuxna 
i projektet antar att det är betydelsefullt för de unga 
deltagarna att verksamheten bedrivs ideellt, medan 
deltagarna själva har motsatt åsikt.  

United Sisters nattvandrarverksamhet, Night Patrol, 
bygger på frivilliga insatser på kvällar och nätter. 
Nattvandrarna själva beskriver det ideella arbetet som 
positivt eftersom det är fritt att delta i nattvandringar 
när det passar dem och för att det i mötet med tjejer 
på stan ger positiva signaler. Inom Fryshuset finns 
ytterligare en nattvandrarverksamhet, Lugna Gatan, 
som främst består av killar och med fokus på killars 
problematik. En betydelsefull skillnad mellan Night 
Patrol och Lugna Gatan är att de sistnämnda är 
avlönande. En anledning är att Lugna Gatan är en 
mer etablerad verksamhet med äldre nattvandrare. 
Förhållandet ger dock signaler om att Lugna Gatans 
verksamhet är mer angelägen än Night Patrols. Det 
förs ingen diskussion om huruvida mötena mellan 
killarna försämras av att Lugna Gatan arbetar avlönat. 
Jämförelsen kan tolkas som att kvinnor till skillnad 
från män inte ska ta betalt för sitt relationsbaserade 
arbete (jmf exempelvis Jeppsson Grassman 2004; 
Habermann 2004). Genom att avlöna sina nattvandrare 
skulle Night Patrol uppvärdera värdet av verksamheten 
och komma ifrån upprätthållandet av maktstrukturer 
mellan Fryshusets projekt. Det skulle innebära 
att projektets status ökade och att tjejers problem 
uppvärderades. 

10.1.2. Ungdomsperspektiv
United Sisters har utvecklats utifrån den studie 
av tjejers fritid som genomfördes inom ramen för 
Frostflingorna på Fryshuset i slutet av 1990-talet 
(Palmgren 1997). Innehållet i verksamheten 
bygger på resultaten från intervjuer med tjejer om 
deras behov, och kan på så vis anses utgå från ett 
ungdomsperspektiv. Palmgrens studie har dock 
kritiserats för att innehålla en mängd ogrundade 
påståenden om tjejers fritidsvanor (Börjesson 1998). 
Utgångspunkten i kritiken är att tjejerna förminskas 
genom att de framställs på ett stereotypt sätt, till 
exempel som att de är mindre aktiva och mer osäkra 
än killar. Även om det finns en medvetenhet om 
det i rapporten så kan resultaten betraktas utgå 
från den vuxne författarens perspektiv på vad en 
meningsfull fritid och en önskvärd identitet för tjejerna 
i studien skulle innebära. United Sisters kan således 
betraktas vara utarbetat av vuxna och utgå från ett 
vuxenperspektiv på vad ungdomar behöver. I denna 
utvärdering av United Sisters säger dock tjejerna i 
gruppverksamheten att de deltar i planeringen av 
innehållet i gruppträffarna, och samtliga uttrycker att 
de är mycket nöjda med verksamheten. Det innebär att 
deras önskemål tas i beaktning och att de har möjlighet 
att påverka innehållet. På så vis har deltagarna visst 
inflytande inom de fastställda ramarna.  

Enligt Nilsson (1994) har ungdomsverksamhet 
inom det civila samhället ett ansvar för samhällelig 
uppfostran av de ungdomar som deltar. När det 
gäller United Sisters tjejgruppverksamhet står det i 
måldokumenten att verksamheten ska innebära ”en 
livsutbildning” (United Sisters 2006a, sidan 3) för 
tjejerna. Det är inte klart vad en sådan utbildning 
innebär men begreppet ”livsutbildning” ger signaler 
om att deltagarna har något att lära som är viktigt att ha 
med sig i livet. Det kan associeras till en socialisering 
in i vuxenlivet och en form av samhällelig uppfostran. 
Det står även i målformuleringarna att de vuxna 
volontärerna i grupp- och coachverksamheten ska 
vara goda förebilder för tjejerna. Det kan kopplas till 
Börjessons (1998) resonemang om strävan efter att 
skapa en önskvärd identitet hos deltagarna. Med hjälp 
av vuxna kvinnliga förebilder vägleds tjejerna i att bli 
mogna och ansvarstagande. Börjesson (1998) anser att 
tjejverksamhet ofta syftar till att förändra och förbättra 
deltagarna snarare än att frigöra dem från förtryckande 
strukturer. När volontärerna beskriver den övning som 
används i tjejgruppen och som innebär att de ska anta en 
utmaning och förändra något i sina liv, till exempel sköta 
skolarbetet bättre, handlar det snarare om att förbättra 
tjejen än att frigöra henne från omgivningens krav.
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I Palmgrens studie (1997) förespråkas ett 
ungdomsperspektiv som utgår från att alla tjejer 
ska ha möjlighet att delta. Författaren skriver att 
situationen för tjejer med utländsk bakgrund därför 
bör uppmärksammas särskilt, och att fritidsverksamhet 
måste utformas så att även de tjejer som har begränsad 
rörelsefrihet kan delta. United Sisters verksamhet 
tillmötesgår dessa tjejers behov genom att vara ett 
separatistiskt tjejprojekt, vilket innebär att tjejer i 
familjer med krav på könssegregerade miljöer tillåts 
delta. De anställda i Uppsala nämner att det har hänt 
att de har fått intyga för föräldrar att det endast är 
kvinnor i verksamheten. United Sisters bedriver för 
närvarande dock inte verksamhet i direkt anslutning till 
skolan, vilket enligt studien vore önskvärt för de tjejer 
som har begränsad rörelsefrihet. En viktig fråga att 
ställa i sammanhanget är dock huruvida det innebär ett 
ungdomsperspektiv att tillmötesgå föräldrars krav.

Sammanfattningsvis kan United Sisters verksamhet 
belysas ur ett ungdomsperspektiv på flera sätt. Den kan 
betraktas utgå från ett sådant perspektiv med tanke 
på deltagarnas möjligheter att påverka innehållet och 
att projektet har utvecklats utifrån resultat i tidigare 
studier. Det är dock angeläget att vara vaksam så att 
det inte blir de vuxna forskare, anställda och volontärer 
som ges företräde att formulera de ungas behov. Det 
är viktigt att ständigt begrunda vem verksamheten är 
till för, så att den inte främst värnar om vuxnas behov 
av att uttrycka välvilja istället för ungas behov av att 
utveckla en självständig identitet.

10.2. Feminism och jämställdhet
Enligt målbeskrivningarna vilar United Sisters 
verksamhet på en feministisk värdegrund som 
innebär ett arbete för ett jämlikt och jämställt 
samhälle. Det står dock klart att det inte innebär 
att alla i verksamheten behöver vara feminister. 
Samtliga anställda i United Sisters beskriver sig som 
feminister och anser att det i verksamheten finns en 
jämställdhetssträvan. De intervjuade volontärerna är 
däremot tveksamma till begreppet feminist och tar 
avstånd från det. De säger att de inte har diskuterat 
jämställdhetsfrågor i gruppverksamheten eftersom 
de tror att deltagarna inte skulle vara intresserade av 
det. Emellertid uppger majoriteten av deltagarna i 
gruppverksamheten att de är feminister och att de ofta 
tänker på jämställdhetsfrågor. De säger att de gärna 
skulle prata om jämställdhet i gruppverksamheten, 
och under den första intervjun uppstod spontant en 
diskussion kring feministiska frågor och den manliga 
normen i samhället. Enligt Ethelberg (1982) är det 
vanligt att tjejer bekänner att manlig dominans 

existerar i samhället och underkastar sig det, vilket 
leder till dålig självkänsla. De anställda i United Sisters 
säger att projektet är till för att öka tjejernas självkänsla 
genom att finna vägar att sluta underkasta sig den 
manliga dominansen och ta för sig mer i könsblandade 
sammanhang. Ett sådant arbete kräver dock att tjejerna 
medvetandegörs om dominansen på ett strukturerat 
sätt. Tjejgruppledarna kan utifrån sina egna utsagor 
beskrivas förneka den manliga dominansen, vilket 
är ett annat vanligt förekommande sätt att bemöta 
könsmaktsordningen enligt Ethelberg. Det innebär 
att det finns ett tydlig glapp i verksamheten när det 
gäller att medvetandegöra deltagarna om samhällets 
strukturer. Både anställda och volontärer förutsätter 
att deltagarna inte vill tala om jämställdhet, vilket 
är ett förhållningssätt som går stick i stäv med de 
målbeskrivningar som går ut på att medvetandegöra 
deltagarna om övergripande strukturer. Emellertid 
visar tjejerna under samtalen att de är medvetna om att 
det förekommer manlig dominans, och de har behov 
av att diskutera frågan för att öka sin egen kunskap 
och finna ett sätt att förhålla sig till detta. Det innebär 
att det krävs en metod för att arbeta medvetet kring 
dessa frågor i tjejgrupperna, så att allt inte hänger på 
volontärernas kunskaper i ämnet.  

10.2.1. Empowerment
Det framgår i föreliggande studie att volontärernas 
okunskap kring feminism och jämställdhet innebär ett 
metodproblem för verksamheten. Eftersom begreppen 
ingår i måldokument borde det rimligtvis ställas krav 
på att alla i verksamheten deltar i arbetet för ökad 
jämställdhet. Förhållandet i föreliggande studie innebär 
att projektets feministiska värdegrund urholkas då 
jämställdhetsidealet inte når fram till målgruppen. 
Under intervjuerna framkommer att varken volontärer 
eller deltagare i tjejgrupperna i Stockholm känner till 
att United Sisters vilar på en feministisk värdegrund. 
Något som rimligtvis borde framgå tydligare i 
informationen till alla som väljer att delta i projektet. 

I Ulmannens (1995) rapport till ungdomsstyrelsen 
dras slutsatsen att många tjejer är medvetna om att 
de inte tillåts delta i fritidsverksamhet på samma 
villkor som killar och att tjejer därför behöver förstå 
att orättvisorna beror på strukturell diskriminering 
och inte på dem själva. Detta rimmar väl med 
United Sisters syfte som innebär att deltagarna 
ska medvetandegöras om förtryckande strukturer i 
samhället, så att de blir engagerade och inspirerade 
att delta i arbetet för ett mer jämlikt och jämställt 
samhälle. Enligt empowermentteorin är grundtanken 
att medvetandegöra individer och grupper om de 
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maktstrukturer som finns i samhället (jmf exempelvis 
Evans 1992; Gutiérrez, DeLois, GlenMaye 1995). 
Genom att synliggöra dessa uppvärderas självbilden 
eftersom problemet flyttas från individen till samhället. 
Synliggörandet leder till att individer kan uppleva 
att de tillhör en grupp och att de kan arbeta för att 
förändra sin situation. Metoden kan leda till att tjejer 
uppvärderar sin självbild, känner sig som medlemmar i 
en grupp, medvetandegörs om maktstrukturer, upplever 
en minde grad av personlig skuld och den skapar en 
vilja att arbeta för en förändring. United Sisters skulle 
kunna överbrygga metodglappet i verksamheten och 
öka den teoretiska förankringen genom empowerment. 

Det kan även vara en poäng med att lyfta in 
ett tydligare jämlikhetsperspektiv i United Sisters 
verksamhet och förutom att arbeta mot jämställdhet 
mellan könen även sträva efter annat jämlikhetsarbete. 
Empowermentmetoden är ett verktyg även i arbetet mot 
maktstrukturer som grundar sig på klass och etnicitet 
genom att det möjliggör en medvetenhet om var i 
strukturen man befinner sig, om man är under- eller 
överordnad, och vad det innebär. 

10.2.2. Separatistisk tjejverksamhet
United Sisters bygger på en särartsideologi som innebär 
segregation mellan könen som ett led i arbetet för 
ökad jämställdhet (jmf Liljeström 1083; Ulmannen 
1995). Tanken är att tjejer i separatistisk verksamhet 
ska stärkas så att de vågar ta för sig i könsblandade 
sammanhang.  United Sisters utgår från Hirdmans 
teori (1983; 1986) om en ”särartsideologi som bestrider 
mannen som norm”, vilket innebär att könen inte ska 
blandas för att undvika att tjejer utsätts för värderingar 
utifrån den manliga normen. Samtliga informanter i 
föreliggande studie tar upp behovet av en separatistisk 
verksamhet som ger tjejer ett utrymme fritt från killars 
dominans. Tanken med verksamheten är emellertid att 
den behövs som ett första steg mot jämställdhet genom 
att få tjejer att våga ta för sig i könsblandade miljöer. 
Projektets målsättning är således en ”likhetsideologi 
som bestrider mannen som norm” eftersom man 
strävar efter könsfrihet bortom traditionella könsroller 
genom att erbjuda lika möjligheter för tjejer och 
killar i könsblandade sammanhang. Ett problem som 
flera av de anställda i United Sisters tar upp är att det 
inte går att mäta om projektet lyckas uppnå denna 
målsättning. Samtliga informanter, anställda, volontärer 
och deltagare tror dock att verksamheten uppfyller 
syftet, men de har svårt att beskriva innehållet i det 
praktiska arbetet med att stärka tjejernas självkänsla. 
De tjejer som deltar anser att det separatistiska 
tjejprojektet är betydelsefullt för deras egen del. De 

uppger att de känner sig mer avslappnade och att de 
slipper bli granskade eller utkonkurrerade, vilket de har 
erfarenhet av från könsblandade grupper. De talar om 
det separatistiska inslaget i projektet som uteslutande 
stärkande. Deltagarna visar på en medvetenhet om 
att de inte deltar i samhället på samma villkor som 
killar. Samtliga informanter talar om separatistisk 
tjejverksamhet som en frizon från killarnas konkurrens. 
Dock säger anställda och deltagare att tjejer slipper 
konkurrera med killar medan volontärer säger att tjejer 
slipper konkurrera om killar.

 Enligt Ulmannen (1995) kan separatistiska 
tjejgrupper vara en bra metod för att stärka tjejer så 
att de kan ta för sig och utvecklas på egna villkor. 
Författaren anser dock att det ställs höga krav på 
ledarna för tjejgrupperna så att tjejer får möjlighet 
att testa och utveckla sidor och intressen som både 
är traditionellt kvinnliga och manliga.  En kritik mot 
separatistisk verksamhet bottnar i att tjejverksamhet 
upprätthåller skillnader mellan tjejer och killar genom 
att uttryckligen göra saker som attraherar tjejer, vilket 
innebär att man skriver under på att det finns ”tjejiga” 
aktiviteter som beskrivs i termer av särart (jmf 
Börjesson 1998). Under intervjuerna med de anställda 
i United Sisters framträder dock en mer nyanserad 
bild, där tjej- respektive killverksamhet inte beskrivs i 
stereotypa termer.

Tidigare studier visar att tjejer ofta underprioriteras 
på fritiden eftersom deras önskemål osynliggörs 
till förmån för killars fritidsbehov (exempelvis 
Ungdomsstyrelsen 1996a; 1996b; Nilsson 1994). Även 
Fryshuset har kritiserats för att verksamheten främst 
riktar sig till killar (jmf Palmgren 1997). Enligt 
Palmgren (1997) skulle tjejer kunna få mer inflytande 
och utrymme i fritidsverksamheter med hjälp av projekt 
som riktar sig till tjejer. Emellertid riktas kritik mot 
separatistisk tjejverksamhet för att den istället kan 
begränsa sådant inflytande genom att den kan bli en 
förevändning för att inte satsa på verksamhet riktad 
till tjejer i ordinarie verksamhet. Enligt Börjesson 
(1998) är det centralt att tjejverksamhet inte blir en 
förevändning för att undvika genomgripande och 
långsiktliga förändringar i den ordinarie verksamheten. 
De anställda i United Sisters uppger att de upplever 
att de har sämre utgångspunkter och förutsättningar 
än de Fryshusprojekt som arbetar med killar. De 
beskriver att de känner sig kränkta och osynliggjorda 
av ledningen (jmf Ethelberg 1982). Resultatet visar att 
anställda på United Sisters upplever att de inom den 
egna organisationen utsätts för de ojämlika strukturer 
som projektet är till för att motverka (jmf exempelvis 
Haavind 1993; Holter 1962). 
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