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Tillbakablick på året som gått
När det är dags att summera det år som gått så finns det väldigt mycket som är värt
att lyftas lite extra. Ett exempel är att Tjejzonen har firat otroliga 20 år som förening.
Vi uppmärksammade då särskilt alla våra fantastiska Storasystrar som har gett ett
ovärderligt, och ibland rent livsavgörande, stöd till de tiotusentals modiga Lillasystrar
som sökt stöd hos Tjejzonen under dessa år.
Tyvärr ser vår verksamhet aldrig ut att ha behövts så mycket som nu, då rapporterna
om psykisk ohälsa hos unga och hos tjejer i synnerhet har duggat tätt under året.
Rapporterna bekräftas av det vi ser i vår stödverksamhet och med ett högt tryck på
våra stödformer i form av långa köer. De vanligaste ämnena i stödsamtalen är
nedstämdhet, ångest och stress. Många av samtalen vittnar också om en hög
utsatthet för olika typer av våld, och kopplingen mellan grovt våld och en hög psykisk
ohälsa är tydlig. Skammen kring att ha blivit utsatt ofta är stor och medför att många
inte söker hjälp. Frågan om våldsutsatthet kommer fortsätta vara viktig för oss.
En annan viktig fråga är situationen för nyanlända tjejer, där den psykiska ohälsan är
stor. Tjejzonen har under året lyft vikten av att skapa förutsättningar för att dessa
tjejer ska må bra och att skapa trygga miljöer för dem. Ett tryggt socialt stöd för att
minska den psykiska ohälsan kan även bidra till en bättre integration. Vi är glada för
att vi under året kunnat erbjuda flera olika stödformer till denna grupp tjejer.
Under året har vi arbetat mycket med kvalitetssäkring och en satsning på webbaserat
lärande har utvecklat både vår grundutbildning och våra tematiska utbildningar. Vi får
också flera kvitton på att vi har en stödverksamhet i framkant. Genom vårt gedigna
kvalitets- och effektarbete vet vi till exempel att mer än två tredjedelar av våra
Lillasystrar litar mer på sin egen förmåga att klara av saker efter sin systerrelation,
och att hela 77 procent tycker att träffarna med sin Storasyster påverkat hur de mår
på ett positivt sätt.
En utgångspunkt när året startade var införa en ny organisation för att ge Tjejzonen
bra förutsättningar för att kunna vidareutvecklas. En ny ledningsform har inrättats där
kansliet leds av en generalsekreterare och vi tillämpar ett mer decentraliserat
arbetssätt, med delat ansvar för vår växande organisation och anslag, som en väg
mot en mer hållbar organisation. För en mer hållbar finansiering av verksamheten så
har också en satsning för att öka Tjejzonens kännedom och individuellt givande
påbörjats.
Med den nya organisationen på plats och en verksamhet som ständigt utvecklas med
ett professionellt kansli och alla fenomenala volontärer så är vi redo för kommande
utmaningar och en verksamhet som sätter lyssnandet i fokus 20 år till!
Thintin Strandman, ordförande & Anna Garvander, generalsekreterare
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Lyssnandet som metod
Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation. Vi kämpar för tjejers rätt att bli
lyssnade på och för att öka den psykiska hälsan bland alla som definierar sig som
tjejer mellan 10 och 25 år. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Tjejzonen hade under 2018 drygt 240 aktiva volontärer som under året gav cirka 8
500 samtal.
”Det är härligt att man möts av en härlig attityd när allt omkring en raseras och man
känner så ensam. Då är jag glad att ni finns!” 1
”Från att vara på botten och nervös i början av samtalet till att faktiskt känna sig okej,
så bra att ni finns <3”

Vår verksamhet bygger på det medmänskliga mötet utifrån ett barn- och
ungdomsperspektiv där samtalet och lyssnandet i sig ses som en förändrande,
bärande och stärkande kraft. Att få prata om hur en mår och känna att någon lyssnar
och inte dömer är en effektiv metod för att öka psykisk hälsa. Tjejzonens mål är att se
till att tjejerna bli lyssnade på och att varje tjej får det stöd och den hjälp hon behöver.
Tjejzonens vision är ett samhälle där den mänskliga rättigheten att bli lyssnad till
respekteras. Vi har en orubblig tro på tjejers styrka och förmåga att hjälpa sig själva.
Vi vet hur viktigt det är för den psykiska hälsan att känna sig sedd och bekräftad som
människa. Vi vet också att den som har blivit bemött med respekt och blivit lyssnad
till i sin tur ger lyssnandets gåva vidare.
Tjejzonen är en lågtröskelverksamhet och ett komplement till professionella aktörer,
myndigheter och andra som möter tjejer i sina verksamheter. Vi har en väl utbyggd
samverkan med elevhälsa samt hälso- och sjukvården för att kunna skapa
förtroende, hänvisa och hjälpa vidare.
”Det var skönt att prata med någon! Var här igenom jag vågade söka hjälp först och det var
skönt att prata med någon innan jag ska börja min behandling. Skönt att bli uppmuntrad till
att man vågat söka hjälp!”
”Jag hade massor av ångest och även självmordstankar. Jag har ingen att prata med och
kände därför att det var sista vägen ut. Jag har fortfarande tankar på det men chatten fick
mig iallafall att skjuta fram det en dag. Men för nuet hjälpte det i alla fall.”

1

De citat vi använder i verksamhetsberättelsen är avidentifierade och inte från 2018. Detta för att i
största utsträckning värna våra Lillasystrars anonymitet med syfte att ingen ska känna sig exponerad
efter att ha berättat något i förtroende för oss.
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Tjejzonens Storasystermetod har utvärderats i flerårig forskning2 och har sin grund i
de erfarenheter och den kompetens som Tjejzonen har utvecklat i verksamheten sen
1998. Den innehåller:
Metodik
Sättet vi bemöter och samtalar med målgruppen, Lillasystrarna och med varandra
utifrån det autentiska samtalet.
Värdegrund
Etiska frågor och människosyn på Tjejzonen med utgångspunkt i mänskliga
rättigheter och barnkonventionen.
Förhållningssätt
Systerskapets roll och hur vi förhåller oss till varandra och målgruppen utifrån ett
professionellt, empatiskt och normkritiskt perspektiv.
Organisationsmodell
Sättet vi organiserar och strukturerar verksamheten genom ständig dialog och
transparens gentemot målgrupp, volontärer och externa aktörer.

Verksamhet för lyssnandet
Tjejzonens stödverksamhet under 2018
Tjejzonens metod är att engagera volontärer, som vi kallar Storasystrar, som på olika
sätt lyssnar på och stöttar de stödsökande tjejerna, som vi kallar Lillasystrar. Vi
erbjuder Lillasystrarna möten med en Storasyster som ger av sin tid och sitt
engagemang för att lyssna på henne. Verksamheten möjliggörs av dessa lyhörda
volontärer. Alla volontärer genomgår en grundutbildning följt av en uppdragsspecifik
utbildning. De erbjuds kontinuerlig handledning och feedback.
Tjejzonen är rikstäckande genom vår nätbaserade verksamhet via chatt och mejl och
för att nå de övergripande målen har Tjejzonen satsat på att förbättra tillgängligheten
för fler genom att öka antalet Storasystrar, finnas på fler orter i Sverige och att nå ut
till nya målgrupper, så att fler tjejer ska få någon att prata med.
Under 2018 har cirka 8 500 samtal och kontakter hanterats i Tjejzonen olika
stödformer. Av dessa utgör vårt jourstöd genom Chatten och Ätstörningschatten
2

Larsson, M. m.fl. (2011-2015) Systerskap för att främja tjejers hälsa, Folkhälsovetenskap, Örebro universitet.
Löfberg, C, och Aspán, M. (2009-2012) Att uttrycka det svåra online, Institutionen för pedagogik och didaktik,
Stockholms universitet.
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dryga 3 000 samtal. Stödet i de längre relationerna över webben utgör Tjejzonens
största verksamhet med nära 4 000 kontakter under året.
Ett återkommande inslag för i stort sett samtliga stödformer är att vi haft långa köer
för Lillasystrar att få möjlighet att prata med en Storasyster. I Chatten får vi
återkommande återkoppling från Lillasystrarna att det är svårt att komma in i Chatten
och detta gäller även för Ätstörningschatten där köerna är långa. Det ser vi som att
efterfrågan på stödformen är fortsatt hög, men de finansiella möjligheterna att utöka
chattstödet har inte funnits under året.
Det relationella stödet att ha en Storasyster på nätet är det återkommande kö till.
Även denna verksamhet har inte varit möjlig att utöka med exempelvis fler volontärer
då ingen ytterligare finansiering har säkerställts under året. Tjejzonen har inte haft de
resurser som krävs för att utbilda och stötta ytterligare volontärer och därför haft
begränsade möjligheter att öka antalet aktiva systerpar. Merparten av de som står i
kö upplever behovet som akut.
Jourstöd – Chatten
Chatten är Tjejzonens allmänna chatt där Lillasystrarna får prata om vad de vill med
en Storasyster som lyssnar. Chatten har varit öppet söndag till torsdag klockan 20 till
22 och hållit öppen även under jul- och nyår samt under sommaren. Att även ha
öppet under dessa ledigheter testades för första gången 2017, och vi är stolta över
att kunna erbjuda vårt stöd i princip året om, vilket få andra aktörer utanför
jourvärlden gör.
Chatten är helt anonym både för Lillasystrar och för Storasystrar. Under 2018 var 140
volontärer aktiva i Chatten och tillsammans hade de 2 111 samtal med målgruppen.
Till de vanligaste samtalsämnena i Chatten hör ångest, nedstämdhet, självmord,
familjerelationer, skola, självskadebeteende och sexualiserat våld. Hösten 2017 i
samband med #metoo dubblerades antalet samtal om sexualiserat våld och den
siffran har fortfarande inte sjunkit till tidigare nivå, utan är efter självskadebeteende
det vanligaste ämnet inom våldsområdet.
Tjejzonens samordnare ansvarar för rekrytering, utbildning och handledning av
volontärerna löpande under året. Tillsammans med ett antal mentorer, som är
volontärer som varit aktiva en längre tid på Tjejzonen, ger de feedback och
handledning till volontärerna. Under året har skriftlig feedback getts på samtliga
chattsamtal i både stöd- och utvecklingssyfte.
Antalet samtal per månad har sjunkit jämfört med tidigare år, vilket kan har flera
förklaringar. I vårt kvalitetssäkrande arbete har vi under året betonat vikten av
volontärens närvaro och fokus i varje enskilt samtal, vilket har begränsat det antal
samtal som volontären kan ha igång samtidigt. En annan förklaring är att vi ser en
tendens till att allt fler Lillasystrar stannar i Chatten en längre tid, ofta hela öppettiden
(två timmar), vilket också gör att Storasystrarna inte har möjlighet att ta lika många
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samtal per kväll jämfört med tidigare år. Vi har i dagsläget ingen begränsning för hur
länge ett samtal får ta eller hur länge en Lillasyster får stanna i Chatten.
Jourstöd – Ätstörningschatten och Ätstörningsmejlen
För att möta upp tankar och funderingar kring ätstörningsproblematik eller
närliggande ämnen så har Tjejzonen en chatt som är specifikt inriktat på detta.
Storasystrarna som ger stöd har extra kunskap om ätstörningar. Ätstörningschatten
har som Chatten varit öppen söndag till torsdag klockan 20 till 22 samt under jul- och
nyår. Ätstörningschatten har erbjudit 1 022 stödsamtal under året och förutom
ätstörningar så handlade samtalen om bland annat självskadebeteende,
nedstämdhet och ångest. Vår särskilda mejl – Ätstörningsmejlen; besvaras året runt,
och finns till för stödsökande tjejer, men också för närstående och professionella med
frågor som rör ätstörningar och närliggande problematik.
Stöd i längre relationer – Storasystrar och Lillasystrar möts på nätet i ett år
Under ett års tid kan stödsökande tjejer få en Storasyster som lyssnar på dem en
timme i veckan. Relationen sker över nätet där Lillasystrarna själva väljer om de vill
chatta, ha röstsamtal eller videosamtal med sin Storasyster. Under 2018 har 86
systerpar haft kontakt, allt från två enstaka tillfällen till regelbunden kontakt under ett
helt års tid. Totalt har Storasystrar och samordnare haft 3 812 kontakter med
Lillasystrar på nätet. De vanligaste samtalsämnena är nedstämdhet, ångest och
stress och 54 procent av Lillasystrarna är utsatta för någon typ av våld. Eftersom
våldsutsattheten är så hög har vi under 2018 haft Storasystrar som är
specialutbildade i våldsprevention till den målgruppen. Det är stor efterfrågan på att
ha en Storasyster på nätet. Under 2018 har 370 personer anmält intresse och blivit
ställda i kö vilket gjort väntetiden lång.
Under hösten påbörjades en extra satsning specifikt för tjejer som är nya i Sverige.
Under uppstartsperioden har fokus varit att starta igång projektet och marknadsföra
Tjejzonen för att kunna nå Lillasystrar genom exempelvis elevhälsa, socialtjänst,
ungdomsmottagningar, skolor och kommuner runt om i landet. Vi påbörjade även
rekryteringen av Storasystrar till denna verksamhet.
Stöd i längre relationer – Storasystrar och Lillasystrar möts på stan i ett år
I Stockholmsområdet har Tjejzonen kunnat erbjuda att en Lillasyster kan få en egen
Storasyster att träffa varannan vecka under ett års tid. Systerparen väljer själv på
vilket sätt de vill ses och det står dem fritt att hitta på olika aktiviteter. Vanligast är att
ses över en fika. De vanligaste samtalsämnen har varit ångest, nedstämdhet,
depression och närståendes psykiska ohälsa. Det är många som står i kö för att få en
egen Storasyster och vi har resurser för att hålla igång 15 systerpar åt gången med
en kö på 48 Lillasystrar.
Vi erbjuder också Lillasystrar som är nya i Sverige att få en egen Storasyster att träffa
varannan vecka i upp till ett år. De väljer själva vad de vill göra under sina träffar.
Många gör någon aktivitet, men flera av tjejerna har också fått hjälp med praktiska
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saker av sina Storasystrar, som skolarbete och att skriva cv. Under 2018 har 16 par
varit aktiva. De vanligaste samtalsämnena har varit ensamhet, sorg, ångest, stress
och låg självkänsla, där 25 procent av paren pratat om ensamhet och 25 procent om
sorg. Antalet kontakter med målgruppen var totalt 216 under 2018.
Storasystrar och Lillasystrar nationellt
Under året har ett särskilt projekt med fokus på nationellt stöd genomförts. Under året
har vi fått mer kunskap om vikten av att räkna in den tid det tar från att vi
marknadsför oss på nya platser till dess att Lillasystrarna tar kontakt med oss. Denna
tid har visat sig vara längre än vad vi först trott. Under året har vi synts och verkat i
Umeå, Gävle, Uppsala, Linköping, Helsingborg och Göteborg.
En annan del av projektet var att utveckla och testa en webbaserad grundutbildning.
Denna bygger på Tjejzonens grundutbildning som genomförs i samarbete med
Tollare Folkhögskola och är specifikt utvecklad med fokus på Tjejzonens metod:
lyssnandet och bemötandet. Ett tydligare fokus på vår metod – lyssnandet, har fått
som resultat att de Storasystrarna som gått utbildningen nu är bättre rustade att
stötta Lillasystrarna och ge ett bättre bemötande i chattsamtalen.
Stödsamtal utöver jourstöd och längre relationsstöd
Under 2018 genomförde Tjejzonen 449 samtal och kontakter direkt med Lillasystrar
som uttryckt behov av extra stöd under en begränsad period. Stödsamtalen tas emot
inom verksamheten för längre relationsstöd där det ses som nödvändigt, men är
ingen verksamhet som Tjejzonen marknadsför.
Mentorstödd praktik
I samarbete med företaget Kicks driver Tjejzonen ett projekt där praktikanter, tjejer
mellan 18 till 27 år med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, får praktisera på företaget
och på så sätt få arbetslivserfarenhet. Under 2018 fick sammanlagt 21 tjejer under
två perioder vår och höst praktisera i butik och huvudkontor med stöd av en utbildad
mentor. Mentorerna är anställda på Kicks och har genomgått Tjejzonens utbildning.
Andra stödformer under året
Under vårterminen 2018 genomförde Tjejzonen Stödgrupper på nätet där Lillasystrar
erbjöds samtal utifrån ett bestämt tema med stöd av två Storasystrar. Teman var:
socialt, sexuellt och hedersrelaterat våld. Totalt medverkade 73 Lillasystrar fördelat
på 16 grupper. Utvärderingar visar att valda teman var uppskattade och att
Lillasystrarna tyckte det var bra att få lyfta det de varit med om och inte känna sig
ensamma, att det gav styrka att få höra andras berättelser. Många lyfte också fram
vikten av att få vara anonym för att våga berätta.
Via Tjejzonens hemsida finns mejlstödet Fråga juristen dit tjejer kan skriva frågor till
utbildade jurister som svarar med råd och vägledning i juridiska frågor. Det är ett
viktigt komplement till det medmänskliga stödet, och som Storasystrar kan hänvisa
sina Lillasystrar till om de är utsatta för till exempel våld och inte vet vart de kan
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vända sig. Även Storasystrar och anställda på Tjejzonen kan rådfråga juristerna om
frågor som kommer från Lillasystrar.
Under vårterminen 2018 hade Tjejzonen ett samarbete med en professionell dansare
som startade en dansgrupp som träffades under åtta tillfällen i Uppsala. Syftet var att
stärka självkänslan, våga ta plats och tycka om sin kropp.

Sprida kunskap och väcka opinion om frågor som rör
tjejers situation och rättigheter
Kunskapsspridning
Som Sveriges största stödorganisation får vi ofta förfrågningar om studiebesök,
föreläsningar och konsultationer. Under 2018 har vi bland annat föreläst för hälsooch sjukvårdsnämnden om Tjejzonens arbete och i synnerhet arbetet med
ätstörningar, utbildat om stöd på nätet för verksamheten Nära Cancer och
Helsingforsmissionen och mottagit studiebesök från svenska organisationer, Plan
International tillsammans med civilsamhällesorganisationer i Kina. Vi har tyvärr även
fått tacka nej till många förfrågningar på grund av resursbrist.
Tjejzonen medverkar i flera referensgrupper för att hålla oss à jour med aktuella
händelser och frågor inom vår profession och för att sprida vår kunskap och vara
Lillasystrarnas röstbärare angående deras behov och erfarenheter gentemot experter
och andra grupper som tjejer kommer i kontakt med. Tjejzonen deltar bland annat i
brukarrådet på barn- och ungdomspsykiatrin och i ett nätverk för nationella
suicidpreventionssamordnare samt myndigheter och brukarorganisationer.
Opinionsbildning och påverkan
Det har kommit flera rapporter under 2018 om en ökad psykisk ohälsa bland barn och
särskilt flickor och Tjejzonen har lyft flera viktiga frågor under året, dels i bredare
opinionssyfte, dels i påverkanssyfte. För att skapa opinion och i vårt påverkansarbete
har vi använt en bredd av metoder såsom; direkta möten med beslutsfattare och
myndighetsrepresentanter på lokal och nationell nivå, skrivit egna och medverkat i
andras debattartiklar samt lyft frågor i lokal och nationellt media såsom SR P4 och
TV4. Slutligen, har vi även använt våra egna sociala mediekanaler för att lyfta frågor.
De frågor vi lyft spänner över en rad olika ämnen vilket speglar Tjejzonens breda
verksamhet.
En fråga vi drivit konsekvent under året är frågan om hållbar och stabil finansiering
för stödorganisationer som Tjejzonen. Frågan har lyfts i möten med
myndighetsrepresentanter från till exempel Socialstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten, i direkta möten med politiker och i en debattartikel inför valet
tillsammans med andra jourer. Tjejzonens generalsekreterare fick även tillfälle att
lyfta frågan i ett nyhetsinslag på TV4.
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I linje med att vi utvecklar vår stödverksamhet som riktar sig till nyanlända tjejer så
har vi även lyft frågor kopplade till detta arbete genom att söka väcka debatt i frågor
som rör nyanlända tjejers livssituation och vikten av att skapa jämlika förutsättningar
för ensamkommande unga. Många av dessa flickor har levt i miljöer där deras
hälsobehov aldrig prioriterats. Därför är det extra viktigt att skapa förutsättningar för
att dessa flickor ska må bra och skapa trygga miljöer för dem, ett tryggt socialt stöd
för att minska den psykiska ohälsan kan även bidra till en bättre integration.
Frågor kopplade till #metoo-rörelsen och det vi kan berätta om från tjejers berättelser
till oss har väckt intresse i möten med politiker och i media såsom när Tjejzonens
generalsekreterare medverkade i TV4 Nyhetsmorgon för att lyfta att antalet samtal
som tar upp sexuella övergrepp har fördubblats sedan #metoo. Tillsammans med
andra organisationer har Tjejzonen även lyft frågor som rätten till traumavård efter
sexuella övergrepp och frågan om att införa psykisk hälsa som begrepp i
grundskolans respektive gymnasieskolans läroplan. Ett sätt att driva opinion har
också varit att medverka i kampanjer såsom tidningen Må Bra:s kampanj #jagduger.
Ämnet ätstörningar och kroppsideal har Tjejzonen även varit med och lyft i
Aftonbladets uppmärksammade artikelserie Landet ätstörd.

Effekter och resultat av verksamheten
Resultat i stödverksamheten
Externa experter och professionella aktörer bekräftar att möjligheten att få uttrycka
sina tankar och känslor är positivt för tjejernas psykiska hälsa. En studie från Örebro
universitet som gjorts åren 2011–2015 om Tjejzonens verksamhet visar att
systerskap i den form Tjejzonen erbjuder är bra för tjejernas psykiska hälsa. De
redovisar flera positiva resultat och effekter av att bli mött och bekräftad av en vuxen
förebild såsom en Storasyster och att det kan bidra till att motverka psykisk ohälsa.
En Lillasyster beskriver det på följande sätt:
”Ni är bäst, tack vare er så kan jag faktiskt säga att jag mår bra idag! <3”
Under 2018 hade Tjejzonen cirka 8 500 kontakter med målgruppen. Jämfört med
2017 är det en minskning med drygt tusen kontakter och det är främst en minskning
av antalet samtal i chatterna. Under sommaren 2017 inträffade en minskning av
samtal i chatterna, men då det relationella nätbaserade stödet ökade så inträffade
ingen minskning av det totala antalet kontakter. Tjejzonens har under året jobbat
intensivt med att kvalitetssäkra verksamheten och vi ser att kvaliteten på samtalen
har ökat. En anledning till detta är byte av chattverktyg som möjliggör att fördela om
över antalet parallella samtal som Storasystrarna hanterar i chatten. Detta har
inneburit en minskning i antal samtal för enskilda Storasystrar. Effekterna av detta
kommer att analyseras vidare utifrån att vi har kö till verksamheten och vill erbjuda
vårt stöd till många och utifrån aspekten och vikten av att utbilda Storasystrarna och
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ge dessa förutsättningar att kunna lyssna uppmärksamt och lyhört, vilket har en hög
prioritet.
Vi har sett att våldsutsattheten fortsätter att öka hos Lillasystrarna och i Chatten var
53 procent våldsutsatta under 2018, det är en liten ökning från höstterminen 2017.
2016 noterades att våldsutsattheten var 30 procent, men då arbetade Tjejzonen med
ett annat mätverktyg vilket kan bli missvisande. Våldsutsattheten ökar även inom det
relationella stödet från 40 procent till 54 procent jämfört med föregående år.
Lillasystrarna i Chatten är generellt nöjda med det stöd de får, 80–85 procent av de
som svarar på vår anonyma enkät är nöjda och detta resultat är stabilt jämfört med
tidigare år. Svarsfrekvensen på den anonyma enkäten har minskat något, från 20 till
18 procent, och vi ser att vi behöver fler mättillfällen för att kunna påvisa några
trender. Effektmätningen i chatterna görs dels genom dessa anonyma enkäter till
Lillasystrarna samt att Storasystrarna utvärderar varje samtal i chattverktyget.
Inom det relationsbaserade stödet på nätet så sker Tjejzonens effektmätning med
datainsamling som består av anonyma enkäter till Storasystrar och Lillasystrar efter
avslutad relation, en uppföljande anonym enkät till Lillasystrar sex månader efter
avslut och löpande rapporter Storasystrar skickar efter varje samtal som
sammanställs av samordnaren. Från detta material finner vi att Tjejzonens
verksamhet är ett viktigt komplement till samhällets professionella stöd. I det
relationsbaserade stödet använder Lillasystrar sin Storasyster för att få information
om sina rättigheter och vilket samhälleligt stöd som finns samt att de motiveras till att
våga ta kontakt med andra stödformer.
En grupp av Lillasystrar söker stöd hos Tjejzonen parallellt med att de har
professionellt stöd sen tidigare, och deras behov varierar från att prata om allt det
som inte får plats inom det professionella stödet, till att få stöd och uppmuntran att
våga ta upp svåra ämnen med sitt professionella stöd. Något som ofta återkommer är
uppskattningen över att inte behöva känna sig som "ett problem" med sin
Storasyster, utan att få vara sig själv som helhet och inte exempelvis sin diagnos
eller ätstörning.
Hälften av Lillasystrarna har agerat på något sätt för att förändra sin situation till det
bättre under tiden de hade en Storasyster. Det betyder inte att resterande Lillasystrar
alla är kvar i en svår situation, en del har redan tillgång till professionella insatser
sedan tidigare, medan andra inte har uttryckt behov av en större förändring. För 18
procent av Lillasystrarna som inte agerar för att förändra sin situation kan dock
Tjejzonen se ett behov av förändring. Vi vet att avslutsprocessen är speciellt viktig för
de Lillasystrar som har påbörjat sin förändringsprocess. När Lillasystrarna har börjat
lyfta det som är svårt med sin Storasyster men ännu inte tagit steget till förändring så
vet vi av erfarenhet att ett gott avslut med sin Storasyster kan ge både kraft och mod
att efter avslutet kunna söka sig vidare till annat stöd om det är det hon behöver.
Konsten att göra ett gott avslut är en del av Tjejzonens beprövade Storasystermetod.
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Av de Lillasystrar som svarat på den anonyma enkäten 2018 (47 stycken) så känner
sig 98 procent både trygga med sin Storasyster och lyssnade på av henne.
Dessutom litar 66 procent av Lillasystrarna mer på sin egen förmåga att klara av
saker efter sin systerrelation och 77 procent tycker att träffarna med Storasyster
påverkat hur de mår på ett positivt sätt. En Lillasyster skriver ”Känner mig mer
självsäker”, en annan tycker att ”Jag mår bättre och känner mig tryggare” och en
tredje beskriver hur hennes Storasyster påverkat hennes mående på ett direkt sätt i
samtalen ”Då jag mått dåligt och skrivit med storasyster har jag mått mycket bättre”.
64 procent av Lillasystrarna anser att de blivit bättre på att göra något åt sina problem
när de uppstått, till exempel be om hjälp. 83 procent tycker att träffarna med
Storasyster har hjälpt om de haft något problem. En Lillasyster beskriver det som att
”Bara genom att få berätta för någon kan det kännas bättre, då man även får råd hur
man ska lösa problemet blir det ännu bättre.” och en annan Lillasyster uttrycker
betydelsen av att reflektera över saker med en annan person, hur hon uppskattar att
”Skriva till någon som ser mig från ett annat perspektiv”.
Den uppföljande enkäten som skickas ut till Lillasystrar sex månader efter avslutade
relation infördes hösten 2018 och det finns bara en initial analys ännu. Av de fem
svar som inkommit så upplevde alla en positiv skillnad av att ha haft en Storasyster.
De kände sig trygga och lyssnade på av sin Storasyster och även med Tjejzonen
som organisation. 60 procent tycker de är bättre på att göra något åt sina problem
(exempelvis be om hjälp) nu än innan de hade en Storasyster. Syftet med denna
uppföljande enkät en tid efter avslutet är att kunna mäta effekter för Lillasystrarna på
lite längre sikt. Att just i ett avslut kunna reflektera kring vad en relation betytt är
svårt, och vi ser att ge mer tid för reflektion är nödvändigt.
Resultat av opinionsbildning och påverkansinsatser
Genom att använda sig av flera metoder i opinionsbildning och påverkan så har vi
lyckats nå ut brett och till många olika målgrupper. Det är bra, men att mäta resultat
och effekten av detta arbete är svårare. En av de frågor vi lyft mest under året
handlar om behov av hållbar och långsiktig finansiering till verksamhet som
Tjejzonens, men här ser vi inga direkta resultat av i form av till exempel nya direktiv i
myndighetsanslag till vår sektor. Det politiska läget har tvärtom inneburit en större
osäkerhet än tidigare vad gäller myndighetsanslag med hot om nedläggning för två
för Tjejzonen viktiga myndigheter. Således är effekten av de möten vi haft med
politiker svår att mäta. Trots det kommer vi att fortsätta med detta arbete och driva
frågan under 2019.
Ett ämne som visade sig intressera många var frågan om nyanlända tjejers
livssituation och efter Tjejzonens debattartikel i Metro om detta ämne så plockade
andra medier upp frågan, bland annat tidningen Syre och tidningen Mitt i. Detta visar
att Tjejzonen spelar en viktig roll genom att vara dessa tjejers röstbärare och att det
finns ett fortsatt utrymme för Tjejzonen att fortsätta lyfta frågor kring
ensamkommande tjejers hälsa och behov.
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Ett resultat av att vi synts i frågor om ätstörningar kan vara att Tjejzonen omnämndes
på Sveriges radios faktasida som en av flera organisationer att vända sig till för stöd
för ätstörningar efter influencern Bianca Ingrossos sommarprat som till stor del
handlade om ätstörningar. Potentialen i att samarbeta dels med kommersiella aktörer
och med influencers är stor då dessa har stor räckvidd och kan nå ut till andra
målgrupper som Tjejzonen inte når via sina egna kanaler. Detta har lett till att
Tjejzonens under 2018 slutit avtal med en Youtube-influencer i ett samarbete att
lanseras under 2019. Vi har även beslutat att etablera ambassadörer för Tjejzonen
med syfte att tillsammans med Tjejzonen arbeta för tjejers rätt att bli lyssnade på och
mot målet att öka tjejers psykiska hälsa.

Organisation för lyssnandet
Tjejzonens kapacitet och interna rutiner
I början av året inleddes en organisationsförändring med en reviderad
verksamhetsledning och rekrytering av en generalsekreterare. På detta följde en
organisatorisk översyn där interna processer, styrdokument och rutiner har setts
över, uppdaterats, och i vissa fall har det tagits fram nya. Med nya format för
verksamhetsplaner och individuella årsplaner så underlättas ett målstyrt och
resultatbaserat arbete. En viktig process i detta har varit framtagandet av Tjejzonens
nya strategiska plan för de kommande tre åren 2019–2021.
Flera viktiga hr-relaterade frågor har setts över såsom rutiner vid rekrytering och
anställning, och format för arbetsbeskrivningar. En policyöversyn har påbörjats och
första nya policyn ut är en lönepolicy att antas 2019. Under året har vi arbetat med
arbetsmiljö genom bland annat skyddsrond, utvärdering av skyddsombudets funktion,
årlig genomgång av risker samt genomfört åtgärder i den fysiska arbetsmiljön.
Ledningen har vidareutbildats inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Alla anställda har
erbjudits tillgång till ett stresshanteringsprogram samt gratis program för yoga online.
Under 2018 har alla anställda på Tjejzonens erbjudits kompetenshöjning inom
normkritik och projektledning samt olika tematiska fördjupningar (se nedan). Alla
anställda inom stödverksamheten erbjuds extern handledning. Ett flertal individuella
kompetensutvecklingstillfällen har genomförts under året.
Även Storasystrar har erbjudits kompetensutveckling vid fyra tillfällen. Tre av dessa
med externa aktörer med fokus på ätstörningar och hedersvåld, och ett i Tjejzonens
egen regi om normkritik. Dessa fördjupningar har även erbjudits till alla anställda på
Tjejzonen.
Årets finansiella resultat och satsning på insamling
Årets budget visade på ett budgeterat underskott vilket har lyckats vändas till ett
överskott. Vändningen beror på ansökningar, främst för offentliga medel, som
beviljades under senare delen av 2018. De beviljade ansökningarna förde även med
sig vissa ej budgeterade kostnader.
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Jämfört med 2017 har de totala intäkterna ökat med 24 procent. Den stora ökningen
står bidragen för, men även gåvorna har tydligt ökat jämfört med 2017. Detta kan
tillskrivas den satsning som påbörjats med fokus på insamling gentemot
privatpersoner och företag.
Kostnaderna ökade jämfört med 2017. Anledningen var dels satsningen på fler
bidragsansökningar 2018, som ökar verksamhetens omfattning. Även inrättande och
tillsättande av den nya tjänsten generalsekreterare ökade kostnaderna. Fördelningen
av våra kostnader enligt Frii:s riktlinjer landar på Ändamål 87,7 procent;
Administration 6,7 procent och Insamling 5,6 procent. Ökningen av
insamlingskostnader beror på satsningen på insamling under året. Ökningen av
administrativa kostnader beror på skillnaden i utformning av tjänsterna
generalsekreterare, operativ chef och ekonomichef.
Tjejzonen har under året påbörjat ett viktigt arbete med ett mer strategiskt
insamlingsarbete. En ny profil för insamlingsansvarig togs fram och tjänsten tillsattes
under hösten. I och med detta så har arbetet med insamlingsarbete riktat mot
privatpersoner inletts genom att till exempel skapa förutsättningar för månadsgivande
och engångsgåvor via Tjejzonens hemsida. Parallellt med arbetet att implementera
de digitala gåvolösningarna har också en översyn av Tjejzonens befintliga
kundhanteringssystem genomförts, och planen är nu att anpassa befintligt system för
att fungera även för insamlingsadministration. En viktig del i insamlingsarbetet är att
öka kännedomen om Tjejzonen och som stöd i detta har ett nytt samarbete med en
PR- och kommunikationsbyrå startas.
Under 2018 genomfördes en mindre julkampanj, på temat Världens viktigaste samtal.
Kampanjen fokuserade på det mest centrala i Tjejzonens verksamhet, samtalet. Vi
startade julkampanjen genom att delta i det för Sverige nya insamlingsinitiativet
Giving Tuesday, en global kampanjdag med syfte att öka allmänhetens engagemang
för olika typer av givande. Vår företagspartner Kicks valde att skänka en extra gåva
till vårt arbete i samband med dagen och Tjejzonen uppmärksammades även av
branschorganisationen Frii. Vi såg en ökning av antalet gåvor från privatpersoner i
samband med Giving Tuesday.
En satsning som kommer fortsätta 2019 är att söka etablera fler företagspartners till
Tjejzonen. Under året har ett par nya avtal med företag slutits, varav några fleråriga.
Förhoppningen är att fortsätta i denna riktning och på så sätt säkerställa mer
långsiktig finansiering till Tjejzonens verksamhet.
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