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KVINNOJOUREN ELLINOR OCH 

TJEJJOUREN BEATA 
 

1 INLEDNING 

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata grundades 1982, respektive 1999. Kvinnojouren Ellinor 

och Tjejjouren Beata är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som ingår i ROKS, 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. 

Föreningens övergripande mål är att i feministisk anda verka mot alla former av förtryck mot kvinnor 

och tjejer. Föreningens verksamhet består av stödarbete för kvinnor, tjejer och barn som utsätts för 

mäns våld, våld i samkönade relationer och våld i hederns namn. Andra delar av föreningens arbete är 

utåtriktat och förebyggande samt opinionsbildande. Vi anser att mäns våld mot kvinnor är ett 

folkhälsoproblem och den yttersta konsekvensen av den könsmaktstruktur som råder i vårt samhälle.  

Kvinnojourer och tjejjourer 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, samt för jourens verksamhet riktad till de barn som bor i jourens boenden, 

Barnhjältarna.  

Covid-19 har påverkat Kvinno- och Tjejjourens verksamhet på många olika sätt. 2021 års planering 

har sett annorlunda ut på grund av detta och vi har fått ställa om vår verksamhet, exempelvis genom 

att ha digitala möten, och genomföra utåtriktad verksamhet såsom föreläsningar digitalt. Glädjande 

nog har detta varit möjligt och fungerat mycket bra.  
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2 ORGANISATION 

2.1 STYRELSE 
 

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beatas styrelse bär ytterst ansvar för att föreningen arbetar 

enligt syfte och uppsatta mål samt verksamhetsplan. Styrelsen bestod under verksamhetsåret 2021 av 

sju kvinnor som sammanträdde vid elva ordinarie styrelsemöten samt vid tre extra arbets-

eftermiddagar. Med anledning av pandemin har de flesta styrelsemöten ägt rum digitalt. Under året 

har styrelsen till största del arbetat med att tydliggöra och strukturera det inre arbetet samt skapa en 

större transparens avseende styrelsens arbete, bland annat genom månadsmail från styrelsen. 

Styrelsens ledamöter är del av antingen ekonomigruppen eller personalgruppen i styrelsen men 

representeras även i jourens samtliga arbetsgrupper. Styrelsen verkar som yttersta arbetsgivare för 

personalen bland annat genom att stötta verksamhetschefen vid medarbetar- och lönesamtal samt vid 

månatliga arbetsplatsträffar. Under året 2021 har styrelsens personalgrupp, tillsammans med 

verksamhetschef, lagt mycket arbete på att se över och säkerställa personalstyrkan med anledning av 

sjukfrånvaro, föräldraledighet samt avslut av en visstidsanställning. 

Efter årsmötet 2021 hade styrelsen följande sammansättning:   

  

Ordförande Dragana Pavlovic   

Vice ordförande Olivia Svensson  

Sekreterare Celina Persson   

Ledamöter:   

Karin Ankarlid 

Lisa Lindh 

Linda Matsson 

Marit Viklund 

2.2 IDEELLA JOURKVINNOR OCH JOURTJEJER 
Under 2021 hade Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata 76 medlemmar, varav ca. hälften varit 

aktiva i någon av arbetsgrupperna. 

Kvinnojourens ideella grupp har ansvar för jourtelefonen på kvällstid och under helger, samt för 

chatten som lanserades under 2021. Jourkvinnorna har också varit kontaktpersoner till de kvinnor 

och barn som kommer till jourens skyddade boende. Vi kallar detta för att vara kontaktkvinna och 

det innebär att vara ett socialt stöd, samt att hjälpa till med vissa praktiska uppgifter. För kvinnor som 

kommer från andra kommuner kan det bland annat också innebära att introducera kvinnorna och 

barnen i Linköping. Jourkvinnorna tar också ett stort ansvar för att se till att de hemliga lägenheterna 

är i gott skick och sorterar gåvor vi får, som exempelvis kläder och leksaker. Jourkvinnorna 

anordnade under året också två ”gratisloppisar” dit kvinnor och deras barn som bott eller varit i 

kontakt med jouren blev inbjudna. Intresset var stort och det blev dessutom trevliga tillställningar 

med fika och lekar för barnen.  

I Tjejjouren Beata har de ideella jourtjejerna under 2021 haft som fokus att upprätthålla chatt- och 

telefontiderna för stödsökande. Det är många som tar kontakt, framför allt via chatten. Ett av Beatas 
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största fokus är också utåtriktat och opinionsbildande arbete. Under pandemin 2021 har det varit 

svårt att nå ut till exempelvis grund- och gymnasieskolor på grund av omständigheterna. Beata har 

dock lagt mycket fokus på sociala medier och fortbildning.  

Det har varit ett stort intresse för att engagera sig ideellt i Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata 

under 2021. Under året har över 150 intresseanmälningar om att bli aktiv medlem i jouren inkommit. 

Två grundutbildningar arrangerades under året och det resulterade i 20 nya aktiva medlemmar i 

jouren. Båda grundutbildningarna hölls digitalt via Zoom på grund av covid-19 och restriktioner 

kopplade till pandemin. Elisabeth och Johanna (personal på jouren) planerade och höll i 

grundutbildningarna 2021 tillsammans med ideella jourkvinnor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 PERSONAL 
Kvinno- och tjejjouren hade under 2021 7 anställda, varav tre kuratorer, en tjejjourssamordnare, 

barnsamordnare, kvinnojoursstödjare och en verksamhetschef. Johanna Wahlbäck som under året 

arbetat som tjejjourssamordnare har också stöttat upp i kvinnojourens verksamhet. Therese började 

arbeta igen i september. Johanna gick på föräldraledighet i oktober. Första september började My på 

jouren, som vikarie för Johanna. My arbetar som tjejjourssamordnare samt stöttar upp på 

Kvinnojouren vid behov. Janni har under året arbetat som vikarie på jouren och började i november 

2021 på en 50% tjänst som kvinnojoursstödjare.    

Esmeralda Rojas De Pulgarin, kvinnojoursstödjare (50 %)  

Therese Thyr, kurator och barnansvarig (100 %)   

Elisabeth Algborn, kurator (100 %)  

Heléne Bergengren, kurator (100 %) 

Johanna Wahlbäck tjejjourssamordnare, vik barnansvarig (100%) 

Katarina Strömfelt, verksamhetschef (100 %) 

My Engsjö Lindgren, tjejjourssamordnare (100%) 

Janni Ottey, vik kvinnojoursstödjare (50%)  
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2.3.1 Utbildning och handledning för personal 

Kuratorer, verksamhetschef och tjejjourssamordnare har under året haft handledning en gång i 

månaden hos legitimerad psykolog via Psykologpartners i Linköping.  Anställda har under året 

fortbildat sig inom ämnen såsom barns upplevelser av våld, säkerhet på nätet samt hedersrelaterat 

våld och förtryck.  

2.3.2 Arbetsplatsträffar och övriga personalaktiviteter 

Personal och styrelsens personalgrupp hade under året 10 arbetsplatsförlagda träffar. Personalen 

hade även möten med Motala kvinnojour för att diskutera, samverka och utbyta kunskap, idéer och 

erfarenheter. På grund av Covid-19 blev det färre träffar än vanligt.  

Under 2021 hade personalen en halv trivseldag på våren som 

spenderades genom att andas frisk luft och njuta av naturen vid 

Viggeby naturreservat. Det blev en härlig eftermiddag! Höstens 

trivseldag spenderades på Himmelsby spa utanför Mantorp, något 

som var mycket uppskattat. 

 

2.4 ÅRSMÖTE 
Årsmötet 2021 hölls den 21 mars över Zoom.  Mötesordförande var Josefine Diffner från Motala 

Kvinnojour.  23 medlemmar varav samtliga röstberättigade, var närvarande. Till valberedningen valdes 

Tilda Herrgårdh och Emelie Klinga. Catrin Gunnarsson och Julia Borggren valdes till 

verksamhetsrevisorer. Till auktoriserad revisor valdes Jenny Abrahamsson, RTL ekonomi och 

revision AB. Elisabeth Algborn och Marit Wiklund valdes som representanter till Roks årsmöte. 

Tjejjouren Beatas representanter valdes vid ett senare tillfälle.  

2.5 EKONOMI  
IOP-avtalet från Linköpings kommun utgjorde Kvinno- och Tjejjourens stomme för att bedriva 

verksamhet under 2021. Samverkansavtalet innebär att jouren har ett avtal som sträcker sig från 

2020-01-01 till 2024-12-31 med en möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Det gör att vi kan 

planera och utveckla verksamheten på lång sikt vilket är mycket värdefullt.  Statsbidrag från 

Socialstyrelsen möjliggjorde att Kvinnojouren och Tjejjouren 2021 kunde driva verksamheten på 

samma nivå som tidigare. Ett kortsiktigt Covid-bidrag från Socialstyrelsen utlystes, som jouren fick 

söka genom Roks, vilket ytterligare stöttade upp verksamheten.  

Verksamheten har under 2021 tacksamt mottagit gåvor från både organisationer, stiftelser och 

privatpersoner. Vi är otroligt tacksamma och stolta för alla gåvor! Det är genom dem vi kan erbjuda 

kvinnor, tjejer och barn aktiviteter och upplevelser som bidrar till glädjefyllda och positiva minnen.  

2.6 ROKS 
Kvinno- och tjejjouren är medlem i Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige.  

2.6.1 Roks årsmöte  

Roks årsmöte 2021 var i digital form den 8 – 9 maj. De digitala verktygen fungerade väldigt bra – 

även om det förstås är trevligare att delta på ett vanligt, fysiskt årsmöte. Elisabeth, Lisa, Olivia och 

Marit var representanter från vår jour.  
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2.6.2 Ekonomiskt stöd från Roks  

Jouren mottog under året 27 000 kronor från Roks kvinno- och barnfond, Aurorafonden. Dessa 

pengar användes bland annat till kvinnor och barn som flyttade från jouren till egna boenden och var i 

behov av nya möbler och husgeråd, samt kläder och fritidsaktiviteter. 
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3 VERKSAMHETSÅRET 2021  

Under verksamhetsåret 2021 har Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata bestått av 48 

medlemmar, som på något sätt varit aktiva i någon av arbetsgrupperna, i styrelsen eller gjort insatser 

utanför de grupper som finns i jouren. 

3.1 VERKSAMHETSÅRET I SIFFROR (STATISTIK) 
  

24 aktiva ideella jourtjejer i Tjejjouren Beata har lagt ner 1232 timmar på att stötta tjejer, samt 

arbeta utåtriktat med utbildning och opinionsbildande arbete under 2021. Sammanlagt har Tjejjouren 

Beata, både ideella jourtjejer och anställd tjejjourssamordnare stöttat 246 tjejer som kontaktat 

jouren via chatt, telefon och mail.  

11 ideella jourkvinnor i Ellinor har sammanlagt lagt 728 timmar på att stötta kvinnor via 

telefonjour och chatt. Anställda och ideella har under 2020 haft kontakt med 206 kvinnor. Den 

största delen av dessa kvinnor har mottagit stödsamtal via telefon, eller på jourens kontor med 

anställda kuratorer.  

I jourens barngrupp, Barnhjältarna, har 10 ideella jourkvinnor varit aktiva i att anordna och 

genomföra aktiviteter för barn och mammor som bor eller har bott på jouren. I jourens 

lägenhetsgrupp har 4 jourkvinnor under året arbetat med att förbättra boendemiljön för de kvinnor 

och barn som bott i jourens hemliga lägenheter.  

1424 ideella timmar har lagts på att medverka, planera och diskutera arbetet i de olika grupperna 

genom månads- och styrelsemöten. 

Under 2021 bodde 12 kvinnor och 9 barn i jourens hemliga lägenheter. Det är en minskning från 

året innan.  Anställda på jouren upplever att de ärenden som vi arbetar med blir allt mer komplexa, 

vilket i sin tur leder till att arbetet med de kvinnor och barn som bor på jouren upptar mer av 

arbetstiden. Komplexiteten består bland annat i större risker, allvarligare hotbilder, samt att ta 

hänsyn till flera förövare. Exempel på ett sådant ärende kan vara en kvinna med barn som är utsatt 

för våld av sin partner, men även befinner sig i en hederskontext med stor press på sig att gå tillbaka 

till mannen. Det kan utöver det även finnas försvårande omständigheter som inkluderar exempelvis 

uppehållstillstånd och vårdnads- samt umgängesfrågor.  De allt mer komplexa fallen syns även bland 

de kvinnor som kommer till jouren enbart för stödsamtal.  

3.2 UTVECKLINGSARBETE 
    

Det systematiska utvecklingsarbetet har inte bara rört det utåtriktade, utan även organisationen och 

den dagliga verksamheten. Exempel på det är att digitalisera bokföringen. Verksamhetschefen har i 

samarbete med Stephanie på RTL revisionsfirma påbörjat arbetet med att förbättra och förenkla det 

administrativa arbetet. Det kommer i slutändan innebära att all bokföring sker digitalt. Fördelen med 

att använda ett bokföringssystem är att det kommer att bli mer synligt och enklare att följa vad som 

händer under ett verksamhetsår.    
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Internt har utvecklingsarbetet, precis som tidigare år, även handlat om att bibehålla och stärka 

jourens ideella krafter. 

Pandemin medförde att anställda, styrelsen och övriga ideella blev tvungna att förhålla sig till en ny 

verklighet. Utvecklingsarbetet har under året som gått fokuserat på att bibehålla det som finns inom 

organisationen, men utförandet har varit tvunget att se annorlunda ut.   

3.3 SAMVERKANSARBETE 
Samverkan med andra aktörer, organisationer, Linköpings kommun samt politiker är en viktig del för 

jourens arbete framåt. Det är också viktigt att vi medverkar i sammanhang med andra aktörer för att 

det ska bli tydligt att Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är en viktig organisation och 

verksamhet i kommunen. I jourens IOP med Linköpings kommun är samverkan centralt. Att vi ska 

finnas för kvinnor, tjejer och barn i Linköping som en fristående verksamhet ingår i den samverkan. 

För att nå ut till fler kvinnor och tjejer i Linköping anordnade personal på jouren en digital föreläsning 

öppen för allmänheten, där drygt 80 personer deltog.  

Under året har jouren, precis som tidigare, samverkat med Motala Kvinnojour. Vi träffas två gånger 

varje termin för att samtala och diskutera verksamheterna och gemensamma dilemman – men också 

för att stötta varandra och uppmärksamma det positiva i det arbete vi utför. Det är ett samarbete vi 

värnar om och som är väldigt viktigt för oss. Kvinnojourer och tjejjourer bedriver särskilda 

verksamheter som skiljer sig från de flesta andra. Vi har låg tröskel för stödsökande och mycket lång 

erfarenhet av att arbeta med mäns våld mot kvinnor.   

I utåtriktat arbete har vi bland annat samverkat 

med Den akademiska damkören Linnea, som 

har gjort tradition av att samverka med oss på 

sin årliga konsert den 8e mars där alla intäkter 

oavkortet går till Kvinnojouren Ellinor och 

Tjejjouren Beata. Damkören Linnea bjöd också 

på vacker sång vid den manifestation jouren 

anordnade den 25 november – Internationella 

dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. 

Den 25 november bjöd också Lunnevad  

folkhögskola på vacker musik. Samverkan med Lunnevad kommer att fortsätta under kommande 

verksamhetsår.  

Novahuset har under flera år varit en självklar samverkanspartner för jouren. Vi stöttar varandra i 

det arbete vi gör och deltar ofta gemensamt i andra former av samverkan inom kommunen. 

Novahuset har bland annat ställt upp för jouren genom att föreläsa för ideella jourkvinnor och 

jourtjejer om sexuellt våld på nätet, vilket är deras specialkompetens.  

VI har även samarbetat med organisationer som BRIS, brottsofferjouren, Byrån mot diskriminering i 

Östergötland m.fl.  

Under 2021 tog advokatbyrån Wega advokater kontakt med jouren för att starta upp ett samarbete. 

Detta resulterade i att vi kunde starta upp en egen kanal dit kvinnor kan skicka mail med juridiska 

frågor via jouren till Nicole Smith hos Wega. Kvinnor och tjejer har numera möjlighet att maila för 

kostnadsfri juridisk rådgivning. Det är många kvinnor som kontaktar jouren med juridiska frågor om 

vårdnad och brottmål, därför är detta samarbete mycket värdefullt. Personal på kvinnojouren 

kontaktar också Nicole med vissa juridiska frågor och klurigheter.  
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Jouren anordnade under hösten även ett frukostmöte för kommunpolitiker i våra lokaler. Där bjöd vi 

in Gömda kvinnor1 till att berätta om sitt nätverk. Politikerna hade många frågor och det blev en 

givande dialog mellan personal, gömda kvinnor och politiker.  

3.4 UTBILDNING OCH KONFERENS 
Under 2021 har personalen fortbildats genom att delta på digitala föreläsningar och seminarier. 

Ideella jourkvinnor och jourtjejer har fått möjlighet att delta på olika evenemang och utbildningar 

anordnade av Roks, även personal har deltagit på Roks ideologi- och pepphelg. En av de ideella 

jourkvinnorna, Susanne Danilovic, anordnade en mycket uppskattad föreläsning av Minoo Alinia, 

docent och professor i sociologi, om hedersrelaterat våld där. Alla medlemmar i jouren var inbjudna 

att delta. Jouren bjöd under våren också in Novahuset att hålla i en föreläsning om sexuellt våld på 

nätet för ideella jourkvinnor och jourtjejer. 

Tjejjouren Beata anordnade i slutet av året en kvällsutbildning om hur en kan märka och bemöta 

psykisk ohälsa med fokus på suicid tillsammans med Norrköpings tjejjouren och Tjejjouren Hilda i 

Motala. Ideella jourtjejer och jourkvinnor från alla tre jourer deltog.  

Under hösten 2021 gjorde en student från socionomprogrammet sin verksamhetsförlagda utbildning 

hos kvinnojouren under handledning av Elisabeth i personalgruppen.  

  

 
1 Gömda kvinnor är ett nätverk startat av kvinnor som lever med skyddade personuppgifter i Sverige. De bedriver 

opinionsarbete på sociala medier för att lyfta de villkor gömda kvinnor och barn lever under. 
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4 KVINNOJOUREN ELLINOR 

4.1 ELLINORS STÖDVERKSAMHET 
Det centrala i Kvinnojouren Ellinors verksamhet är det stöd som erbjuds till kvinnor och barn som 

blivit utsatta för våld. Stödet består av olika delar så som telefonjour, samtalsbesök, hemliga boenden 

och praktisk hjälp till kvinnorna och barnen. Allt arbete bottnar i en feministisk analys av mäns våld 

mot kvinnor, som innebär att vi ser samhällsstrukturer samt mäns överordning och kvinnors 

underordning som en del i förklaringen till att våld mot kvinnor förekommer i stor utsträckning i hela 

världen.  

Stödverksamhetens kärna är samtalsstöd i olika former. Samtalsstöd erbjuds de kvinnor som kommer 

till jourens hemliga lägenheter, samt kvinnor från Linköping med omnejd som kontaktar jouren och 

vill träffa någon att prata med. Verksamhetens mål är att alla kvinnor som kontaktar jouren ska bli 

erbjudna ett första möte på jouren. En del av de kvinnor som kommer på samtal blir återkommande 

samtalskontakter, medan andra endast kommer vid ett tillfälle och känner att deras frågor och 

funderingar har blivit besvarade. En del kvinnor har vi enbart kontakt med via telefon eller mail. 

Kvinnor från hela landet kontaktar jouren för råd och stöd över telefon.  

Kvinnojourens erfarenheter från snart 40 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. På grund av Coronapandemin har inte år 2021 

varit lik tidigare år. Verksamhetens stödarbete har fått anpassats efter många olika restriktioner som 

satts upp på grund av pandemin. En del av dessa anpassningar har varit att man i perioder har fått 

avstå fysiska stödsamtal på kontoret och i stället gett stöd via telefon, videosamtal och utomhus. 

Pandemins restriktioner har också medfört att personal har tvingats vara hemma under längre 

perioder på grund av sjukdom eller vård av barn. Verksamhetens stödarbete har därför anpassats så 

att fokus och tid mest legat på stöd till de kvinnor och barn som bor på Kvinnojourens boenden. De 

kvinnor från Linköping och med omnejd som kontaktat jouren, har erbjudits stödsamtal under en 

kortare period.  

2021 var det, likt tidigare år, vanligast att kvinnor tog kontakt med jouren 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. Under pandemin har antalet unika stödkontakter 

minskat, jämfört med tidigare år, och under 2021 har det under perioder varit mycket tyst i jourens 

stödtelefon, vilket även var fallet under 2020. Vi ser att detta är en konsekvens av pandemin, vilket 

också stämmer med observationer och upplevelser av andra jourer runt om i landet. Många kvinnor 

som redan innan pandemin levde isolerat, kontrollerade av sina förövare, har drabbats hårt av de 

restriktioner pandemin medfört. Många har arbetat eller studerat hemifrån, tillsammans med 

förövaren.  

Kvinnojouren har under 2021 fortsatt arbeta med att ge kvinnor och barn i boendet stöd genom 

samtal, praktiskt stöd och stöd i kontakt med tex myndigheter, advokat, polis, skolor, bank med 
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mera. Kvinnojouren erbjuder även detta stöd en tid efter att kvinnor och barn flyttat ifrån vårt 

boende. Jouren har gett stödsamtal till kvinnor från Linköping med omnejd och bistått kvinnor och 

barn med övriga insatser så som kontakt med socialtjänst, polis, advokat med mera, samt aktiviteter 

för barn där deras mammor på olika sätt fått stöd av jouren. 

4.2 Lägenhetsgruppen  

Lägenhetsgruppen består av ideella jourkvinnor och samordnas av Esmeralda Rojas som är anställd 

som kvinnojourstödjare. Syftet med lägenhetsgruppen är att se till att de hemliga lägenheterna är 

trivsamma och välkomnande för de kvinnor och barn som tillfälligt bor på jouren. Ideella har utfört 

inventering i samtliga lägenheter och uppdaterat, rensat och bytt ut husgeråd och inredning för att 

upprätthålla den standard jouren anser att de hemliga lägenheterna ska ha. Alla kvinnor och barn som 

kommer får en välkomstkasse med mat och necessär med hygienartiklar när de kommer till 

lägenheten. Under 2021 har en av de hemliga lägenheterna bytts ut mot en ny. Lägenhetsgruppen 

arbetade hårt med packning och flytt, vilket resulterade i att den nya lägenheten blev klar snabbt och 

dessutom mysig och hemtrevlig. Jouren arbetar löpande med utvärdering av hur kvinnor och barn 

trivs i boendet och den uppfattning vi har är att både kvinnor och barn trivs bra i lägenheterna.  

Ideella jourkvinnor i lägenhetsgruppen har under året också hjälpt till vid flera kvinnors flyttar från 

jouren till egna, nya boenden. Jourkvinnorna har burit många flyttkartonger, kört lastbil, skruvat ihop 

möbler och varit med kvinnor och handlat på IKEA, samt hämtat upp gåvor i form av möbler som 

skänkts både från privatpersoner och företag. För många av kvinnorna är detta ett ovärderligt stöd, 

då de flesta inte har personer i sitt nätverk som kan hjälpa till och inte heller ekonomi för att anställa 

någon flyttfirma. Vi är mycket glada att vi har möjlighet att göra det lilla extra för kvinnor och barn, 

då vi vill att de sak få bästa möjliga start på sina nya liv när de lämnat jouren.  
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5 TJEJJOUREN BEATA 

5.1 BEATAS STÖDVERKSAMHET  
Den största delen av tjejjourens stödverksamhet sker via telefon och ett chattverktyg 

där de som chattar är anonyma. Eftersom många unga tjejer är mer bekväma och vana 

att chatta jämfört med att prata på telefon är det väldigt viktigt att kunna erbjuda den 

stödformen. Stödsamtalen är bekräftande och stöttande och syftar till hjälp till 

självhjälp för tjejen som söker stöd.  

Chatten har varit öppen två timmar på kvällen på tisdagar och torsdagar. Telefonen 

har varit öppen två timmar på kvällen på tisdagar och två dagar i veckan på kontorstid. 

Tjejjouren har även stöttat tjejer via mejl och via möten på kontoret. Dock är det inte 

lika vanligt med den typen av kontakt.  

En del tjejer som hör av sig till oss hör bara av sig en gång medan andra är 

återkommande kontakter. Det samtalen handlar om skiljer sig mellan nya 

kontakter och återkommande kontakter. Samtalen med nya kontakter rör 

ofta ämnen som kroppen, ångest eller depression, relationer och sexuella 

övergrepp. I samtalen med de kontakter som är återkommande är de 

vanligaste ämnena suicid, självskadebeteende, relationer och sexuella 

övergrepp men även fysiskt och psykiskt våld och ångest eller depression är 

vanligt förekommande ämnen. Vi ser att behovet hos unga tjejer att ha någon 

att prata med är stort och många gånger är vi de första som får höra deras berättelse. Troligen får vi 

det förtroendet eftersom de är anonyma när de hör av sig till oss och eftersom vi inte har 

anmälningsplikt. Det gör oss unika jämfört med andra instanser för unga tjejer.  

Under året tog vi emot 485 stödsökande, varav 286 av dem var nya stödsökande. Många av de som 

hör av sig till oss gör det vid ett eller enstaka tillfällen, men vissa väljer även att ha återkommande 

kontakt. Ofta brukar de som har kontakt under längre tid att boka in tider då de mejlar, chattar eller 

pratar i telefon. Vad samtalen handlar om skiljer sig åt beroende på om det är en ny eller 

återkommande stödsökande. Samtal med nya stödsökande har till störst del handlat om relationer, 

psykisk ohälsa och kroppen. Med de återkommande stödsökande har samtalen främst rört psykisk 

ohälsa, relation och sexuella övergrepp.  

Det är tydligt att tjejer behöver någon att 

prata med, och det som skiljer Beata från 

andra instanser i Linköping är att 

stödsökande kan för stöd och stöttning 

utan att bli dömda. De får själva styra 

samtalet, och det finns inga krav på vad 

samtalet ska handla om. Därtill kan de vara 

helt anonyma, vilket gör att tjejer som 

annars inte vågat kontakta oss kan göra 

det. Ofta är jourtjejerna de första som får höra tjejernas berättelser, vilket tyder på att de har ett 

förtroende för verksamheten och de som är aktiva inom den. 
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6 UTÅTRIKTAT OCH OPINIONSBILDANDE ARBETE 

Ett av jourens mål är att öka allmänhetens kännedom om mäns våld och förtryck mot kvinnor, tjejer 

och barn, samt att informera om det arbete vi utför och vilket stöd vi kan erbjuda. Ett av 

tillvägagångssätten är att medverka i media och driva frågor och debatt, samt uppmärksamma aktuella 

händelser och synas under dagar som exempelvis Internationella kvinnodagen, 8 mars, samt 25 

november, FN:s instiftade dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.  

 

 

 

 

 

Jourens opinionsbildande och utåtriktade arbete påverkades 2021 en del av pandemin och de 

restriktioner som följt. Den största skillnaden i jämförelse med föregående år var dock att många 

föreläsningar kunde genomföras digitalt, tack vare att samhället i stort anpassat sig 

till pandemin och börjat arbeta mer med digitala verktyg. Jouren genomförde fler 

föreläsningar i jämförelse med föregående år. Sammanlagt föreläste personal från 

jouren vid 20 enskilda tillfällen i olika sammanhang.  Den 8 mars på internationella 

kvinnodagen anordnade Byrån mot diskriminering i Linköping en digital 

lunchföreläsning där personal från jouren pratade om pandemins påverkan på våld 

i nära relationer. Den 25 november uppmärksammades traditionsenligt med en 

ljusmanifestation på Stora torget i Linköping, med mycket hjälp av Olga Ottosson 

från Studiefrämjandet.  

Intresset för mäns våld mot kvinnor har varit stort under 

2021, inte minst i samband med att fem kvinnor blev 

mördade av en manlig partner eller tidigare partner under 

en period av tre veckor under våren. Detta skapade stor 

uppmärksamhet för frågan om mäns våld mot kvinnor 

både i media och inom politiken. Det medförde också att 

jouren fick göra uttalanden i media, samt att intresset för 

att engagera sig ideellt i jouren ökade.  

Många studenter på universitet och högskolor i Sverige har också visat intresse 

för att studera mäns våld mot kvinnor. I samband med det har många som 

skriver examensarbeten kontaktat jouren för att inhämta kunskap och 

erfarenheter utifrån vårt arbete. Vi har deltagit i flertalet intervjuer och 

enkäter i syfte att sprida kunskap och bidra till ökad förståelse om mäns våld 

och förtryck mot kvinnor. Många har också varit specifikt intresserade av hur 

pandemin har påverkat mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  

Under våren blev jouren inbjudna att utbilda chefer på hela SAAB-koncernen i 

Sverige. Detta resulterade i två föreläsningstillfällen med sammanlagt 550 åhörare. Även dessa 

föreläsningar hölls digitalt, vilket möjliggjorde att så många kunde delta. Föreläsningen spelades också 

in för att kunna visas för fler anställda på SAAB. Det är viktigt för oss att nå ut till företag och 
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organisationer inom mansdominerade yrken. Vi vet att fler kvinnor än män själva är benägna att söka 

upp information om oss, samt om frågor som rör mäns våld mot kvinnor i stort. Vi märker detta 

genom att det, i de allra flesta fall, är fler kvinnor än män som deltar under våra föreläsningar. Vi vet 

också att vi framför allt blir inbjudna att föreläsa på universitetsutbildningar inom kvinnodominerade 

yrken, så som sjuksköterskeprogrammet och socionomprogrammet. 

Sociala medier, som Facebook och Instagram, är också viktiga kanaler för vårt utåtriktade arbete. Där 

bedriver vi bland annat opinionsbildning, marknadsför grundutbildningen och annonserar lediga 

tjänster. Vårt viktigaste syfte med sociala medier är dock att nå ut till de kvinnor, tjejer och barn som 

är utsatta för våld och vill ha stöd. Vi önskar att nå ut till så många som möjligt med information om 

att vi finns. Trots att vi är en väletablerad verksamhet i Linköping och firar 40-årsjubileum 2022, är 

det tyvärr många som inte vet att vi finns och vad vi gör. 

En av de större aktionerna som genomfördes under året var den tysta manifestationen – Den andra 

pandemin. Manifestationen samordnades av Roks (Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer) och 

många kvinno- och tjejjourer över hela landet deltog. Natten till den 23 april ställde vi ut 

dockskåpsmöbler på olika platser i Linköping. Installationerna symboliserade inte bara hemmet, den 

plats där kvinnor, tjejer och barn blir utsatta för våld. De representerade även kvinnojouren och 

tjejjouren, trygga platser långt bort från mäns våld och förtryck. Manifestationen fick ett stort 

genomslag i sociala medier och i etablerad media runt om i landet. 
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7 BARNHJÄLTARNA 

Gruppen Barnhjältarna är till för att planera och utföra roliga aktiviteter för barn som bor eller har 

bott i våra hemliga boenden samt för barn vars mammor vi träffar i stödsamtal. Aktiviteterna syftar 

till att barnen ska känna att de har ett normalt liv och för att de ska få ha kul. Aktiviteterna fungerar 

även som en kontaktyta mellan mammorna där de får träffas och prata. Under verksamhetsåret 2021 

har barnhjältarna haft halloweenfest, besökt Fenomenmagasinet, spelat minigolf, haft sommarkalas, 

gått på bio, besökt höghöjdsbana, fikat, grillat, haft julfest samt deltat ut presentkort till Kolmården. 

På grund av att det har varit stor smittspridning av Covid-19 och restriktioner kring hur man kan 

umgås år 2021 har en del aktiviteter ställts in och ersatts med utdelning av presentpåsar till barnen 

fyllda med leksaker, fika och presentkort.  
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8 AVSLUTNING  

Varken 2020 eller 2021 blev som vi hade planerat eller hoppats, till följd av Covid-pandemin. 2020 

hittade vi lösningar och sätt att arbeta som följt oss in i 2021. Det har möjliggjort att grunden i vår 

verksamhet, stötta kvinnor, tjejer och barn, kunnat fortgå. Under året som gått har det blivit ännu 

tydligare hur viktig jourens roll är i samhället, både som stödverksamhet, fortbildare, opinionsbildare 

och samverkanspartner. Jouren besitter en otrolig kunskap i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, 

tjejer och barn, som vi gör vad vi kan för att nå ut med på olika nivåer i samhället.  

Jouren vill rikta den varmaste tack till de ideella, för det otroligt värdefulla arbetet ni har utfört under 

2021. Vidare vill vi tacka personalen på jouren för er uthållighet under året som gått. Vi vill även 

tacka Linköpings kommun för ett gott samarbete. Tack även till alla som har stöttat vår organisation 

på olika sätt. Tack! 

I backspegeln kan vi med stolthet se att vi har gjort allt vi kan för att upprätthålla och utveckla 

verksamheten, trots förutsättningarna pandemin skapat. Nu blickar vi framåt mot 2022! 

 


