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Tryggheten är ofta så självklar att vi inte tänker på den,
men när den saknas kan oron ta över fullständigt. 
Då kan små hinder få stora konsekvenser,
även om stöd finns kanske vi inte vågar söka det.

Det här är mitt försök att överbrygga hinder. 
 

     Anna Gustavsson 
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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete var att anpassa webbtexter om 
Tjejjouren Meja till tjejer i åldern 12-20 år och att utforma dessa 
så att de inger trygghet hos mottagaren. Genom att utgå ifrån den 
otrygghet tjejer kan känna när de ska kontakta jouren skapades 
texter som ska göra så att tjejer vågar söka stöd. Arbetet 
fokuserar på språklig och innehållsliga aspekter som är viktiga 
för att mottagaren ska känna sig trygg med texterna. 
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Bakgrund
Tjejjouren Meja i Eskilstuna arbetar med områden där tjejer 
känner osäkerhet. Även om frågorna varierar mycket handlar det 
i grunden om att tjejer ska kunna vara säkra på sig själva och i 
sin omgivning. Tjejjouren erbjuder även stöd till den som utsatts 
för våld eller hot och kan hjälpa till vid kontakt med olika 
myndigheter. 

Verksamheten handlar till stor del om att lyssna, att finnas för 
tjejer som behöver någon att prata med. Alla som definierar sig 
som tjejer är välkomna att kontakta tjejjouren. Det finns ingen 
åldergräns (Tjejjouren Meja, 2010-03-15, samtal).

Den första svenska tjejjouren startades 1996 och nu finns det 
nästan 60 stycken (tjejjouren.se, 2010a). Tjejjouren Meja riktar 
sig till tjejer i Eskilstuna med omnejd. Den är medlem i Sveriges 
kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) och är en del av 
Kvinnojouren MOA i Eskilstuna.  

Tjejjouren Meja arbetar främst med kontakt över internet. År 
2009 hade de 57 kontakter över msn och 17 via mail, men det 
förekommer även telefonsamtal och personliga möten 
(Kvinnojouren MOA, 2010). 

Den 8 mars 2010 lanserades den nationella webbplatsen 
tjejjouren.se och Tjejjouren Meja ville i samband med det 
utveckla sin egen webbplats. Samtliga texter på den tidigare 
webbplatsen skulle bytas ut. De nya texterna fungerar som en 
lokal länk i ett nationellt nätverk. 

Syfte
 

Inom ramen för mitt examensarbete i informationsdesign med 
inriktning mot textdesign har jag informerat tjejer om Tjejjouren 
Meja genom att skriva texter till webbplatsen. Syftet har varit att 
anpassa information till unga tjejer och att inge en känsla av 
trygghet, så att de ska våga kontakta tjejjouren. 

Problemformulering
 

Enligt en undersökning från 2007 lider 26 procent av de 
tillfrågade kvinnorna mellan 16-24 år av nedsatt psykiskt 
välbefinnande (scb.se, 2008, s.33). Nedsatt psykiskt 
välbefinnande är ett brett begrepp som kan innefatta många olika 
tillstånd och problem, även sådana som inte tjejjouren är mest 
lämpade att ta tag i. Trots det visar siffran att det finns många 
tjejer som inte mår bra och kan behöva stöd. 
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I Fanny Ambjörnssons avhandling I en klass för sig (2004) 
framkommer flera områden där tjejer upplever press. Hon 
beskriver bland annat hur missnöjet med den egna kroppen 
framstår som ett normaltillstånd hos tjejerna (Ibid, s.178ff). Hon 
skriver också om den ständiga balansgången mellan att ses som 
en attraktiv kvinna men inte allt för sexuellt tillgänglig och 
jämför detta med forskning som behandlar hur kvinnor förhåller 
sig till en uppdelning mellan hora och madonna (Ibid, s.117ff). 
Kropp och sexualitet är exempel på frågor som tjejjouren ofta 
kommer i kontakt med.
 
En grundläggande förutsättning för stödarbetet är att tjejer 
känner till tjejjourens verksamhet. Tjejjouren Meja har valt att 
fokusera främst på internet som medium för sin informations-
spridning. Det kan framstå som ett begränsat fokus som gör att 
tjejer utan internetvana och internetåtkomst utesluts från 
verksamheten. Enligt en undersökning från Statistiska 
centralbyrån uppger 97 procent av alla ungdomar mellan 16-24 
år att de har tillgång till internet hemma och de flesta av dem 
använder det dagligen till framför allt mail och chatt (scb.se, 
2010).  Det gör att internet är en passande informationskanal för 
att nå tjejjourens målgrupp då nästan hela målgruppen har 
tillgång till internet i hemmet (och även på andra platser) och 
även är van att använda det för kontakt med andra människor. 

För att tjejer ska ta steget från att hitta webbplatsen till att söka 
kontakt är det viktigt att informationen är tillräcklig och ger ett 
tryggt och seriöst intryck. Det är också viktigt att texten är 
utformad på ett sätt som gör att hela målgruppen kan förstå den.

Enligt Centrum för lättläst är det 25 procent av den vuxna 
befolkningen vars läskunskaper inte uppnår den nivå som 
förväntas efter avslutad grundskola (lattlast.se, 2010). Det 
innebär att en stor del av Sveriges befolkning behöver lättlästa 
texter. Det kan också utläsas som att en klar majoritet, 75 
procent, av befolkningen faktiskt inte behöver texter som är 
anpassade på det sättet. En del av dessa kan  istället uppfatta 
lättläst som för enkelt. Trots att den gruppen med lässvårigheter 
är betydligt mindre är det ändå den som får avgöra utformningen 
till viss del. Det handlar om att skapa en balans där det är en 
välskriven och informativ text som även kan förstås av den som 
är i behov av mer lättlästa texter. Detta är särskilt viktigt 
eftersom målgruppen innefattar tjejer som är så unga att de inte 
avslutat grundskolan.  
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Informationen bör även utformas på ett sätt som ger tjejerna en 
ärlig bild av tjejjouren. Ett sätt är att följa riktlinjer som finns för 
jämställd text. Karin Milles visar i Språkrådets skrift Jämställd  
text att det kan handla om bland annat ordval och exempel 
(Milles, 2008). Att skriva texter som osynliggör eller visar en 
stereotyp bild av tjejer skulle gå emot den feministiska grundsyn 
som verksamheten har. 

Frågeställning
• Hur kan webbaserat informationsmaterial om tjejjouren 

anpassas till tjejer i åldern 12-20 år?
• Hur kan texterna utformas för att inge en känsla av 

trygghet hos mottagaren?

Avgränsning och målgrupp
 

Eftersom jag utformat material till Tjejjouren Meja var jag 
tvungen att anpassa texterna till deras målgrupp. Tjejjouren Meja 
riktar sig till tjejer i Eskilstuna med omnejd. Det innebär att alla 
som identifierar sig som tjej och bor i Eskilstunaområdet är 
välkomna att kontakta tjejjouren. 

Denna målgrupp är bred. Flickor och kvinnor inom ett stort 
åldersspann kan identifiera sig som tjejer. För att ringa in 
målgruppen har jag följt den målgrupp som tjejjouren.se anser 
vara den primära, vilket innebär att texterna främst anpassats till 
tjejer i åldern 12-20 år (tjejjouren.se, 2010b). Detta är 
nödvändigt för att det finns stora skillnader i vad som kan 
behöva förklaras för en 10-åring jämfört med en 35-åring, trots 
att båda skulle kunna identifiera sig som tjej. Trots detta är det 
viktigt att texterna fungerar i ett större sammanhang än för 
enbart tjejer som är 12-20 år. De ska bland annat även fungera 
för vuxna som är i kontakt med tjejer som kan behöva ta stöd av 
jouren.

Verksamhetens definition leder också till att jag i detta projekt 
benämnt målgruppen som tjejer. Liknande ord som unga kvinnor 
eller flickor kan förvisso användas för målgruppen, men kan 
uppfattas ha en delvis annan innebörd. 

Kategorin tjej har även en annan aspekt, som handlar om genus. 
Det är viktigt att tänka på att människor som identifierar sig som 
tjej inte nödvändigtvis måste vara personer som klassas som 
tjejer biologiskt. För att inte osynliggöra transpersoner bör detta 
perspektiv finnas med.
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Det finns ingen klar avgränsning av vad Eskilstuna med omnejd 
innebär, men i detta sammanhang är det inte heller relevant att 
göra en exakt avgränsning. Tjejer bör vända sig till den närmaste 
tjejjouren, men att skriva ut ett strikt uttalat geografiskt område 
fungerar uteslutande på ett onödigt. Det gör ingenting om en tjej 
som bor närmare en annan tjejjour ändå vänder sig till Meja. 

Inom målgruppen finns personer som inte har tillräckligt goda 
kunskaper i svenska för att kunna förstå webbplatsen, trots detta 
har jag enbart utformat texter på svenska. En av anledningarna är 
tidsåtgången inom detta arbete, men också att en webbplats bör 
passa ihop med verksamheten. Om webbplatsens texter finns på 
flera olika språk bör även stödverksamheten de erbjuder leva 
upp till detta. Det skulle innebära att tjejjouren ska ha tillräckliga 
språkkunskaper för att kunna svara på frågor på många olika 
språk och sådan kompetens finns inte inom verksamheten. Det 
vore dock bra om texterna kunde översättas till engelska vilket 
de flesta ungdomar i Sverige idag behärskar, men det ligger 
utanför mitt arbete. 

Text och bild
Jag har inom detta arbete enbart producerat texter till 
webbplatsen. Slutresultatet är råtext utan färdig layout. Jag har 
inte tagit hänsyn till grafiska lösningar och menystrukturen 
behandlas enbart då den påverkar texternas uppbyggnad. 

Det är viktigt att tänka på att eventuella bilder påverkar texten, 
precis som texten påverkar bilderna. Text och bild är inte 
avskilda om de presenteras bredvid varandra, utan läsningen av 
dem båda blir ett samspel. Jag har i detta arbete inte haft 
möjlighet att påverka bilderna som skulle kunna finnas till 
texterna, men är medveten att de kan förändra texternas 
innebörd. Detta skulle också kunna påverka den känsla av 
trygghet som mottagaren ska känna. 

Bilder som blir fel i sammanhanget skulle kanske undergräva 
texternas trovärdighet, inge ett annat budskap eller distrahera 
läsaren. Här presenterar texterna, bildval är ytterligare ett steg 
mot en webbplats som ska vara lättförståelig för mottagaren och 
kännas trygg, men ett steg som tyvärr inte får plats inom detta 
arbete. 
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Teori
 

Genussystemet
Ungdomsstyrelsens rapport Flickorna och frigörelsen (Börjeson, 
1998) har en tankeväckande diskussion om hur forskning som 
handlar om tjejer förhåller sig till ungdomsforskning och 
kvinnoforskning, då de menar att det finns en risk att den hamnar 
mellan stolarna. En annan av rapportens diskussionspunkter 
handlar om att forskning om tjejer riskerar att skapa ensidiga 
bilder av tjejer. Rapporten refererar bland annat till Hirdmans 
genussystem som en möjlig hjälp att se att det intressanta inte 
enbart är en beskrivning av tjejer utan ett synliggörande av det 
isärhållande som finns mellan könen (Ibid, s.37). 

Just denna teori om genussystemet har jag använt som 
utgångspunkt i mitt arbete. Hirdman (1997) beskriver det som ett 
system som dels orsakar ett isärhållande av män och kvinnor 
genom att skapa ett motsatsförhållande, dels skapar en hierarki 
där det manliga är norm. I och med användandet av teorin om 
genussystemet antog jag en konstruktivistisk syn på kön och 
utesluter därmed de biologistiska synsätten. 

Genussystemet sammanfaller väl med Svenska kvinno- och 
tjejjourers riksförbunds syn på våld mot kvinnor och tjejer, då de 
menar att det grundar sig i vårt ojämställda samhälle och att det 
är mäns överordnad som leder till att män utövar våld och 
kvinnors vittnesmål inte tas på allvar (kvinnojour.se, 2010). Att 
beakta en teori om genussystem gav en grund i arbetet med min 
produkt för en organisation med ett synsätt som sammanfaller 
med teorin. Teorin om genussystemet täcker inte in praktiska 
aspekter av utformandet av webbtexter även om den kan 
tydliggöra vissa saker i texter och gav arbetet en grund att stå på.

Jämställt språk 
 

Enligt ett riksdagsbeslut från 2005 är det viktigt att offentlig 
svenska motverkar konserverande könsroller och inte osynliggör 
kvinnor (Milles, 2008, s.11). I boken Jämställt språk  finns ett 
frågeschema som kan användas som utgångspunkt för att se om 
en text är jämställd. Frågorna är:

• Synliggör texten både kvinnor och män?
• Framställs kvinnorna och männen på ett nyanserat sätt i 

texten?
• Tar texten upp relevanta könsaspekter (Ibid, s.63ff)?
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I det här sammanhanget där texterna enbart riktat sig till tjejer 
blir inte alla frågorna relevanta. Trots det har det varit viktigt att 
ha frågeschemat som en utgångspunkt, för att vara medveten om 
att problem kan uppstå vid en obefogad snedfördelning. 

Klarspråk på nätet 
  

Helena Englund och Karin Guldbrand har skrivit boken 
Klarspråk på nätet (2004). Den förklarar mycket av det du 
behöver tänka på när du skriver för webb och att det finns stora 
skillnader mellan en tryckt text och en text på en webbplats. För 
mig har den fungerat som en handbok i den delen av arbetet som 
handlat om att praktiskt utforma webbtexterna. 

Tillgängliga webbplatser i praktiken 
  

Helena Englund har även skrivit Tillgänglig webbplatser i  
praktiken, tillsammans med Maria Sundin (2004). För att kunna 
utforma texter som fungerar för så många som möjligt utgår jag 
ifrån bokens riktlinjer för hur en tillgänglig webbplats kan 
skapas. Förutom att råden gör att texterna kan läsas även av 
personer med lässvårigheter, så är det också bra eftersom jag har 
en målgrupp som är relativt ung.

Vägar genom texten
   

Lennart Hellspong och Per Ledins bok Vägar genom texten 
(2006) är en handbok i brukstextanalys. De definierar brukstext 
som texter som har en praktisk användning, som förmedlar 
kunskap eller styr handlingar och som tillhör en speciell 
verksamhet (Ibid, s.7). Den typ av text som jag har analyserat 
och utformat i detta arbete är alltså brukstexter. De används för 
att informera om en verksamhet och för att göra så att människor 
vågar använda en viss tjänst. 

Hellspong och Ledin menar att det finns flera olika skäl till att 
göra en textanalys. Det handlar i grunden om att vi människor 
lever i och genom språket. Genom att analysera den kan vi förstå 
hur vi använder den. Vi kan även skapa en djupare förståelse för 
texten och får en möjlighet att rätta till brister och anpassa den 
till ändamålet. Analysen ger oss möjligheten att vara kritiska mot 
texten (Ibid, s.11ff). Textanalysen används i detta arbete för att 
belysa hur andra liknande webbtexter är utformade. 
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Metod och genomförande
  

Samarbetet med tjejjouren
Första steget i arbetet var att möta tjejjouren för att se vilka 
önskemål de hade. Det var jag som hade kontaktat dem för att se 
om de behövde hjälp med något informationsmaterial. Det 
framkom då att de ville ha en ny webbplats i samband med 
lanseringen av tjejjouren.se.  

De hade inte några konkreta önskemål och vi bestämde att jag 
skulle arbeta fram förslag till hur webbtexterna kan se ut och 
vilken struktur webbplatsen kan ha. 

Brister med de tidigare webbtexterna 
För att veta vad som behöver finnas med tittade jag på deras 
befintliga webbplats (tjejjourenmeja.se, 2010a). Jag konstaterade 
följande brister på den (se bilaga 1 för bilder):

• Webbtexterna ställer krav på förkunskaper, på en nivå 
som vi inte kan förutsätta att målgruppen har. Förstasidan 
förklarar ingenting för den som inte redan vet vad en 
tjejjour är.

• Texten är inte alltid anpassad för människor utanför 
verksamhetsområdet. Vissa fakta kräver en förförståelse 
av vad tjejjouren och feminismen står för. Det gäller 
bland annat informationen om att män får vara 
medlemmar i föreningen och eventuellt även meningar 
som syftar på systerskap.  

• Strukturen är inte tillräckligt lätt att förstå. Det är inte 
självklart var exempelvis informationen om hur 
tjejjouren fungerar finns.

• Det är svårt att förstå vad tjejjouren kan hjälpa till med. 
Det finns ingen lätthittad sammanfattande text av hur 
tjejjouren arbetar och vilka frågor de kan ge stöd inom. 

• Det finns onödigt långa meningar som gör att texten inte 
är lättläst. 

Otrygghet inför att söka stöd 
Jag utgår ifrån otryggheten. Det kan finnas många anledningar 
till att den som ska söka stöd känner sig otrygg i att ta den första 
kontakten. Det skulle också kunna tänkas vara så att den som är i 
mest behov av verksamheten också är den som känner starkast 
motstånd mot att använda den. 
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Det är viktigt att försöka sätta sig mig in i hur tjejer kan känna i 
denna situation. För att kunna se konkret vilka områden 
otryggheten kan finnas inom sammanställde jag en lista över 
tänkbara orosmoment när tjejer ska ta kontakt med jouren. Jag 
pratade med ett tiotal tjejer i min omvärld. Det gav mig en 
förförståelse för vilka typer av frågor som kan dyka upp när 
tjejer ska söka stöd, men för att denna lista inte ska vara för 
vinklad utifrån människor i min omvärld så valde jag att ta 
kontakt med BRIS. Jag frågade dem om vad unga människor 
ofta är oroade för när de ska söka stöd. Jag pratade även med 
Tjejjouren Meja om vilka frågor de brukar få vid en ny kontakt. 
Utifrån dessa svar sammanställde jag en lista över frågor som 
kan uppkomma när tjejer ska ta kontakt med jouren och söka 
stöd.  

BRIS menar att det är normalt att känna ett motstånd mot att 
söka hjälp. Det kan bero på att man är hotad, att man undrar hur 
tystnadsplikten fungerar eller om polisen eller socialtjänsten 
kommer att kopplas in. Det kan också handla om att man är rädd 
för att den man pratar med inte ska förstå eller för att få höra att 
man får skylla sig själv. Ibland beror motståndet på att den 
hjälpsökande inte vill ta upp den hjälpandes tid för att det finns 
dem som har det värre eller att man undrar om det kostar något 
att få hjälp (BRIS, 2010-04-29, e-post). 

Tjejjouren Meja upplever att det som tjejer är mest oroade för är 
om de får vara anonyma och hur tystnadsplikten fungerar. 
Tjejjouren har tidigare haft den mesta kontakten över msn, där 
tjejernas mailadress är synlig vilket gjort att anonymiteten inte är 
fullständig. Framöver kommer de istället använda en 
chattfunktion direkt på webbplatsen, där den stödsökande lika 
gärna kan ange något annat än sitt riktiga namn. Mailadress eller 
andra identifikationsmöjligheter kommer inte vara tillgängliga. 
De brukar även få frågor om det kostar något att prata med dem. 
En annan vanlig fråga är vad man får prata om, därför brukar 
tjejjouren börja samtalen med att förklara att det är den som 
söker kontakt med dem som helt avgör vad de ska prata om 
(Tjejjouren, 2010-05-03, samtal). 

Otryggheten inför att söka stöd av tjejjouren kan sammanfattas i 
ett antal frågor som besökaren på webbplatsen behöver kunna få 
svar på. Utifrån följande lista har jag utformat texterna till den 
nya webbplatsen:

• Får jag (kön, ålder, bostadsort) vända mig till tjejjouren?

• Får jag vara anonym?

• Kommer någon annan att få veta om jag kontaktat 
tjejjouren?
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• Kan någon annan läsa det jag skrivit?

• Kommer polisen eller socialtjänsten kopplas in?

• Vem får jag svar av?

• Kommer jag att slussas vidare?

• När får jag svar?

• Är jag garanterad svar?

• Vilka står bakom webbplatsen?

• Kostar det något?

• Hur arbetar tjejjouren?

• Vad får jag fråga eller prata om?

• Vad kan tjejjouren hjälpa mig med?

• Kommer de förstå och ta mig på allvar?

• Är mitt problem för stort/litet?

Textanalys 
 

För att se hur texter kan anpassas till ungdomar har jag gjort en 
omvärldsanalys. Syftet med analysen är att se hur andra 
webbplatser skriver om de ämnen jag kommer beröra, så väl 
detaljer som helheten av texterna, exempelvis tilltal, begrepp och 
språklig nivå.

Jag planerade att analysera form, innehåll och effekt utifrån den 
analysmodell som Peter Cassirer beskriver i Stil, stilistik och 
stilanalys (2003). Jag provade modellen på en utvald text, men 
insåg att resultatet jag fick fram hade för stor övervikt mot 
språklig uppbyggnad och för lite information om kontextuella 
och innehållsliga aspekter. 

Jag valde istället att använda mig av Lennart Hellspong och Per 
Ledins textanalys som de presenterar i Vägar genom texten 
(2006). Jag anser att den är bättre lämpad för brukstext då den 
inte fokuserar på skönlitterära texters speciella uppbyggnad som 
Cassirers (2003). Genom Hellspong och Ledins modell 
analyserar jag kontext, formen, innehållet, relationer och stil 
(2006).  

För att modellen ska passa mitt syfte har jag dock bara använt 
mig av valda delar. Trots att Hellspong och Ledin utformat en 
modell som är mindre inriktad på enbart språket, så finns 
fortfarande delar som inte är relevanta för mitt arbete. Det gäller 
de bitar som går in allt för djupt på språklig uppbyggnad. 
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Val av analysmaterial
För att textanalysen ska ge ett användbart resultat är det viktigt 
att välja relevanta webbplatser att undersöka. Tjejjouren Mejas 
webbplats riktar sig till tjejer, som främst är ungdomar, och den 
har som sitt huvudsakliga syfte att stödja tjejer genom att erbjuda 
samtal via chatt eller mail. De arbetar utifrån mottot att inget 
problem är för stort eller för litet för att diskutera med tjejjouren, 
vilket gör att de har en väldigt stor bredd på frågorna de arbetar 
med. Utifrån detta har jag sammanställt tre kriterier som 
webbplatserna som jag analyserar ska uppfylla. 

Urvalet av webbplatser gjordes utifrån följande kriterier:
• Webbplatsens främst syfte är att hjälpa och stödja unga 

människor.
• Webbplatsen är inriktad på att erbjuda ungdomar en 

vuxen att prata med, i frågor som rör utsatthet eller 
funderingar kring kropp och känslor. 

• Webbplatsen har en funktion där unga människor kan få 
kontakt genom mail eller chatt för att diskutera problem 
eller ställa frågor. 

 
Utifrån dessa kriterier valde jag följande webbplatser:

• umo.se är Ungdomsmottagningen på nätet. Den riktar sig 
till ungdomar och svarar på frågor om sex, hälsa och 
relationer. Frågorna skickas in via ett formulär och 
svaren publiceras på webbplatsen.

• bup.nu drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin i 
Stockholm och svarar på frågor från ungdomar som mår 
dåligt. Frågorna skickas in via ett formulär och svaren 
publiceras på webbplatsen. 

• bris.se är Barnens Rätt I Samhällets webbplats som bland 
annat har chatt och mailfunktion för unga som behöver 
en vuxen att prata med. Konversationen är privat och 
ingen annan kan se den.

Varje webbplats har ett stort antal texter. Jag var därför tvungen 
att rikta in mig på en viss typ av text, med ett visst innehåll. 
Eftersom det centrala med tjejjourens webbplats är att få tjejer 
att vilja söka stöd har jag inriktat mig på hur chatt- eller 
mailfunktionen beskrivs. 

Resultat av textanalyserna
Resultatet av textanalyserna presenteras här i en sammanfattad 
form. Det finns också en lista på de frågor som texten ger läsaren 
svar på. 
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umo.se
”Välkommen till Fråga UMO” (umo.se, 2010) syftar till att på 
ett kortfattat sätt förklara frågefunktionen på umo.se där 
ungdomar kan ställa frågor om sex, hälsa och relationer.

En av analysmodellens delar handlar om textens kontext, vilken 
verksamhet den är knuten till, vilka deltagare den har och vilket 
kommunikationssätt (Hellspong & Ledin, 2006, s.62ff). Här 
handlar det om en text som är publicerad på internet och därför 
har möjlighet till en stor spridning och den riktar sig till alla 
ungdomar mellan 13-25 år i Sverige. Det ger en bred målgrupp 
och texten är skriven på en språklig nivå som många kan förstå 
och känns informell med du-tilltal. Det som kan anses svårt är de 
olika yrkes-kategorierna som nämns utan att förklaras. Det finns 
ingen närvarande skribent i texten. Texten är skriven i punktform 
men vissa punkter hör egentligen ihop då de behandlar samma 
tema. 

”Väkommen till Fråga UMO” svarar främst på frågorna: 
• I vilken ålder måste jag vara för att få använda 

funktionen?
• Vem ger svar?
• Vet någon vem jag är?
• Hur får jag svar?
• När får jag svar?
• När ska jag inte använda funktionen? 

bris.se 
BRIS är en välkänd hjälporganisation som ger stöd till barn och 
ungdomar under 18 år. Den valda texten ”BRISCHATTEN” 
(bris.se, 2010) påverkas av att avsändaren anses vara pålitlig och 
har gott rykte, och just sändarens ställning är en av de punkter 
som Hellspong och Ledin tar upp (2006, s.63). Texten riktar sig 
till de under 18 år som vill prata med en vuxen genom chatten. 

Vissa ord är möjligen svåra för målgruppen, exempelvis 
anonym, för närvarande och stängningsdags. Tidsordningen är 
oklar, vilket kan skapa förvirring. Först framstår det som 
självklart att du kan logga in, sedan framkommer att kön kan 
vara full och sedan återgår det till vad som händer när du är inne 
i chatten. 

Texten är skriven med ett direkt du-tilltal. Den är skriven ur ett 
inifrånperspektiv, vilket betyder att den som själv är insatt i det 
beskrivna får uttala sig (Hellspong & Ledin, 2006, s.138), och 
det finns ett tydligt vi från BRIS som erbjuder tjänsten. En 
formulering som sticker ut är ”Det händer att kön är full, då är 
det bara att försöka senare igen”, eftersom ordet bara antyder att 
det inte är så farligt att vänta. 
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Texten ”BRISCHATTEN” svarar främst på frågorna:
• När är funktionen öppen?
• I vilken ålder måste jag vara för att få använda 

funktionen?
• Vad får jag fråga om?
• Vet någon vem jag är?
• Vem ger svar?
• Hur fungerar funktionen?
• Får jag svar om jag står i kö men klockan blir efter 

chattens öppettid?
• Vilka andra alternativ finns för att få kontakt?

bup.nu 
Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm driver sidan bup.nu 
och har en frågefunktion dit unga människor kan skicka in frågor 
om psykiska problem och bekymmer. ”Läs det här innan du 
skriver till oss” (bup.nu, 2010) har som syfte att förklara 
funktionen. Den har även en försvarande del där de förklarar 
varför inte alla kan få svar. 

Texten är skriven med ett tydligt vi som står för de som arbetar 
med bup.nu. Du-tilltalet vänder sig direkt till läsaren. Texten är 
relativt informell, även om den inte går så långt så att den har 
slanguttryck och vulgära vändningar som Hellspong och Ledin 
menar är den yttersta graden av informell text (2006, s.207). 
Texten är inte helt lättläst med ord som publiceras, 
frågeställningar och verksamhetsområden. 

”Läs det här innan du skriver till oss” svarar främst på frågorna:
• Vet någon vem jag är?
• Vad får jag fråga om?
• Vem får fråga?
• Hur får jag svar?
• När får jag svar?
• Är jag garanterad svar?
• Varför besvarar eventuellt inte min fråga?
• Vem svarar? 
• Vem har skrivit informationstexten? 

Utformning av texterna
Menystruktur
Klarspråk på nätet förklarar vad en företagspresentation bör 
innehålla. Även om Meja inte är ett företag handlar det 
fortfarande om en verksamhet som vill presentera sig för sin 
målgrupp. En presentation bör innehåll företagets affärsidé och 
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ledstjärnor, kontaktuppgifter, eventuellt presentation av 
medarbetarna och deras kompetens, öppettider om det är 
relevant samt en vägbeskrivning (Englund & Guldbrand, 2004). 
Utifrån detta och riktlinjerna från Tillgängliga webbplatser i  
praktiken (2004) har jag skapat en struktur till webbplatsen där 
den viktigaste informationen finns på startsidan. 

Förutom det rekommenderade innehållet finns även en text om 
att stödja verksamheten, länkar och hur du döljer ditt besök på 
webbplatsen, vilket är innehåll som är speciellt för den här 
verksamheten. 

Jag skrev alla texterna, förutom ”Dölj ditt besök” där Tjejjouren 
Meja använder samma instruktion som tjejjouren.se och 
”Länkar” som inte är en text utan bara sidor som tjejjouren vill 
tipsa om. 

Menystrukturen ser ut enligt följande:

Startsida (Vi lyssnar på dig!)
Om Meja

Om jourtjejerna
Aktuellt
Stöd Meja
Dölj ditt besök 
Kontakt
Länkar 

Tillgänglighet 
Tillgängliga webbplatser i praktiken av Englund och Sundin 
(2004) ger tio konkreta råd som en skribent av webbtexter kan 
ha hjälp av och jag har använt dem som grund i utformningen av 
mina texter. Råden kan sammanfattas på följande sätt:

• Anpassa texten till läsarens förkunskaper, intressen och 
syften med läsningen.

• Ha ett tydligt syfte med texten och låt budskapet vara 
tydligt för läsaren. 

• Skriv inte för informationspackat, eftersom det gör 
texterna svårlästa.

• Skriv det viktigaste först så att läsaren får en förförståelse 
och lockas att läsa resten. 

• Använd informativa rubriker som kan vägleda läsaren 
genom texten.

• Låt en röd tråd hålla samman texten och var noga med en 
fungerande styckeindelning.
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• Skapa en relation till läsaren genom direkt tilltal och en 
synlig avsändare.

• Skapa en bra läsrytm genom att använda både långa och 
korta meningar.

• Använd aktiva verb för att ge texten liv.
• Använd begripliga ord, krångla inte till det i onödan, men 

sänk inte nivån på innehållet (Ibid, s.49ff).

Språklig nivå
Eftersom målgruppen är relativt ung bör det inte finnas allt för 
krångliga meningar eller svåra begrepp. Att inte förstå 
informationen på en webbplats kan vara ett orosmoment som gör 
att användaren inte alls känner sig trygg och som därmed 
motverkar syftet med mitt arbete.  

Ibland är det ändå nödvändigt att ha med ord som kan anses vara 
svåra. I de fallen har jag även skrivit in en förklaring i texten. 
Det gäller exempelvis när jag använt orden tystansplikt och 
anmälningsplikt, vilket inte kan anses vara självklara för 
målgruppen. Då valde jag att skriva: ”Vi har tystnadsplikt, men 
ingen anmälningsplikt. Det innebär att du inte behöver säga vad 
du heter och att vi inte anmäler någonting till polisen eller 
socialtjänsten” (se bilaga 2 för de nya webbtexterna). 

Direkt tilltal
 

Texterna har ett direkt tilltal genom att tilltala läsaren med du. 
Att använda ett direkt tilltal är i princip praxis i webbtexter 
(Englund & Guldbrand, 2004, s.73). Det kan vi även se i de 
resultatet av mina textanalyser. De tre analyserade webbtexterna 
använder du när läsaren tilltalas. 

Att använda du kan ge en informell känsla som av vissa anses 
vara för personlig, men i en text som handlar om att unga tjejer 
ska söka hjälp är det viktigare att tilltalet också kan förmedla en 
välkomnande känsla. Dessutom stämmer det direkta tilltalet 
överens med den ton som används i chatten där det inte används 
formellt språk. 

En synlig avsändare 
På de analyserade webbplatserna varierar det om det finns en 
synlig avsändare eller inte. Jag har valt att låta Tjejjouren Meja 
framträda i texten som vi. Anledningen till att använda vi är att 
det samspelar med den informella tonen som du inger. Att låta 
avsändaren synas i texten ger en mindre formell ton, vilket också 
påtalas i Klarspråk på nätet (Englund & Guldbrand, 2004, 
s.73f). 
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I texterna om tjejjouren är det viktigt att förmedla känslan av att 
det är verkliga personer som finns bakom webbplatsen, ett vi kan 
inge den känslan. Det är viktigt eftersom hela verksamheten 
grundar sig i att tjejer ska känna sig trygga i att kontakta 
jourtjejerna. Konceptet ”tjej stödjer tjej” grundar sig i att 
personliga erfarenheter av att vara tjej kan lägga grunden för att 
kunna hjälpa andra, en sådan verksamhet bör inte presenteras 
med formella och opersonliga texter. 

Förkunskaper om ideologi
I de befintliga texterna på tjejjourenmeja.se krävs en viss 
förförståelse för att tjejjouren är en del av den feministiska 
rörelsen, en förkunskap som troligen inte alla i målgruppen har.

Det finns bland annat ett konstaterande att män får delta i 
verksamheten: ”Arbetet sker med respekt för alla människors 
lika värde och eftersom ingen grupp ska uteslutas i ett jämställt 
samhälle möjliggör SKR mäns medlemskap och engagemang” 
(se bilaga 2, bild 2). Utan  förkunskaper om en pågående 
diskussion blir anledningen till meningen om att män får vara 
delaktiga i verksamheten oklara då den inte förklaras. För den 
som skrivit texten är det dock ett klart ställningstagande 
eftersom skribenten med största sannolikhet vet att SKR bildades 
1996 som en utbrytargrupp ur ROKS (Riksorganisationen för 
kvinnojourer i Sverige). En av flera anledningar var att SKR 
ville möjliggöra mäns delaktighet i verksamheten, vilket ROKS 
inte tillåter (Björkgren m.fl., 2007, s.110).   

På en webbplats som ska inge trygghet hos mottagaren är det 
viktigt att inte förvirra med saker som inte är anpassade för 
målgruppen. Jag har därför undvikit att ta med sådant som 
främst riktar sig till personer som är redan insatta, då de inte är 
den primära målgruppen. Det kan vara viktigt att berätta hur 
verksamheten förhåller sig till kvinnor och män, men då ska det i 
detta sammanhang förklaras på ett sätt som förtydligar, inte ger 
ytterligare frågor. 

Utprovning och resultat 

Tjejjouren
Representanter från Tjejjouren Meja läste webbtexterna för att 
kontrollera innehållet och se om formuleringar överensstämde 
med verksamhetens synsätt. De läste tre olika utkast under 
arbetets gång.
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De läste texterna när jag inte var närvarande och gav mig sedan 
kommentarer skriftligt, för att de skulle ha möjlighet att sätta sig 
in i texterna. Att jag inte deltog under deras läsning och 
kommenterande kan ses som en nackdel, men medförde att 
situationen inte blev stressad. De kunde läsa i lugn och ro och 
tydligt markera felaktigheter eller oklarheter för mig. 

Flera av de kommentarer jag fick av tjejjouren handlade om 
språkliga misstag eller saker vi tycker olika om, exempelvis att 
jag stavat Tjejjouren Meja med med gement t istället för versalt 
och om funktionen de använder bör stavas chatt eller chat. 

Det som däremot gav mig något mer konkret att arbeta med var 
att de ansåg att mitt fokus som låg på ”behöver du någon att 
prata med?”, istället borde handla om att jouren finns där för att 
lyssna. Dessutom ansåg de att de ville ha ett starkare fokus på att 
de vill stärka tjejer. Tjejjouren önskade också att avsnittet om 
Kvinnojouren MOA skulle skrivas ihop med det om Tjejjouren 
Meja och därmed inte få ett lika framträdande plats. 

Målgruppen 
Tjejjourens medlemmar är redan experter på området och kan 
sin egen verksamhet. Därför behöver även andra personer titta på 
texterna. För att bli uppmärksammad på eventuella problem med 
texterna utförde jag en utprovning på personer ur målgruppen. 

Jag valde ut tre personer som ingår i målgruppen. Utprovnings-
personerna är 17-18 år och går på gymnasiet i Eskilstuna. De 
uppgav att de tidigare hört talas om Kvinnojouren MOA, men 
inte Tjejjouren Meja. De visste inte hur en tjejjour fungerar, 
vilket var positivt för min utprovning eftersom jag då kunde se 
om det går att förstå texterna utan förkunskaper om 
verksamheten. 

De fick läsa texterna på papper, eftersom det inte var möjligt att 
visa dem i det rätta mediet då webbplatsen inte var skapad vid 
tillfället. Jag ställde frågor och de fick kommentera innehåll, 
tilltal och stilnivå. 

Jag gjorde utprovningen i grupp för att ha möjlighet till en 
diskussion om texterna med flera som läst dem och för att 
tjejerna skulle kunna ge synpunkter på de andras upplevelse och 
ge mig en djupare förståelse av hur de upplevde texterna. Risken 
med samtal i grupp är alltid att någon styr och någon annan inte 
vågar uttrycka sig. Jag anser dock att det fungerade eftersom 
gruppen var så pass liten och att ämnet inte rörde känsliga frågor. 
Det positiva i att få flera personers åsikter i en diskussion 
övervägde de eventuella nackdelarna. 
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Utprovningen visade mig vissa små problem med texterna. 
Stycken där läsningen inte flöt bra eller där information, som i 
och för sig fanns på andra ställen, hade varit önskvärd att 
upprepa. Som helhet upplevde dock tjejerna ur målgruppen att 
de förstod innehållet, att det var en stilnivå som de ansåg borde 
fungera på många och att texterna gav dem en bild av hur 
Tjejjouren Meja fungerar och hur tjejer kan kontakta jouren. 

Resultat 
Efter utprovningen på tjejjouren valde jag att ändra vissa delar 
av texterna (se bilaga 2 för de nya webbtexterna). Jag följde 
Mejas önskemål om att sammanföra texten om Tjejjouren Meja 
och om Kvinnojouren Moa för att kvinnojourens roll inte är så 
central i tjejjourens verksamhet. Jag ändrade också fokus från 
pratandet till lyssnandet. 

Utprovningen på de tre personerna ur målgruppen pekar dock 
mot att det inte finns några större problem med texten för 
målgruppen. Jag ändrade vissa formuleringar för att få ett bättre 
flyt och lade till information på ett ställe. 

Diskussion 
Mitt examensarbete handlade om att skapa information som gör 
att tjejer, som behöver ta kontakt med jouren, känner sig trygga 
nog att våga ta den kontakten. Men hur viktigt är 
könsbestämningen av målgruppen? Blir texterna annorlunda än 
om det hade varit killar som var målgrupp för en text om en 
jourverksamhet? 

Med Yvonne Hirdmans genusteori (1997) i grunden blir det 
viktigt att inte cementera könsmönster och skapa stereotypa 
bilder av tjejer och killar. Diana Mulinari menar att feministisk 
kunskap riskerar att individualisera strukturella mönster när det 
används praktiskt och att det kan medföra att kvinnor framställs 
som offer (1996). För att undvika en sådan situation, där 
strukturella orättvisor tvingas på enskilda individer, och för att 
inte förmedlar en stereotyp bild av tjejer eller killar, fungerar 
Milles (2008) riktlinjer om jämställt språk som en grund. 
Milles frågar om texten synliggör både kvinnor och män, om de 
framställs på ett nyanserat sätt och om texten tar upp relevanta 
könsaspekter (2008). I mina texter blir svaret på frågan om 
synliggörandet faktiskt inte ja. Män är väldigt osynliga i texterna 
jag skrivit. Det finns bara ett litet stycke som handlar om att män 
är välkomna att delta i den verksamhet som handlar om barn, 
men inte i Mejas jourverksamhet. 
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Det blir tydligt att frågeschemat ibland behöver nyanseras något. 
Det fungerar bra som utgångspunkt, men att lägga in män i dessa 
texter skulle inte fylla en funktion. Det här är texter om en 
specifik verksamhet av tjejer för tjejer, där det också har ett 
medvetet syfte att bara vända sig till det ena könet. Svaret på de 
övriga frågorna i schemat blir helt enkelt att inga könsaspekter är 
relevanta att ta upp i texterna, förutom att konstatera att det är 
tjejer som verksamheten är till för.

Kanske är också svaret på frågan, om hur stor skillnad det varit 
om texterna vänt sig till killar, att texterna då hade handlat om 
killar. Tonen och stilen hade troligen inte påverkats. 

När det gäller målgruppen har det varit viktigare att texterna 
riktats till en relativt ung målgrupp. På den tidigare webbplatsen 
fanns information som krävde förkunskaper om feminism eller 
tjejjoursverksamhet som den åldersgruppen inte kan förväntas 
ha, vilket i och för sig kan gälla andra åldersgrupper också med 
tanke på att alla inte vet vad en tjejjour är. Eftersom målgruppen 
innefattar unga människor, och för att en betydande del av 
Sveriges befolkning har svårigheter med läsning, var det också 
viktigt att använda ett språk och en ton som fungerar för så 
många som möjligt. 

Textanalysen av andra liknande webbtexter gav hjälp i hur texter 
kan anpassas till ungdomar. Jag hade även stor nytta av att göra 
en lista över vilka frågor som de undersökta texterna svarade på. 
Det var ett effektivt sätt att få reda på innehållet och jämföra de 
olika sidorna. 

Att skapa en lista med frågor som användaren vill ha svar på av 
webbtexterna var ett arbetssätt som fungerade bra när det 
handlar om otrygghet inför att söka hjälp. Det borde även gå att 
använda i andra sammanhang. Genom att tydligt strukturera upp 
vad användaren vill veta ges en god grund innan texterna skrivs. 

Även om alla webbplatser inte på samma sätt arbetar med 
människor som känner sig otrygga på ett uppenbart sätt så kan 
otrygghet också handla om inte förstå ett innehåll. Genom god 
struktur och tydligt innehåll bör människor kunna känna sig 
säkrare och få svar på de frågor som de har. 

Den långa listan med frågor som tjejer kan känna oro inför när 
de ska söka stöd av tjejjouren visar att det finna många olika 
orosmoment, därför bör webbplatsen i sig vara så lätt att förstå 
som möjligt. Otryggheten kan bestå i allt från undringar om det 
kostar pengar, om någon annan kan läsa samtalen eller en rädsla 
för att inte bli tagen på allvar. Det är frågor som inte helt kan 
besvaras av informativa webbtexter även om de är anpassade för 
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målgruppen. Men genom att ha dessa frågor som utgångspunkt 
kunde jag välja ut relevant innehåll och utforma texter som är 
menade att svara på så många som möjligt av dessa frågor.   

Under arbetet har det varit viktigt att ge texterna både en ton och 
ett innehåll som fungerar för Tjejjouren Meja. Genom läsning av 
tre utkast har tjejjouren deltagit i framtagandet av texterna. Jag 
anser det viktigt att texterna kan förmedla en känsla som gör att 
glappet mellan dem och den skriftliga kontakten med tjejjouren 
inte är allt för stor. 
 
Efter tjejjourens tredje läsningen funderade jag på varför de 
ansåg det så viktigt att fokus skulle vara på lyssnandet inte på 
behovet av att prata. För mig var fokuset på målgruppens behov 
av att prata ett sätt att skapa kontakt med tjejerna. Jag insåg dock 
att ”behöver du prata” kan framstå som ett krav och en därmed 
en risk att man avstår. Om texten istället uttrycker ”vi lyssnar på 
dig” finns kanske inte samma krav på att direkt prata om det 
viktiga som man egentligen sökte stöd för. Det kan få ta tid, 
tjejjouren lyssnar även om du inte säger speciellt mycket direkt. 

Sammanfattningsvis skulle man kanske kunna se det som att 
arbetet med att skapa texter som är anpassade för tjejer i åldern 
12-20 år verkar ha fungerat. Med tanke på att texterna försöker 
besvara frågor som tjejer kan känna oro inför och att de är 
skrivna på ett sätt som bör kunna förstås av många i målgruppen, 
vore det också vara rimligt att tro att de uppnår målet med att 
inge en känsla av trygghet hos mottagaren. 

Det kan finnas många hinder för att söka stöd, men webbtexter 
ska inte behöva vara ett av dem. Samtidigt är det viktigt att inse 
att texterna bara kan vara en del i tryggheten och att det inte är 
konstigt om mottagaren ändå känner oro inför att söka stöd. 
Rimligen handlar det mer om att göra det bästa av situationen än 
att helt eliminera otrygghet. 
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Bilaga 1: Den tidigare webbplatsen 

Bild 1. Startsida
(http://tjejjourenmeja.se/ Hämtat den 26 maj 2010)
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Bild 2. Om Meja 
(http://tjejjourenmeja.se/ommeja Hämtat den 26 maj 2010)
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Bild 3. Om tjejerna 
(http://tjejjourenmeja.se/omtjejerna Hämtat den 26 maj 2010)
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Bilaga 2: Nya webbtexter till Tjejjouren Meja

Vi lyssnar på dig!
 

Vi på Tjejjouren Meja har jour varje måndag klockan 19-21. 
Då kan du chatta med oss direkt här på sidan. Vi är här för att 
lyssna och det är du som bestämmer vad vi ska prata om. 
Inga funderingar är för små, inga problem är för stora.

Om du istället vill maila oss kan du göra det när som helst under 
veckan, men vi svarar på måndagskvällen. Du behöver inte 
berätta vad du heter och vi kommer inte att visa din mailadress 
för någon. Du når oss på jour@tjejjourenmeja.se

Vi har ingen åldergräns och det kostar ingenting att prata med 
oss. Vi har inte svar på alla frågor eller lösningar på alla 
problem, men vi vet hur det kan kännas att vara tjej idag. Vi 
finns här för dig som behöver någon som lyssnar. 
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Om Meja
 

Det finns ett behov av en plats i Eskilstuna dit tjejer kan vända 
sig för att få stöd eller hjälp, därför startade vi Tjejjouren Meja. 
Sedan starten år 2006 har vi haft kontakt med många tjejer och 
pratat om många olika saker. Samtalen sker oftast via chatt, men 
vi har även telefonsamtal och personliga möten ibland. 

Vi arbetar gratis och därför kostar det ingenting att prata med 
oss. Vi har tystnadsplikt, men ingen anmälningsplikt. Det 
innebär att du inte behöver säga vad du heter och att vi inte 
anmäler någonting till polisen eller socialtjänsten. Om något ska 
anmälas så är det alltid tjejen själv som väljer det. Om det skulle 
vara så att du vill göra en anmälan eller ta kontakt med en 
myndighet så kan vi följa med som stöd.

Vi riktar oss i första hand till tjejer som bor i Eskilstuna eller i 
närheten, men även om du inte bor här kan du kontakta oss. Det 
finns ingen åldergräns, du är alltid välkommen att höra av dig till 
oss. 

Tjejjouren Meja är en del av kvinnojouren MOA. Vi är 
medlemmar i Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund. Det 
är en feministisk organisation som är religiöst och partipolitiskt 
obunden. Vi är inte kopplade till något parti och du är 
välkommen till oss oavsett vad du tror eller inte tror på. 

Om jourtjejerna
 

Vårt arbete på jouren utgår ifrån att tjejer stödjer tjejer. Vi är inte 
psykologer eller kuratorer, men vi har gått en utbildning innan vi 
började ha jour. Alla som arbetar på tjejjouren har tystnadsplikt 
och ingen annan kommer att få veta om du pratar med oss. 

Vi som arbetar på Tjejjouren Meja är tjejer i olika åldrar, men 
alla är över 18 år. Vi har olika intressen, utbildning och yrken, 
men alla arbetar för ett jämställt samhälle där tjejer ska kunna 
känna sig trygga. 

Alla som har jour hos oss är tjejer, men killar får vara 
stödmedlemmar. Killar kan också vara barnstödjare för de barn 
som bor på Kvinnojouren MOA. 
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Aktuellt
 

Jour
Tjejjouren Meja har jour varje måndag klockan 19-21. Då kan 
du kontakta oss via chatt eller mail. 

Besök i skolor
Tjejjouren Meja gör besök i skolor. Vi berättar om vår 
verksamhet och att möjligheten till någon att prata med finns. 
Skicka ett mail till oss om din skola är intresserad av ett besök: 
kontakt@tjejjourenmeja.se
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Stöd Meja
 

Ekonomiskt bidrag 
Tjejjouren Meja är en ideell förening. Alla ekonomiska bidrag är 
välkomna. Pengarna går bland annat till utbildning och 
marknadsföring. Det gör att vi kan utveckla vår verksamhet och 
sprida vårt budskap om att alla tjejer ska få känna sig trygga. 
Om du vill ge oss ett bidrag kan du sätta in det på bankgiro 
5105-9962 och märka överföringen med ”Meja”. 

Bli stödmedlem
Om du vill stödja Tjejjouren Meja kan du bli medlem i 
Kvinnojouren MOA. Det kostar 200 kr att vara medlem i ett år. 
Om du vill bli medlem betalar du in 200 kr till vårt bankgiro 
5105-9962. Kom ihåg att skriva namn, adress och mailadress 
så att vi kan skicka information till dig. 

Vill du bli en jourtjej?
Är du intresserad av att börja arbeta ideellt på tjejjouren? 
Skicka ett mail till oss så hör vi av oss. 
kontakt@tjejjourenmeja.se 
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Kontakt 
 

Chatt
På måndagar klockan 19-21 har du möjlighet att chatta med oss 
direkt här på hemsidan. När chatten är öppen finns en knapp på 
förstasidan som du kan trycka på för att komma direkt dit. Om 
du vill vara anonym kan du hitta på ett namn. 

Mail
Vi har även jour via mail. Du kan maila oss när du vill under 
veckan, men vi svarar på måndagskvällen. Vi kommer inte att 
lämna ut din mailadress eller ditt namn till någon. Kontakta oss 
på: jour@tjejjourenmeja.se  

Personligt möte eller telefonkontakt 
Om du vill träffa oss för ett samtal kan vi boka in ett möte. Om 
du hellre vill prata i telefon än att skriva på internet så kan vi 
ringa upp dig. Kontakta oss via mail så bestämmer vi en tid: 
jour@tjejjourenmeja.se  

Frågor?
Undrar du över något gällande Tjejjouren Meja? Vill du stödja 
vårt arbete? Vill du att vi ska besöka er skola? Om du har frågor 
som rör verksamheten är du välkommen att maila oss på 
kontakt@tjejjourenmeja.se
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