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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. 2018 dödades 22 

kvinnor. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma.  Över hela världen är 

mäns våld ett hinder för kvinnor och barns mänskliga rättigheter 

Vi gör skillnad 
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Vårt uppdrag 

Hela samhället genomsyras av patriarkalt tänkande som i sin tur bidrar till och förminskar 

effekten av mäns våld mot kvinnor. Kvinnojouren Huddinge är en partipolitiskt och religiöst 

obunden ideell förening med spetskompetens inom detta område. I vårt uppdrag ingår att 

skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. Vi driver skyddat boende där vi 

bland annat. utför uppdrag i enlighet med Socialtjänstlagen, samt en öppen verksamhet där 

våldsutsatta kvinnor får stöd och rådgivningssamtal. Vi driver även opinionsbildande arbete 

om mäns våld mot kvinnor samt uppvaktar politiker och myndighetsutövare i frågor som rör 

jourens målgrupp. 

 

Utöver anställd personal finns det ett tjugotal aktiva volontärer. Verksamheten drivs ytterst av 

en ideell styrelse. Vi är anslutna till Unizon, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer 

i Sverige, som samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som 

arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. 

 

Årsmöte 2019 
Kvinnojouren fyllde 35 år i november 2018. Detta uppmärksammade vi genom att bjuda på en 

lättare måltid, visa ett bildspel över olika aktiviteter, som vi deltagit i under året samt lyssna 

på musik och sång. Vid årsmötet bytte vi namn till Kvinnojouren Huddinge och gjorde vissa 

justeringar i våra stadgar. 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda möten, varav ett konstituerande 

möte samt två planeringsmöten tillsammans med de anställda. 
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Medlemmar 
Kvinnojouren Huddinge hade vid årets slut 103 medlemmar. 
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Verksamhetsplan 2019 
Det övergripande målet är att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld genom att stötta, 

skydda, stärka och utveckla kvinnor och deras barn och flickor som blir, eller har blivit utsatta 

för mäns våld. Att arbeta våldsförebyggande och genom att påverka politiker, myndigheter 

och samhället i stort. Att bryta patriarkala strukturer genom att föreläsa om mäns våld mot 

kvinnor. Att informera om vår verksamhet och den hjälp vi erbjuder.  

 

Projektmedel från Socialstyrelsen har gjort det möjligt för oss att under det gångna året 

uppfylla de mål vi satt upp. Hur vi uppfyllt målen framgår av denna berättelse. 

 

Mål 1 Stötta, stärka och utveckla våldsutsatta kvinnor och deras barn. 

• Rådgivning enskilt och via telefon.  

• Samtalsstöd enskilt och i grupp. 

• Följa med och stödja kvinnor i kontakter med myndigheter och annat praktiskt stöd. 

• Stärka utsatta kvinnors självkänsla genom kursen ”Var god ta plats”.  

 

Mål 2 Våldsförebyggande arbete och opinionsbildning. 

• Ny hemsida. 

• Informationskampanj genom filmer. 

• Debattartiklar. 

• Kampanjer via facebook, instagram och blogg. 

• Föreläsningar om mäns våld mot kvinnor och vår verksamhet. 

 

Mål 3 Kvalitetsarbete och rutiner 

• Ekonomiadministration, Visma 

• Mallar, blanketter och checklistor 

• Intyg 

• Journalföring, genomförandeplaner 

• Säkerhets- och andra rutiner 

• Informationsmaterial 

• Informationsmöten till volontärer 

• Intranät  

• Kommunikationsplan för sociala medier 2019 

 

Opinionsbildning, manifestationer, sociala medier och kommunikation 
En kommunikationsplan godkändes av styrelsen i januari 2019. 

 

Kvinnojouren har lanserat en ny hemsida. Syftet är att informationen ska vara informativ och 

lättillgänglig. Vi har valt en responsiv design vilket innebär att vår webbplats har byggts så att 

den automatiskt skalas om beroende på vilken mobil enhet man använder. Vi vill 

 

• att stödsökande, allmänheten, myndigheter, och politiker snabbt och enkelt ska finna 

den information de söker, 

• att man på ett enkelt sätt ska kunna ställa en fråga, kunna anmäla sig till samtalsstöd, 

volontärutbildning eller annat,  
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• att den är opinionsbildande och att man som besökare ska kunna hitta aktuella nyheter 

och events som rör vår verksamhet, 

• att alla som arbetar aktivt i kvinnojouren ska ha ett eget användarid och lösenord till 

intranätet via inloggning och tillgång till policydokument, ordförandebrev, kalender 

där man skriver in jourtjänstgöring, policydokument etc. 

 

I vårt våldsförebyggande arbete har vi under året tillsammans med ett produktionsbolag, TTV, 

tagit fram underlag för en kampanj i sociala medier. Vi ska göra filmer som manar till 

förändring. Genom filmerna vill vi att tittarna ska få upp ögonen för mäns våld mot kvinnor 

och barn. Vi vill synliggöra förövaren och ställa honom till svars för det han har gjort och 

lägga ansvaret där den hör hemma. 

  

Kampanjen startar den 8 mars 2020 med tre korta filmer som släpps med en veckas 

mellanrum. I anslutning till BRÅ:s rapport om dödligt våld som kommer den 31 mars lanserar 

vi ytterligare en film. På Huddingedagen kommer vi att anordna ett event där man kan se en 

film via VR-teknik, det vill säga man får sätta på sig ett par VR-glasögon och vara ett barn 

som bevittnar våld i det egna hemmet. Slutligen släpper vi en lite längre informationsfilm 

under politikerveckan i Almedalen som i nuläget har arbetsnamnet ” I have a dream”.   

 

En broschyr riktad till kvinnorna i det skyddade boendet ”Till dig som bor hos oss” har tagits 

fram. Broschyren innehåller all information kvinnorna behöver under tiden de bor hos oss. 

Denna broschyr liksom övrigt informationsmaterial samt delar av hemsidan har översatts till 

arabiska, engelska, spanska, och turkiska. 

 

Den 19 januari deltog Kvinnojouren Huddinge i Women´s March. Årets tema var “End 

Violence Against Women”. 

 

 
 

 

En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid, enligt WHO.  Allt för ofta normaliseras 

våldet och förblir ostraffat. Oavsett form och oavsett plats på jorden, måste våldet 

upphöra. Förutom det direkta våldet finns också institutionellt, indirekt våld mot 

kvinnor som ofta är sanktionerat av stater. Det är sociala normer, institutionella 

metoder och kulturella värderingar som straffar eller begränsar kvinnor  under hela 

deras liv. Handikappade och rörelsebegränsade kvinnor är extra drabbade av våld.  
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Den 25 maj deltog Kvinnojouren i Huddingedagen 2019. Vi berättade om mäns våld mot 

kvinnor, om vår verksamhet samt delade ut broschyrer. Många uttryckte sin uppskattning för 

det fina arbete vi gör och en del önskade bli stödmedlemmar. Det var också flera som vill 

höra mer och frågade vad som krävdes för att arbeta som volontär hos oss.  
  

Den 7 september deltog Kvinnojouren i ”En dag i Flemingsberg”. Tyvärr var inte 

arrangemanget lika välordnat som tidigare år och antalet besökare färre. Men många kom 

fram och ville höra mer om vår verksamhet samt ta emot broschyrer. Flera önskade bli 

stödmedlemmar. 

 

Den 18 oktober deltog vi i Huddinge kommuns demokratidagar. Under en eftermiddag 

anordnade vi ett antal seminarier under temat ”Demokrati – Våld – Förändring”. Anna H 

Slevin berättade om vår verksamhet och Lotta Molander Shanti om hur vi arbetar med barnen, 

Magnus von Campenhausen, Manscentrum berättade om hur de arbetar med förövare och 

barn varefter Advokat Tove Sander talade om vårdnadstvister. Eftermiddagen avslutades med 

en föreställning med Lill Marit Bugge, Nervösa Damteatern med ängslig herre. 

 

Den 25 november deltog kvinnojouren i en ljusmanifestation på Medborgarplatsen i 

Stockholm med anledning av den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Den instiftades 

av FN:s generalförsamling år 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av 

våld mot kvinnor. I resolutionen slog man fast att våld mot kvinnor är ett hinder för 

jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. 
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Kvinnojouren har under året beslutat att satsa på framför allt facebook, instagram och twitter 

framför bloggen som hade totalt sex inlägg under de fyra första månaderna. Instagram 

startades i april och vi hade vid årets slut 221 följare.  

 

På twitter har antalet följare ökat från 125 2018 till 136 2019. På facebook har antalet följare 

ökat från 406 2018 till 445, Bild 1.  

 

 
Bild 1    Facebook 

 
 

 

Tygkassar med vår logotype har tagits fram, vi har valt en modell som går att vika ihop och ha 

i fickan eller handväskan. Vi har även låtit göra brickor med vår logotype, avsedda som gåvor 

i stället för blommor. 

 

Utveckling och kvalitetssäkring 
Under året har vi fortsatt att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Detta har varit möjligt 

genom projektmedel från Socialstyrelsen. Vi har anställt en administratör på heltid och 

beslutat behålla denna tjänst tills vidare. Vi har ökat anställningstiden till heltid för våra två 

kommunanställda. För att fortsatt kunna hålla en hög kvalitet och utveckla verksamheten har 

vi sökt projektmedel för åren 2020 och 2021. 

 

Vi har fortsatt arbetat med att tydliggöra de anställda och volontärernas roller. Det har 

inneburit att kvinnor och barn fått ökat stöd och hjälp samt att vi kunnat utöka aktiviteter för 

våra boende. Volontärerna känner att de har meningsfulla arbetsuppgifter och en rimlig 

arbetsbörda samtidigt som de anställda har kunnat utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. 

 

Vi har utvecklat ett miljöterapeutiskt arbetssätt, där vi utgår från varje kvinnas och barns 

behov och möjligheter. Vi vill verka för att kvinnor och barn ska utveckla sin förmåga att 

hantera vardagen och vara en del av samhället. Genom ett miljöterapeutiskt arbetssätt som 

grund försöker vi öka kvinnornas förmåga till aktivering och engagemang i sin egen vardag. 

Vi vill medverka till att varje boende ska finna trygghet och få en tydlig struktur i sin vardag 

för att därigenom kunna skapa sig en framtid fritt från våld.  
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Kvinnojouren har lanserat en ny hemsida. Syftet är att informationen ska vara informativ och 

lättillgänglig. I stället för Dropbox kommer all information som riktar sig till aktiva i 

kvinnojouren att finnas på Intranätet. 

 

Säkerheten för våra boende, anställda, volontärer och besökande är viktig.  Vi ser regelbundet 

över, och ändrar vid behov våra ”Rutiner Hot och Våld”. Information om hur man skall 

förhålla sig om brand uppstår i husen lämnas till våra boende och finns i skriftlig form i varje 

lägenhet. Under året har vi även stärkt det fysiska skyddet genom att se över alla dörrar och 

vid behov ersätta dem med säkerhetsdörrar. Ingenstans i boendena eller lokalerna framgår att 

kvinnojouren har lokaler i husen. Insynsskydd har satts in vid behov. Kaffe- och vattenkokare 

och samtliga spisar har försetts med timer, m.m.. Kvinnorna i det skyddade boendet 

informeras om vad som gäller under vistelsen hos oss och om konsekvenserna om de bryter 

mot reglerna 

 

Jourverksamhet 
Vi har ett 20-tal volontärer, som bidrar till att vi kan ge kvinnor och barn i vårt skyddade 

boende extra stöd och hjälp. Våra volontärer, har med sina kvalificerade och skiftande 

kompetenser, stor erfarenhet av att arbeta med både med barn och vuxna. De är eller har varit 

personalchefer, lärare, arbetat om inom BUP, socialtjänsten, jurister, arbetat inom, 

sjukvården, m.m..  

 

Under året har jourverksamheten, måndagar 18.00 –  20.00 och lördagar 10.00 –  12.00 

utvecklats. En av våra anställda skriver en ”fredagsrapport”, detta ger volontärerna bra 

information om vad som händer i våra boenden.  I stället för att besöka det skyddade boendet 

kommer kvinnor och barn till vårt sammanträdesrum. Detta ha gett oss möjlighet att anordna 

olika aktiviteter och ta upp aktuella ämnen. 

Fler volontärer än tidigare deltar vid varje jourtillfälle.  Förändringen av jourverksamheten har 

tagits emot positivt både av våra boenden och av volontärerna.  Ytterligare utveckling av 

jourverksamheten planeras. Vi vill gärna att även kvinnor från den öppna verksamheten skall 

få möjlighet att delta i denna verksamhet. 

 

En 10-veckors volontärutbildning startade den 28 februari och avslutades den 9 maj. Nio 

personer deltog i utbildningen. En av våra anställda, som är särskilt utbildad av Unizon, höll i 

utbildningen. Utbildningen har hög kvalitet och ger deltagarna en bra grund för det 

kommande arbetet som volontär hos oss.  I utbildningen ingår bl.a. ”Våldets mekanismer”, 

”Responsed based practice (motstånd/språket), ”I skuggan av våldet, barnen på jouren”, 

”pornografins utbredning”. Vid avslutningsträffen deltog aktiva volontärer, detta gav 

deltagarna i utbildningen en möjlighet att lära känna dem och ställa frågor. 

 

En gång i månaden har obligatoriska volontärsträffar för alla aktiva inom Kvinnojouren 

genomförts. Det är ett viktigt forum för information och diskussioner samt vidareutbildning, 

där anställda och aktiva får tillfälle att träffas, lära känna och stötta varandra samt komma 

med idéer om verksamheten. En återkommande punkt på dagordningen är säkerheten vid 

jouren.  

 

Volontärerna har, när behov uppstått, fått handledning av en av våra anställda.  
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Skyddat boende 
Det skyddade boendet samt stödet till kvinnor och barn är den viktigaste delen i vår 

verksamhet. Vi kan ta emot sex kvinnor och deras barn i två lägenheter. Boendet innebär 

självhushåll och eget rum. Kvinnorna delar bostaden med två andra kvinnor och barn.  

Vi tar dessutom emot en kvinna och hennes barn i en egen lägenhet. Detta gör det möjligt för 

oss att även ta emot pojkar över 12 år.  

 

När en kvinna placeras i vårt skyddade boende får hon två kontaktkvinnor. Dessa kvitterar ut 

telefoner, som används i kontakter mellan dem och de boende. Under året har nya telefoner 

införskaffats för detta ändamål. 

De anställda sköter kontakter med socialtjänsten, utser kontaktkvinnor och ger vid behov stöd 

och fördjupade samtal. Volontärerna hjälper kvinnorna med praktiska uppgifter och följer 

med vid rättegångar, myndighetsbesök, m.m.  

Varje kvinna är unik och behovet av hjälp varierar. Vi utgår alltid från kvinnans behov när vi 

planerar stöd och hjälp. I vissa fall räcker det med ett par samtal om regler för boendet, planer 

för framtiden m.m. medan andra kvinnor behöver mycket stöd och hjälp. 

Kvinnorna erbjuds stödsamtal, dessa kan vara av informerande, rådgivande, utforskande eller 

bearbetande karaktär. Vi tror alltid på kvinnans berättelser om våldet. Vårt förhållningssätt 

bygger på att lyssna, utforska motstånd, avlasta skuld och skam och stärka resurser. Arbetet 

kan ibland bli tungt men är också mycket intressant och stimulerande.  

Samtliga barn får, utifrån deras ålder och speciella behov, särskilt stöd och hjälp. Vi följer upp 

hur barnen mår ger dem information och möjlighet att berätta om sina upplevelser. Yngre 

barn får ofta information och stöd under tiden vi leker med dem. Med äldre barn kan vi ha 

samtal med barnet samtidigt som vi ritar, pysslar eller spelar spel. Vi använder pedagogiska 

material, såsom känslokort, dockor, spel, m.m.. 

Under året har lägenheterna i det skyddade boendet målats om. Nya möbler, och textilier har 

köpts in. Vi har dessutom köpt fler kylskåp, vilket gett de boende mer plats att förvara sin 

mat. 

 

Under 2019 har 29 kvinnor (varav 11 från Huddinge) och 17 barn bott i våra lägenheter under 

varierande tidslängd. Sammanlagt blir det 1 841 nätter för kvinnor och 876 nätter för barn, 

Bild 3, 4, 5.  
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Bild 3    Kvinnor och barn i det skyddade boendet under de senaste 10 åren  
  

 
 

   

 

Bild 4    Kvinnor totalt, respektive från Huddinge kommun, i det skyddade boendet under senaste 10 åren 

 

  
 

 

 

 

Bild 5    Boendenätter för kvinnor respektive barn i det skyddade boende under de senaste 10 åren 
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Under det gångna året har vi haft lediga platser endast under kortare perioder. Huddinge 

kommun har berättat att de har en ansträngd ekonomi, liksom övriga kommuner i landet, och 

därför är restriktiva med placeringar på skyddat boende. När de gör placeringar i skyddat 

boende skall tiden för boendet vara så kort som möjligt. Vi beklagar detta då en placering på 

vårt skyddade boende är mycket bättre för kvinnor och barn än ett alternativt boende, på 

vandrarhem eller hotellboende. Hos oss får kvinnor och barn kvalificerat samtalsstöd och 

hjälp och stöd med praktiska saker, de får också stöd vid rättegångar och andra 

myndighetsbesök. Vi stärker även kvinnornas självkänsla och ger dem verktyg för att de, när 

de lämnar det skyddade boendet, ska kunna gå vidare till ett nytt och bättre liv utan våld. 

Boendet i vårt skyddade boende, för Huddinge kommun, är dessutom billigt i jämförelse med 

många andra boendeformer, vilket framgår nedan. 

 

När det gäller samtalsstöd i den öppna verksamheten är det fortsatt ett stort tryck. Många kan 

ordna sitt boende själva, men behöver stöd att bearbeta och förstå det de gått igenom för att 

kunna gå vidare med sina liv.    

 

Boendekostnaden för kvinnor från Huddinge och även andra kvinnor som betalar själva är 

under första månaden 70 kronor, andra månaden 100 kronor och därefter 120 kronor per natt. 

För kvinnor från andra kommuner är motsvarande kostnad 700 kronor, 1 000 kronor samt 1 

200 kronor per natt. 

 

Aktiviteter för de boende 
Aktivitetsgruppen har anordnad flera aktiviteter för kvinnor och barn. De har vid några 

tillfällen tillsamman med kvinnorna köpt in, förberett och lagat middagar. Det har resulterat i 

trevliga kvällar med goda måltider där kvinnor i vårt skyddade boende, deras barn och 

volontärer deltagit. Förutom besök på Skansen har en rundtur i Gamla stan företagits, som 

avslutades med ett kondisbesök. Höstens aktiviteter slutade med besök på julmarknaden i 

Gamla stan. Samtliga aktiviteter har uppskattats av våra boende, många hade tidigare varken 

varit på Skansen eller i Gamla stan. 

 

Varje onsdag kan de som vill delta i olika friluftsaktiviteter, såsom promenader eller lättare 

gymnastik i cirka 45 minuter. 

 

Varje måndag hade de anställda husmöten med de boende. Det är ett tillfälle för 

informationsutbyte men även för de boende att lära känna varandra. Vid årets sista husmöte, 

den 16 december, anordnades julfirande med lussebullar och pepparkakor samt utdelning av 

julklappar.  

 

Den 18 december samlades kvinnor, barn, volontärer och anställda till en gemensam 

julmiddag på en restaurang, vilket uppskattades av samtliga.   

 

Kvinnorna  

När en kvinna skrivs in i vårt skyddade boende informeras hon om vad som gäller vid 

boendet. Hon får en broschyr ”Till dig som bor hos oss”, i den återfinns också information om 

vad som gäller vid boendet hos oss och om vad som gäller vid utflyttningen.  

 

Tillsammans med socialtjänsten gör våra anställda upp en plan för varje kvinna. Det är viktigt 

att det är tydligt vem som gör vad och att kvinnan är införstådd med de åtgärder som planeras. 
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En av våra anställda har regelbundna krisbearbetningssamtal med de kvinnor som har behov 

av detta. Kvinnor behöver mycket hjälp och stöd för att hantera sina trauman samtidigt som 

de ska vara bra mammor till sina barn som också ofta är traumatiserade efter att ha bevittnat 

våldet mot mamman och/eller att själva ha utsatts för våld. Under året har det gällt 29 kvinnor 

vid 138 tillfällen. 

 

Barnen 

Alla barn som kommer till vårt skyddade boende får individuella inskrivningssamtal. Syftet är 

att ge barnen en sammanhangsförklaring, som gör vardagen på jouren begriplig. ”Var är jag\” 

”Varför” ”Vad kan jag förvänta mig av vistelsen här?” ”hur länge”? ”vad händer sedan?” Vi 

kanske inte kan svara på alla frågor, men vi kan ta upp dem i samtalet och gå igenom vad vi 

vet och vad vi inte vet samt öppna för att barnen kan ställa egna frågor om sådant man kan 

undra över när man kommer till en ny plats.  

 

Barnen får också en egen broschyr ”Välkommen till Kvinnojouren”. I den kan de läsa om 

vilka som bor hos oss, hur länge man bor hos oss, om barnkonventionen, m.m. Det finns även 

sidor där barnen själva kan berätta, rita och måla. 

 

Det är svårt för barnen att lämna sitt hem, sin egen säng, leksaker och allt annat som ger 

trygghet. Det är också svårt för barnen att behöva lämna förskola eller skola. Vi försöker 

därför göra tillvaron så bra som möjligt och ordnar därför olika aktiviteter för dem.  

 

Den 6 december fick vi en mycket uppskattad julgåva från Huge bostäder. I stället för att ge 

julgåvor till personalen skulle de skänka  pengar till en organisation i Huddinge kommun, som 

arbetar med sociala frågor. Efter omröstning bland personalen var det vi som blev de lyckliga 

mottagarna. Pengarna kommer i första hand att gå till barnen i vårt boende, vi vill ge dem 

möjlighet att uppleva roliga saker under sin vistelse hos oss. En del av pengarna kommer även 

att gå till informationskampanjen i sociala medier. 

 

 

 
 

 

Den 8 augusti besökte kvinnor och barn tillsammans med några volontärer Skansen. Det var 

en uppskattad utflykt med besök i Akvariet och Lill-Skansen för att inte tala om alla 

spännande djur och intressanta hus att titta på, både fika och lunch ingick i besöket. Dagen 

avslutades med en promenad i Stadskvarteren och en tur med Bergbanan.  
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Alla barn i det skyddade boendet, d.v.s. tre till 18 år ges bearbetande stödsamtal med syfte att 

ge hopp, hopp om förändring, verktyg att hitta förhållningssätt som är till hjälp för dem i 

svåra situationer, ge kunskap, sådan kunskap som att; ”Det är inte ditt fel” ”Du är inte ensam” 

”Det finns hjälp att få”. De metoder vi använder är en utveckling av CAP (Children are people 

too) och Antonovskys KASAM (Känsla av sammanhang). Vi erbjuder också ”Trappan-

samtal”.  Leka, rita och måla är hjälpmedel i samtalen, liksom ett brett utbud utav barnböcker, 

där innehållet kan handla om våld och hot i familjen samt konsekvenserna av detta för barnen. 

Barnen kan känna igen sig och ges ett sammanhang, som ökar lusten att berätta och tala om 

vad de varit med om. För de allra minsta barnen, 0– två år, kan en vänlig röst, en sång eller 

lugnande beröring vara till stöd och hjälp.  

Under det gångna året har 76 stödsamtal hållits med barn. Bild 6. Under 2019 har dessutom 

38 aktiviteter till stöd för barn genomförts, detta för att mammorna ska kunna medverka i 

möten där det inte är lämpligt att barnen deltar eller när mamman fått särskilt samtalsstöd för 

att bearbeta det hon gått igenom.  

Vi har ett särskilt barnrum, som är anpassat för att kunna erbjuda både lek och bearbetande 

samtal för såväl boendebarn som barn utifrån.   

 

Bild 6   Bearbetande stödsamtal, Trappan- eller annan metod under de senast 10 åren  

 
 

 

 

Till nyinflyttade barn ges ett gosedjur eller något annat beroende på barnets ålder. När man 

flyttar ut gör man ett avslut som markerar att något nytt tar vid. Avslutningen ser lite olika ut 

beroende på ålder men syftet är detsamma, att ge barnen en sammanhangsförklaring och få 

göra ett avslut av tiden här och förbereda för det nya som kommer.  

Mammor och barn visas också på möjligheterna att delta i Öppna Förskolans verksamhet, och 

Svenska kyrkans olika aktiviteter för mammor och barn, till exempel den årliga 

julgransplundringen.  

Råd och stöd 
Kvinnor, både de som bor hos oss och de som har bott hos oss tidigare, samt kvinnor i den 

öppna verksamheten behöver ofta råd och stöd. I år har det gällt ca 60 kvinnor vid 547 

tillfällen, Bild 7. 
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En av våra anställda, som är särskilt utbildad för att föra fördjupade samtal med kvinnorna, 

har enskilda samtal och samtal i grupp. Till samtalen i grupp inbjuds kvinnor som antingen 

bott i vårt skyddade boende eller som har haft enskilda samtal med en av våra anställda i vår 

öppna verksamhet.  

 

Behovet av samtalsstöd i den öppna verksamheten från kvinnor, tjejer samt barn har ökat 

markant sedan 2015. Många behöver ett antal samtal för att bearbeta det de gått igenom. På 

grund av språksvårigheter behöver vi ofta anlita tolk vilket komplicerar situationen. 

 

Även män som utövat våld har hört av sig och bett om hjälp att förstå och förändra sitt 

beteende. En av våra anställa har kompetens när det gäller att samtala med män, vilket gjort 

det möjligt för oss att ta emot män i samtal. Under 2019 har tre män kommit på samtal. 

 

Utöver enskilda samtal har vi under hösten haft gruppsamtal. En grupp med sju deltagare 

träffades under höstterminen vid tio tillfällen. 

 

 

 

 

 

 
Bild 7   Råd och stöd genom samtal under de senaste 10 åren 

  
 

 

Anställda  
Kvinnojouren har två anställda via Huddinge kommun, båda anställda 75 % vardera. Genom 

projektmedel har vi ökat deras anställningstid till heltid under det gångna året. Genom 

projektmedel har vi dessutom anställt en person på heltid, denna anställning har vi beslutat att 

behålla tills vidare.  

 

Våra anställda har hög kompetens vad gäller mäns våld mot kvinnor och med att arbeta med 

barn. En av våra anställda har lång erfarenhet och utbildning i att föra samtal med kvinnor och 

barn, som har utsatts för våld men även i samtal med förövare.  

 

Att ha anställda är nödvändigt för att verksamheten skall fungera professionellt och för att vi 

skall ha kontinuitet i arbetet. Det är viktigt att kontoret är bemannat under dagtid. Utsatta 

kvinnor, liksom myndigheter ringer oftast under dagtid.  
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För att stärka vår kompetens i bearbetande samtal har två av våra anställda vidareutbildat sig i 

samtalsmetodik, en i en kurs som riktar sig mot våldsutsatta och en i en kurs som riktar sig 

mot förövare, Båda utbildningarna omfattade fyra dagar. 

 

De anställda har haft regelbunden handledning ledd av en extern person. 

 

Studieverksamhet och information 
Genom att kontinuerligt delta i olika utbildningsinsatser och seminarier håller de aktiva sig 

uppdaterade och informerade om samhällsförändringar och övrig utveckling inom vårt 

verksamhetsområde.  Alla aktiva uppmanas och uppmuntras att vidareutbilda sig, det bidrar 

till Kvinnojourens utveckling och till att vi kan möta behövande kvinnor och barn på bästa 

sätt.  

 

För aktuell information om verksamheten vid Kvinnojouren hålls obligatoriska volontärträffar 

en gång i månaden. Vid behov anordnas särskilda utbildningstillfällen till vilka även 

utomstående kan bjudas in t.ex. socialsekreterare, sjukvårds- och skolpersonal, m.m.  

 

Konferenser/utbildningar under året där volontärer och/eller anställda deltagit:  

• 21 januari: ”Ingen kommer at märka om jag dör”. En film gjord av socionomen Linn 

Moser Hällen och som bygger på vittnesmål från kvinnor som har levt med en 

våldsam man. Nio skådespelare återberättade de våldsutsatta kvinnornas egna ord om 

det helvete de hade genomlevt och överlevt. Syftet med filmen var att öka kunskapen 

om våld och dödligt våld i nära relationer. Efter filmen följde en paneldebatt. Alla i 

panelen var eniga om att det fortfarande råder stor okunskap kring mäns våld mot 

kvinnor. Mer borde göras på nationell nivå för att höja kunskapen inom alla 

kommuner. Det behövs fler modiga personer som tar ställning i varje kommun. Man 

måste tro på kvinnornas berättelser, idag tas större hänsyn till förövaren än till de 

våldsutsatta kvinnorna och barnen. Det är dags att flytta fokus på förövaren, fråga 

honom om våldet, ställa honom till svars. Det är dags att kriminalisera kvinnohat. Det 

ska inte vara möjligt för en pappa som mördat barnens mamma att få fortsatt vårdnad 

om dem. 

• 12 februari samt 16 december: Advokatbyrån  Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB. 

Juridik kring mäns våld mot kvinnor, vad händer för en våldsutsatt kvinna från 

polisanmälan till rättegång. 

• 16 -17 februari: Unizons Inspirationshelg. Könsmaktsperspektiv på psykisk ohälsa. 

• 19 februari: Uppstart av Mansjourens projekt Fristad-en stad fri från våld. 

• 4 februari: IT-konferens om säkerhet framförallt mobil/data säkerhet.  

• 8 mars:  Samverkansprojekt mellan Huddinge kommun och Kraftbyrån. ”Vad händer 

efter #metoo”.  Unizon talade, Kraftbyrån höll en föreläsning om porren och dess 

skadeverkningar.  

• 8 april: Konferens om våld i ungas parrelationer. 

• 13 – 4 april: Unizons kongress i Lund. 

• 26 april: Botkyrka kvinnojour. Föredrag av advokat Tove Sander.   

• 15 maj:  Unizon Konferens om Jourernas framtid. 

• 3 juni: Dödsorsak kvinna. 
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• 13 september: Länsstyrelsen i Stockholms län, Intersektionella perspektiv på våld i 

nära relationer. 

• 20 – 22 september: Nordiska Kvinnor Mot Våld i Köpenhamn. Tema: Barn och 

kvinnojourernas behov. 

• 24 september: Cirkelledarutbildning i ABFs regi. 

• 23 – 24 november Unizons ordförande- och ledarskapskonferens i Stockholm. 

• 25 november: Framtidens sociala medier. 

Ovanstående är de utbildningar, m.m. som finns registrerade, men vi vet att volontärer även  

deltagit vid andra informationstillfällen, föreläsningar och utbildningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externa informationsinsatser  
Information om mäns våld mot kvinnor, lagar i Sverige kopplade till kvinnors rättigheter och 

om vår verksamhet, m.m. har lämnats: 

• 14 januari: Två grupper SFI studerande i Skärholmen. 

• 14 januari : Lernia Skärholmen, fyra grupper. 

• 29 januari:  SFI studerande i Skärholmen i Röda Korsets regi.  

• 26 februari: Huddinge kommun, familjerätten. 
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• 6 maj: Sjuksköterskestuderande Röda korset och två socionomstudenter. 

• 10 maj: Polisaspiranter från Polishögskolan. 

• 8 maj: Sjutton kvinnor, som under ett år läser svenska  på SKY, Svenska för kvinnor 

med inriktning yrkesutbildning i Huddinge kommun. 

• 10 oktober: Studiebesök från Lidköpings kvinnojour. 

• 21 oktober: Studiebesök från Södertörns högskola, studenter från Indien. 

• 27 november: Huddinge sjukhus, gynmottagningen avdelning 67 och gynakuten 

avdelning 69. Förutom information fick de verktyg för att kunna ställa frågor till  

kvinnor som de misstänker är eller har varit utsatta för våld och hur de går vidare. 

• 28 november: En projektledrare och en kurator från Komvux i Huddinge kommun fick 

förutom information verktyg för hur de skall prata med kvinnor som har blivit 

våldsutsatta. 

• 2 december: Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen,  SFI-elever. 

• 20 december: Polisaspiranter från Polishögsklan. 

Konferenser/utbildningar under året där våra anställda medverkat:  

• VT 2019: Volontärutbildning v 9 – 19. 

• VT 2019: Kurs Var god ta plats Södertälje kvinnojour, 10 veckor. 

• 8 mars: Workshop Var god ta plats i Haninge kulturhus för 30 personer. 

• 12 mars: Botkyrka kvinnojour, information om Var god ta plats.  

• 4 april: Utbildning för Kriminalvården, som ville förbättra sitt bemötande bland sina 

anställda. 

• 8 april: Föreläsning Kvinnojouren Täby-Daderyd. 

• 11-12 maj: Volontärutbildning för Unizon. 

• HT 2019: Kurs Var god ta plats ABF Huddinge. 

• HT 2019: Samtalsgrupp för sju deltagare, 10 tillfällen x 1,5 timme. 

• 23 september: Öppen föreläsning för cirka 20 personer om Var god ta plats, Café 

Garbo i Tumba inbjudan via Botkyrka kvinnojour. 

• 4 oktober: Information om ”Var god ta plats” till en grupp SFI studerande, som efter 

ett års utbildning ska välja om de ska utbilda sig till undersköterskor, barnskötare eller 

för arbete i storkök. 

Övriga utvecklingsinsatser 
• En anställd har ingått i en tankesmedja med sex jourer på Södertörn. 

• En anställd har deltagit i ett nätverksarbete, initierat av Unizon, med syfte att stärka 

barnens rättigheter i våra skyddade boenden. Deltagarna har bland annat samlat och 

dokumenterat olika kompetenser, metoder och delgett varandra material till hjälp i 

arbetet med barn. Målet är att, oavsett var barnet placeras,  alla ska tillämpa samma 

metoder och rutiner för att ge barn det mottagande, stöd och hjälp som barn behöver.  

• En anställd har medverkat vid framtagandet av Metodstöd PRATA med BARN som 

skapats av Fou Södertörn i samarbete med socialarbetare i Huddinge och Nacka 

kommuner. 
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• En anställd har, tagit fram ett effektivt verktyg, ”Var god ta plats – Självkänsla 365”, 

för att medvetandegöra och förändra en kvinnas kroppsspråk. Det är en tioveckorskurs 

med mål att deltagarna i vissa givna situationer ska kunna mobilisera ett starkt, 

kraftfullt kroppsspråk samt på sikt få en bra självkänsla. Kurser har under året hållits i 

Södertälje och i ABF Huddinge. Intresset för kursen är stort och information om den 

har lämnats vid ett antal tillfällen. Recensionerna från kursen är mycket positiva. 

Ekonomi 
Förutom Huddinge kommuns bidrag till vår verksamhet har vi medlemsavgifter, 

boendeintäkter och gåvor. 

Under året har vi fått projektmedel från Socialstyrelsen. 

Från Huge bostäder fick vi en julgåva, pengarna kommer att gå till aktiviteter för barnen samt 

till informationsinsatser. 

Kollektmedel från Huddinges församlingar används till barnverksamheten. 

Intäkter från Lotta Molander Shantis medverkan i Unizons konferenser.  

 

Slutord 
Vi har tydliggjort de anställda och volontärernas roller. Det har inneburit att kvinnor och barn 

fått ökat stöd och hjälp och att vi kunnat utöka aktiviteter för våra boende. Vi har utvecklat 

jourtjänstgöringen, som blivit mer innehållsrik där aktuella frågor tagits upp. Volontärerna 

upplever att de har meningsfulla arbetsuppgifter och en rimlig arbetsbörda samtidigt som de 

anställda har kunnat utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. 

 

Vi har utvecklat ett miljöterapeutiskt arbetssätt, där vi utgår från varje kvinnas och barns 

behov och möjligheter. Vi vill verka för att kvinnor och barn ska kunna utveckla sin förmåga 

att hantera vardagen och var en del av samhället.  

 

I vårt våldsförebyggande arbete har vi tagit fram underlag för en kampanj i sociala medier. Vi 

vill synliggöra förövaren och ställa honom till svars för det han har gjort och lägga ansvaret 

där den hör hemma. Vi har dessutom lanserat en ny hemsida. Syftet är att informationen ska 

vara informativ och lättillgänglig.  

 

Vi riktar ett särskilt tack till våra anställda och volontärer som genom sitt arbete medverkat till 

att vi har en bra arbetsmiljö, där kvinnor och barn får professionell hjälp och stöd.  

 

Vårt samverkansavtal med Huddinge kommun gäller tills vidare. Vi konstaterar att vårt 

samarbete med framförallt Enheten mot våld i nära relationer men även med övriga enheter 

inom socialförvaltningen som berör vår verksamhet, är mycket gott. 

 

Det goda samarbetet med Huge bostäder AB har fortsatt. Därigenom har vi möjlighet att i viss 

mån rekommendera kvinnor som vi bedömer kapabla att sköta ett eget boende. De kan på det 

sättet ganska snabbt få möjlighet till ett självständigt liv och komma ut i samhället. 

 

Slutligen och inte minst vill vi tacka våra gåvo- och bidragsgivare som ger oss möjlighet att 

fortsätta vårt viktiga arbete med att hjälpa många utsatta kvinnor och deras barn. 
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Huddinge den 10 februari 2020  

 

 

 

………………………………… ………………………………………… 

 Anna H Slevin                      Madeleine Svensson 

 

 

………………………………… ………………………………………….   

Inger Agdahl   Sirkka-Liisa Candreus 

 

 

………………………………… ………………………………………….. 

Birgitta Sandin  Vibeke Jörgensen 

 

 

………………………………… 

Annika Gärder av otillräcklighet inför sina egna eller barnets 
förväntningar. Det kan även finnas funderingar om samtalet 
verkligen handlat om rätt saker?  
 

med barn inom socialtjänsten. Här får du svar på vanliga 
funderingar som socialarbetare har om barnsamtal  samt 
konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas 
både individuellt och i arbetsgrupper.   
 

Metodstödet är framtaget med vetskapen om att det finns 
många inom socialtjänsten som känner osäkerhet inför att 
prata med barn. Det kan finnas en oro för att  samtalet ska 
göra saker värre för barnet, eller en känsla av otillräcklighet 
inför sina egna eller barnets förväntningar. Det kan även 
finnas funderingar om samtalet verkligen handlat om rätt 
saker?  
 

Vår utgångspunkt är att alla kan prata med barn – och att det 
är viktigt att prata med barn . Vi vill därför gå tillbaka till det 
som är mest grundläggande i ett samtal:  nyfikenhet, närvaro 

och aktivt lyssnande. Om du har det med dig är det inte så 
mycket som kan bli fel att alla kan prata med barn – och att 
det är viktigt att prata med barn . Vi vill därför gå tillbaka till 
det som är mest  


