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Inledning  

Kvinnojouren i Linköping startade 1982 och tjejjouren 1999. Det är en ideell, religiöst och 

partipolitiskt obunden förening vars övergripande mål är att i feministisk anda verka mot alla 

former av förtryck mot kvinnor och tjejer. Föreningens verksamhet består av stödarbete för 

kvinnor och tjejer som utsätts för mäns våld, våld i hederns namn och våld i lesbiska relationer. 

Andra delar av föreningens arbete är utåtriktat och förebyggande samt opinionsbildande. Vi anser 

att mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och det yttersta symtomet på den 

könsmaktstruktur som råder i vårt samhälle. Föreningen är medlem i Riksorganisationen för 

Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks).  

 

Kvinnojouren och tjejjouren är viktiga alternativ till kommunal och privat kvinnofridsverksamhet. 

Det är viktigt att värna det ideella arbetet; det finns en systerskaps- och solidaritetsfilosofi i det 

som är en bärande del i kvinno- och tjejjourens verksamhet. Föreningens verksamhet bygger på 

respekt för de stödsökande kvinnornas och tjejernas kompetens och resurser. Tjejjourens arbete 

riktar sig särskilt till unga kvinnor och tjejer. Verksamhetsberättelsen redogör för både 

kvinnojourens och tjejjourens verksamhet, där vissa delar avser båda grenarna, men Tjejjouren har 

även en helt separat del där enbart tjejjoursverksamhet redovisas.  

Kvinnojourens verksamhet 2017 

Verksamhetens breda spännvidd avspeglades i verksamhetsplanen. Styrelse, anställda och ideella 

arbetade tillsammans med olika delar av verksamheten för att utveckla och förbättra arbetet. 

Informationskampanj – Bakom fasaden 

Samarbetet med Marcus Reklambyrå som inleddes redan 2016 resulterade bland annat i filmen 

Bakom Fasaden, som delades via Kvinnojourens facebooksida i februari. Filmen speglar en 

tillvaro som inte alltid är vad den ser ut att vara. Filmen avslutas med information om att det finns 

hjälp att få på Kvinnojouren Ellinor.  

 

Filmen gjorde så kallad ”viral succé” då den delades och 

kommenterades på Facebook i stor omfattning på kort tid. Vid 

årets slut har filmen visats 1,4 miljoner gånger, delats drygt 

15 000 gånger, 11 000 tusen har ”reagerat” på filmen och den 

har kommenterats 684 gånger. En stor del av kommentarerna 

kom från kvinnor med egna erfarenheter av våld som 

berättade om våldet men också om uppbrott, frigörelse och 

systerskap. Filmen omskrevs i bland annat Expressen, Femina 

och Metromode, och nämndes i bloggar och på twitterkonton. 

Kvinnojouren intervjuades för Östgöta-Correspondenten, P4 

Östergötland och Svt. 

 

Som en effekt av filmen ökade antalet stödsökande kvinnor med drygt 60% under första halvåret 

2017 jämfört med första halvåret 2016. Intresse för att engagera sig i verksamheten ökade också 

och jouren höll en extra grundutbildning. Filmen gjorde succé också utifrån ett 

kommunikationsperspektiv och Markus Reklambyrå vann under året guld i de tre stora 

tävlingarna Publishing Priset, 100-wattaren och Spinn.  

IOP – avtal Mjölby kommun 

Under våren arbetades ett Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal fram tillsammans med Mjölby 

kommun. Den 3 maj undertecknades sedan ett treårigt IOP-avtal mellan Mjölby kommun och 

Kvinnojouren och Tjejjouren i Linköping. Syftet med avtalet är att underlätta för kvinnor från 
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Mjölby att få stöd och plats i det hemliga boendet vid behov. Kvinnojouren har deltagit i flera 

möten med Mjölby kommun under året och broschyrer delades ut för att spridas på lämpliga 

platser. Under hösten marknadsförde Kvinnojouren filmen Bakom fasaden på Facebook, i en 

riktad annons till Mjölbykvinnor.  

Kvinnojourens stödarbete  

Det centrala i jourens verksamhet är stödverksamheten, som utgörs av telefonjour, samtalsbesök, 

hemliga boendet och den praktiska hjälpen till kvinnorna och barnen. Allt arbete bottnar i en 

feministisk analys av mäns våld mot kvinnor, som innebär att vi ser samhällsstrukturer och mäns 

överordning och kvinnors underordning som en del i förklaringen till att våld mot kvinnor 

förekommer i stor utsträckning i hela världen.  

 

Kvinnojourens erfarenheter från över 30 års arbete är att våldet utövas av män i alla samhällsskikt, 

alla religioner, kulturer och samhällen. Vår kunskap bygger på tusentals timmar av möten med 

kvinnor och tjejer och även ämneskunskap från utbildningar. Jouren arbetar med kvalitetssäkring 

för att alla möten med kvinnor och tjejer ska vara trygga och likvärdiga, och för att anställda och 

ideella ska vara förtroliga med sin uppgift samt ha tydliga ramar och regler som stöd för arbetet.  

 

Kvinnojouren är för många stödsökande den första kontakten när de väljer att ta steget och berätta 

om sin utsatthet och söka stöd för att förändra den. Liksom tidigare var det vanligast att kvinnor 

kom i kontakt med oss på egen hand. Detta faktum är viktigt och belyser behovet av en fristående, 

icke-myndighetsverksamhet för att kvinnor ska våga ta första steget och berätta om sin utsatthet. 

 

Kvinnojouren arbetade med att ge kvinnor och barn i boendet stöd efter att de flyttat från boendet 

genom uppföljningssamtal, ge icke boende kvinnor stödsamtal, bistå kvinnor och barn med övriga 

insatser så som kontakt med polis, advokat, socialtjänst, vård, bank, försäkringskassan, 

skatteverket, barnomsorg, skola, fikaträffar, samt aktiviteter för barnen.  

 

Kvinnojouren erbjöd också kvinnor/tjejer utsatta för våldtäkt möjlighet till deltagande i 

samtalsgrupp. I slutet av året väntade fortfarande gruppen på fler deltagare för att möjliggöra 

gruppsamtal enligt den modell som är tänkt att användas.  

Mamma-barnläger 

I September anordnades ett mamma-barnläger på Björkfors vandrarhem. Målet var att ge 

mammor och barn som bodde eller hade bott på jouren en rolig helg där de kunde slappna av 

och göra roliga saker utan att behöva ha ansvar för vardagssaker. Det var fantastiskt roligt att 

umgås, se varandra i ett delvis nytt perspektiv, prata om allt möjligt och inte behöva ha våldet 

som fokus, även om det fanns med i många av de samtalen som mammorna hade på sina 

workshops. Det var fem mammor och tio barn som deltog.  

 

Från kontoret var det Therese, Esmeralda och Katinka som ansvarade för planering och 

genomförande. Åtta ideella engagerade sig och arbetade på lägerhelgen: Agneta Nilsson, 

Anita Sehlberg, Carine Yake, Dragana Pavlovic, Johanna Wahlbäck, Karin Ankarlid, 

Margareta Ekdahl och Elin Fredriksson.  

 

Mammorna deltog i tre olika workshops. Katinka och Therese hade ett pass om Livsdrömmar 

där mammorna fick göra kollage och berätta om drömmar inom olika livsområden. Lena 

Wenner, som är ekonom, höll i ett pass om vardagsekonomi. Karin Ankarlid höll i ett pass om 

underlivet, sex och sexualitet. På kvällen blev det disco och alla barn och mammor dansade så 

temperaturen steg åtskilliga grader i matsalen! Det var härligt att se så många mammor och 
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barn dansa loss och bjuda på sig själva, och ha roligt! Lägret finansierades med hjälp av gåvor 

och sponsring från Tappra Barn och Kapten Gustav Nilssons stiftelse.  

Kvinnojourens stödarbete i siffror 

I samband med Kvinnojourens informationskampanj kunde en stor ökning av stödsökande 

kvinnor konstateras. Fram till den sista april 2016 hade kvinnojouren haft 73 individuella 

kontakter jämfört med 111 individuella 

kontakter fram till den sista april 2017. 

Totalt hade Kvinnojouren kontakt med 

74 fler kvinnor än året innan. Antalet 

stödinsatser ökade markant i samband 

med informationskampanjen, men det 

skedde också en viss ökning resterande 

del av året. 

 

Det skyddade boendet var under större 

delen av 2017 fullbelagt. 24 kvinnor 

och 26 barn har bott i det skyddade 

boendet, sammanlagt 1675 respektive 

1794 nätter. 9 av kvinnorna och 7 av barnen kom ursprungligen från Linköpings kommun. Vi var 

tvungna att hänvisa vidare vid 57 tillfällen på grund av platsbrist, 11 av tillfällena gällde 

Linköpingskvinnor.  

Utbildning och intern verksamhet i Kvinnojouren  

Roks anordnade en grundutbildning för jourkvinnor- och tjejer som Johanna Wahlbeck deltog i. 

Esmeralda Rojas deltog i Roks utbildning Våldsutsatta barns situation och att finnas där. 

Esmeralda deltog även, tillsammans med Laila Larsson, Karin Ankarlid och Dragana Pavlovic´ på 

Roks uppskattade konferens Porr är kvinnoförakt.  

 

Anna Ekendahl läste distanskursen Kvalitetsutveckling I, 7,5 hp, under våren. Marie Pettersson, 

utbildade sig till mindfulness-instruktör. Therese Thyr läste distanskursen Våld i nära relation, 7,5 

hp. Elisabeth Algborn påbörjade sin utbildning i Trappan-modellen vid Ersta Sköndal Bräcke 

Högskola, 7,5 hp i slutet av året. Denna utbildning avslutas våren 2018. Katinka Ingves, 

Esmeralda Rojas och praktikant Stina Ingves närvarade på en utbildning som Socialkontoret i 

Linköping hade bjudit in till rörande IT-säkerhet på skyddade boenden. 

 

Styrelsen och Anna hade en arbetsdag i maj där bland annat verksamhetsplan för kommande år 

diskuterades, samt även arbetsmiljö och implementering av nya rutinen med utdrag ur 

belastningsregistret. I oktober hölls en 

arbetsförmiddag för styrelsen, anställda och ideella 

där formulering av en vision för föreningen 

påbörjades.  

 

Vårterminen avslutades med en sommarfest för 

anställda och ideella. Det bjöds på sommarbuffé, 

trekamp och samarbetsövning. Anna passade på att 

gå igenom Roks nya statistikverktyg.  
 

I september genomförde personalen en 

brandskyddsutbildning i regi av Räddningstjänsten 

Östra Götaland. Både teori och praktiska övningar 
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ingick i utbildningen. Skyddsombuden Anna och Esmeralda tog med sig kunskap tillbaka till 

verksamheten och kunde därmed utveckla utrustning och tänk kring brandskydd.  

Personalgruppen hade en uppföljande halvdag på temat grupputveckling tillsammans med en 

handledare på Psykologpartners i Linköping.  

 

Styrelsen arbetade sig under hösten igenom en gedigen styrelseutbildning med Astrid Brissman, 

Astrid Brissman konsult AB. Utbildningen tog upp styrelsens roll och ansvar, arbetsordning, 

vision, förutsättningar med mera, fördelat på tre tillfällen gånger tre timmar. 

 

I december hölls en välbesökt och mycket lyckad julfest för medlemmar och stödsökande kvinnor 

och barn. Julfesten möjliggjordes tack vare gåva från Stiftelsen Tappra barn.  

Grundutbildning för blivande jourkvinnor och jourtjejer  

2017 genomfördes två grundutbildningar under två helger på våren. Utbildningen tog upp 

feminism, våld och normaliseringsprocessen, kvinno- och tjejjourskunskap, statistik och juridik, 

barn som upplever våld, hedersrelaterat våld, unga sex och internet och samtalsmetodik. Totalt 

slutförde 20 deltagare utbildningen. Deltagarna blev aktiva i olika arbetsgrupper.  

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i Kvinnojouren  

Verksamhetssamordnaren Anna arbetade kontinuerligt med kvalitetssäkring och använde 

kunskaper från kvalitetsutvecklingskursen till att utveckla olika delar av verksamheten. Ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete med skyddsronder, rutiner för arbetsplatsolyckor, tillbud, hot och 

våldssituationer samt uppföljningar inleddes.  

 

I september började anställda och ideella använda Roks system för redovisning av statistik. 

Skillnaden med det nya verktyget är att alla själva redovisar sin statistik löpande under året på 

Roks intranät. Jouren har även tidigare haft en gedigen statistik över verksamheten. 

 

I början på året beslutade styrelsen att alla aktiva i föreningen ska lämna in ett utdrag ur 

belastningsregistret. Det beslutades att från och med 180101 får ingen som inte lämnat in sitt 

utdrag genomföra insatser. 

 

Det egna stödarbetet utvärderades av kvinnojourskuratorerna Katinka och Marie. Verksamhetens 

handlingsplan uppdaterades. Nedan redovisas utgången av måluppfyllelsen av de konkretiserade 

målen i verksamhetsplan för 2017. Kvinnogrupper var ett av de mål som inte uppfylldes i sin 

helhet, vilket berodde på svårigheter att rekrytera deltagare.  
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Kvinnojourens opinionsbildande och utåtriktade arbete  

Jourens mål var att öka allmänhetens kännedom om jourens arbete och om mäns våld mot kvinnor 

genom att medverka i media i så stor utsträckning som möjligt. Kvinnojouren och tjejjouren skrev 

en debattartikel om unga kvinnor som riskerar tvångsgifte. I samband med 25 november skrev 

Kvinnojouren och Tjejjouren tillsammans med Zonta i Linköping en debattartikel om mäns våld 

mot kvinnor. Artiklarna publicerades i lokalpress och på egna hemsidan samt Facebook.  

 

Informationsmaterial delades ut på vårdcentraler, bibliotek, skolor och myndigheter i Linköping. 

Vi spred också information om kvinnojouren, verksamheten och mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld via vår hemsida och Facebook. Hemsidan och Facebooksidan uppdaterades 

med aktuell information och länkar under året, och våra sponsorer synliggjordes.  

Externa föreläsningar och informationer  

Kvinnojourens anställda och ideella var ute i organisationer och skolor, på universitetet och 

arbetsplatser vid sjutton olika tillfällen. Specialistsjuksköterskeprogrammet, läkarprogrammet och 

socionomprogrammet var återkommande utbildningar vi föreläste för. De anställda tog även emot 

nio studiebesök i Kvinnojourens lokaler, med totalt 32 åhörare. Bland annat fick verksamheten i 

början av året besök av riksdagsledamöter som var intresserade av att ta del av Kvinnojouren och 

Tjejjourens organisation och arbete. 

Nordisk konferens på Island 

Eftersom jouren upplevde en lavinartad ökning av stödsökande kvinnor efter kampanjen med 

filmen Bakom fasaden ville vi dela med oss av det vi gjort och lärt oss till andra kvinnojourer. 

Marie och Katinka från Kvinnojouren höll en workshop på Nordiska Kvinnor mot Våld-

konferensen som hölls i Reykjavik på Island. De gjorde ett studiebesök på Stigamót som är ett 

center för våldsutsatta kvinnor och numera även män. Varje samtalsrum är personligt inrett av 

de anställda, och det finns en kris-hund som kan hjälpa till vid besök när någon är väldigt 

orolig och behöver ett annat fokus än sig själv för att våga börja prata.  

Temat för årets konferens var 

”Rösterna” – våldsutsattas synpunkter, 

behov och roll. Vi fick höra 

tankeväckande, inspirerande och 

utmanande föreläsningar av 

kompetenta föreläsare som Rachel 

Moran, Liz Kelly och Hildur Fjola 

Antonsdottir. Marie och Katinka 

berättade om hur vår film som vi tog 

fram tillsammans med Markus 

Reklambyrå blev till en spontan 

plattform för kvinnors röster. 

Workshopen väckte stort intresse och 

salen fylldes till bristningsgränsen och 

många fick stå längst bak för att få plats. Ungefär 100 deltagare kom. Workshopen avslutades 

med diskussion kring hur jourer använder sig av sociala medier och säkerhetstänk kring det.  

Workshop på Alternativ till våld – norsk storkonferens 

Kvinnojouren har flera år åkt på konferensen Alternativ til Vold i Norge som är en 

respekterad och ansedd konferens som samlar framför allt behandlare och forskare inom 

våldsområdet från Skandinavien. 2017 tyckte vi att det var dags att bidra med en egen 

workshop. Eftersom jouren arbetade med ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen i 
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Östergötland under 2016-2017 som handlade om ekonomiskt våld ville vi sprida den kunskap 

och erfarenhet som projektet gav.  

 

Tillsammans med Maha Eichoue från Länsstyrelsen höll Kvinnojourens Marie och Katinka en 

workshop där projekt och resultat beskrevs. Workshopen var populär och fler än det 50-tal 

som rymdes i lokalen ville delta. En av de som lyssnade kommenterade att det är fantastiskt 

bra och viktigt att vi lyfter upp och benämner den typen av våld som ekonomiskt våld. I 

Norge kallas det psykiskt våld, vilket döljer mer än det upplyser om vad det handlar om.  

Jourgruppen 

Jourgruppen är en grupp som är till för ideella kvinnor som sitter i telefonjour och/eller är 

kontaktkvinnor. Under 2017 hade gruppen sex planeringsmöten då det också fanns möjlighet 

att ta upp funderingar och eventuella problem som dykt upp i kontakten med kvinnorna som 

de kommit kontakt med. 

 

Jourgruppen hade telefonjour alla söndagar under 2017. Under påsk, midsommar, jul och nyår 

lyckades jourgruppen bemanna samtliga dagar. De ideella ordnade fika för kvinnor och barn i 

kvinnojourens hemliga boende vid tre tillfällen under våren. Två aktiviteter med besök i 

Vidingsjö Motionscentrum och Valla Friluftsområde genomfördes. Aktiviteterna var mycket 

uppskattade. Under året var sex jourkvinnor kontaktkvinna för kvinnor i boendet.  

 

Jourgruppen hade extern handledning vid fyra stycken tillfällen. Övriga aktiviteter som 

genomfördes av ideella kvinnor tillsammans med anställda var deltagande i Linköpings 

stadslopp, sommaravslutning, mamma-barn läger och manifestation på Gyllentorget i 

Linköping för att uppmärksamma FN-dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. 

Lägenhetsgruppen 

Under året ansvarade kvinnojoursstödjare Esmeralda för att de tre hemliga lägenheterna och 

kontorslägenheten höll en hög standard. Esmeralda arbetade med trivsel och säkerhet på 

kontoret och i boendelägenheterna. Esmeralda och Catrin Gunnarsson i styrelsen påbörjade 

arbetet med att anpassa kontorslägenheten bättre till den verksamhet som bedrivs.  

Barnverksamhet  

Barn- och tjejjourssamordnaren Therese hade välkomstsamtal med de barn som kom till 

kvinnojourens boende och hade sedan regelbundna samtal med mammorna angående barnen. 

Under året genomfördes många stödinsatser direkt riktade till barnen i form av samtal och lek.  

 

Arbetsgruppen Barnhjältarna drevs av barn- och tjejjourssamordnaren och ideellt arbetande 

jourkvinnor och jourtjejer. Syftet med Barnhjältarnas aktiviteter var att ge boende eller före detta 

boende barn möjlighet att träffa andra barn i liknande situation samt att göra roliga aktiviteter 

tillsammans med sina mammor. Träffarna gav också tillfälle för mammorna att träffa varandra 

och utöka sina nätverk. Under 2017 hade barnhjältarna nio möten. Barnhjältarna anordnade bland 

annat utflykter till Astrid Lindgrens värld och Leos lekland och biobesök. Medlemmar i 

Barnhjältarna var även kontaktpersoner till de barn som bodde i det hemliga boendet. 

 

Barnhjältarna hade förmånen att tilldelas en generös gåva från stiftelsen Tappra barn. Anna 

Ekendahl, Olivia Svensson, Mitra Bashang, Esmeralda Rojas och Therese Thyr deltog på Tappra 

barns bankett i maj. De fick där representera och framförallt presentera Barnhjältarnas verksamhet 

samt berätta om barn som tvingats flytta på grund av att deras pappa misshandlade mamma 

och/eller dem själva. Under banketten mottogs en gåvocheck. Tack vare denna gåva och tack vare 
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ett stort personligt engagemang från stiftelsens projektledare har Barnhjältarna genomfört bland 

annat lägerhelgen med mammor och barn.  

Kvinno- och tjejjourens samverkan  

Arbetet för kvinnors och barns rätt till liv i frihet och utan våld och förtryck är beroende av att alla 

i samhället hjälps åt. Från civilt mod att våga fråga en vän, granne eller kollega om hur hon har 

det, att komma ihåg att barns ”problem” kan bero på att pappa slår mamma hemma till 

strukturerade former för samarbete på organisationsnivå. 

 

Kvinno- och tjejjouren deltog i arbetsgruppen för Våld i nära relationer. Arbetsgruppen bestod av 

representanter från Stadsmissionen, Regionen, Brottsofferjouren, Råd & Stöds Våld i nära relation 

inklusive Mansmottagningen mot våld, polisen samt representanter från Åtvidaberg, Mjölby, 

Ydre, Kinda och Boxholm. Arbetsgruppen hade fyra möten.  

 

Personalgruppen träffade personal från Motala kvinnojour där bland annat vardagsarbetet och de 

rutiner, dilemman och olika aspekter på detta diskuterades. Kvinnojouren deltog i en workshop på 

omsorgskontoret med anledning av omsorgskontorets förstudie ”Våld i nära relationer”. Syftet var 

att komma med uppslag till ett arbets- och förhållningssätt vid våld i nära relation i Linköpings 

kommun utifrån det som framkommit i förstudien. Ett av fokusområdena var tillgången till platser 

i hemliga och skyddade boenden. 

 

Marie och Anna träffade representanter från Stångåstaden rörande ”Huskurage” som är en policy 

för hur hyresvärdar och hyresgäster kan förebygga och förhindra våld. Under mötet diskuterades 

hur Kvinnojouren och Tjejjouren kan bidra i Stångåstadens arbete med att införa och vidmakthålla 

ett arbete med Huskurage.  

Roks  

Kvinno- och tjejjouren är medlem i Roks. Roks höll utbildningar som både ideella och anställda 

deltog i.  

Roks årsmöte  

Roks årsmöte hölls i Stockholm den 13-14 maj. Catrin Gunnarsson var ombud och Matilda 

Henebäck var observatör. Kvinnojouren och Tjejjouren skrev en motion om att Roks inte ska 

servera kött eller fågel i de sammanhang de bjuder på mat. Förslaget bottnade i att Kvinnojouren 

och Tjejjouren i Linköping själva sedan några år tillbaka beslutat om att inte servera kött eller 

fågel till sina medlemmar, eller övriga besökare, med anledning av att vi inte vill gynna 

köttindustrin. Årsmötet avslog motionen med motivering att Roks kan medverka till syftet genom 

att det förhandsifyllda valet för kost vid anmälan kommer att vara vegetariskt.  

Ekonomiskt stöd från Roks  

Jouren fick 6000 kronor från Roks kvinno- och barnfond. Pengarna användes till de kvinnor som 

fanns i vårt boende. I december fick jouren ytterligare 8000 kronor att använda till kvinnor och 

barn. Kvinnojouren använde dessa pengar till att inhandla julgåvor till kvinnorna och barnen.  

Tjejjourens verksamhet 

 
Tjejjouren Beata har funnits sedan 1999 och vänder sig till unga tjejer och kvinnor. Det finns 

ingen åldersgräns utan alla som identifierar sig som tjejer är välkomna att söka stöd hos tjejjouren. 

Under 2017 hade tjejjouren Beata ungefär 13 aktiva medlemmar. Tjejjouren fick många 

informationsuppdrag från skolor, fritidsgårdar och andra föreningar.  Under 2017 hade tjejjouren 
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möten en gång i månaden. Therese Thyr var anställd på 100 % fram till november, då hon gick på 

föräldraledighet. Elisabeth Algborn vikarierade för Therese på 100 %.  

Utbildning och konferens för tjejjouren  

Under 2017 deltog flera av de ideella i Tjejjouren på olika utbildningar som Roks anordnade. 

Petra Thelin, Elin Fredriksson och Amanda Ljung var med på Roks pepp- och ideologihelg där 

fokus låg på frågor som pornografi, surrogatmoderskap och prostitution. Johanna Wahlbeck 

deltog i Roks grundutbildning för nya ideella jourtjejer och jourkvinnor. Clara Lund och Sofie 

Wallin var på en utbildning specifikt riktad till jourtjejer. Vid fyra tillfällen under året erbjöds 

Tjejjourens medlemmar handledning av en legitimerad psykolog, där en del av fokus låg på MI 

(motiverande samtal). Under vårens Beatadag uppdaterades Tjejjourens dokument och under 

hösten arrangerades en utbildning i feministiskt självförsvar som var mycket uppskattad.    

Tjejjourens stödverksamhet  

Tjejjouren hade kontakt med ca 200 olika tjejer och genomförde 371 stödåtgärder. Likt 

föregående år ägde merparten av kontakterna med tjejjouren rum via chatten. Variationen var 

mycket stor vad gäller de ämnen som de stödsökande tjejerna tog upp. En klar majoritet handlade 

om psykisk ohälsa. Tjejjouren upplevde att många av de stödsökande var i stort behov av någon 

att prata med. Under 2017 hade tjejjouren jour två gånger i veckan, chatt båda dagarna och telefon 

en av dagarna.  

Tjejjourens opinions- och utåtriktade arbete  

Det utåtriktade, opinionsbildande och informerande arbetet är en 

viktig del av Tjejjourens verksamhet. Tjejjouren fanns med i flera 

offentliga sammanhang som opinionsbildare under 2017, bland 

annat under Fadimes minnesdag, Regnbågsparaden och 

regnbågsveckan, Putte i parken, Girlpower, Keep it Loud och 

Globala veckan. Tjejjouren deltog även på en temadag på Anders 

Ljungstedts gymnasium. Dessutom höll Tjejjouren i en tjejgrupp 

på Ånestadsskolan, samt i flera föreläsningar och workshops på 

skolor och fritidsgårdar. Den 8 mars var Linnéa Bolmgren och 

Hanna Lindström från Tjejjouren på konserten Ett knippe 

kvinnokamp som arrangerades av damkören Linnea vid Linköpings universitet. Efter konserten 

fick åhörarna lämna ett frivilligt bidrag till Kvinnojouren och Tjejjouren i Linköping.  

Det handlar om kärlek 

”Det handlar om kärlek” DHK är ett samverkansarbete mellan 

myndigheter och frivilligorganisationer med det främsta syftet 

att förebygga och förhindra att barn och unga utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck. I samverkansgruppen i 

Linköping ingår bland andra polis, socialtjänst, fältverksamhet, 

Rädda Barnen och ungdomsmottagningen. Tjejjouren 

representerades av Therese Malkén och Anna Ekendahl i 

DHKs styrgrupp. 

 

Under 2017 besöktes tre olika skolor i Linköping i 

samverkansprojektet Det handlar om kärlek. Tjejjouren deltog 

och höll i introduktionen för temaveckan på Linghemsskolan, 

Malmslättsskolan Tokarp och Berzeliusskolan. Det handlar om 

kärlek syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Tjejjouren höll i 

värderingsövningar, samt hängde i korridoren och pratade med eleverna om de aktuella frågorna.  
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Powerpersonalen Esmeralda, Marie, Anna, Katinka och Therese 

Organisation  

Medlemmar  

Medlemmar i jouren var kvinnor och tjejer som betalat medlemsavgift. De som var aktiva hade 

även genomfört jourens grundutbildning. Aktiva medlemmar fick information i fredagsmail om 

händelser, förfrågningar om kontaktkvinnor, medverkan i föreläsningar eller andra uppdrag.  

 

Jouren hade 74 medlemmar vid årsskiftet 2017/2018. Under året var drygt 30 kvinnor aktiva i det 

ideella tjejjours- och kvinnojoursarbetet, det vill säga genom att sitta i telefonjour på kvällar, möta 

kvinnor för stödsamtal och på söndagsfika, ansvara för det skyddade boendet, vara 

kontaktkvinnor, Barnhjältarna, i styrelsearbete och utåtriktat arbete.  

 

Styrelse  

Kvinno- och tjejjourens styrelse ansvarar för jourens verksamhet, samt är arbetsgivare för de 

anställda. Styrelsen hade 11 protokollförda möten under året. Under 2017 ansvarade Matilda 

Henebäck, Therese Malkén, Inger Janefjord och Catrin Gunnarsson för verksamhet kopplat till 

arbetsgivarfrågor. Alla arbetsgrupper hade en kontaktkvinna i styrelsen. Efter årsmötet 2017 hade 

styrelsen följande sammansättning:  

 

Ordförande Therese Malkén, perioden170320 – 170614. Avgick ur styrelsen på egen begäran. 

Sekreterare Roterande bland styrelseledamöter 

Kassör Anna Ekendahl (adjungerad) 

Ledamöter:  

Matilda Henebäck, tf. ordförande 170615 – 180227 

Inger Janefjord  

Catrin Gunnarsson  

Jennie Löfgren (avgick på egen begäran 170914)   

Amanda Ljung (avgick på egen begäran 170817) 

Gun-Marie Frejd 

Helen Gran 

Dragana Pavlovic´(fyllnadsval för Jennie Löfgren, 171019 - ) 

Celina Persson (fyllnadsdval för Amanda Ljung, 171019 - ) 

Personal 

Under 2017 hade verksamheten sex anställda. I februari utökades personalresurserna då 

Esmeralda Rojas blev anställd på en tillsvidareanställning, samt utökade sin tjänst från 25% till 

50% och därefter har verksamheten haft 4,5 tillvidareanställda årsarbetare. Elisabeth Algborn 

rekryterades som vikarierande Barn- och Tjejjourssamordnare för Therese Thyr och har 

anställning fram till november 2018. 
Katinka Ingves (100 %)  

Marie Pettersson (100 %)  

Esmeralda Rojas Pulgarin (50 %)  

Therese Thyr (100 %, föräldraledig 171115 - )   

Anna Ekendahl (100 %, 10% föräldraledig) 

Elisabeth Algborn (vikariat 100%, 171106 – 

181130)  
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Arbetsplatsträffar, handledning och övrig personalaktivitet  
Personal och styrelsens personalgrupp hade fem APT. En gång träffades anställda tillsammans 

med personal från Motala kvinnojour.  De anställda hade 11 handledningstillfällen av legitimerad 

psykolog på Psykologpartners. Marie Pettersson hade också enskild KBT-handledning vid ett par 

tillfällen. Personalen deltog i en planeringsförmiddag tillsammans med styrelsen och ideella på 

hösten. För att följa upp och utvärdera den nya personalsammansättningen sedan oktober 2016 

fick personalen en halvdag i december med organisationspsykolog Ellen Tormalm, 

Psykologpartners.  

 

I maj fick personalen en halv trivseldag, och åkte då till 

Söderköping. Där intogs både mat, glass i stora lass och 

vacker utsikt i regnet från Ramunderberget. Ett par 

gruppövningar hanns också med. Höstens trivseldag 

tillbringade personalen i kajaker på Järnlundens vatten utanför 

Brokind en vacker, solig, dag i augusti. De vana paddlarna 

Katinka och Marie introducerade, inspirerade och guidade de 

övriga i personalgruppen. Det blev en jättebra dag med god 

mat, trevlig samvaro och mycket fysisk aktivitet. 

Trivseldagarna var mycket uppskattade.  
 

 

Katinka tittar ut över Järnlunden från den plats där personalen gick i 

land för att avnjuta sin 

lunch. 
  

Årsmöte  

Årsmötet 2017 hölls den 20 mars på kontoret. Mötesordförande var Anna Wideén, tidigare 

samordnare för Våld i Nära Relation på Socialkontoret i Linköping. 22 medlemmar, samtliga 

röstberättigade, var närvarande. Till valberedningen valdes Margareta Ekdahl och Elisabeth 

Algborn. Siv Nordqvist och Lina Strömfors valdes till verksamhetsrevisorer. Till auktoriserad 

revisor valdes Peter Broomé, RTL ekonomi och revision AB. Matilda Henebäck och Catrin 

Gunnarsson valdes som representanter till Roks årsmöte. 

Ekonomi  

Verksamhetsbidraget och föreningsbidrag från Linköpings kommun utgjorde Kvinno- och 

Tjejjourens stomme för att bedriva verksamhet under 2017. Bidraget regleras i ett 4-årigt avtal 

(2016-01-01 -2019-12-31). Linköpings kommuns bidrag täckte inte baskostnaderna för 2017 trots 

extra bidrag detta år för att stärka barnverksamheten. Kvinnojouren och Tjejjouren är tacksamma 

för det bidrag som tilldelas verksamheten från Linköpings kommun men skulle önska ett mer 

långsiktigt och utökat avtal för en tryggare framtid och därmed ett möjliggörande av långsiktiga 

strategier och planering för verksamheten.  

 

Statsbidrag och organisationsbidrag från Socialstyrelsen möjliggjorde att Kvinnojouren och 

Tjejjouren 2017 kunde driva verksamheten på samma nivå som tidigare och även utöka 

verksamheten. Kvinnojouren och tjejjouren är beviljade statsbidrag fram till 2018-12-31 och har 

möjlighet att till viss del planera och anpassa vår verksamhet för en tid framöver.  

 

IOP-avtalet med Mjölby kommun bidrog till jourens ekonomi för att täcka specifika insatser av 

Kvinnojouren och Tjejjouren för Mjölbykvinnor. 

 

Verksamheten har under 2017 fått ta emot gåvor av större och mindre omfattning. Verksamheten 

är mycket tacksam för alla gåvor! 
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Avslutning  

 

Ett STORT tack till alla ideella tjejer och kvinnor! Kvinnor och tjejer som är verksamma i jouren 

gör på olika sätt ett mycket viktigt arbete – som gör skillnad! Utan er är vi ingen Kvinnojour eller 

Tjejjour!  

 

Vi vill också tacka övriga medlemmar, Linköpings kommun, Mjölby kommun, Länsstyrelsen, 

myndigheter, föreningar, kyrkor, butiker, institutioner och enskilda människor som på olika sätt 

har skänkt gåvor och stöttat utsatta kvinnor, tjejer och barn, samt kvinno- och tjejjourens 

verksamhet. Tack till alla vars ekonomiska gåvor har möjliggjort guldkant på en sårbar, kaotisk 

och orolig tillvaro för många kvinnor, tjejer och barn. Det är stärkande och inspirerande att träffa 

människor i andra verksamheter och känna och veta att vi stöttar varandra i att möjliggöra 

förändring för kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld.  

 

 

Linköping  

Februari 2018 

 

________________________________ ________________________________  

Matilda Henebäck, ordförande  Inger Janefjord 

 

________________________________ ________________________________  

Catrin Gunnarsson  Dragana Pavlovic´ 

 

________________________________ ________________________________  

Celina Persson  Gun-Marie Freijd 

 

________________________________  

Helen Gran   

 


