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Svensk sammanfattning 

Denna c-uppsats i sociologi avser att beskriva och analysera Rädda barnens projekt, 

självförstärkande samtalsgrupperna Ellen och Allan. Projektet utgår från barnkonventionen 

och har riktlinjer som rättighetsperspektiv och jämställdperspektiv. 

Huvudsyftet i denna studie är att beskriva och analysera självförstärkande samtalsgrupper 

för tjejer och killar i fjortonårsålder. Få förståelse för hur verksamheten Ellen och Allan 

verkar från teori till praktik. Varför Rädda barnen anser att ungdomarna behöver mer 

kunskap om rättighets -och jämställdhetsperspektiv. Även om det finns en könsmässig 

skillnad i projektet.    

Uppsatsen är en kvalitativ studie, detta för att få en mer djupgående förståelse av projektet. 

Intervjuerna genomfördes av fyra nyckelpersoner inom projektet på alla nivåer varav sex 

intervjuer genomfördes. Uppsatsen är uppbyggd på dessa intervjuer och även den tidigare 

forskning som finns med i studien.    

Teoridelen har baserats på den bas som Rädda barnen uttrycker som värderingar. I 

teoriavsnittet behandlar jag: Genus, Jämställdhet, rättighetsperspektiv- (barnkonventionen), 

skollagen, heteronormativitet, empowerment. Ungdomsteori som utgör en viss kännedom 

om utvecklingspsykologi vilket anses nödvändigt när man studerar ungdomsgrupper även  

Socialidentitetsteori som handlar om människans sociala identitet. 

Resultatet i studien visar att projektet Ellen och Allan utgår från barnkonventionen och deras 

egna värderingar. Detta ligger som grund i projektet och syftet enligt organisationen med 

projektet är att öka medvetenheten hos de unga om barns rättigheter och om jämställdhet.   

Det framkommer även att själva samtalet utgör en viktig del för ungdomarna och att dessa 

samtalsforum med projektets ”värderingar” utgör en känsla som kommer att kallas ”den fria 

arenan” frågor om identitet behandlas vilket är centralt för ungdomar i denna ålder. 

Resultatet visar även att projektet Ellen och Allan skiljer sig på grund av könsindelningen. 

Men det finns en kritisk syn på projektet, det drivs av unga utan utbildning som skall stå för 

utbildandet av barnkonventionen och behandla dessa identitetsfrågor där det även finns en 

stor påverkningsmöjlighet på grund av den utvecklingsfas ungdomar precis befinner sig i. 

Även om Ellen och Allan är samma projekt enligt Rädda barnen finns det tydliga skillnader, 

framförallt på vilket sätt de bemöter och behandlar de olika ämnena beroende om det 

behandlas med tjejer eller killar.  

Nyckelord: ungdom, organisation, genus, barnkonventionen, jämställdhet. 
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Abstract 

This essay intends to describe and analyze the work of Save the Children through, self-

reinforcing conversations groups in two projects called Ellen and Allan. The projects are 

based on the Convention on the Rights of the Child CRC and focus on individual rights and 

gender equality.  

The purpose of this study is to gain an understanding of why Save the Children believes that 

young people need more knowledge of their rights and gender equality, although there is a 

gender difference of the project, and their activities as theory is put into practice. 

The thesis uses qualitative method, in order to get a more in-depth understanding of this 

project, based on interviews. 

The theoretical framework considers the concepts of gender, Equality of opportunity, 

individual rights perspective (CRC) Education Act, heteronormativity and empowerment; all 

are values given great importance in these projects.Youth theory is also considered because 

certain knowledge of developmental psychology is necessary when young people are 

involved. 

The results indicate that the projects Ellen and Allan perform an important function as young 

people use this forum and discuss the project´s “values”. In this so called “free arena” major 

issues of identity are addressed. But there is a critical view of an organization because the 

discussions are led by young people without education.  

But there is a critical view of the project, it is run by young people without education. That 

teach and education  the CRC and treat the  identity issues of the young people where there 

is also a large actuating possibility because of the development phase youngsters just are in. 

Although Ellen and Allan same project as Save the Children, there are clear differences, 

especially the way they treat and deal with the different subjects depending if it is treated 

with girls or guys. 

 

Keywords: youth, organization, gender, rights (CRC), equality. 

 

  



5 
 
 
 
 

 
KAPITEL 1: INTRODUKTION 

1.1 Introduktion………………………………………………………………………………………………………..…….s 7   

1.2 Problemformulering………………………..………………………………………………………………………..s 7 

1.3.Syfte…………………………………………………………………………………………………………………..….s 7-8 

1.4 Frågeställning………………………………………………………………………………………………….…….….s 8    

1.5 Centrala begrepp……………………………………………………………………………………………….…….s 8-9 

 

KAPITEL 2: BAKGRUND 

2.1 FN………………………………………………………………………………………….………….…………………………s 9. 

2.2 Barnkonventionen…………………………………………………………….………………………..………….s 9-10. 

2.3 Regeringens rapportering till FN:s barnkommité…………….…….……………………………………s 10.  

2.4 Barnkonventionen,Rapporten:bra beslut för barn, läroplanen, frivilliga organisationer.s10 

2.5 Kompassen…………………………………………………………………………………………………………….s 12-13 

2.6 Avgränsning……………………………………………………………………………………………………………..…s 13 

2.7 Disposition……………………………………………………………………………………………………………..s 13-14 

 

KAPITEL 3: TEORI 

3.1 Ungdomsteori………………………………………………………………………………………………………s 14-15 

3.2 Genus………………………………………………………………………………………………………………….s 15-16 

3.3 Jämställdhet………………………………………………………………………………………………………..s 16-17 

3.4 Hetronormativitet………………………………………………………………………………………………..s 17-18 

3.5 Social identitetsteori…………………………………………………………………………………………...s 18-19 

 

KAPITEL 4: METOD 

4.1 Påbörjan av arbetet…………………………………………………………………………………………………..s 20 

4.2 Kvalitativa valet…………………………………………………………………………………………………………s 20 

4.3 Intervjumaterialet/Urvalet…......................................................................................s 20-21 

4.4 Efterarbete…………………………………………………………………………………………………………………s 22 

4.5 Etik……………………………………………………………………………………………………………………………..s 22 

4.6 Validitet och Relibilitet…………………………………………………………………………………...……. s 22-23 

4.7 Analys av metodmaterialet…………………………………………………………………………………………s 23 

 

KAPITEL 5: RESULTAT 

5.1 Verksamhetens arbete…………………………………………………………………………………………..s 23-24 

5.2 Verksamheten………………………………………………………………………………………………………..s 24.27 

5.3 Ellen och Allans värdegrund……………………………………………………………………………………s 28-31 



6 
 
 
 
 

5.4 Värderingar och utgångspunkter (rättighets- och jämställdhetsperspektiv, 

hetronormativitet och empowerment)………………………………………………………………………..s 31-33 

5.5 Icke-hetronormativitet…………………………………………………………………………………………..s 33-34 

5.6 Empowerment…………………………………………………………………………………………….………..s 34-35 

5.7. Anledning till projektet…………………………………………………………………………………………s 33-36 

 

KAPITEL 6: SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

6.1 Sammanfattning av resultat…………………………………………………………………………………s 36-38 

 

KAPITEL 7: AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

7.1 Avslutande diskussion och slutsatser…………………………………………………………………..s 38-40 

7.2 Vidare forskning…………………………………………………………………………………………………..s 40-41 

 

KAPITEL 8: KÄLLFÖRTECKNING 

8.1 Källförteckning……………………………………………………………………………………………………..s 42-44 

8.2 Bilagor: intervjufrågor……………………………………………………………………………………………….s 44 

 

 

 

 

 

  



7 
 
 
 
 

Kapitel 1. Introduktion 

Barnkonventionen, skola och frivilliga organisationer 

1.1 introduktion 

Projektet Ellen och Allan är lokalt arbete som drivs av rädda barnen. Rädda barnen kallar 

projektet för självförstärkande samtalsgrupper där barnkonventionen ligger som grund för 

projektet.  Regeringens rapportering till FN:s barnkommitté påvisar en stor kunskapsbrist 

hos ungdomarna, vetskapen och kunskapen om barnkonventionen är låg (Sverige äger, 

2008). Ellen som startades år 2001 av lokalföreningarna i Umeå och Luleå riktar sig till tjejer 

från fjorton-års ålder, de arbetar för att tjejer skall respekteras och att de unga tjejerna skall 

få göra sin röst hörd, riktlinjerna i projektet är jämställdhetsperspektiv och 

rättighetsperspektiv som är grundprinciper i barnkonventionen. Allan riktar sig till killar från 

fjorton-års ålder, de arbetar för att bilda en arena där unga killar kan mötas på lika villkor, i 

Allan är rättighetsperspektiv och genusperspektiv utgångspunkter i projektet.  Projektet 

verkar utifrån barnkonventionen men även från projektets värderingar. Genom projektets 

egna värderingsövningar skall ungdomarna stärkas.  

1.2.  Problemformulering 

Tonårsperioden kan förklaras som en övergångsfas mellan barndomen och det vuxna livet.  

Tonårsperioden anses vara den period där de ungas ”inre psykologiska värld” förändras och 

hur han eller hon succesivt frigör sig från sina föräldrar och skapar en någorlunda stabil 

identitet. I åldern fjorton till sexton år beskrivs ungdomen vara självcentrerad, ungdomen 

dras till olika grupper i sökande efter ytterligare bekräftelser(Lalander och Johansson, 2002). 

Enligt Lalander och Johansson (2002), när man talar om ungdomar är det viktigt att 

aktualisera vilka åldrar man fokuserar på, eftersom deltagandet i olika grupper får helt olika 

betydelser i olika åldrar. Ungdomar i fjortonårs ålder beskrivs söka sig till grupper för att få 

bekräftelse, deras utvecklings stadie påvisar frigörelsen från föräldrarna och sökandet efter 

egen identitet. Ungdomssociologiska analyser från 50- till70-talet betonar ungdomstiden 

som en period av identitetsförvirring(Brante, Andersen, Korsnes, 1998). Organisationen 

riktar sig till ungdomar i detta stadie där sökandet efter ytterligare bekräftelse är stor och 

där organisationer har en stor påverkningsmöjlighet.  

1.3. Syfte. 

Syftet är att beskriva och analysera självförstärkande samtalsgrupper för tjejer och killar i 

fjorton års ålder. Urvalsgruppen är projektet Ellen och Allan under rädda barnens regi.  
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1.4. Frågeställning. 

- Vad är projektets mål? 

- Varför anser rädda barnen att projektet är viktigt för ungdomarna och vad tillför det 

ungdomarna enligt räddabarnen? 

- Är det skillnad på samtalsgrupperna på grund av kön? 

 I uppsatsen liggare fokusen på det nationella projektet Ellen och Allan inom organisationen 

Rädda barnen. Rädda barnens internationella arbete är förankrad i Förenta Nationer (FN) 

som ligger som grund och genomsyrar Rädda barnens arbetsområden.  

1.5 Centrala begrepp 

Ungdom: Som livsfas är ungdomstiden i klassiska generationsteorier en formningsfas, där 

nya generationer möter sin egen tid utan att vara präglad av traditioner och det förflutna, så 

som det äldre. Genom detta möte influeras varje generation på ett särskilt sätt av sin 

ungdomstids historiska betingelser. I analyser av moderna ungdomstid är 

identitetsproblematiken viktig (Brante, Andersen, Korsnes, 1998).  

Organisation: Framstår som ett enskild kollektiv aktör som formellt eller informellt 

eftersträvar tydliga mål eller överlevnad i förhållande till omvärlden (Brante, Andersen, 

Korsenes, 1998). Organisationer kan betraktas ur många olika perspektiv, vilka förhållanden, 

egenskaper och dimensioner man betonar beror i högsta grad på intresset hos den som 

studerar området. En vanlig uppfattning är att organisationer uppstår och utvecklas som 

instrument för att uppnå bestämda mål. organisationer uppstår i situationer där människor 

inser att deras eget intresse eller egna fördelar bäst kan uppnås eller tillvaratas genom en 

kollektiv handling (Abrahamsson, andersen, 2010). 

Barnkonventionen: Deklarationen om barns rättigheter från 1924 och deklarationen om 

mänskliga rättigheter antog FN:s generalförsamling en ny deklaration om barns rättigheter 

(resolution:1386) år 1959. Många av dagens grundläggande principer tas upp redan här; 

barnens bästa skall tas i åtanke, rätten till namn och nationalitet, rätten till näringsrik mat, 

rätten till bostad och hälsovård, rätten till lek och rätten till grundutbildning (FN,2013). 

Genus: utgår från synen att genus är en nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala 

relationer och vår kultur. Med utgångspunkt från en biologisk uppdelning i hanar och honor 

definierar man då genus som den sociala eller psykologiska skillnad som motsvarar denna 

uppdelning, förstärker den eller orsakas av den. Genus är ett mönster i vår sociala ordning 

och i de dagliga aktiviteter eller praktiker som styrs av denna ordning (Cornell, 2002). Genus 

är vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss till, detta betyder också att 

ordet genus innebär en öppenhet för överskridandet och förändringar. Begreppet genus 

fokuserar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors beteende, sysslor och vad som 

anses som manligt och kvinnligt (Svaleryd, 2010)   
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Jämställdhet: innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga, att fatta 

beslut utan att begränsas av strikta genusroller. Män och kvinnor skall ha lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet handlar både om antal och hur individer av olika 

kön förhåller sig till varandra. Det handlar också om de vuxnas förmåga att överföra och 

praktisera värdiga och bärande demokratiska idéer och handlingsmönster som förändrar 

traditionella könspositioner (Svaleryd (2010). 

KAPITEL 2. BAKRUND 

2.1  FN. 

FN är en organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta 

för fred i världen och ekonomisk och sociala framsteg. Idag har organisationen 193 

medlemsländer. Mer än trettio organisationer samarbetar för detta ändamål vilket har 

kommit att kallas FN-systemet. Organisationerna arbetar för att främja respekt för mänskliga 

rättigheter, miljöskydd, bekämpa sjukdomar och fattigdomsminskningar.  FN:s konvention 

om barns rättigheter, barnkonventionen är en av de lagar som FN:s generalförsamling antog 

i november 1989 och trädde i kraft som internationell lag 1990 (FN, 2013a; FN2013b; 

FN2013c). Bakom denna viktiga bestämmelse ligger många års arbete 1923 skrevs 

dokumentet ”deklarationen om barns rättigheter” av Eglantyne, Jebb som var rädda barnens 

grundare. 

Deklarationen om barns rättigheter från 1924 och deklarationen om mänskliga rättigheter 

antog FN:s generalförsamling en ny deklaration om barns rättigheter (resolution:1386) år 

1959. Många av dagens grundläggande principer tas upp redan här; barnens bästa skall tas i 

åtanke, rätten till namn och nationalitet, rätten till näringsrik mat, rätten till bostad och 

hälsovård, rätten till lek och rätten till grundutbildning. 

Det tog tio år från arbetet startade med konventionen till den blev erkänd som 

barnkonventionen, ytterligare tio år dröjde innan barnkonventionen antogs som 

internationell lag år 1990. Idag har det flesta av världens länder skrivit på barnkonventionen 

och där med förbundit sig till ett avtal som skall följas om barns rättigheter. 

Barnkonventionen skall gälla alla barn i alla länder och regeringen har genom avtalet 

skyldigheter att se till att alla barn skyddas av rättigheterna som är skriven i konventionen. 

(FN,2013) 

2.2. Barnkonventionen. 

Barnkonventionen består nu av femtiofyra artiklar, fyra artiklar anses vara de centrala även 

fast det poängteras att alla rättighetsartiklar är lika viktiga. FN-kommittén är ingen domstol 

och om något land inte följer avtalet om barnkonventionen kan de inte bli dömda. Men kritik 

och förslag erbjuds till länderna för att länderna på bästa sätt skall driva och ansvara för 
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barns rättigheter (FN,2013). Däremot infördes barnkonventionen i skollagen Juni 2011. FN:s 

barnkonvention (RB,13). Lärare, förskolärare, annan verksam personal, även elever och barn 

skall ha kunskap om mänskliga rättigheter och om grundläggande demokratiska rättigheter. 

Kunskapen skall innefatta vad rättigheterna innebär och hur dem kan förverkligas. Vidare i 

paragraf fem framkommer det att utbildningen skall utformas i överenstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Paragraf tio hänvisar till särskild hänsyn till 

barnets bästa. I all utbildning och annan verksamhet skall barnets bästa vara 

utgångspunkten. Barnets inställning skall så långt som möjligt kartläggas. Barn skall fritt 

kunna uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet själv, åsikterna skall tillmätas i 

betydelse i förhållandet till barnets ålder och mognad (Läroplanen, 2011). 

2.3. Regeringens rapportering till FN:s barnkommitté. 

Sverige äger (2008) är regeringens rapportering till FN:s barnkommitté rapporteringen sker 

vart femte år. Rapporten ska visa på vilka förbättringar som har skett när det gäller barn och 

ungas rättigheter i landet sen den senaste rapporteringen. De synpunkter som kommittén 

framhåller efter rapporteringen ska vara verktyg i landet för att ytterligare höja ambitionen 

om FN:s barnkonvention om barns rättigheter.  

Barnombudsmannen lät göra enkätundersökningar i skolor runt om i Sverige för att få en 

bild av hur stor kunskap ungdomar har om barnkonventionen. Kontaktklasserna består av 

190 klasser spridda över hela landet. Barnen som medverkar går i årskurs fyra till nio och ett 

till tre i gymnasiet och samarbetet sker med kontaktklasserna, lärare, och elever under flera 

år. Att vara kontaktlärare innebär ett engagemang från lärarens sida, eftersom 

kommunikationen med klassen går genom läraren. Eleverna i kontaktklasserna utgör inte ett 

statistiskt slumpmässigt urval, eftersom lärarna ansöker eller tillfrågas om att medverka som 

kontaktlärare. Därigenom blir inte svaren representativa för befolkningsgruppen barn och 

unga i de aktuella åldrarna.  Men gruppens svarande är stor och har god spridning i åldrar 

och geografi skolorna svarar från Norrbotten till Skåne.(Sverige äger, 2008).  

Resultatet av den enkätundersökning som gjordes i kontaktklasserna visade att endast 

tjugoåtta procent, hade hört talas om barnkonventionen och att enbart tjugoen procent 

kände till vad barnkonventionen handlade om.  

Slutsatsen Rädda Barnen drar är att landets informationsinsats inte är nog omfattande och 

pekar på ett mer kontinuitet arbete i skolans med barnkonventionen.   

År 2005 kom barnombudsmannens remissvar på förslag till den nya skollagen framfördes 

bland annat att skolan bör vara ansvarig för att informera varje barn om hans eller hennes 

rättigheter enligt barnkonventionen. Förslaget ansågs skulle regleras i lagen och gälla alla 
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skolformer för barn och ungdomar även ansågs det att barnkonventionen skulle obligatoriskt 

ingå i lärarutbildningen (Sverige äger, 2008) 

2.4. Barnkonventionen-, Rapporten Bra beslut för barn, Läroplanen och frivilliga 

organisationer. 

Bra beslut för barn är en rapport som ingår i ett projekt som sträcker sig över fem 

europeiska länder. Rapporten visar hur undersökningen av hur långt de allmänna åtgärderna 

i FN:s barnkonvention har förverkligas på europeisk, nationell och lokal nivå i Europa. Ett skäl 

till den låga kunskapsnivån bland elever har antagits bero på att barns rättigheter och 

barnkonventionen inte tidigare nämnts i gällande kurs- och ämnesplaner. Även om 

läroplanen och kursplanen behandlar rättigheter som ingår i barnkonventionen fanns inte 

kopplingen till mänskliga rättigheter. Kunskapsplanerna behandlade grundläggande 

värderingar och demokratiska värden. Barnombudsmannen har framfört att det är viktigt att 

mänskliga rättigheter ingår som en del i läro- och kursplanen inom samtliga stadier i 

skolväsendet. Nätverket för barnkonventionen ansåg barnombudsmannen skulle bli en 

obligatorisk del av läroplanen och att konventionen bör behandlas hur man använder den i 

sin vardag. 

I juni år 2010 antog riksdagen en ny skollag. En nyhet är att den innehåller en paragraf som 

slår fast barnets bästa ska vara utgångspunkten i utbildningen. Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet år 2011 beskriver de övergripande målen som anges vara 

skolans normer och värden samt de kunskaper som varje elev bör ha utvecklat under 

grundskolan. Skolans mål beskriver bl.a. att varje elev: kan göra och uttrycka medvetna 

etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. Barnkonventionen 

behandlas i samhällsorienterande ämnena, där de grundläggande mänskliga rättigheterna 

behandlas så som människors likavärde, barns rättigheter enligt konventionen. Detta arbete 

påbörjas i årskurs ett till tre och ingår i Geografi, historia, religionskunskap och 

samhällsvetenskap. I samhällskunskap årskurs sju till nio skall mänskliga rättigheter 

behandlas, deras innebörd och betydelse, inklusive barns rättigheter i enighet med 

barnkonventionen. 

Barnrättskommittén påpekar även att staten bör arbeta nära olika frivilliga organisationer. 

Organisationer som kommittén pekar på är dem som arbetar för mänskliga rättigheter, barn- 

och ungdomsledda organisationer, familjegrupper, religiösa grupper, akademiska 

institutioner och yrkesföreningar. Frivilliga organisationer spelade en väsentlig roll med 

arbetet att formulera konventionen och där med är det nödvändigt att de deltar i 

genomförandeprocessen. Därför uppmanar kommittén staterna att stödja frivilliga 

organisationer och att utveckla positiva relationer (Agneta Gunnarsson, 2010), (Läroplanen, 

2011). 
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2.5. Kompassen, (Beskriver vad Rädda barnen är, vad Rädda barnen står för, vad 

organisationen vill åstadkomma och hur Rädda barnen ska arbeta). 

Kompassen anger ramarna för Rädda barnens verksamhet, kompassen ska vara en 

vägledning för alla som arbetar för Rädda barnen.  Den ska svara för Rädda barnens 

utveckling, avveckling och revidering av strategier och policys inom Rädda barnens 

verksamhet och varje verksamhetsplan ska följa kompassen. År 2001 fastställde riksstyrelsen 

kompassen- ramar och riktlinjer för Rädda barnen. År 2008 uppdaterades kompassen samt 

förtydligades vissa avsnitt, kompassen utvärderas efter fem år och ska gälla åtta år från 

uppdateringen. Efter åtta år framställs en ny uppdatering som kommer ligga som grund för 

verksamheten åtta år framöver.  

Rädda barnen beskrivs som demokratisk, partipolitisk obunden, folkrörelse som arbetar för 

barns rättigheter i Sverige och i världen. Organisationen har lokalföreningar över hela 

Sverige. Lokalföreningar är sammanslutna i distrikt, de som arbetar i lokalföreningarna och 

arbetar frivilligt för barns rättigheter. År 2003 bildades Rädda barnens ungdomsförbund, där 

barn och unga själv arbetar för sina och andra barns rättigheter. Rädda barnens värdegrund 

utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och konventionen om barns 

rättigheter. Kompassen beskriver att organisationens värderingar bygger på övertygelsen 

om: 

- Alla människor har lika värde, men barn har särskilda rättigheter. 

- Alla har ett ansvar, men staten har bindande skyldigheter. 

Rädda barnen vill med sin verksamhet uppnå att bidra till: 

- Att barn inte utsätts för diskriminering, exploatering, våld och andra övergrepp. 

- Att barn skall få göra sin röst hörd och ha inflytande över sin situation. 

- Att alla barn försäkras en trygg och hälsosam uppväxt och ett lärande som ger 

självtillit och relevant kunskap.      

Rädda barnen arbetar utifrån fyra arbetsmetoder; faktainsamling och analys, direkta insatser 

för barn, kunskapsförmedling och kompetensutveckling samt påverkningsarbete. 

Arbetsmetoderna bygger ofta på varandra och kombineras för bästa resultat.   

- Fakta insamling och analys:. Organisationen använder andras forskning, studier 

och praktiska erfarenheter, dokumentation sker vid varje projektinsatts, 

genomför kartläggningar, studier och utvärderingar. Organisationen utvecklar 

och testar metoder och verktyg.  
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- Verksamheten arbetar med barn och unga för att få kunskap om problem, 

bättre idéer om lösningar och för att utveckla metoder som kan få betydelse 

för flertalet barn och ungdomar. För att kunna företräda barn och ungdomars 

intresse krävs ett närarbete för att det skall ske på ett bra och trovärdigt sätt. 

Insatsen skall innefatta att ge barn egen syn på sin situation och på möjliga 

lösningar, ge erfarenheter som kan användas i påverkningsarbete och 

kunskapsförmedling, beröra principfall som kan leda till reformer och ha 

betydelse för många barn och ungdomar och skapa en trovärdighet för 

verksamhetens långsiktiga arbete. 

- Organisationen förmedlar egna och andras kunskaper för att stärka förmågan 

hos viktiga aktörer att tillämpa och främja barnkonventionen.  

- Påverkningsarbete: Genom organisationens direktinsatser för barn, 

faktainsamling och analys får verksamhet kunskap som Rädda barnen använder 

för att påverka makthavare och bilda opinion bland allmänheten (kompassen, 

2008), 

Rädda barnen skall kunna visa att varje insatts de arbetar för bidrar till att barn och unga för 

det bättre och att samhällets aktörer tillgodoser barns rättigheter på ett mer främjande sätt. 

Det förutsätter även att organisationen systematiskt utvärderar deras arbete i förhållande 

till de mål som de samhällsförändringar verksamheten anser är nödvändiga (kompassen, 

2008). 

2.6. Avgränsning. 

I uppsatsen har jag valt att begränsa mig enbart till Rädda barnens projekt Ellen och Allan 

som är nationellt projekt. Det kommer göras en övergripande insyn i organisationens arbete 

men utelämna verksamhetens arbete på internationellt plan. Uppsatsen kommer följa sin 

frågeställning och uppsatsen kommer inte sväva ut. Det kommer vara en rödtråd av 

rättighetsperspektiv och jämställdhetsperspektiv eftersom det är riktlinjer för verksamheten, 

även heteronormativitet och empowerment är begrepp som kommer vara fokus eftersom 

det är begrepp som verksamheten uttrycks som projektets värderingar detta för att det 

genomsyrar verksamhetens arbete och ligger som grund för verksamhetens arbetsuttryck.  

2.7. Disposition. 

I kapitel två behandlas teorin, ungdomens utvecklingsfaser pressenteras även andra 

perspektiv av utvecklingspsykologi. Teoriavsnittet behandlar även genus, jämställdhet, 

genuspedagogik, heteronormativitet och empowerment och social identitetsteori. I kapitel 

tre pressenteras metoden, urval, validitet och presentation av nyckelpersoner inom 
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verksamheten. Vidare i kapitel fem kommer resultatdelen som består av den kvalitativa 

empirin. I kapitel sex presenteras avslutande diskussion och slutsatser. 

KAPITEL 4. Teori.   

När man talar om ungdomar är det viktigt att aktualisera vilken åldrar man fokuserar på, 

deltagande i olika ungdomsgrupper får helt olika betydelse i olika åldrar. I första delen av 

tonåren har deltagande i gruppen en avgörande betydelse för ungdomars 

identitetsskapande, medan den får en allt mindre betydelse i den senare delen av 

tonårstiden. Därför menar författarna att en viss kännedom om utvecklingspsykologi är 

nödvändig när man studerar ungdomsgrupper. Detta kommer att beskrivas genom 

begreppet adolecens, (Lalander och Johansson, 2002; Mangs och Martell, 1995). 

4.1 Ungdomsteori 

- Tonårsperioden kan förklaras som en övergångsfas mellan barndomen och det 

vuxna livet.  Begreppet adolescens hör hemma i den psykoanalytiska traditionen 

den förklaras analysera hur tonåringens ”inre psykologiska värld” förändras och 

hur han eller hon succesivt frigör sig från sina föräldrar och skapar en någorlunda 

stabil identitet. Enligt Lalander P. och Johansson T. (2002) utgör adolescensen en 

andra individuationsprocess, den första preliminära psykologiska frigörelsen från 

föräldrarna sker under den tidiga barndomen. Den andra individuationen 

betraktas ibland som en andra chans, som en möjlighet att förändra 

personligheten/identiteten i en för individen önskvärd riktning. Man delar ofta in 

adolescensen i fem olika faser. 

- Preadolecensen (10-12år): Kännetecknas av pubertetens inträde, kroppens 

fysiologiska förändring. Den inre och yttre frigörelsen från föräldrarna påbörjas 

under denna period.  

- Högadolecensen (14-16 år): Individen blir enormt självcentrerad, De beskriver 

ungdomarna i denna fas som individer laddade med narcissistisk energi. 

Självcentreringen gör att det medföljer en viss bräcklighet och att den bubbla 

som de unga individerna skapat spricker lätt. Individer i denna fas benämns som 

hjälte och hjältinna och att de dras till olika grupper i sitt sökande efter ytterligare 

bekräftelser. Denna Omnipotens (allsmäktighet) och fixering vid självet leder till 

orealistiska visioner och självbilder. Gruppen eller kamratgänget eller vad som 

beskrivs stå för tjejernas del väninnedyaden eller- triaden kan antingen medverka 

att förstärka omnipotensen och fantasierna om osårbarhet eller till att förankra 

individen i en trygghet och i ett beroende. Progression avlöses av regression och 

tvärtom. 

- Senadolescensen (16-20 år): Fasen präglas av ökad psykologisk integration, 

mindre känslomässiga svängningar och ett ökat oberoende av föräldrarna och 
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vuxna. Beroendet av gruppen, gänget och av vännerna minskar samtidigt som 

utforskandet av alternativa gemenskaper och sökandet efter kollektiva forum för 

identitetsexperiment ökar.  

Postadolescensen (20-25 år): I denna fas är stabilisering av sexualiteten aktuell även 

identifikationer, nya objektrelationer och fortsatt utveckling av jagideal En del av 

ungdomens strävan av självständighet kan beskrivas av den amerikanska 

psykoanalytikern Peter Blos begrepp. Individuationen startar i tidiga barndomen och går 

ut på att man skall forma och utveckla en själv till en självständig och kompetent individ 

(Erling och Hwang 2001). Den andre aspekten av självständigheten rör förmågan av att 

kunna fatta beslut och genomdriva besluten. Ungdomens självständighet tar sig i form 

och där med frigörelsen från föräldrarna. Ju mer oberoende ungdomarna vill vara från 

föräldrarna destomer beroende blir dem av de jämnåriga istället. De byter ut en form av 

beroende mot ett annat. Den tredje delen av självständighet handlar om 

värderingsmässig självständighet, att utveckla giltiga normer för tillexempel, moral, 

politik och religion. Det finns flera faktorer som underlättar denna form av 

självständighet, exempelvis genom att engagera sig i olika former av politiska och 

religiösa ideologier (Erling och Hwang, 2001), (Lalander P. och Johansson T. 2002).  

Generation X: försök inte att definiera MIG!  

Generation X, som Douglas Coupland beskriver, består av ett otal olika subgrupper, av 

individer som inte längre relateras till det sociala livet, gruppen eller kulturen utan lever i en 

mer eller mindre privat värld (Generation X är beskrivit i boken ungdomsgrupper i teori och 

praktik av P. Lalander och T. Johansson, 2002). Den största skräcken är att bli definierad av 

andra, att bli fastlåst i någon bestämd kategori, att tillhöra den tråkiga massan.  Ungdomarna 

tar inte som tidigare generationer sin egen utveckling genom olika karriärstadier för given. 

De är skeptisk såväl kärnfamilj, politik, könsroller, romantisk kärlek och allt annat som 

tidigare generationer tagit för givet och har dynamisk flytande identiteter som hela tiden 

förändras i det intensiva arbetet att söka en identitet och livsstil. 

3.2. Genus 

Genus, kommer från engelska ordet gender och definieras av författaren Cornell (2002) som 

en struktur av sociala relationer som är koncentrerad till den reproduktiva arenan (samhället 

riktar sig till våra kroppar och spelar på dessa reproduktiva skillnader). Det finns ingen 

biologisk bas för genus som social process. Det är snarare en arena där våra kroppar används 

i sociala processer, där vårt sociala beteende gör någonting med de reproduktiva 

skillnaderna. Cornell kallar denna ”den reproduktiva arenan” Definitionen av genus som 

undviker ”skillnadernas” paradoxer beskriver genus som en struktur av sociala relationer 

koncentrerade till den reproduktiva arenan, och en samling praktiker som drar in 
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reproduktiva skillnader mellan kroppar i de sociala processerna. Med andra ord handlar 

genus om hur samhället förhåller sig till människokroppen och vilka konsekvenser detta får 

för mänsklighetens framtid. Författaren påpekar även att definitionen har viktiga 

konsekvenser tillexempel att genusmönstren kan skiljas markant beroende på en kulturell 

kontext och en annan, men det är fortfarande genusmönster. Cornell beskriver att 

genusordningen fortplantar sig socialt inte biologiskt. Genom de strukturer som begränsar 

det individuella handlandet med den utgångspunkten kan genusordningen förefalla vara 

oföränderlig men i själva verket förändras genusordningen kontinuerligt genom, att 

människan skapar nya strukturer och situationer(Cornnell, 2002). Författaren Svaleryd 

(2010) definierar begreppet, Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet 

format oss till, detta betyder också att ordet genus innebär en öppenhet för överskridandet 

och förändringar. Begreppet genus fokuserar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors 

beteende, sysslor och vad som anses som manligt och kvinnligt (Svaleryd, 2010).  

3.3. Jämställdhet 

Jämställdhet innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga, att fatta 

beslut utan att begränsas av strikta genusroller. Män och kvinnor skall ha lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet handlar både om antal och hur individer av olika 

kön förhåller sig till varandra. Det handlar också om de vuxnas förmåga att överföra och 

praktisera värdiga och bärande demokratiska idéer och handlingsmönster som förändrar 

traditionella könspositioner (Svaleryd (2010). En viktig tanke med jämställdhet är att den 

inte skall praktiseras vid sidan av och som något man lägger till, utan ska infogas i 

verksamhetens huvudfåra, ”gender mainstreaming” som på svenska översätts till 

jämtegrering.  Svaleryd (2010) hänvisar till att skolor ofta behandlar jämställdhetsarbete som 

enstaka temadagar eller frågeställningar som tas upp på vissa lektioner inom ex. 

samhällskunskapen. Det skapas även jämställdhetsråd eller kommittéer som arbetar med 

frågorna parallellt med övrig verksamhet. Idealet och idén med jämtegrering är att 

genusperspektivet ska integreras in i alla frågor, överallt och alltid (Svaleryd, 2010).      

Varje enskild verksamhet behöver lyfta fram och analysera de dolda föreställningarna på ett 

medvetet plan, innan metoder för förändring kan stakas ut. Frågan om hur vida man ska sära 

på flickor och pojkar handlar mest om varför man ska göra det. Det finns en risk med att 

fokusera genusperspektivet på ett allt för starkt särtänkande dvs. att flickor och pojkar av 

”naturen” skiljer sig åt (Svaleryd, 2010). Risken finns att man förenklar genusproblematiken i 

skolan med könssegregerade grupper och därigenom inte ser den övergripande strukturen. 

Jämställdheten blir då lätt ett åtgärdsproblem. Enligt Svaleryd (2010), i många 

metodikböcker framkommer en föreställning om att flickors önskemål och behov är att i 

lugn och ro få diskutera ”tjejsnack” medans pojkar inte i första hand har dessa behov. 
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Jämställdhetsaspekten handlar inte om att fokusera på det ena eller det andra könet utan 

relationen mellan könen, då behövs båda könens positioner problematiseras. Författaren 

hänvisar till boken Risken finns- ett material för killgrupper, i boken hävdas könsskillnaderna 

som naturliga och generaliserbara. K Svaleryd beskriver bokens syfte som att killar ska få 

större förståelse för mansrollen i boken lyfter de fram den ideala mansrollen fast, naturlig 

och självklar. Svaleryd (2010:60) lyfter fram ett citat taget från Risken finns: 

”Tjejer vill snacka och killar vill svettas? Det är definitivt inte lätt. Är det ändå rätt att samla 

pojkar i grupp? Vill killar möta andra killar kring teman som: känslor, respekt, mod och 

självkänsla… Vill de bara spela biljard och svettas inne i innebandyhallen?” 

Svaleryd (2010:60) ändrar citatets frågeställning till: ”Vill vi vuxna att det bara ska uppskattas 

att svettas och spela biljard?”. 

Jämställdhet ska inte praktiseras vid sidan av och något som man lägger till, den ska infogas 

och genomsyra hela verksamhetens arbete. Begreppet gender mainstreaming som kom till 

under FN:s kvinnokonferens år 1995 och har på svenska översatts till jämtegrering och 

innebär att genusperspektivet ska integreras in i alla frågor, överallt och alltid (Svaleryd, 

2010). 

3.4. Heteronormativitet. 

Om man utgår från queerteorin och ser på en av teorins centrala område handlar den om 

processer av normaliseringen. Mer specifikt är det normer kring genus och sexualitet 

normerandet av heterosexualiteten. Teorin utgår från att sexualiteten är olika former av 

social organisering den är kulturellt, socialt och historiskt skapad, den tar inte 

heterosexualiteten förgiven utan undersöker hur den skapats, upprätthålls och fungerar. 

Heternormativiteten är ett begrepp som hänvisar till de institutioner, lagar, strukturer, 

relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, 

naturligt och allomfattande. Som utgör att bidra till att ”en viss sorts heterosexuellt liv” 

framstår som det mest åtråvärda och naturliga sett att leva. Begreppet heteronormativiteten 

hänvisar till att det är normsystemet man vill undersöka och inte människans enskilda 

sexuella handlingar som är det intressanta. Teorin vill problematisera heterosexualiteten 

som norm och undersöka varför den sexualiteten framställs som den mest önskvärda 

formen av samlevnad i samhället. Queerteoretiskt tema innebär att kritiskt granska normer 

som är kopplad till sexualitet, genus och sexuell identitet (Ambjörnsson, 2006). 

4.6. Empowerment. 

Ordet empowerment har sitt ursprung i begreppet power, när man översätter ordet till 

svenska kan man inte översätta de med ett enda ord, power kan betyda styrka och kraft men 

det kan även översättas till makt beskriver författaren O.P. Askheim och B. Starrin (2007).  
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Författarna påpekar att begreppet har blivit väldigt populärt och ett ledord för många 

organisationer. Författarna hänvisar även till problematiseringen över att definiera 

begreppet och att populariteten ökar även fast begreppet anses som diffust.  

 Empowerment är ett begrepp som är brett och kan användas inom många olika 

verksamheter och ha olika definitioner. Verksamheter kan använda begreppet som arbetar 

för att stärka individer och grupper utan att koppla deras situation till samhällsstrukturer. 

Andra verksamheter hävdar att deras målgrupper behöver empowerment på grund av de 

samhällsstrukturer som begränsar deras handlingsutrymme. Centrala förhållningsätt till 

empowermentarbete tycks i all verksamhet (oavsett inriktning) betona; värderingar, 

människosyn och förhållningsätt. Utgångspunkter som beskrivs som bas för begreppet är 

- Att se alla människor som kapabla om de ges rätt förutsättningar. 

- Att fokusera på alla individers lika värde och rättigheter. 

- Att synliggöra och förändra maktstrukturer så att de uttrycker respekt för 

människors lika värde och rättigheter.    

Förhållningssätten som beskrivs är det avgörande för att skapa förutsättningar för begreppet 

empowerment (Askheim, Starrin,Tengqvist, 2007).  

Detta är centrala förhållningssätt i empowermentarbete som är beskrivna av praktiska 

exempel och kommer från en studie av tio europeiska empowermentverksamheter som 

stiftelsen kvinnoforum genomfört.     

3.5. Social identitets teori 

Social identitetsteori bygger på tre betydelsefulla dimensioner: 

- Social kategorisering: den process som individen använder i syfte att 

systematisera och förenkla sin sociala omgivning. 

- Social jämförelse: den process som individen använder för att jämföra 

förhållandet mellan individer som medlemmar i en eller flera speciella grupper. 

- Social identitet: den del av en individs självbegrepp som kommer från hans eller 

hennes kunskap om sitt medlemskap i en social grupp, eller flera sociala grupper, 

tillsammans med den känslomässiga betydelsen som är förknippad med 

medlemskapet. 

 

Ingrupp: den grupp eller de grupper som den kategoriserade eller jämförande 

individen anser sig tillhöra. 

Utgrupp: den grupp eller de grupper som består av medlemmar som blir 

kategoriserade. 
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Social identitetsteori handlar om människors sociala identitet. I grunden handlar teorin om 

individen och sociala processer inom ramen för mellangruppsbeteende. Innebörden är att 

teorin är inriktad mot roller som präglar människors beteende i s.k. in – och utgrupper, även 

beakta individens attityder och beteende i förhållande till ingrupper och utgrupper. En 

individ är medlem i ett antal sociala grupper där medlemskapet i sig, både positivt och 

negativt, bidrar till den föreställning individen har av sig själv. Denna föreställning är en viktig 

sida av individens uppfattning om sig själv.  

Social identitetsteori är uttrycklingen en teori om mellangruppsbeteende. Det betyder att de 

attityder och beteende som människor riktar mot utgrupper ska uppfattas som sätt för att 

ge uttryck för individuella känslomässiga problem inom ramen för relationer mellan grupper.  

Med mellangrupps beteende menas alla beteende kan uppfattas befinna sig längst ett 

kontinuum mellan två beroende dimensioner, nämligen mellanindividuellt och 

mellangruppsbeteende. När människor integrerar med varandra i egenskap av 

gruppmedlemmar och inte som enskilda individer går det att tala om 

mellangruppsbeteende.  

Social identitetsteorin består av re dimensioner: 

- Kategorisering 

- Jämförelse 

- Identitet  

Med kategorisering menas en process där den sociala världen är indelad i många olika 

sociala kategorier varav vissa är stora (social klass, invandrare, kön) medans andra är mindre 

(politiska grupper, studiegrupper, intressegrupper) Tajfel (1978:69) definierar 

socialkategorisering som en process där sociala objekt eller händelser i gruppen förs 

samman och kan jämföras med en individs handlingar, intensioner, attityder och 

övertygelser. Det betyder att en socialgrupp ska förstås som en abstrakt, och inte konkret, 

enhet som är meningsfullför individen vid en viss tidpunkt. Social jämförelse handlar i sociala 

identitetsteorin inte om förhållandet mellan individer i egenskap av individer, utan om 

individer som medlemmar i en speciell grupp. Social identitet handlar om struktur. Identitet 

kan definieras som en attityd till ens ”själv” i termer av ett objekt, dvs ”I” och ”me”. Vidare 

menar Mead (1925) att det själv-medvetande som individen besitter har utvecklats i en 

socialgrupp, dvs. individens själv har existerar enbart i förhållande till andras individers själv. 

Detta medvetande ligger som grund för definition a begrepp som social handling, 

rolltagande, socialt objekt osv. och även hos Meads begrepp ”I” (organismens respons på 

andras attityder) och ”me” (den organiserade uppsättning av andras attityder som man själv 

antar) Sociala identifikationer, individens självbegrepp kan vara knutet till en eller flera 

grupper. Det viktiga är att med medlemskapet följer en betydelsefull känsla av tillhörighet. 
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Detta innebär att social identitet vid ett visst tillfälle bygger på några identifikationer som är 

utvalda för att passa den aktuella sociala kontexten (Augustsson, 2005).  

 

 

 

Kapitel 4. Metod. 

 

4.1 Påbörjan av arbetet. 

Det första som gjordes var att kontakta Rädda barnen och få information om projektet Ellen 

och Allan. Materialet sammanställdes och nyckelorden hade framkommit, därmed sökte jag 

efter nytt material som svarade för nyckelorden. Efter att ha orienterat mig i 

studiematerialet började även intervju frågor framkomma. Eftersom min erfarenhet av 

intervjua var rätt så liten så framställdes intervjumallar som hjälp till att hålla en rödtråd 

även vilka ämnen och frågor som skulle lyftas fram.  

4.2. Kvalitativa valet. 

Denna studie är kvalitativ den baseras på intervjuer, anledningen till valet av kvalitativstudie 

var för att på ett mer djupgående sätt få fram information. Om studien tillexempel hade 

baserats på enkäter skulle inte samma djup framgått och där med hade inte samma 

information framkommit, även på grund av tidsbrist blev valet kvalitativt självklart. För att 

verkligen få fram information om organisationen och om syftet för organisationen, hur 

jämställdhet och rättighetsperspektivet tar sig i uttryck i projektet Ellen och Allan. Även hur 

projektet som självförstärkande samtalsgrupp uttrycker sig i teorin och praktiseras i 

praktiken. 

4.3. Intervjumaterialet, Urvalet. 

Urvalsgruppen består av samtalsgrupperna Ellen och Allan ett projekt av rädda Barnen. 

Intervjumaterialet besår av fyra personer som blivit intervjuade. Alla intervjuer har varit 

telefonintervjuer och alla är bandade. Materialet har tematiserats analyserats och relaterats 

till teorier. Resultatet består av fyra genomförda intervjuer varav en samtalsledare och 

projektledare för Ellen och för Allan, samt intervju med nationella samordnare för Ellen och 

nationella samordnaren för Allan. 

Anledningen till de valda informanter beror på den information och kunskap de besitter. 

Valet av informanter var delvis subjektiva dvs, jag valde själv ut intervjupersonerna. 

Eftersom samordnarna ansvarar över projektet blev dem ett självklart val därefter valdes 

projekt- och samtalsledarna efter erfarenhet inom projektet och därmed mer slupmässigt. 

Samordnarna ansvarar över projektet och har därmed en övergripande kunskap, även för att 

få en mer övergripande information om projekten som helhet. Få organisationens syn av de 
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för-nämnda teorier, värderingar och om rättighets- och jämställdhetsperspektivets del som 

inverkan i projektet.  Valet av projektledarna och samtalsledarna (projektledarna är även 

samtalsledare) beror på att få en djupare förståelse av själva verksamheten, hur träffarna 

organiserades och hur träffarna ser ut. Även för att få en inblick i de attityder och 

förhållningsätt till de begrepp och teorier verksamheten själv påtalade sig utgå ifrån, även 

om de är det som verksamheten använder i praktiken. Hur personerna utbildas för att driva 

arbetet med Ellen och Allan.  

Projektledare. 

För att kunna bli projektledare är första kriteriet att vara kvinna för att vara projektledare för 

Ellen och Man för att vara projektledare för Allan. Du måste ha fyllt 19 år och vara medlem i 

Rädda barnens ungdomsförbund detta gäller även för att agera samtalsledare. Inga speciella 

förkunskaper behövs utan det viktigaste för att arbeta inom projektet är stort intresse och 

engagemang.  

Projektledaren ansvarar för det lokal projektet, utformningen av projektet utifrån de 

nationella riktlinjer som finns. Deras ansvar är: Att ha kontakt med 

lokalgruppen/lokalföreningen och lämna rapporter till kontaktpersonen i styrelsen, ansvara 

över ekonomin, kontakta skolor där rekryteringen sker, rekrytera samtalsledare och se till att 

nya samtalsgrupper bildas, anordna samtalsledarutbildningar, anordna nätverksträffar och 

samla in samtalsledarnas dokumentation och utvärderingar samt finnas som stöd under 

terminernas gång för de verksamma samtalsledarna. 

Samtalsledare. 

Samtalsledarna håller i samtalsgrupperna och ansvarar för rekryteringen av ungdomarna och 

planera träffarna. Ledarna ska dokumentera varje möte och dokumentera de viktigaste 

inslagen av de mötets ämne. Samtalsledarna får en utbildning under en helg innan 

verksamheten ska starta, målet med utbildningen är att samtalsledarna ska få kunskap om 

projektets teori och pedagogik även bekanta sig med de övningar som presenteras i 

samtalsledarnas handledning. Efter terminens slut så ska dokumentationerna sammanfattas 

till en slutdokumentation som lämnas in till projektledaren. 

Nationella-koordinator/samordnare. 

Sammanfattar projektledarnas dokumentation till en slut dokumentation som ska svara för 

hela Sverige (Maria Liren, 2009), (Ida Kjellin, 2006). 

Genomförandet av intervjuerna var någorlunda strukturerade och utgick från intervjumallar, 

detta på grund av tidigare vana av att genomföra intervjuer var rätt så liten.  
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Förhoppningen innan intervjuerna var att intervjuerna kunde ske under möten, De 

informanter jag sökte var de som hade verkat under en tid i projektet och skulle ha 

erfarenhet av Ellen och Allan. Att de deltagande informanter befann sig i olika delar av 

Sverige spelade en betydande roll och gjorde det inte möjligt med intervju under möte och 

därmed blev valet telefonintervjuer. Alla intervjuer bandades och jag skrev även 

anteckningar, detta för själv påminna mig om vissa upptäckter och delar som jag ansåg var 

viktiga.  

4.4. Efter arbete. 

Efter jag analyserat mina intervjuer gjorde jag en ytterligare litteratursökning med avsikt att 

hitta teorier som innefattade ämnet. Även så ansåg jag det viktigt att framföra en teori som 

gav en fingervisning om vart ungdomen psykologiskt befann sig. Eftersom en viss kännedom 

om utvecklingspsykologi är nödvändigt när man studerar ungdomsgrupper (Mangs och 

Martell, 1995). Därmed valde jag en ungdomsteori som hör hemma inom den 

psykoanalytiska traditionen och använder sig av begreppet adolescens, även individuationen 

och generation X hamnar inom ungdomsteorin. Andra teorier som behandlas i uppsatsen är 

direkt kopplade till projektets nyckelord, heteronoramtivitet, empowerment, genus, 

rättighets – och jämställdhetsperspektiv. För att få en tydlig sociologisk studie valde jag 

social identitetsteori. Under min senare del av arbetet av min uppsats har jag även lagt till 

skollagen, eftersom barnkonventionen om barns rättigheter tydligt tagit sig i uttryck och 

blivit en del av skollagen och där med av läroplanen. Under uppsatsskrivandet har jag även 

använt mig av litteratur om kvalitativa studier som hänvisar tillvägagång sätt i teori och 

praktik detta för att få förslag på att genomföra uppsatsen på ett noga och strukturerat sätt.          

4.5. Etik. 

Under mina intervjuer arbetade jag utifrån etiska principer. Jag har informerat 

informanterna om deras uppgift i min uppsats och om mitt syfte i mitt ämne. Innan 

intervjuerna påbörjades gav jag information om hur intervjuerna kommer att gå till väga 

även om de godkände att intervjuerna bandades och om deras anonymitet i min uppsats. De 

blev även informerade att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun och att det 

även inte behövde svara på frågor. Jag informerade även att det enbart är jag som har 

tillgång till intervjumaterialet och att det kommer förstöras efter att datainsamlingen 

sammanfattas och slutförts.  

4.6. Validitet och Reliabilitet. 

Vad gällande validitet (om jag mäter det jag avser mäta enligt min teori) anser jag att det 

tidigt i min bearbetning av materialet framgick vilka teorier jag skulle använda mig av genom 

att dem framgick tydligt i den bas av de projekt jag studerat. Där med har de legat som en 

grund och även som en rödtråd i mitt intervjumaterial. Jag har även valt socialidentitetsteori 
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för att få den sociologiska aspekten i min uppsats. Vad gällande reliabilitet 

(mätinstrumentets entydighet och tillförlitlighet) att upprepande mätningar ska få samma 

resultat kan vara svårt att svara på eftersom de intervjuade upplevelser och mening kan 

skilja sig åt. Men detta kan även innefatta objektivitet och trovärdighet vilket jag anser att 

jag varit i min uppsats genom att jag under arbetets gång har gjort redogörelser för hur jag 

har gått tillväga i mitt arbete och varför jag har gjorde de val jag har gjort. Vad som kan 

påpekas är att intervjuerna är telefonintervjuer vilket kan påverka reliabiliteten, i mitt fall 

tror jag detta har haft mycket liten betydelse, eftersom frågorna var väl utarbetade och min 

intervjumall höll mig på en rödtråd genom intervjuerna.   

4.7. Analys av materialet. 

Det första jag gjorde efter intervjuerna var att lyssna igenom dem, sedan skrev jag ned varje 

intervju exakt ord för ord. Sedan sökte jag olika teman som utmärkte sig i materialet.  

(empirinära förhållningsättet, teorinäraförhållningsättet) Mina teman bygger på 

frågeställningarna som ingår i mitt syfte om projektet. Hur organisationen beskriver sitt 

arbete i teorin och hur projektet arbetar i praktiken. Även få förståelse för vad projektet 

verkar för och vad för syfte Ellen och Allan har för ungdomarna enligt organisationen själv, 

även hur projekten skiljer sig åt könsmässigt. I arbetet av uppsatsen har även de teoretiska 

delarna, hereronomrmativitet, empowerment, genus och jämställdhet- och 

rättighetsperspektiven blivit en viktig del och ligger som teori bas i mitt arbete, men även 

ungdomsteori vilket förklarar ungas utvecklingsfas och social identitetsteori som ger en 

socialpsykologisk inblick i hur socialidentitet verkar.    

De svårigheter jag mött under mitt uppsatsskrivande är att under den period jag har låtit 

uppsatsen ligga vilande förändrades barns rättigheter och blev förklarade även i skollagen. 

Vilket ledde till att jag fick omstrukturera och genomgå ny bearbetning av befintligt material 

vilket också ledde till uppdatering av data som jag tidigare använt för att se om projektet 

stod på samma värdegrund och principer som de gjorde när jag började med uppsatsen. 

Men även ta in ny data utan att låta det frångå i mitt syfte och frågeställning. 

Kapitel 5 Resultat.  

Rädda barnens ungdomsförbund och verksamhet Ellen och Allan 

5.1. Verksamhetens arbetare 

Inom projektet Ellen och Allan arbetar samtalsledare, projektledare och nationella 

samordnare. 

Arbetet utförs av samtalsledare som skall vara i ålder mellan nitton och trettio år, 

utbildningen för samtalsledare sker under en helg ledda av projektledaren, ingen förkunskap 

behövs för att kunna bli samtalsledare utan rädda barnens utbildning svarar nog. 
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Utbildningen baseras på; hur man rekryterar ungdomarna, hur man förbereder och 

dokumenterar man en träff, arbetet med barnkonventionen, driva ett förändringsarbete 

med tjejer om kön och makt (tillhör Ellen), driva ett förändringsarbete med killarna om kön, 

makt och maskulinitet (tillhör Allan) (EA, 13a., EA 13b.).  

Projektledare ansvarar för projektet lokalt på sin ort. Projektledarens utbildning sker under 

en helg ledda av rädda barnen. projektledarens ansvar är att ha kontakt med räddabarnen 

ungdomsförbund och rädda barnen, rekrytera samtalsledare och ha kontakt med 

högstadieskolor. Att samverka med samtalsgrupperna. 

 Samordnaren är den ansvariga för projektet nationellt, det finns en kvinnlig samordnare för 

Ellen och en manlig för Allan.(EA,13c.). 

5.2. Verksamheten. 

Innan Rädda barnen väljer arbetsområde utgår de från analyser som gjorts av omgivningen 

vissa kriterier ska visa att projektet är behövande. Organisationen lägger stor vikt i att vara 

flexibla och att ha resurser till att kunna arbeta på alla samhällsnivåer.  

Projektet Ellen och Allan utgår som tidigare nämnts från barnkonventionen med tydligt 

rättighets- och jämställdhetsperspektiv. Ellen som startades år 2001 av lokalföreningarna i 

Umeå och Luleå. Det ansåg att det var svårt att hitta konkreta arbetsområden av 

barnkonventionen i vardagen.  

”Målet med Ellen är att man ska tala just jämställdhet och rättighetsperspektiv eee och här, 

så de här tjejerna. När det startade i Umeå var det ett konkret exempel på 

barnkonventionen, på portal paragrafer som är diskriminering, det har rätt att uttrycka sig, 

rätt till utveckling och barnens bästa. Det är artikel två, artikel tre, artikel sex och artikel tolv 

som är portal paragraferna som ligger i konventionen”. Detta säger samordnaren för Ellen. 

När de rekryterar ungdomarna till projektet söker det på högstadieskolor där med får det 

kontakt med ungdomar från alla samhällssituationer. Vilket bl.a. beskrivs i Kompassen hur 

Rädda barnen ska verka i Sverige. När det tar kontakt med skolorna börjar dem med att 

kontakta rektorn för att informera om projektet, genom rektorn får det också kontakt med 

lärare som de sedan får komma och göra en projektbeskrivning inför skolklassen som 

handlar om rekrytering till samtalsgrupperna. Under rekryteringen till Ellen kom även 

efterfrågan från killarna, de ville ha samma projekt fast ett som var riktat till killarna.  

”Utifrån den, den responsen från killarna så tänkte man att dom kanske borde ha nått 

samtals projekt, dom har ju också behov av att sitta ner och prata om könsroller och 

rättigheter och inte ska man sitta och fortsätta med att … spela föreställningar om att 

jämställdhet bara är nått för tjejer” (samordnaren för Allan).  Man gjorde då en gemensam 
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projektansökan till allmänna arvsfonden vilket beviljades och Allan har verkat som projekt 

sedan år 2007. 

Strukturen får båda projekten är lika. Det finns projektledare och samtalsledare, det är 

kvinnliga samtalsledare för Ellen och manliga för Allan, utgångspunkten med rättighets- och 

jämställdhetsperspektiv är densamma, det är samma projekt. Men genom att målgruppen 

för projekten är ”olika”,  

”Killar och tjejer växer upp och har olika livsvillkor så blir det olika frågor som är viktiga i de 

här grupperna beroende om man är kille eller tjej” Detta förklarar en samordnare.   

Samtalsledarna beskriver sitt intresse av att arbeta med Allan och anledningen till varför han 

valt att engagera sig i projektet,  

”jag har alltid brunnit för att jobba med ungdomarna och så där.. Jag tycker det är kul och 

sen så har jag ganska mycket intresserad av att hålla på att laborera med sånt här.. 

könsroller, och kolla värderingar som jag tycker kidsen mår dåligt av. Det känns som att det 

är så mycket att göra.. det är kul att hjälpa till” Samma fråga ställdes till samtalsledare för 

Ellen som besvarade frågan ” Jag har alltid varit intresserad av jämställdhetsfrågor, och för 

att jag tycker att ungdomar så sällan får komma till tals, när man pratar om saker så är det 

så många som pratar för dom men så sällan nån som sätter sig och pratar med dom” Men i 

samtalsgrupperna framkommer det även att gäster för det passande ämnet som behandlas 

bjuds in, ”vi har ett samarbete med olika.. med personer i samhället som exempel har vi 

bjudit in barnmorska en gång som pratat om sex och preventivmedel om graviditeter.. vad 

gäller vad man kan göra, Men det är ju mer såna här punkt grejer som man bjudit in nån som 

har mer kunskap om just det ämnet.”  

Hur viktigt är det med utbildning för att projektet ska utgöra sin funktion och har du upplevt 

att barn med problem framträder och hur agerar ni då?  

”Mmm.. det är jätte viktigt, Det vi får är två dagars kurs, där vi dels pratar om 

handledarmaterialet, vi går igenom alla ämnen och så får vi prova på övningarna själva som 

vi vet vad ungdomarna känner när vi sen ska göra övningarna med dom. Sen får vi också lära 

oss om samtalsmetodik, Alltså! Hur vi ska förhålla oss som samtalsledare, grupp processer 

och jämställdhetsperspektiv så vi får upp ögonen lite för det. Det är väl den utbildning som 

är, det ska ju inte vara någon terapi samtal men det är ju jag halv dålig på (skratt)utan det 

blir, de kan ju lätt bli att det är det men det är ju inte det på ändå på nått sätt de viktiga är ju 

att om det är någon med riktigt tunga problem att man går vidare asså inte tar på sig 

hennes problem att man vänder sig till en kurator eller så för det har vi inte riktigt kapacitet 

för.”  En annan samtalsledare svarar ”vi har ju inte de, de är inte direkt att vi har någon 

utbildning och det är ju definitivt inte ingen terapi verksamhet utan det är ju mer att man ska 

få komma och vara den man är lixom, att det ska underlätta att var den man är att bli trygg i 



26 
 
 
 
 

sig själv.”  Efter jag upplyser om den utbildning som samtalsledaren skall ha svarar hen ” Ja 

den utbildningen, den är jätte viktig för oss samtalsledare öhm.. den bygger på att få 

kunskap om förhållningssätt och hur man ska vara , hur kön görs, om genusperspektiven, och 

om olika situationer som man uppstå så där så man känner sig trygg i sin roll som 

samtalsledare” 

I handledningsmaterialet som både finns för Ellen och Allan och är en manual för att ge en 

inblick i vad projektet står för, vilka ämnen och övningar som ska behandlas under träffarna 

med ungdomarna. När man jämför projektens ämnen så ser man en skillnad. Även fast de 

olika ämnena ska behandla samma område så skiljer det sig. Här lyfter projektet fram 

skillnader mellan tjejer och killar, det har problematiserat en allmän bild på ungdomarna 

beroende av kön. 

Ellen: 

1. Intro Pass 

2. Gänget och jag- om vänner, utanförskap och systerskap. 

3. Tro att du är någon. 

4. Hemma hos mig, om familjer, vuxna och barn. 

5. Älskvärd- om kärlek och relationer. 

6. Ung och kåt- om sex, lustar och kroppar. 

7. Snygg och sexig.com- om media och skönhetsideal. 

8. Hit men inte längre- om gränssättning 

9. Existens- om livets stora frågor 

10. Du bestämmer- om påverkan, engagemang och kamp 

Allan: 

1. Intro Pass 

2. Förtroende för mig själv- om självkänsla, grupptryck och identitet 

3. Tro att du är någon- om självförtroende 

4. Dom som inte fattar- om morsor, farsor och andra ufon 

5. Mr. könspolis- hur kille är något vi lär oss och hur det befästs   

6. Sverige, Sverige fosterland- om kulturer, rädslor och sanningar 

7. Konsten att ”sätta på”  

8. Mamma, pappa, barn- om varför det alltid är en man och en kvinna som hånglar i 

solnedgången i slutet av filmen.  

9. Stå Pall- hur man ska vara trygg och stark fast man håller på skita ned sig 

10. Vi kallar henne hora- om synen på tjejer 

11. Kör så det ryker- saker oss män emellan: olyckor, självmord kriminalitet, våld, 

sexuella trakasserier. 
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12. Du gör skillnad- om påverkan, myteri och könsbryteri 

Om man tittar på skillnaden mellan Ellen och Allan så ser man att rubrikerna inte har samma 

namn, även om ämnet är densamma. Vissa ämnen skiljer sig helt beroende på om 

målgruppen är tjej eller kille. 

Vissa ämnen anses vara mer aktuella att behandla med ungdomarna beroende på vilket kön 

individen har, detta tillexempel som ämnet ”vi kallar henne hora” som behandlas i Allan 

ämnet är riktat till killars syn på tjejer och skillnaderna på sexuella utrymmen som ser olika 

ut beroende på kön. Målet med träffen är att killarna ska reflektera synen på tjejer, 

skillnaden på ”hor”-stämpel och ”bock”-stämpel. Om killar har rätt att begränsa tjejers 

handlingsutrymme och hur detta kan ta sig i uttryck i skolan, kompisgänget eller i en 

parrelation. Även våldtäkt behandlas under ämnet där får killarna reflektera över vad som är 

en våldtäkt och vad som är rätt och fel kring ämnet. (Allan, handlednings för samtalsledare, 

2008 version 3,1) 

Ett ämne som bl.a. behandlas i Ellen och Allan är, ”hit men inte längre” som handlar om 

gränssättning. Ämnet riktar sig till sexuella trakasserier, det som exemplifieras är att killarna 

skriker ”hora”, ”tjejerna blir indragen på toan och tafsas på” osv. Sexuella trakasserier 

handlar ofta inte om sexualitet utan om makt. Ordet hora som definieras som fult och 

används ofta för att begränsa tjejer i deras handlingsutrymme eller beteende så att det inte 

bryter förväntningarna på vad som anses vara det rätta för att vara tjej. Inom denna träff 

behandlas även våldtäkt, målet med träffen är att tjejer ska lära sig vad sexuella trakasserier 

är och diskutera problematik kring ”hor-ryktet”. Definition av våldtäkt behandlas som 

strategier kring ämnet. Tjejer ska känna sig säkra och minst veta teoretiskt hur man handskas 

med fysiskt våld och verbala trakasserier. Detta framkommer från Ellens 

handledningsmaterial (Ellen, handledningsmaterial för samtalsledare, 2006. artikel nr:3334 ).       

Författaren  Svaleryd (2010:61-62) beskriver i boken genuspedagogik att arbeta med 

separata flick- och pojkgrupper visar att det kan ge ”eleverna” en positiv miljö att dryfta 

svåra saker i och att det får mod att pröva sådant som normalt tillskrivs det andra könet. 

Hon förklarar att det kan skapa utrymme att pröva andra och nya handlingar och att uppleva 

sig själva som pojke respektive flicka på flera sätt.) 

Detta synliggör att strukturen i projekten inte skiljer sig åt men själva arbetet i projektet 

skiljer sig beroende på kön. Allans samordnare beskriver  

”Beroende på om det är tjejer eller killar ehh… så blir olika frågor viktiga, innehållet skiljer sig 

ganska mycket mellan projekten även fast man försöker göra strukturen lika….. att man 

träffas….. man kan säga att Ellen och Allan är likadana projekt bara att det inte är lika 

målgrupp och att innehållet på träffarna skiljer sig. I Allan pratar vi väldigt mycket om 
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maskulinitet vi pratar väldigt mycket om ee… om, om våld, våldsutövningar vilket ideal det 

finns kring våld.. ööö, på ett sätt som man inte gör så mycket i Ellen.  

5.3. Ellen och Allans värdegrund. 

Barnkonventionen är vad som ligger till grund för Ellen och Allan, de syftar till alla barn har 

lika värde och rättigheter till liv och utveckling. Verksamheten utgår från de fyra 

(portalparagraferna). Artiklarna är grundprinciper för hela barnkonventionen; artikel: två, 

tre, sex och tolv.  

  Ellen. 

 Ellen presenterar sig som ett feministiskt projekt dem definierar sig som följande: 

”Feminism för Ellen innebär att vi ser att kvinnor som grupp är underordnade män som 

grupp i samhället och att vi anser att det är fel”(rädda barnens ungdomsförbund, Ellen 

handledning för samtalsledare, 2006, artikel nr:3334, sid14). Materialet som handledarna 

använder för att planera terminen inför de olika samtals möten baseras på insikten att vi 

lever i ett orättvist och ojämställt samhälle.  Ellen använder begreppet genus de tror inte på 

att kön och sexualitet är något medfött utan är format av samhällets värderingar. I projektet 

används begrepp som heteronormativitet, antirasism, klasskillnader, fördomsfrihet och 

empowerment. Ellen definierar begreppen följande: 

- Heteronormativitet: heteronormativitet är ett begrepp som innebär att 

heterosexualiteten är den enda normala sexualiteten och andra begär ses som 

onormala. Ett av Ellens mål är att tala om sexualitet och poängtera att det finns 

många olika varianter av sexuellt begär, ingen sexualitet ska framställas som 

”mer” normal. 

- Antirasism: Tjejer har skilda erfarenheter och förutsättningar beroende på deras 

bakgrund, Ellen verkar även som ett antirasistiskt projekt. 

- Klasskillnader: Klasskillnader kan göra att människor känner sig utestängda från 

gemenskapen i en grupp. Klass kopplas till ekonomi men Ellen vill även upplysa 

om klass som socialkategori, smak, förkunskaper, intressen, stil åsikter och 

värderingar osv. Ett av Ellens mål är att ingen ska känna sig utanför på grund av 

sin klasstillhörighet. 

- Fördomsfrihet: Att vara ung och funktionshindrad kan innebära att man känner 

sig utestängd från kategorin ”ung tjej” detta kan vara allt från skolan, 

ungdomsgården, eller affären inte är tillgänglig på grund av brist på anpassning 

och hjälpmedel till att man möts av fördomar från lärare. Det kan också vara att 

man aldrig får sina egna erfarenheter beskrivna i tidningar och filmer och att man 

inte förutsätts vara lika intresserad av kärlek och sex som andra tjejer. Det kan 

också handla om fysisk utsatthet. Ett av Ellens mål är att inkludera även dessa 
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tjejers erfarenheter och försöka undvika att känna sig extra utpekad på grund av 

sitt handikapp. 

- Empowerment: Ellen beskriver att den allmänna bilden av tonårstjejen beskrivs 

som problemfylld; anorexi, könssjukdomar, självmordsförsök osv. Känslan som 

samtalsledarna ska förmedla till ungdomarna är att de alltid ska vara konstruktiv, 

”vi är inga offer, vi sitter inte snällt och väntar på rättigheter, kamp har alltid förts 

för våra rättigheter och vi kommer att fortsätta den kampen”( rädda barnens 

ungdomsförbund, Ellen handledning för samtalsledare, 2006, artikel nr:3334, 

sid16). Här kopplar även projektet ihop begreppet empowerment.  Begreppet 

beskrivs inte innebära att lösa någon annans problem, utan att ge andra styrka 

och redskap att själva hantera sina liv och sina problem. Tanken kring 

empowerment ska genomsyra alla förhållningsätt och metoder i Ellen. (rädda 

barnens ungdomsförbund, Ellen handledning för samtalsledare, 2006, artikel 

nr:3334)         

Allan. 

Allan är ett projekt med rättighets- och jämställdhetsfokus, Allan fokuserar på hur killars 

identitet formas och omformas av det sociala sammanhanget. Allan behandlar genus i 

samma utgångspunkt som Ellen, att kön är något som inte är medfött utan formas av 

samhällets normer och värderingar. Allan anser att mannen står som norm i samhället, vilket 

leder till en rad fördelar för killarna men det för med sig vissa begränsningar.  Som 

möjligheten att ha beteende som ligger utanför ramen för vad som anses vara manligt 

beteende. Begreppen som Allan använder sig av är: maskulinitet, åldersdiskriminering, 

heteronormativitet, antirasism, klasskillnader, tillgänglighet, individen, våld och 

empowerment.  

- Maskulinitet: Det finns olika sätt att vara kille på dvs. olika maskuliniteter. Precis 

som genus är socialt konstruerat anses maskulinitet vara en social kulturell 

konstruktion som tar sig i uttryck i beteende, språk och handlingar. En vanlig 

utgångspunkt är att maskulinitet är något som måste presteras, rädslan för att 

misslyckas och anses som ”fjollig och omanlig”. Detta leder till att killar och män 

strävar efter att bevisa sin manlighet. Förhållandet till den dominanta 

maskulinitetens ideal bedöms och rangordnas, faktorer som klass, etnicitet, 

sexualitet och ålder spelar stor roll. Antalet ideal av den dominanta 

maskuliniteten en kille/man kan prestera avgör vars i hierarkin han kommer bli 

placerad. Allan vill förmedla kunskap om makthierarkierna och uppmuntras till ett 

självständigt val utanför maskulinitetsidealen. Allan ska vara en arena där killar 

ska slippa prestera och bevisa sin manlighet.     

- Åldersdiskriminering: Idag är ålder en stor faktor som hindrar barn och ungdomar 

från ett inflytande över sitt eget liv och sin omgivning. Allan beskriver barn som 
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”andra klassens medborgare” de är inte en resurs som bidrar till samhället för 

stunden utan de ska vårdas för framtiden. Denna syn på barn och ungdomar ska 

Allan motverka, Allan ska vara en arena där killar får utrymme att dela med sig av 

erfarenheter, deras tankar och erfarenheter är viktiga och ska bemötas. Barn och 

ungdomar har ekonomiska, sociala, kulturella, politiska och medborgliga 

rättigheter. Ålder ska inte ligga till grund för diskriminering. Allan vill förändra 

attityden mot barn och ungdomar. 

- Heteronormativitet: Innebär att heterosexualiteten är den enda normala 

sexualiteten och andra sexuella begär ses som onormala och avvikande. Allans 

mål är att framställa alla sexualiteter som likvärdiga, i en grupp med killar anser 

projektet det vara extra viktigt då mycket av maskulinitet bygger på förakt mot de 

som avviker från den manliga heteronormen som bisexuella, homosexuella och 

transsexuella gör. 

- Antirasism: Allan arbetar för att motverka rasism det gör det bl.a. genom att 

jobba med de föreställningar och förväntningar som killarna i gruppen har kring 

etnicitet, hudfärg och kultur. Allan vill synliggöra de aktörer, institutioner och 

regelverk som skapar diskriminering; skolan, arbetsmarknaden, 

bostadsmarknaden, rättsväsendet, högre studier, ekonomiska system, media och 

bland myndigheter. Allan vill främja etnisk jämlikhet i stället för att 

problematisera invandraren.  

- Klasskillnader: Klasskillnader kan göra att människor känner sig utestängda från 

gemenskapen i en grupp. Klass kopplas till ekonomi men Allan pekar även på 

klass som en socialkategori. Samtidigt så vill projektet uppmärksamma de 

ekonomiska klyftorna som ökar i Sverige, Allan verkar för att alla barn ska ha rätt 

till en självlevnadstandard. 

- Tillgänglighet: Med detta begrepp riktar sig allan till de funktionshindrade. Att 

vara ung och funktionshindrad kan innebära att man känner sig osynliggjord och 

utestängd från kategorin ”ung kille”. I allan ska alla vara lika välkomna där 

funktionshinder aldrig får bli ett hinder. 

- Individen: De tidigare begrepp grundar sig i diskriminering som barnkonventionen 

tar upp. Men kunskap om diskriminering och hur de den tar sig uttryck i vår egen 

och killarnas vardag kan vi se i individen. Människor kategoriserar och placerar 

människor i fack, samtalsledarnas största utmaning är att bortse från alla 

föreställningar och se den unika individen bakom våra kategoriseringar.  

- Våld: Manlighet är en social struktur som är hierarkiskt uppbyggd där vissa 

beteenden som räknas bättre än andra. Att använda våld accepteras och i vissa 

fall även idealiseras. Det finns olika sorters våld. Samhälligt sanktionerat våld- 

innefattar militärer och poliser och är sammankopplade till manlighet, Idealiserat 

våld- bråk mellan två ishockeyspelare, det finns även våld som absolut inte 
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accepteras som våld mot kvinnor och barn. FN kallar mäns våld mot kvinnor för 

ett av de största människorättsproblem i världen. I Sverige har nästan varannan 

kvinna blivit utsatt av våld från en man. Allan tar även upp vardagsvåldet, våld 

som innefattar bråk i skolmiljö dvs. knuffar, stök och kränkningar. Detta våld är 

svårt att ingripa mot och betraktas inte alltid som våld då det ofta ingår i sätt att 

umgås och skämta på. Allan ska vara en våldsfri arena där killar ska mötas och 

utveckla relationer till varandra som inte inkluderar fysisk eller verbala påhopp.  

- Empowerment: I empowermentperspektivet är tron på människans förmåga och 

möjligheter det centrala. Begränsade maktstrukturer leder till människor värderas 

olika, har olika handlingsutrymmen och olika möjligheter att påverka sina liv. 

Empowerment handlar om att synliggöra, förstå, utmana och förändra 

maktstrukturerna på individ-, grupp- och samhällsnivå. Allan utgår från killarnas 

egna erfarenheter, killarna har makt över sina egna liv där de själva kan påverka 

och positivt förändra sin situation och sin omgivning. Samtalsledarna ska inte lösa 

killarnas problem , men de ska finnas som stöd och hjälpa killarna att hitta sin 

personlighet och sina styrkor. (Olof Svensson, Rädda barnen, allan- handledning 

för samtalsledare, 2008-01-14, version 3,1) 

5.4. Värderingar och utgångspunkter, (Rättighetsperspektivet och- 

Jämställdhetsperspektivet, heteronormativitet och empowerment). 

Enligt undersökningar som Rädda barnen gjort hänvisar det till att barns rättigheter inte är 

en självklar kunskap. Samordnaren för Ellen uttrycker sig  

”Barnkonventionen hade i princip funnits i nästan tio år… under hela denna tio års period så 

hade det visats vara svårt att, svårigheter i att visa konkreta exempel på barnkonventionen 

eller konventionen om barns rättigheter använts i vardagen. Då startades dessa Ellen 

grupper och vad som är skillnaden med Ellen grupperna och andra så kallade tjejgrupper så 

har Ellen- grupperna tydliga rättighetsperspektiv och tydliga jämställdhetsperspektiv och det 

är DET som skiljer Ellen- grupperna med andra tjejgrupper (samordnare). 

Sverige som stat har skrivit avtal att jobba med barnkonventionen ändå har det visat att barn 

och ungdomar har väldigt liten kunskap om barnkonventionen och om sina rättigheter 

 ”Det finns mycket att göra, Sverige som stat har tagit på sig att öhm.. jobba med 

barnkonventionen och ska se till att barnkonventionen förmedlas och att barn och ungdomar 

känner till sina rättigheter, det finns mycket, mycket att göra i området inte bara med 

genusperspektiv även med rättighetsperspektiv och öhm.. diskrimineringar (samordnare).    

Att jobba med barnkonventionen går att göra på många olika sätt men i många fall arbetar 

man med de på fel sätt 
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 ”dom har hört talas om barnkonventionen.. dom vet lite, ”AAA.. det är FN och de är lixom 

barns rättigheter” öhmm.. När dom berättar lixom, Jaa vi pratar om barnkonventionen och 

att lärarna sa ”att man har rätt till ett namn” det är jätteviktigt att man har ett namn, får då 

har man en identitet då finns man lixom.. öhm.. det är jätte viktigt! Men sen.. sen stannar 

det där. Dom tar upp den lätta delen av barnkonventionen som kanske inte berör svenska 

barn och ungdomar på det sätt de berör för barn och ungdomar som lever i krisländer. Man, 

man jobbar väldigt fegt med barnkonventionen, man pratar, pratar inte om att barn ska ha 

rätt till inflytande och att alla beslut som rör barn ska dom få vara med, och man ska lyssna 

på ett likvärdigt sätt som när man lyssnar på en vuxen. Det pratar man inte alls om, lixom 

och det kanske är det som berör ee.. svenska barn och ungdomar mer än att man har rätt till 

en identitet, den rättigheten är självklar och det är ju det många också tillgodoser. Man 

jobbar på fel sätt med barn och ungdomar, tycker jag ofta!”(samordnare).  

Projektet är tydlig vad gällande diskriminering och kravet om jämställdhet, men INGEN vill ta 

ansvar (samordnare). 

 ”Det är en brist i jämställdhetsarbetet i Sverige, skolan tar inte det ansvar som det ska. Även 

fast det står tydligt i skollagen, läroplanen. Kommunerna tar inte det ansvar ska och 

fritidsgårdarna tar inte heller det ansvar det ska. Att prata om jämställdhet, informera om 

jämställdhet, att vidareutbilda unga om det åh.. Åh framförallt  att ändra institutioner så att 

dom blir så välkomnande till alla individer, oavsett kön!” säger en samordnare. 

Att behandla barns rättigheter- och jämställdhet med ungdomarna är viktigt.  Ungdomarna 

behöver behandla mer  

”Att jobba med jämställdhetsfrågor kan man göra på jättemånga sätt. Vi kan jobba 

strukturellt.. öhm och det gör vi också. I killgrupperna att, att just belysa både tjej- och 

killgrupperna att belysa strukturella skillnader, strukturella problem och jämställdhet i 

samhället. Men mycket av jämställdheten handlar om identitet”(samordnare).  

En viktig tanke enligt K. Svaleryd är att jämställdhet inte ska praktiseras vid sidan av och som 

något man lägger till, utan ska infogas i verksamhetens huvudfåra. Författaren förespråkar 

vikten av jämtegrering. Syftet till författarens bok hänvisar till att göra alla uppmärksamma 

om jämtegrering, hur den kan praktiseras och vikten av extra och särskild tid till tanke- och 

metodarbete kring genus och jämställdhet.  

Projektet arbetar för att komma ifrån de förväntningar och normer som tillskrivs unga tjejer 

och killar, en samtalsledare beskriver  

”Dom normer som ungdomarna kan uppleva vara jobbiga och om det finns förväntningar 

som man känner att man inte riktigt vågar ifrågasätta, Jag önskar att man kan gå utanför 

dom och att man kanske känner.. ”Ja, just det vad var det vi sa i Ellen eller Allan, det är ju 
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okej! Jag kan vara mig själv lixom, jag är ingen sämre person eller ee.. Jag har rätt att bli 

mindre sedd för att jag gör så här.” Ja, men man kanske blir mer stark och vågar ta steget 

och efter det steget kanske jag vågar ta nästa steg lixom. Det handlar ju om att sätta igång 

ett reflexivt tänkande lixom, att försöka så ett frö till en process för att kunna reflektera över 

dom situationerna och hur man lever.” 

Jämställdhetsperspektivet ingår även i barnkonventionen, artikel två som är icke 

diskriminerande och är en tydlig del av barns rättigheter. Samtalsledare för Ellen ser att vissa 

ungdomar är pålästa medans andra inte är det, många vill lära sig mer medans andra inte 

har tänkt på det. 

 ”Tjejerna kan sitta och säga ”det är inte alls så, det är inte ojämställt” och efter några 

träffar så ser dom att ”nää.. det var visst inte så” Ämnen som vi tar upp går att prata om på 

många olika sätt mellan tjejer och killar… men dom blir lixom medvetna om sina 

rättigheter”(samtalsledare) 

Rätten att uttrycka sig framkommer i artikel tolv i barnkonventionen och är något som 

värderas högt i projektet. Efter varje samtalsledargrupp så ansvarar samtalsledarna för den 

dokumentation som skall göras efter varje träff. Dokumentationen ska innefatta vad som 

visas vara de viktigaste under träffen. Projektet arbetar för att lyssna på ungdomarna och 

föra vidare de till Sveriges politiker. 

”Vi lyssnar på tjejerna och killarna i Rädda barnen och för vidare vad de säger, tillexempel.. 

såna här enkla saker som duschdraperier till duscharna i omklädningsrummen. Tjejerna 

säger själv att dom har sagt till om det flera gånger att dom inte vill ha gympa för att det 

inte finns duschdraperier, det är ju helt sjukt!.. och då tror vi.. att får vi också reda på, då kan 

Rädda barnen komma in och säga, det här är vad tjejerna har sagt idag.. Då får vi en 

påverkansmöjlighet på våra politiker!”(samordnare). 

5.5. Icke-heternormativtet. 

Icke heteronormativitet är en av projektets värderingar, Det finns förväntningar och normer 

som skiljer kvinnan från mannen, tjejen från killen. Vilket begränsar ungdomar i många 

områden.  

”Många killar säger att hit är det enda stället som kille kan gå och prata, det finns inga 

andra ställen! Även om det finns kuratorer tillexempel på skolan så går man inte dit. Det gör 

ju att de bryter den normen också! Vi vill ju ha en organisation med könsbrytande profil 

lixom, vi vill ju inte bekräfta dessa manliga normer därför fokuserar vi jätte mycket på själva 

samtalet med killarna. Så killarna tycker att det här stället är det enda stället man kan sätta 

sig ner och bara snacka.(samordnare)  
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I handledningsmaterialet för samtalsledarna där det bland annat behandlar ämnet icke- 

heteronormativitet. Det är ett av projektets mål att prata om sexualiteter där ingen 

sexualitet anses vara mer normal än någon annan. Det handlar mycket om att skapa frizon.  

”Det är jätte svårt i den åldern att hitta arenor och utrymmen där, där.. alltså och den 

möjligheten att komma bort lite från normerna som ofta lever under och att det är lixom okej 

att reflektera och asså… det blir…en  frizon där killarna lättare ska kunna vara sig själv och 

diskutera dom frågor som dom kanske vill diskutera annars som dom upplever är svrårt.. de 

kanske.. går lite ur normen!”(samtalsledare)  

Enligt samtalsledare i Ellen så behöver vuxenvärlden kliva fram vad gällande 

förhållningsättet till olika sexualiteter,  

”relationer just homosexualitet och andra sexualiteter än heterosexualiteten ähm.. vi säger 

aldrig pojkvän eller flickvän utan vi använder benämningen partner.. vi pratar mycket om 

fördomar kring andra sexualiteter om homosexuella och deras livssituation det här är viktigt 

att lyfta fram i skolan.. Tjejerna säger själv att i skolan i.. sexualundervisningen pratas det.. 

öhm, aldrig om homosexuella eller andra sexualiteter.. Att vi i Ellen behandlar alla 

sexualiteter som likvärdiga, är ett bra steg på vägen!” 

5.6. Empowerment. 

Empowerment är något som också är en utgångspunkt i handledningsmaterialet  

”Vi vill alltid att ungdomarna ska arbeta utifrån sitt eget handlingsutrymme, att kunna få 

möjligheter att påverka sin egen situation!” (samtalsledare).  

I Ellens handledningsmaterial under rubriken empowerment  beskriver de att media ofta 

kopplar unga tjejer med problem och faror , som anorexi, könssjukdomar, självmord och 

våldtäkter. En normal tjej skall vara deprimerad, skära sig i armarna och ha ätstörningar för 

att passa in i den allmänna beskrivningen av ”tonårstjejen” detta beskrivs i Ellens 

handledningsmaterial.  

”Vi pratar om destruktivitet, dom säger själv att alla tjejer mår dåligt, alla tjejer har skurit 

sig! Dom generaliserar mycket, dom blir stämplad av att dom ska må dåligt och gör dom inte 

det ses det nästan som ännu konstigare... Det är svårare för tjejer att säga att dom mår 

skitbra, eftersom tonårstiden stämplas av att vara problemfylld. Därför pratar vi mycket om 

just sånna här grejer, vad unga tjejer mår dåligt av.. vi försöker se konkret.. vi försöker sätta 

ord på vad det är som gör att dom mår dåligt och varför det får dom att känna 

så”(samtalsledare). 

 Samtalsgrupperna benämns som självförstärkande detta förklarar samordnare genom 

värderingsövningar 
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 ”värderingsövningarna handlar om att man får ett påstående och sedan tid för sig själv.. 

sedan öhm.. tvingas dem ta en aktiv ställning om vad man tycker och förklara till gruppen 

varför och vad man tycker.. sedan får man höra vad dom andra tycker , det är första gången 

dom här ungdomarna får tänka till.. hur tänker jag? Varför tänker jag så här? Och det sättet 

kan vara självförstärkande”(samordnare) 

5.7. Anledningen till projektet. 

För att barnkonventionen ska bli ett fungerande redskap måste barn perspektivet öka, att 

barn vet och förstår att det har rättigheter. Detta är verksamhetens utgångspunkt och 

inkluderar även jämställdhet, men verksamheten tycks fylla ett annat behov som 

ungdomarna kanske värderar högst. 

 ”De ungdomarna tycks uppskatta mest är de fria arenor som projektet skapar för 

ungdomarna, Ja.. det finns ju alltid normer, det finns ju alltid lixom förväntningar hur man 

ska bete sig och tanken är att vi ska kunna skapa en arena där inte dom förväntningarna 

finns lixom, där, där allting är okej! (samtalsledare). 

Den fria arenan gör en större möjlighet till uttryck av rättigheter,  

”Vi jobbar ju mycket utifrån barnkonventionen och det här med att .. att alla barn har rätt till 

en åsikt, att bli respekterade och tas på allvar och lyssnande på.. Det kanske man inte, Det 

kanske är lättare att göra det när man kommer till en arena där man känner sig mer fri så att 

säga. Mer fri än vad man gör i samhället utanför där man alltid har folk runt om kring sig 

med satta förväntningar om hur man ska vara (samordnare).  

Att prata om olika ämnen kan väcka olika känslor, det kan vara svårt att behandla alla ämnen 

i öppna situationer, 

 ”Tjejerna säger att deras föräldrar inte förstår och att dom.. ee.. inte tar dom på ,på  allvar, 

Lärarna på skolan vill dom inte heller prata med…. Jag tror det brister i hur föräldrarna 

hanterar informationen och skolan eee… brister, jag tror skolan är en brist just för att dom 

har ett maktförhållande dom har ju en annan relation till dom vuxna på skolan än vad dom 

har till mig tillexempel, det kanske handlar om miljöer och omständigheterna runt om kring 

(samtalsledare). 

Men att ha en öppenhet kan också bero på verksamhetens frivillighet, ” Det blir inte på 

samma sätt, om en lärare säger ”Nu ska vi prata! Eller, gör det här!” det är ju det är, det är 

på friabasis dom har valt att vara här, dom vill det.. det är ingenting dom tvingas till, det gör 

ju att dom är öppnare!”(samtalsledare) 

När man ser på projektet som helhet,  
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”Att kunna erbjuda ungdomarna en egen plats, där dom får prata och man utgår från 

ungdomarna hela tiden, alltså fokusen ligger på dom och man tar dom på allvar, dom får en 

möjlighet att säga vad dom tycker… vad dom tänker… Det är väl det som jag tycker är störst, 

just det här att det är en avslappnad plats, där man får vara sig själv fullt ut.. här kan 

ungdomarna sitta tillbaka lutade och bara låta saker rinna av dom”(samtalsledare).  

Föräldrarnas ansvar över samtalet tycks vara frånvarande och där med en bristande resurs 

enligt rädda barnen som blir en direkt insats från dem, samtalsledare förklarar  

”I många fall är skolan och föräldrarna en brist för ungdomarna, Alltså jag tror inte att.. 

många föräldrar kanske har kanske tid att sitta och prata med sina barn kanske lika mycket 

som dom skulle behöva, så jag tror att vi erbjuder ungdomarna egen tid och förståelse på ett 

annat sätt.” 

Kapitel 6. Sammanfattning av resultat. 

 

6.1 Sammanfattning av resultat 

 Syfte. 

Att få kunskap om hur projektet Ellen och Allan verkar från teori till praktik. Focusen ligger 

på hur organisationen beskriver sitt arbete, vad projektet verkar för och vad för syfte Ellen 

och Allan har för ungdomarna enligt organisationen själv. Även om samtalsgrupperna skiljer 

sig på grund av om den är riktad mot tjejer i Ellen eller killar i Allan.  

 Frågeställning. 

- Vad är projektets mål? 

- Varför anser rädda barnen att projektet är viktigt för ungdomarna och vad tillför det 

ungdomarna enligt räddabarnen? 

- Är det skillnad på samtalsgrupperna på grund av kön? 

I uppsatsen liggare focusen på det nationella projektet Ellen och Allan inom organisationen 

Rädda barnen. Rädda barnens internationella arbete är förankrad i Förenta Nationer (FN) 

som ligger som grund och genomsyrar Rädda barnens arbetsområden.  

Teoretiskt: Arbetet utgår från det som beskrivs i Kompassen, Rädda barnen arbetar utifrån 

fyra arbetsmetoder; faktainsamling och analys, direkta insatser för barn, kunskapsförmedling 

och kompetensutveckling samt påverkningsarbete. Arbetsmetoderna bygger ofta på 

varandra och kombineras för bästa resultat.  Målet av organisationen är att förmedlar egna 

och andras kunskaper för att stärka förmågan hos viktiga aktörer att tillämpa och främja 

barnkonventionen. Målet av Ellen och Allan är i praktiken att svara för den kunskapsbrist av 

barnkonventionen som beskrivs skall råda bland ungdomar i denna ålder. Verksamheten 

arbetar utifrån det som de kallar Ellen och Allans värdegrund, detta arbete är ett konkret 
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sätt att arbeta med barnkonventionen detta enligt samordnare för projektet. I 

hanledningsmaterialet framgår det att samtalsgrupperna skall arbeta med begrepp som, 

icke- heternormativitet, antirasism, fördomsfrihet, empowerment, maskulinitet, 

ålderdiskriminering, klasskillnader, tillgänglighet, diskriminering och våld. Detta är vad 

projektet kopplar till rättighets- och jämställdhetsperspektivet. Målet med dessa 

samtalsgrupper är enligt Ellen; stärka tjejer och göra dem medvetna och öka kunskapen om 

sina rättigheter och värderingar, motverka könsdiskriminering utifrån ett rättighets- och 

genusperspektiv. Även att rekrytera yngre människor till medlemsrörelsen. Inom Allan är 

syftet, stärka unga killar till att göra självständiga val utanför kulturella föreställningar om 

kön och sexualitet, uppmuntra killarna att se kritiskt på samhällets normer, reflektera 

killarnas egna handlingar utifrån ett makt och kön-perspektiv samt motverka homofobi och 

sexism, motverka könsdiskriminering i samhället genom att, både för killar och samhället 

belysa tjejer och killars situation utifrån ett rättighets- och jämställdhetsperspektiv. 

Gemensamt för både Ellen och Allan är att öka Rädda barnens ungdomsförbund, att öka 

kunskapen hos de verksamma i organisationen om vad de unga anser är viktigt för att driva 

ett påverkningsarbete (allan, det handlar om värderingar och rättigheter). Det finns en tydlig 

skillnad på grupperna beroende på könsdelningen, Ämnena som pressenteras under 

samtalsgrupperna pressenteras olika beroende om det är riktat till Ellen (tjejer) eller Allan 

(killar). Vissa ämnesområden skiljer sig helt av samma anledning. Projektet förklarar att olika 

ämnen blir olika viktiga på grund av könstillhörigheten.   

Praktiken: Inom varje träff finns det ett färdigt ämne som ska behandlas, inom varje ämne är 

projektet tydlig hur det skall behandlas och vad som skall framställas. Detta finns med i 

handledningsmaterialet där alla ämnen pressenteras, och guidar samtalsledaren hur träffen 

skall gå tillväga.  Här skapas en påverkningsmöjlighet för projektet genom den utvecklingsfas 

som de deltagande ungdomarna befinner sig i.    

Den kvalitativa studien gav mig information om attityder och förhållningsätt hos den 

verksamma personalen. Även hur utbildning av den kunskap som projektet kräver för att 

svara inför de mål som Ellen och Allan har. Resultatet visade att utbildningen är bristande, 

Utbildningen äger rum under två dagar där fokus ligger på handledarmaterialet, där alla 

ämnen pressenteras och värderingsövningarna prövas. Utbildningen bygger på att få 

kunskap om förhållningssätt och ”hur man ska vara”, hur kön görs, om genusperspektiven. 

Samtalsmetodik är något som också behandlas, hur de ska förhålla sig som samtalsledare. 

Grupp processer och jämställdhetsperspektiv är något som också tas upp i utbildningen.   

Anledningen till varför personerna var verksamma i projektet visade sig vara för att de tycker 

at det är ”kul” att ”laborera” med värderingar hos unga människor som befinner sig i en 

känslig fas av psykisk utveckling. De anser att unga människor mår dåligt på grund av vissa 

värderingar i samhället och upplever ett behov av att hjälpa förmedla kunskap om 
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värderingar som, enligt Rädda barnen, dvs. FN, skall råda i samhället, dem anser själv att 

unga människor behöver den kunskapen för att stärkas och för att må bra.  

Det fanns en skillnad inom projekten genom projektets könsfördelning, även samtalsämnena 

skiljde sig åt på grund av den anledningen.  

Uppsatsen är baserad på kvalitativa intervjuer och är relaterade till teorier som svarar för 

verksamhetens grunder.  

Kapitel 7.  Avslutande diskussion och slutsatser 

7.1. Avslutande diskussion och slutsatser. 

 

Det har varit lärorikt att skriva denna uppsats och har gett mig en inblick i ungdomars behov 

av reflektion av olika ämnesområden som problematiserar tonårstiden. Även inblick i 

barnkonventionens arbete i Sverige där tydliga brister har lyfts fram men även vissa åtgärder 

som kan förändra den bristande kunskapen hos ungdomarna.  

I uppsatsen användes teorier som förespråkades av projektet därför att det utgör en viktig 

del. Vad teorierna som helhet innehåller och hur de förhåller sig till människan och hur de 

används i projektet. Även presenterar (Lalander och Johansson, 2002; Mangs och Martell, 

1995) ungdomsteori för att få en inblick i ungdomens utvecklingssteg och stadie för att 

behovsmässigt se vad ungdomen söker under sin utveckling och vilken inverkan 

ungdomsgrupper har i den specifika åldern projektet riktar sig till. Även teori om 

socialidentitet lyfts fram som hör hemma under socialpsykologin. 

Det har lyfts fram att ungdomarna har en bristande kunskap om barnkonventionen.  

Grunden för projektet syftar till rättighets- och jämställdhetsperspektiv och kan där med 

vara ett sätt att uppfylla arbetet med barnkonventionen. Ändringarna i skollagen gör att 

denna resurs även kommer praktiseras i skolan och där med kommer alla Sveriges barn bli 

delaktig i ett arbete med barnkonventionen där arbetet utförs med en större inblick av 

omvärlden och med utbildad personal. 

Under arbetet med uppsatsen blev det allt mer tydligt att projektet ”lutar sig” mot 

barnkonventionens grunder men samtidigt arbetar projektet väldigt mycket utifrån sina 

egna värderingar. I handledningsmaterialet ser man tydligt att det är just värderingarna som 

projektet utgår ifrån.  

Även om detta utgör projektets grund anser jag att en ytterligare viktig del har 

utkristalliserats, det som de arbetar inom organisationen benämner som den ”fria arenan” 

där ungdomarna utan normer och förväntningar kan reflektera och ”vara den som de känner 

att de är”.  Att det finns diskussionsforum där ungdomarna kan behandla ämnen som annars 

kan kännas svåra att prata om.  
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Social identitetsteori bygger på tre betydelsefulla dimensioner: Social kategorisering: den 

process som individen använder i syfte att systematisera och förenkla sin sociala omgivning. 

Social jämförelse: den process som individen använder för att jämföra förhållandet mellan 

individer som medlemmar i en eller flera speciella grupper. Social identitet: den del av en 

individs självbegrepp som kommer från hans eller hennes kunskap om sitt medlemskap i en 

social grupp, eller flera sociala grupper, tillsammans med den känslomässiga betydelsen som 

är förknippad med medlemskapet. 

Ur denna aspekt kan projektet ha en stor påverkan på individen. Projektet behandlar ämnen 

som berör existentiella frågor och arbetar utifrån sina egna värderingar som tillexempel 

inkluderar arbetet med kvinnorättsfrågor.  

Detta kan även ha en stor inverkan på grund av den utvecklingsfas ungdomarna befinner sig 

i. Där av ställer jag mig mycket kritisk till arbetet med projektets egna värderingar, arbetet 

som skall representera barnkonventionen och som drivs av unga outbildade individer. Hur 

stor bör kunskapen och åldern vara som handskas med ungdomar i denna situation? 

Jämställdhetsperspektiv, Genus, Rättigheter, Heteronormativitet, Empowerment innebär en 

stor förkunskap. Dessa ”ämnen” är vad projektet utgår ifrån som deras värderingar och 

utformar värderingsövningar som anses ska stärka ungdomarna.  För att återkoppla till 

ungdomarnas perspektiv och behov framkommer i ungdomsteorin att i tidig och hög- 

adolescens har deltagande i gruppen en avgörande betydelse för ungdomars 

identitetsskapande. Ungdomarna som inte längre relateras till det sociala livet, gruppen eller 

kulturen utan lever i en mer eller mindre privat värld, som Douglas Coupland beskriver som 

generation X (Lalander och Johansson, 2002), är vad som framkommer behandlas i projektet.  

Verksamheten har utformat en tydlig bild på tjejer och killar och projektet lyfter fram 

skillnaderna beroende på kön och formar arbetet utifrån detta. Författaren Svaleryd (2010) 

definierar begreppet, Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss 

till, detta betyder också att ordet genus innebär en öppenhet för överskridandet och 

förändringar. Begreppet genus fokuserar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors 

beteende, sysslor och vad som anses som manligt och kvinnligt (Svaleryd, 2010)  Ellen är 

tydlig i sin definiering att det är ett feministiskt projekt, kvinnor i grupp är underordnad 

mannen i grupp i samhället. Vart denna information är framtagen och hur den framkommit 

blir ett intressant perspektiv av organisationen och ytterligare en fråga som framkommit 

genom arbetet med detta projekt.  Cornell (2002) beskriver att genusordningen fortplantar 

sig socialt inte biologiskt. Genom de strukturer som begränsar det individuella handlandet 

med den utgångspunkten kan genusordningen förefalla vara oföränderlig men i själva verket 

förändras genusordningen kontinuerligt genom, att människan skapar nya strukturer och 

situationer. 
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Våld är även ett ämne som tar en stor plats i Allans arbete men inte i Ellens. Rubriker i 

verksamhetens arbete som ”vi kallar henne hora” som tillhör Allan och ”hit men inte längre” 

som tillhör Ellen. Här behandlas ämnena uttryckligen att killarna provocerar, trakasserar, gör 

sexuella övergrepp på tjejerna att killarna utför vissa handlingar som minskar tjejernas 

handlingsutrymmen men även att det är en maktutövning som killarna använder sig av. 

Detta är en allmän problematik som organisationen utgår ifrån.  Empowerment som är en av 

verksamhetens ”värderingar” uttrycker att kvinnor och barn (som just definierar deltagare i 

Ellen) är diskriminerade i samhället, projektet svarar för denna synpunkt på följande sätt: ”vi 

är inga offer, vi sitter inte snällt och väntar på rättigheter, kamp har alltid fört förts för våra 

rättigheter och vi kommer fortsätta den kampen” denna inställning kallar Ellen 

empowerment och använder den som ett viktigt instrument i deras arbete med projektet.  

Att dela upp grupperna i könsindelning är inte alltid negativt som författaren K. Svaleryd 

beskriver, hon pekar på att det kan ge deltagarna ”mod” att pröva det som normalt 

tillskriver det andra könet.(Svaneryd K. genuspedagogik, 2010, sid 61-62) Detta är inte vad 

som framgår att organisationen gör, snarare befästs kvinnan som underordnad och mannen 

som överordnad med friheter som även blir till mannens mottsats, projektet framhäver en 

kamp som kvinnan skall fortsätta med för ett jämställt samhälle med lika rättigheter.  Detta 

kan ställa de deltagande ungdomarna i drivande kvinnorätts frågor som kanske tidigare inte 

fanns befästa hos dem.  

Allan beskrivs bl.a. sätta fokus på ungdomarnas identitet, hur identiteten formas och 

omformas i sociala sammanhang. Att sätta fokus på identitet i ett projekt där ledarna enbart 

har två dagars utbildning och svara inför jämställdhet- och rättighetsperspektiv. Med 

värderingar som innehåller stor kunskap, även kunskap om ungdomars fysiska faser och 

psykologi bör innefattas i en utbildning som krävs för att handskas med dessa 

arbetsuppgifter. 

Barnkonventionen som finns med i skollagen sedan år 2011 gör att Sveriges alla ungdomar 

skall få en tydligare inblick i jämställdhet- och rättighetsperspektiv med detta tror jag att 

samtalsgrupperna kan bli ännu mer utvecklande för ungdomarna. Att ha en tidigare kunskap 

som får tas i uttryck i den ”fri arena” där samtalen är styrda och återkopplande med 

personer i sin egen ålder som genomgår samma utvecklingsfaser kan främja och bli mer 

utvecklande för ungdomarna, men att skolan står för utbildandet och grund till den kunskap 

som ska läras ut. Även att ledarna i projektet har en utbildning som svarar för det arbete 

som utförs.  

7.2. Vidare forskning 

Om fortsatt studie skulle äga rum har ny problemformulering framkommit. Hur stor kunskap 

behövs för att leda en självförstärkande samtalsgrupp för unga som letar identitet och driver 

ett projekt som har riktlinjer som kräver kunskap i jämställdhet, rättigheter, sexualitet och 
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hög inblick samhällets olika skikt och problematik. Bör personer som är verksamma i 

projektet ha utbildning som täcker arbetet med ungdomar och de värderingar som finns 

med i projektet? Hur påverkas ungdomarna som deltar i projektet? Finns det ungdomar med 

ett särskilt intresse som söker sig till dessa grupper? eller är det ett allmänt intresse för 

ungdomar i denna ålder? Behöver ungdomar stärkas? Det skulle även vara intressant att se 

på vilket sätt skolan konkret arbetar med barnkonventionen, och om medvetenheten har 

ökat sedan konventionen kom i uttryck i skollagen.   
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(Allan, de handlar om värderingar och rättigheter, Rädda barnen)      

Bilagor 

Intervjumall (samtalsledare), (samordnare) 

 

- Varför har du valt att vara samordnare/samtalsledare? 

- Hur blir man samordnare? 

- Finns det några krav för att kunna bli samtalsledare? 

- Kan du beskriva hur en träff ser ut och fungerar? 

- Finns det några sammarbetspartner? 

- Har skolan och föräldrar någon sammarbetsverkan med projektet? 
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http://unicef.se/barnkonventionen/historia
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- Finns det någon som projektet samarbetar med? 

- Hur kommer ni ikontakt med ungdomarna? 

- Varför är Ellen/Allan viktigt? 

- Projektet har värderingar och utgår från jämställdhets perspektiv och 

rättighetsperspektiv, på vilket sätt arbetar ni med det? 

- Projektet har värderingar, kan de berätta om dem? 

- Hur ser ni på värderingarna och hur arbetar ni med dem? 

- Är det någon värdering som behöver ta mer plats än dem andra? 

- Skiljer sig projektet mellan könen? 

- Ser ni att behovet av samtalsgrupperna är större för något av könen? 

- Varför presenteras och behandlas ämnen olika beroende om det är riktat till 

tjejer och killar? 

- Vad ger projektet ungdomarna? 

- I handledningsmaterialet står det att syftet är att ungdomar ska bli mer medvetna 

om sina rättigheter, blir ungdomarna det genom detta projekt? 

- Hur kommer ni samtalsledare i kontakt med projektets värderingar och 

perspektiv? hur lär ni er hur ni ska arbeta med ungdomarna, erbjuds någon 

utbildning? 

- Hur viktigt är det med utbildning för att projektet ska utgöra sin funktion och har 

du upplevt att barn med problem framträder och hur agerar ni då? 

- Det framgår att projektet är självförstärkande, vad innebär det? 

- Hur blir ungdomarna stärkta? 

- Rädda barnen utgår från att det finns en brist i samhället när en verksamhet sätts 

in, vilken brist täcker projektet? 

 


