
Sammanfattning av verksamheten och resultaten inom projektet 

Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 
Vill man förebygga könsrelaterat våld bör jämställdhetsfrämjande arbete riktas både 

till killar och tjejer. Det var grundtanken i projektet Utmana könsroller för att motverka 
sexslaveri, där tjej- och killgruppsmetoden introducerades i Lettland och forskning 

bedrevs om metodens effekter.

Det tvååriga åländsk-lettiska projektet Utmana köns-
roller för att motverka sexslaveri startades 2009 med 
syfte att utmana könsnormer för att främja jämställd-
het och förebygga alla former av könsrelaterat våld, 
inklusive sexslaveri. En utgångspunkt i projektet 
var att människohandel för sexuella ändamål och 
prostitution bör förstås som könsrelaterat våld på 
samma vis som till exempel våld i nära relationer 
eller våldtäkt. Vidare kan ojämställda strukturer och 
destruktiva könsnormer leda till begränsat handlings-
utrymme för både män och kvinnor och kan i sin 
yttersta form leda till könsrelaterat och sexuellt våld. 

Sådana strukturer bör kritiskt granskas och ifråga-
sättas, för att ge utrymme för alternativa praktiker. 
Inom projektet har vi arbetat våldsförebyggande och 
jämställdhetsfrämjande, med empowerment, eller 
bemäktigande. Inom så kallade tjej- och killgrupper 
har ungdomar fått tillfälle att fundera över normer 
och förväntningar kopplade till kön. Genom infor-
mationskampanjer har liknande frågor ställts till 
allmänheten. Den forskning om tjej- och killgrupp-
smetodens effekter som genomförts inom projektet 
har diskuterat såväl metoden i sig som destruktiva 
könsnormer och könsrelaterat våld.

Kortfakta: 
Projektet har drivits av Ålands fredsinstitut och den lettiska •	
organisationen Resurscenter för kvinnor, Marta.
Projektet pågick mellan oktober 2009 och december 2011•	
Projektet	har	finansierats	genom	Central	Baltic	Interreg	IVA-•	
programmet (EU) och Ålands landskapsregering, som bidragit 
med	den	nationella	medfinansieringen.	
Inom projektet har fem personer i respektive land varit anställda •	
(totalt ca 2,7 heltidstjänster per land)



BAKGRUND
Ålands fredsinstitut och Resurscenter Marta 

Ålands fredsinstitut är en oberoende stiftelse som 
arbetar med praktisk verksamhet och forskning rö-
rande	freds-	och	konfliktforskning	i	vid	bemärkelse,	
med utgångspunkt från Åland och dess särställning. 
Enligt fredsinstitutet innebär fred i vid bemärkelse 
avsaknad av våld och möjlighet för individer att 
utveckla sin fulla potential. I den meningen ska fred 
alltid ses som ett instrument för människors bemäkti-
gande (empowerment eller stärkt egenmakt). 
Ålands fredsinstitut tolkar begreppet ”bemäkti-
gande” som en princip för stärkande av individens 
självkänsla och möjligheter att kunna styra över sin 
egen tillvaro. En aspekt av bemäktigande är ökade 
möjligheter att delta i och påverka samhällsutveck-
lingen, ibland uttryckt som aktivt medborgarskap 
och demokratiskt deltagande. En annan aspekt är 
förmåga	att	lösa	konflikter	med	fredliga	medel.
Ålands fredsinstitut arbetar med olika projekt och 
metoder för att förebygga våld och stärka individers 
och gruppers egenmakt. Syftet är att dels att minska 
benägenheten att använda våld som strategi, dels att 
erbjuda andra strategier och förhållningssätt som 
främjar	fredlig	konfliktlösning	och	aktivt	deltagande	
i samhället. Till största delen arbetar fredsinstitutet 
förebyggande och i många fall med ungdomar.
Ålands fredsinstitut betonar vikten av att arbeta 
förebyggande för att motverka olika former av våld. 
Ett exempel på sådant arbete är fredsinstitutets lång-
variga engagemang för jämställdhet mellan kvinnor 
och män och förebyggande av könsrelaterat våld och 
människohandel. 
Fredsinstitutet har sedan 1998 arbetat med empo-

wermentprojekt med fokus på genusfrågor tillsam-
mans med partnerorganisationen Nendre i Litauen 
och senare även med organisationer i Vitryssland, 
Kaliningradområdet och Litauen. Många av projek-
ten har fokuserat på att stärka unga tjejer i riskgrup-
per med hjälp av den så kallade tjejgruppsmetoden, 
bland annat för att minska risken för att de blir offer 
för sexslaveri och för att skapa möjligheter till ökat 
deltagande i samhället. 
Med början i oktober 2009 utvidgades Ålands freds-
instituts	nätverk	geografiskt	till	att	täcka	även	Lett-
land. Samtidigt utvidgades det förebyggande jäm-
ställdhetsarbetet även tematiskt. I samarbetet med 
Lettland betonades att det är lika viktigt att arbeta 
med killar som med tjejer för att nå ökad jämställd-
het och motarbeta strukturer som kan leda till sexsla-
veri. Det betonades också att det är viktigt att arbeta 
med även andra än direkt marginaliserade individer 
för att försöka förändra strukturer och stereotypa 
uppfattningar som kan ligga till grund för, och legiti-
mera, sexualiserat våld i olika former.
Partnerorganisationen Resurscentrum för kvinnor 
”Marta”, i Riga, Lettland har som mål att under-
lätta jämställdhet och skydda kvinnors rättigheter i 
Lettland.	Organisationen	har	medverkat	i	ett	flertal	
europeiska projekt med inriktning bland annat mot 
sexslaveri. Organisationen har framgångsrikt be-
drivit informations- och påverkansarbete i syfte att 
förbättra kvinnors villkor. Marta hade inte tidigare 
arbetat med förebyggande arbete bland ungdomar, 
och det var också första gången tjej- och killgrupps-
metoden användes i Lettland.



Gemensam fortbildning för tjej- och killgruppsledare från båda länderna, i Lettland i augusti 2011.

Tjej- och killgruppsmetoden är en nordisk modell 
för jämställdhets- och empowermentarbete med 
ungdomar. Tjej- och killgruppsmetoden syftar till 
att lyfta fram och stärka unga tjejer och killar till att 
göra aktiva val och ta självständiga ställningstagan-
den. Genom diskussioner och värderingsövningar 
får	deltagarna	reflektera	över	och	problematisera	
normer kopplade till kön och makt. Tillsammans 
med utbildade ledare deltar ungdomar i regelbundna 
gruppträffar, där det värderingsfria samtalet är den 
grundläggande metoden och där värderingar, normer 
och jämställdhet är viktiga teman. Några av målen 
med verksamheten är att stärka individen, förbättra 
möjligheterna för deltagande i samhället och samti-
digt ifrågasätta könsstereotypa uppfattningar och ge 
förutsättningar för ökad jämställdhet och förebygga 
våld. En tjej- eller killgrupp är en fritidsaktivitet i 
form av en sluten grupp på max åtta killar eller tjejer 
samt två ledare som träffas regelbundet, oftast en 
gång i veckan. 
Verksamheten ska stärka ungdomars integritet, 
självkänsla och samarbetsförmåga och samtidigt ge 
verktyg	för	att	ifrågasätta	normer,	hantera	konflikter	
och aktivt delta i samhällslivet. 
Tjejgrupper har funnits på Åland sedan 1995 och 
sedan 2003 har åländska organisationer arbetat med 

att	sprida	tjejgruppsverksamheten	till	Baltikum	
och närområdet. Ålands fredsinstitut arbetar konti-
nuerligt för fred och mot våld bland annat genom 
förebyggande satsningar inom ungdomsverksamhet, 
både lokalt på Åland och i internationella samarbe-
ten. Fredsinstitutet har sedan 2003 drivit och/eller 
driver tjej- och killgruppsprojekt i bland annat Li-
tauen,	Lettland,	Ryssland	och	Azerbajdzjan	samt	på	
Åland. Först med projekt Utmana könsroller för att 
motverka	sexslaveri	fick	Ålands	fredsinstitut	erfaren-
het av att också driva egna grupper på Åland. Fokus 
i fredsinstitutets tidigare samarbeten har som nämnts 
ovan legat på arbete med marginaliserade tjejer, med 
syfte att motverka människohandel för sexuella än-
damål. Men i detta projekt har fredsinstitutet arbetat 
med ett utvidgat perspektiv. Normer kopplade till 
kön kan underbygga och legitimera handlingar som 
kränker eller skadar en annan person. Ökad kunskap 
om normer kopplade till kön kan leda till bättre kon-
fliktlösning,	ökad	jämställdhet	samt	förebygga	våld,	
både på lokal och global nivå. Därför var det viktigt 
att inom detta projekt också arbeta på Åland, invol-
vera killar i verksamheten samt vända sig till andra 
än enbart marginaliserade grupper. 

Tjej- och killgruppsverksamhet



De övergripande projektmålen var att: 
- Utveckla ett långsiktigt samarbete mellan projektpartners och applicera en gemensam strategi 
för att främja jämställdhet och motverka alla typer av könsrelaterat våld inklusive sexslaveri 
- Skapa ett nätverk av tjej- och killgruppsledare på Åland och i Lettland och utveckla deras 
kompetens inom området ungdomsinriktat jämställdhetsarbete  
- Utmana maktstrukturer mellan kvinnor och män och normer kopplade till kön genom att 
involvera unga i bemäktigande tjej- och killgruppsverksamhet 
- Mäta effekterna i attityder hos tjej- och killgruppsdeltagarna med hjälp av metoder utveck-
lade av forskare från Åland och Lettland  
- Skapa ökad medvetenhet om, och lyfta upp frågor kopplade till jämställdhet och könsrelate-
rat våld på den offentliga och politiska agendan genom informations- och kommunikationsak-
tiviteter.

Projektet har varit speciellt såtillvida att det är ovanligt med preventivt arbete för att motverka 
sexslaveri. Det är också relativt ovanligt att fokusera på killar och män i jämställdhetsarbete. 
Killgruppsmetoden var inte sedan tidigare etablerad på Åland, och i Lettland har projektet 
introducerat tjej- och killgruppsmetoden för första gången. Det har också saknats omfattande 
forskning om tjej- och killgruppsmetodens effekter, vilket gör forskningen som bedrivits inom 
detta projekt än mer användbar. 

PROJEKTETS MÅL

Faximil från lokaltidningarna Nya Åland och Tidningen Åland



Tjej- och killgruppsverksamhet

Metodmanual

Filmer om metoden och gruppverksamheten

Inom projektet har också en ny metodbok för tjej- och killgruppsverksamhet publi-
cerats. Metodboken har tagits fram i diskussion med de tjej- och kilgruppsledare 
som utbildats och drivit grupper inom projektet. Manualen innehåller en hel del 
praktiska övningar som kan användas vid förebyggande jämställdhetsinriktat arbete 
med ungdomar.
Manualen är skriven av Mia Hanström och bearbetad av Jenny Jonstoij och Ulrika 
Navier.	Boken	publicerades	på	svenska	av		Ålands	fredsinstitut	och	på	lettiska	av	
samarbetsorganisationerna Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland.
Manualen lanserades på Åland den 15.12.2011. Den kan inte beställas i tryckt form 
men kan laddas ner som pdf på www.peace.ax.

Projektassistenterna Ulrika Navier på Åland och Ma-
riona	Baltkane		i	Lettland	har	haft	ett	nära	samarbete	
för att rekrytera och utbilda tjej- och killgruppsledare 
i båda länderna. 
Inom projektet har 65 ledare för tjej- och killgrupper 
utbildats både på Åland och i Lettland, under ledning 
av jämställdhetskonsult Mia Hanström.
Inom projektet har totalt 27 kill- och tjejgrupper star-
tats hittills: 6 i Mariehamn, Hammarland och Lem-
land	på	Åland	samt	21	i	Riga,	Vidzeme,	Zemgale	
och	Kurzeme	i	Lettland.	
Tjej- och killgrupperna ger ungdomarna en bas från 
vilken de kan bilda sina egna åsikter om hur de vill 
agera	och	göra	sina	val	i	vardagen.	På	Åland	finns	
det två ledare i varje grupp och omkring sex ungdo-
mar deltar i varje grupp. I Lettland har grupperna en 

eller två ledare och mellan 7 och 12 deltagare i varje 
grupp.Sammanlagt har över 200 ungdomar deltagit i 
en tjej- eller killgrupp på Åland eller i Lettland

Marta	har	tagit	fram	två	korta	filmer	som	visar	hur	projektet	arbetat	med	tjej-	och	killgruppsmetoden	på	
engelska och lettiska. De kan ses på följande adresser:  http://vimeo.com/33983825 samt http://vimeo.
com/35127100

PROJEKTETS RESULTAT



Med den första informationskampanjen som utveck-
lades under sommaren 2010 ville vi dels marknads-
föra och informera om det relativt nystartade projek-
tet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri, 
dels övergripande diskutera hur preventivt ung-
domsarbete på Åland, som tjej- och killgrupper, kan 
förstås som ett sätt för att förebygga människohandel 
för sexuella ändamål på global nivå. 
Den teoretiska utgångspunkten i projektet Utmana 
könsroller för att motverka sexslaveri är att männis-
kohandel för sexuella ändamål och prostitution bör 
förstås som könsrelaterat våld på samma vis som till 
exempel våld i nära relationer eller våldtäkt. Vidare 
är de bakomliggande strukturerna som möjliggör 
sexuellt våld på Åland samma som också möjliggör 
människohandel på global nivå. Könsrelaterat våld 
bör förstås både som en konsekvens av och som ett 
uttryck för ojämställdhet. Det internationella sam-
fundet betraktar numera våld mot kvinnor – vare 
sig det sker i krig, inom organiserad global brotts-
lighet eller privata relationer – som en effekt av en 
genusordning där män och kvinnor har olika stora 
handlingsutrymmen, olika mycket makt, och olika 
mycket	inflytande	över	sina	egna	liv	och	över	sam-
hällets demokratiseringsprocesser. Den gemensam-
ma nämnaren för det könsrelaterade våldet är att det 
möjliggörs genom globala strukturer och att det är ett 
uttryck för ett icke jämställt samhälle. Omvänt be-

traktas våld mot kvinnor som ett hinder för att uppnå 
jämlikhet,	utveckling	och	fred.	Brist	på	jämställdhet	
gör	också	flickor	och	kvinnor	sårbara	för	alla	typer	
av könsrelaterat våld, från sexuella trakasserier till 
sexslaveri. Flickor och kvinnor ges ofta inte samma 
möjligheter som pojkar och män gällande till exem-
pel utbildning och arbete samtidigt som de utsätts för 
diskriminerande attityder och handlingar, både i den 
privata och offentliga sfären.
I projektets första informationskampanj ville vi lyfta 
dessa frågor genom en serie bilder som lyfter fram 
och problematiserar normer kopplade till kön. I kam-
panjen ställdes frågor kopplade till att kvinnor antas 
ta större ansvar för omvårdnad av barn, att killar som 
leker med ”tjejsaker” kan oroa vuxna, att kvinnor 
antas ha mindre sexlust än män, att framförallt män 
köper sexuella tjänster och att kvinnor generellt tjä-
nar mindre än män. Kampanjen lyfte fram skillnader 
på individuell och strukturell nivå samt visade hur 
dessa är kopplade till idéer om vad som anses vara 
manligt och kvinnligt i en serie bilder med tillhöran-
de frågor. Kampanjbilderna - tecknade av My Long-
ley - och debattartikel om kampanjen publiserades i 
tidningen Nya Åland och på projektets och fredsin-
stitutets	hemsida.	Kampanjen	fick	viss	uppmärksam-
het, exempelvis publicerade tidningen Nya Åland en 
positiv ledare om kampanjen.           

Informationskampanjer 
Inom projektet har två informationskampanjer genomförts på Åland och i Lettland. Kampanjerna har haft 
lite olika fokus i respektive land, då de kontextuella skillnaderna i vissa fall är stor mellan länderna. Lo-
kal variation på kampanjerna ansågs också nödvändigt för att säkerställa effektiva och lyckade kampanjer. 
Nedan redogörs för de åländska kampanjerna.   

Informationskampanj 1: Vad är jämställdhet?
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Kampanjen Fair Sex utvecklades under våren 2011, 
då	sexuellt	våld	diskuterades	flitigt	i	både	media	
och bland politiker på Åland samt debatten ”prata 
om det” spreds i Sverige. Kampanjen riktade sig till 
ungdomar och syftade till att uppmuntra till samtal 
om sex och relationer, ömsesidighet, respekt och 
jämställdhet. Kampanjen ville uppmärksamma de 
sexuella förväntningar och normer som unga perso-
ner förhåller sig till samt uppmuntra till ett öppet och 
skamfritt samtalskilmat där dessa förväntningar och 
erfarenheter kunde diskuteras. Vi vill också skapa 
utrymme för diskussioner om vad ömsesidighet och 
respekt betyder, i såväl etablerade relationer som 
tillfälliga möten. Kampanjen syftade till, i likhet med 
hela projektet, att förebygga alla typer av sexuellt 
våld och främja jämställdhet.
Unga matas dagligen med många och ibland motsä-
gelsefulla budskap om sex och sexualitet. Man ska 
bejaka sin sexualitet och vilja ha sex, samtidigt ska 
man vara ansvarsfull och skydda sig. Man ska bejaka 
sin partners behov och experimentera, samtidigt som 
man	ska	respektera	sig	själv.	På	internet,	i	pornografi	
och media ges oftast en skev bild av sexuella prakti-
ker och njutning och i skolan ges annan information 
som oftast handlar om preventivmedel, graviditeter 
och könssjukdomar. Den svenska debatten ”prata 
om det” har lyft fram vikten av att prata om negativa 
sexuella	upplevelser,		gråzoner	och	övertramp	som	
förekommer i sexuella situationer. Det genomslag 
”prata om det”- debatten fått visar på att det dels 
finns	ett	behov	av	att	diskutera	dessa	frågor,	dels	på	
att många av de negativa upplevelserna ägde rum i 
unga år. En stor majoritet av de som berättat sin his-
toria i ”prata om det”- debatten är vuxna som beskri-
ver en situation som hände dem när de var mellan 13 
och	20	år.	Av	den	anledningen	ville	vi	med	den	andra	
informationskampanjen stimulera till att tidigt börja 
diskutera dessa frågor som en del i ett preventivt ar-
bete för att förhindra sexuella kränkningar och våld. 
Utifrån tjej- och killgruppsverksamheten vet vi också 
att sex och funderingar kring sex och relationer är 
ständigt närvarande hos unga samt ett populärt sam-
talsämne	i	ungas	vardag.	Vi	vet	också	att	det	finns	
starka normer kopplade till sexuella beteenden och 
praktiker som inte sällan ser olika ut för tjejer och 
killar. Killar förväntas fortfarande ta initiativ, vara 
pådrivande, alltid vara sexuellt intresserade samt 
gärna ha många partners. Medan tjejer förväntas 
vara mer restriktiva gällande sexuella initiativ och 
sexpartners, kanske främst för att undvika så kallade 
”horarykten”. Kvinnor förväntas också generellt 

vara mer uppoffrande och behagande än män, vilket 
inte minst förmedlas genom att kvinnors sexualitet 
och kroppar ständigt framställs som tillgängliga i 
media. Dessa normer skapar inte sällan problem i 
de signaler som unga tjejer och killar ger – eller inte 
ger	–	varandra.	Även	i	en	fast	relation	finns	för-
väntningar	att	förhålla	sig	till.	Det	finns	till	exempel	
föreställningar om att man som kvinna ”måste” ställa 
upp på sex, även när man inte känner för det, så kal-
lat tjatsex, bara för att tillgodose partnerns behov. Å 
andra sidan, att som man säga nej till sex i en rela-
tion eller ha ett mindre sexuellt behov än sin partner 
utmanar starkt de föreställningar vi har om hur en 
riktig man skall vara. Dessa normer kopplade till kön 
och sexualitet kan både vara svåra att tala om och 
bryta. 
Genom Fair sexkampanjen vill vi uppmärksamma de 
sexuella förväntningarna samt skapa utrymme för en 
annan typ av diskussion om sex och sexualitet som 
inte alltid prioriteras eller får plats, varken i media 
eller skolans sexualundervisning. Kampanjen gav 
unga möjlighet att prata om vad respekt och ömsesi-
dighet faktiskt betyder. Och prata om hur man gör i 
praktiken och hur man kommunicerar kring sex. Hur 
tar man reda på vad man själv vill och inte vill göra? 
Hur talar man om vad man själv vill? Och hur tar 
man reda på vad den andra personen vill?
Kampanjen var en tryck-kampanj som inkluderade 
affischer,	vykort,	tygpåsar	och	pins	med	bilder	teck-
nade av Hanna Stenman. Kampanjen syntes bl.a. i 
skolor, på ungdomsgårdar och på studenthälsan samt 
fanns i sin helhet digitalt på Facebook och projek-
tets hemsida. Kampanjen och ämnet diskuterades 
i tjej- och killgrupperna och kampanjen lanserades 
med ett event på Uncan där kampanjen och temat 
presenteras	för	och	diskuteras	med	unga.	Alla	tjej-	
och  killgruppsledarna och deltagrna va inbjudan 
till	lanseringseventet.	Kampanjen	fick	stor	medial	
uppmärksamhet och bl.a. gjordes ett längre tidnings-
reportages där delar av materialet visades och två 
ungdomar kommenterade kampanjen och två radio-
intervjuer genomfördes.    

Informationskampanj 2: Fair sex
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Resultaten kopplat till att uppmärksamma jämställd-
het och genusrelaterade frågor på den politiska och 
offentliga agendan har varit tillfredsställande inom 
projektet. Projektets medarbetare har verkat för att 
delge det åländska samhället sin expertis inom områ-
det jämställdhet och genus. Projektet (projektpersona-
len) har tillfrågats att ge uttalanden om, kommentera 
eller medverka i diverse frågor och arrangemang 
under projekttiden. Genom att skriva debattartiklar, 
pressmeddelanden och kontinuerligt bjuda in media 
har projektet också fått relativt stort medialt utrymma 
att lyfta frågor kopplade till jämställdhet och köns-
relaterat våld. Dessutom har projektet anordnat och 
bjudit in till seminarier och evenemang i anslutning 
till projektets verksamhet och fokusfrågor.   
Projektets andra informationskampanj, Fair Sex kam-
panjen, är en aktivitet som kan lyftas fram då den fått 
stort genomslag hos såväl politiker som allmänheten 
och unga. På skolpsykologernas begäran utvecklades 
Fair Sex kampanjen till en workshop för årskurs två i 
gymnasieskolan och den första omgången workshops 
gav	under	hösten	2011.	Att	fredsinstitutet	erhål-
lit	finansiering	av	landskapsregeringen	för	att	hålla	
Fair sex workshops under läsåret 2011-12 samt att 
diskussioner	pågår	om	ytterligare	finansiering	för	att	
utveckla Fair Sex konceptet till att inkludera även 
skolpersonal för läsåret 2012-13, visar på att projektet 
lyckats lyfta de jämställdhetspolitiska frågorna och få 
gehör för vikten av preventiva åtgärder. 

Ett annat exempel är att projektledaren ombads 
skriva ett genusutlåtande/underlag till Ålands land-
skapsregeringen	angående	den	finska	sexualbrotts-
lagstiftningen. Delar av utlåtande inkluderades också 
i lagtingets hemställanmotionen till Finlands riksdag, 
som lämnades in under våren 2011. Detta är ett ex-
empel som visar på att projektet spelat en viktig roll 
i att lyfta de jämställdhetpolitiska frågorna. 

Jämställdhet på den offentliga och politiska agendan

Projektledare Jenny Jonstoij som gästskribent för Tidningen Ålands 
sommarledare, faximil från 4.8.2011

Ulrika Navier från Ålands fredsinstitut håller 
workshop om  fair sex.

Bild: Hanna Stenman



Under våren 2011 fördes både en medial och politisk 
diskussion om sexuellt våld på Åland, samtidigt som 
frågan också diskuterades i fastlandet och Sverige. 
Den åländska debatten fokuserade främst på lag-
stiftningsåtgärder, varför projektet önskade vidga 
debatten genom att dels inkludera ett genusperspek-
tiv, dels diskutera orsaker till och åtgärder för att 
förebygga sexuellt våld. Inför  den internationella 
kvinnodagen och i anslutning till hemställanmotio-
nen, arrangerade fredsinstitutet en paneldebatt om 
hur sexuellt våld kan förebyggas, i samarbete med 
ålands lagting. Lagtingets motion om förändrad 
sexualbrottslagstiftning presenterades också under 
debatten.   

En panel bestående av Gun-Mari Lindholm, lag-
tingsledamot, medlem av Östersjöparlamentariker-
nas	arbetsgrupp	mot	trafficking,	Mia	Hanström,	
jämställdhetskonsult som initierat ett namnupprop 
om	sexualbrottslagstiftning,	Anette	Häggblom,	
doktor i folkhälsovetenskap (DrPH), överlärare vid 
Högskolan	på	Åland,	Sune	Alén	-	lärare	vid	övernäs	
skola, Vivan Nikula, chef för jämställdhetsfrågor vid 
Ålands landskapsregering samt Karl-Johan Nyholm, 
före detta åklagare kommenterade utifrån anföran-
dena, och diskuterade med en publik på omkring 30 
personer, under ledning av moderator Roger Nord-
lund.

Paneldebatt om sexuellt våld

Arbetet	med	tjej-	och	killgrupper	på	Åland	har	visat	
att i dagsläget kan inte alla ungdomar på Åland 
erbjudas möjlighet att delta i tjej- eller killgrupper. 
Den 3 oktober 2011 anordnade Ålands fredsinstitut 
och Folkhälsan, tillsammans med tjej- och kill-
gruppsledare, ett diskussionstillfälle om hur man kan 
stärka tjej- och killgruppsverksamheten på Åland. 
Inbjudna var lagtings- och kommunalvalskandidater, 
tjänstemän inom landskaps- och kommunalförvalt-
ning, skolpersonal, ungdomsarbetare, tredje sektorn 
och övriga intresserade. Ett 40-tal personer medver-
kade. 
Under	mötet	påpekades	att	det	behövs	fler	grupper	
på Åland. I synnerhet behövs grupper utanför Marie-
hamn	och	generellt	fler	killgrupper.	Det	påtalades	att	
finansiering	saknas	för	redan	aktiva	ledare	som	vill	
driva grupper, att ytterligare ledare behöver utbildas 
och aktiveras för att täcka behovet, att information 
om verksamheten ytterligare borde spridas bland 
ungdomarna	och	att	samordningen	och	finansiering-
en av verksamheten behöver stärkas och säkras.
För att alla unga på Åland ska kunna delta i en grupp 

behövs	fler	ledare,	ökad	och	stabiliserad	finansiering	
och förbättrad samordning.
Diskussionen sammanfattades i en debattartikel, 
undertecknad	av	Ålands	fredsinstitut	med	flera	
åländska aktörer. Den publicerades i Nya Åland 
den	20.10.2011	under	rubriken	”Chans	på	tjej-	och	
killgrupper” och i Ålandstidningen den 21.10.2011 i 
förkortad form under rubriken ”Gör tjej- och kill-
grupper till en åländsk exportprodukt”.
 

Diskussionstillfälle om tjej- och killgrupper

Informationsansvariga Susann Simolin var moderator för tjej- 
och killgruppsdiskussionen



Inom projektet har forskning på tjej- och killgrupp-
smetodens effekter bedrivits. Trots att det har funnits 
tjej- och killgruppsverksamhet i de nordiska län-
derna i nästan tjugo år har det förvånansvärt nog inte 
gjorts någon betydande forskning om metoden och 
dess effekter på deltagarna. Det är givetvis viktigt 
att analysera tjej- och killgruppsmetoden och dess 
effekter på deltagarna för att kunna utvärdera och 
förbättra metoden samt för att undersöker huruvida 
metoden är ett effektivt sätt att främja jämställdhet 
och motverka våld. Den svenska sociologen Lena 
Berg	har,	bland	andra,	påtalat	behovet	av	att	dels	ha	
ett genusperspektiv i förebyggande ungdomsarbete 
och dels att forskning som utvärderar förebyggande 
metoder behöver ha ett genusperspektiv. Detta inte 
minst då kön är en sådan tydlig variabel i relation till 
våld. Killar och män utgör majoriteten av de som an-
vänder sig av aggressivt och våldsamt beteende samt 
utgör även majoriteten av offren för våldsbrott. 

Forskningen inom projektet Utmana könsroller för 
att motverka sexslaveri är ett resultat av ett tvärve-
tenskapligt möte mellan disciplinerna socialpsyko-
logi och genusvetenskap. Dr. Egita Gritane i Lettland 
har ansvarat för den socialpsykologiska forskningen 
och	Golnar	Bahar	på	Åland	för	den	kvalitativa	
genusanalysen. Genom att genomföra intervjuer och 
enkäter med gruppdeltagarna, en gång i början och 
en gång i slutet av projektet, samt intervjua ledarna, 
har forskarna undersökt huruvida tjej och killgrupp-
smetoden: 
- Utmanar könsnormer och stereotyper samt höjer 
deltagarnas medvetenhet gällande (o)jämställdhet i 
samhället, 
-	Bemäktigar	deltagarna,	
- Förändrar deltagarnas attityder gentemot genus-
känsliga sociala grupper.
Nedan presenteras forskningsresultaten uppdelat 
efter de tre forskningsfrågorna. 

Forskningen 

1. Könsnormer och jämställdhet

I den första intervjuomgången uppger en majoritet 
av deltagarna att killar och tjejer beter sig olika för 
att de i grunden är olika. Med andra ord uttrycker 
deltagarna en syn på kön som biologiskt givet och 
statiskt snarare än socialt konstruerat. I den andra 
intervjun har dock en majoritet av deltagarna ändrat 
uppfattning och uttrycker istället att särskiljningen 
mellan tjejer/kvinnor och killar/män snarare beror på 
vad tjejer och killar får lära sig och träna på i barn-
domen. Kön förstås således i högre grad som inlärt/
socialt skapat. En majoritet av deltagarna var i den 
andra omgången intervjuer kritiska till att könsnor-
mer	skapar	förväntningar	samt	på	så	vis	definierar	
hur människor bör bete sig. I den andra intervjun 
diskuterar	flera	deltagare	jämställdhet	utifrån	både	
en individuell och strukturell nivå, vilket väldigt 
få gjorde i den första intervjun.  Diskussionerna i 
gruppen tycks ha gett deltagarna verktyg som gör det 
möjligt för dem att utmana och kritisera normer och 
strukturer. En annan skillnad mellan första och andra 
intervjun syns i hur killarna, i den andra intervjun, 
själva påtalar könade förväntningar. Några killar 
tar	upp	att	det	finns	en	stor	press	på	killar	att	alltid	
prestera i sport och andra tar upp killars dagliga an-
vändande av våld. Flera av grupperna har diskuterat 
killars användande av våld i vardagliga situationer 

som t ex en naturlig del av manlig vänskap (t ex 
knuffar, brottning, verbala kränkningar) samt dess 
konsekvenser. Några killar berättar att de blivit min-
dre våldsamma och aggressiva efter att de började i 
killgruppen. 
I den första intervjuomgången var det uppenbart att 
deltagarna hade problem att uttrycka sig och förklara 
varför de trodde att tjejer och killar var, betedde sig 
eller förväntades vara olika. I den andra intervjuom-
gången framgår tydligt att alla deltagare har fått ett 
bredare ordförråd av genusrelaterade termer. Detta är 
en grundläggande förutsättning för att kunna disku-
tera, och i det långa loppet, även utmana könsnor-
mer.	Att	kunna	klä	känslor	och	upplevelser	i	ord	är	
nödvändigt för att kunna förstå könade maktstruktu-
rer. Genom att diskutera och ifrågasätta normer kan 
deltagarna	se	att	det	finns	andra	möjligheter	att	välja	
bland, vilket i sin tur kan leda till bemäktigande av 
deltagarna. Kunskap om könsnormer och jämställd-
het, ett bredare ordförråd och erfarenhet av att disku-
tera frågorna i smågrupper – är faktorer som stärker 
deltagarnas förmåga att göra egna självständiga val, 
fria från könade förväntningar och normer. 



Empowerment,	eller	bemäktigande,	kan	definieras	
på många olika sätt, men de element som används 
som indikatorer i denna forskning är en ökad känsla 
av trygghet, självkänsla, kritiskt tänkande, att kunna 
uttrycka sin åsikt och att vara en aktiv medlem i 
samhället.	Att	bli	bemäktigad	genom	att	få	kunskap	
och verktyg som kan användas för att förändra ens 
eget liv kan ha effekter även på annat håll och på sikt 
göra människor till en mer aktiv del av samhället
Den kvalitativa analysen visar förändringar i främst 
två områden kopplade till bemäktigande. Det första 
är förmågan att tänka kritiskt gällande könsnormer, 
som nämnts ovan. Den andra förändringen är kopp-
lad till att deltagarna blivit mer aktiva medlemmar i 
samhället. Många deltagare och gruppledare uttryck-
te att deltagarna har blivit mer aktiva i och intresse-
rade av sin omedelbara sociala omgivning, till exem-
pel	familjen	eller	samhället.	Vidare	finns	tendenser	
av förändring på två andra områden. Flera deltagare 
visar tecken på ökad känsla av trygghet och säker-
het, vilket t ex framgår av att de i högre grad vågar 

säga sin mening och delta i diskussioner. I vissa fall 
har detta spillt över till deras övriga liv, som i sko-
lan och familjen. Intervjuerna och observationer har 
visat	tecken	som	tyder	på	att	flera	deltagare	fått	ökad	
självkänsla. Flera intervjupersoner uppgav också 
själva att deras självkänsla ökat på grund av delta-
gande i gruppen. De kvantitativa data som samlats in 
från	enkäterna	visar	däremot	inga	statistiskt	signifi-
kanta förändringar i deltagarnas självkänsla. Detta 
kan bero på att grupperna inte hållit på särskilt lång 
tid, eller så kan det bero på att grupperna introdu-
cerar ny kunskap till deltagarna som utmanar saker 
de tidigare tagit för givet. När maktstrukturer och 
begränsningar avslöjas kan det till en början lämna 
en person med en känsla av maktlöshet snarare än 
bemäktigande.	De	icke-statistiskt	signifikanta	resul-
taten i denna studie understryker behovet av ytterli-
gare forskning på detta område, inte minst gällande 
hur självkänslan påverkas av deltagande i gruppen 
på lång sikt. 

2. Bemäktigande

3. Sociala attityder
Resultaten från intervjuerna visar att deltagarna 
ifrågasätter könsnormer och bristande jämställdhet 
mer efter att ha deltagit i tjej- och killgrupperna. 
Vissa deltagare som i första intervjun uttryckte väl-
digt stereotypa attityder gentemot gruppen kvinnor 
och män, utmanar samma uppfattningar i den andra 
intervjun. Den del av den kvantitativa undersök-
ningen som behandlar stereotyper kopplade till olika 
genuskänsliga sociala grupper visar dock inte på 
någon	statistiskt	signifikant	förändring	i	deltagarnas	
attityder. Den slutsats som kan dras gällande sociala 
attityder är framförallt att mätinstrumentet som an-
vändes i denna studie (stereotype content inventory) 
behöver justeras. Skalan har inte tidigare använts 
för att mäta attityder till sociala grupper uppdelade 
efter kön och bör anpassas för att bättre mäta just 

förändringar kopplade till könsnormer. Dessutom 
har skalan tidigare bara använts på vuxna och inte på 
ungdomar. 
Utifrån intervjuerna i denna forskning har det också 
framkommit att deltagarna inte anser att de har några 
andra forum där de kan diskutera frågor som rör 
jämställdhet, könsnormer och identitet. Detta visar 
på att tjej- och killgrupperna fyller en viktig funk-
tion. Vidare visar forskningen att våldsförebyggande 
ungdomsarbete alltid bör integrera ett genusperspek-
tiv. Kön bör inte förstås som en bakgrundsvariabel 
i relation till våld. Istället är det uppenbart att köns-
förväntningar, och maskulinitetsnormer i synnerhet, 
är viktiga aspekter att diskutera för att förstå och 
förebygga våldsamt beteende.



Forskningsrapporten	finns	tillgänglig	på	engelska,	svenska	och	lettiska	och	

Kortfakta: forskningsresultaten 

deltagarna har större kunskap om, och ett ordförråd kopplat till, genusfrågor•	
deltagarna kan diskutera jämställdhet på både en individuell och strukturell nivå •	
deltagarna förstår kön/könsroller som en social konstruktion snarare än biologiskt givet/•	
statiskt. 
deltagarna uppvisar mer kritiskt tänkande kring t ex normer kopplade till kön•	
deltagarna vågar i större utsträckning prata och delge vad de tycker •	
deltagarna visar ökade trygghetskänslor •	
deltagarna visar ökat intresse för sin omgivning/samhället•	
deltagarna självförtroende har till vis del ökat •	
deltagarnas utmanar i högre grad stereotypa uppfattningar om grupperna män och kvinnor •	
deltagarnas attityder gentemot genuskänsliga sociala grupper är statistiskt sätt oföränd-•	
rade 
mätinstrumentet som användes för att mäta förändringar i attityder (stereotype content •	
inventory) behöver justeras för att passa ungdomar och grupper uppdelade efter kön 
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Projektet Utmana könsroller för att motverka sex-
slaveri	har	på	många	sätt	influerat	fredsinstitutets	
verksamhet och fortsatta arbete. 
Arbetet	med	tjej-	och	killgrupper	på	Åland	har	visat	
att i dagsläget kan inte alla ungdomar på Åland er-
bjudas möjlighet att delta i tjej- eller killgrupper. Åt-
gärder för att förändra detta kunde vara bland annat 
att	finansieringen	institutionaliseras	och	garanteras	
från år till år, att samordningen mellan olika aktörer 
förbättras samt att informationen om möjligheten att 
vara med i en grupp ökas. 
Fredsinstitutet har ansökt om och beviljats projekt-
medel från Ålands landskapsregering/Paf, för att 
under 2012 närmare utreda sådana frågor såväl när 

det gäller tjej- och killgrupper som förebyggande 
verksamhet som bedrivs på skoltid.
I maj 2012 anordnas ett metodsymposium, dit alla 
fredsinstitutets lokala och internationella samarbets-
partners som arbetar med tjej- eller killgruppsverk-
samhet inbjudits. Fredsinstitutet och Resurscenter 
för kvinnor Marta planerar också att fortsätta sitt 
samarbete och koppla det till fredsinstitutets nätverk 
av samarbetsorganisationer, bland annat i Litauen. 
Inom det nya projekt som planeras tas erfarenheterna 
från arbetet med Fair Sex workshops och tjej- och 
killgruppsverksamheten tillvara.
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