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Meddelande om beslut – fastställande av 
verksamhetsstöd inom ramen för nämndens 
treåriga verksamhetsbidrag år 2020 med 
Uppsala Kvinnojour  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  

1.    att lägga Uppsala Kvinnojours redovisning av verksamhetsbidrag avseende år 
2019 till handlingarna samt,   

2.    att fastställa stödet till Uppsala Kvinnojour till 1 352 000 kr år 2020.  

 

 

 

Sammanfattning 
Nämnden har enligt beslut, SCN-2017-0387, beviljat Uppsala Kvinnojour ett treårigt 
verksamhetsbidrag för perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2020 med 
1 300 000 kronor för år 2018, med en för efterföljande år 2019 samt 2020 uppräkning 
med 2 procent.  

Verksamhetsbidraget följs årligen upp skriftligt och i dialog med socialförvaltningen 
och Uppsala Kvinnojour. Föreningen ingår också i förvaltningens arbetsgrupp för 
idéburna organisationer som beviljas medel för förebyggande och akuta insatser mot 
mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.   

Treåriga verksamhetsbidrag är långsiktiga liksom nämndens ekonomiska 
ersättning. Nämndens ekonomiska ersättning regleras årligen i enlighet med 
Uppsala kommuns budgetbeslut. Ersättningens nivå ska för nästkommande 
kalenderår inte understiga stödet för innevarande kalenderår.  

Socialnämnden   Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Socialnämnden  2020-05-25 SCN-2020-00305-1 
  
Handläggare:  
Sofia Venemalm 

 
 
 

http://www.uppsala.se/
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I enlighet med detta föreslår förvaltningen att nämndens stöd till Uppsala 
Kvinnojour fastställs till 1 352 000 tkr för år 2020, vilket motsvarar en uppräkning 
med 2 %. Uppräkningen sker retroaktivt från och med 2020-01-01.  
 
 

Beredning 

Ärendet har beretts av enheten för strategiskt stöd.  

Ekonomiska konsekvenser 

Stödet föreslås finansieras inom ramen för nämndens budget för föreningsbidrag.   

Beslutsunderlag 

Bilaga.  Uppsala kvinnojours verksamhetsredovisning 2019.  

 

Socialförvaltningen 

 

Ola Jeremiasen 
T.f. Förvaltningsdirektör 
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Uppsala Kvinnojour 
 
Om oss 
Uppsala kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
organisation som arbetar professionellt och ideellt med att stödja, 
hjälpa och företräda våldsutsatta kvinnor. Uppsala Kvinnojour 
välkomnar alla kvinnor, oavsett sexualitet samt juridiskt och 
biologiskt kön. Föreningen arbetar utifrån en feministisk grundsyn, 
med målsättningen att verka för kvinnor och tjejers rättigheter och 
mot kvinnoförtryck i alla former. Med insatser från ideella och 
anställda har Uppsala Kvinnojour tagit emot kvinnor och tjejer i 
stödsamtal via telefon, mail, enskilda möten och i grupp sedan 
1981. Förutom stödsamtal erbjuder vi även skyddat boende för 
kvinnor, barn och eventuella husdjur. Uppsala Kvinnojour är också 
den enda kvinnojouren i Sverige som har en heltidsanställd jurist. 
 
De kvinnor som söker stöd hos Uppsala Kvinnojour har utsatts för 
olika former av psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld av 
någon som de har eller har haft en nära relation till. I de flesta fall 
är förövaren en man. Uppsala kvinnojour stödjer även kvinnor och 
tjejer som blivit utsatta för våld av en annan kvinna, incest och 
sexuella övergrepp i barndomen, våldtäkt, sexuella trakasserier, 
grooming, hedersrelaterat våld, prostitution och fruimport. Utöver 
vårt arbete med våldsutsatta kvinnor tar vi emot studiebesök och 
arbetar med utbildning och föreläsningar för föreningar, skolor, 
arbetsplatser, utbildningsorgan, företag och andra verksamheter. 
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   Vår organisation   
 

 
 

Ekonomi 
 
Uppsala Kvinnojour finansieras i huvudsak genom föreningsbidrag, 
statsbidrag, organisationsbidrag och utvecklingsmedel från 
Uppsala kommun, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Uppsala 
Kvinnojour får även in intäkter via det skyddade boendet samt via 
donationer, insamlingar och privata gåvogivare. 
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Styrelsen 
 
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och ekonomi och är 
de anställdas arbetsgivare. För att sitta i styrelsen ska man ha gått 
jourens grundutbildning och vara medlem i föreningen. En 
styrelseplats är undantagen kravet på genomförd grundutbildning, 
vilket innebär att en kvinna som delar jourens målsättningar och 
värderingar utifrån en feministisk grundsyn kan väljas in i styrelsen 
även om hon inte genomfört grundutbildningen. Under 2019 har 
styrelsen haft fyra medlemmar. Styrelsen har under 2019 haft 10 
protokollförda styrelsemöten, samt ett konstituerande 
styrelsemöte i anslutning till årsmötet. Styrelsen har även haft 
medarbetarsamtal, lönesamtal och planerings-
/uppföljningsmöten med de anställda. På styrelsemötena deltar 
verksamhetsansvarig som representant för de anställda. Förutom 
dessa möten har styrelsen träffats för att arbeta med administrativa 
och praktiska uppgifter.  
 
 
 
 

Huvudsakliga finansiärer 2019 
 
Uppsala kommun föreningsbidrag    1 326 000 kr 
Socialstyrelsen statsbidrag      1 700 000 kr  
Socialstyrelsen organisationsbidrag                          284 879 kr 
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Medlemmar 
 
Föreningen har under 2019 haft 34 betalande ideella medlemmar 
och 35 stödmedlemmar. Samtliga ideella medlemmar har gått 
Uppsala Kvinnojours grundutbildning, eller bedömts besitta 
motsvarande kunskap. Efter höstens grundutbildning fick Uppsala 
Kvinnojour 8 nya ideella medlemmar. Jourens ideella arbetar i tre 
arbetsgrupper: boendegruppen, aktivitetsgruppen och 
juridikjouren. Varje grupp handleds av en av de anställda. 
 

Boendegruppen 
Boendegruppens uppgift är att fungera som boendestödjare till de 
kvinnor som bor i våra skyddade boenden. Varje boende kvinna med 
eventuella barn tilldelas 2–3 boendestödjare som har till uppgift 
att stödja de boende kvinnorna genom att göra aktiviteter 
tillsammans. Exempel på aktiviteter är att följa med och visa var 
olika myndigheter ligger, gå till lekparken med kvinnorna och deras 
barn, simma, träna, besöka ett museum eller studera.  
Boendestödjarna tilldelas telefoner som boende kvinnor kan nå 
dem på under veckorna. Boendegruppen bestod under 2019 av 9 
ideella medlemmar som fick handledning och stöd av den 
kvinnofridsrådgivare som ansvarar för våra skyddade boenden. 
 

Juridikjouren                                                                                                                      
Juridikjouren bestod under 2019 av 10 ideella medlemmar som är 
jurister och juriststudenter. Under handledning av den anställda 
juristen svarade de på frågor från kvinnor och allmänheten. 
Juridikjouren svarar i telefon ojämna torsdagar mellan kl. 18.00-
21.00. Medlemmarna får även chansen att delta vid besök, 
rättegångar och förhandlingar. De fick även under handledning 
skriva bl.a. inlagor och yttranden till domstolar och myndigheter.  
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Aktivitetsgruppen                                                                                                              
Aktivitetsgruppen arbetar främst med utåtriktad verksamhet såsom 
bokbord, insamlingar, förberedelse och genomförande av 
aktiviteter på Internationella kvinnodagen den 8:e mars, 
Kulturnatten och Internationella dagen for avskaffandet av mäns 
våld mot kvinnor 25:e november. Syftet med gruppen är att sprida 
information om jouren och om mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer. Under 2019 bestod aktivitetsgruppen av 11 ideella 
medlemmar som arbetade under handledning av Uppsala 
Kvinnojours informatör.   
 
 

Anställda 
 
Uppsala Kvinnojour hade under 2019 fem anställda med ansvar för 
den löpande verksamheten. Uppsala Kvinnojours tjänster avsåg 
2019 en jurist, två kvinnofridsrådgivare, en informatör och en 
administratör. Verksamhetens jurist, kvinnofridsrådgivare och 
informatör arbetade heltid, medan administratören var anställd på 
75%. Uppsala Kvinnojour anlitar en extern ekonom för bokföring, 
redovisning och löneadministration. Öppettiderna på jouren är 
måndag till fredag kl. 08.00-16.30. 
 
Den öppna stödverksamheten, bestående av samtal och besök från 
våldsutsatta kvinnor och tjejer, är Uppsala Kvinnojours största 
verksamhet. Samtalen sker med stöd av olika samtalstekniker 
såsom kognitiv beteendeterapi, MI - motiverande samtal och ACT - 
acceptance and commitment therapy. De anställda förmedlar 
kontakter med advokat och myndigheter såsom polis, sociala 
myndigheter och sjukvård. De kan även följa med som stöd vid 
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exempelvis rättegångar och besök hos myndigheter. Arbetet 
innebär också möten och samarbete med myndigheter, kommunala 
verksamheter och andra ideella organisationer. Uppsala 
Kvinnojours kvinnofridsrådgivare och jurist har månadsvis 
handledning i grupp av legitimerad psykolog. 
 
De anställda arbetar även förebyggande i form av föreläsningar, 
studiebesök och opinionsbildning. Uppsala Kvinnojours nformatör 
ansvarar för det förebyggande och utåtriktade arbetet. De anställda 
ansvarar också för den interna grundutbildningen för nya ideella 
medlemmar. Under 2019 anställdes en administratör för att avlasta 
övriga anställda från administrativa uppgifter så som 
fakturahantering och materialbeställningar. 
 
 

Juridik och juridiskt ombud  
 

Som enda kvinnojour i landet har Uppsala kvinnojour en 
heltidsanställd jurist. Det innebär att kvinnor som kommer till 
jouren erbjuds gratis juridisk rådgivning, samt att de kan bli 
företrädda av vår jurist i tvister som rör skilsmässa, bodelning och 
vårdnad. Många kvinnor har flera juridiska processer på gång 
samtidigt. Dessa tvister drabbar ofta en redan hårt pressad 
privatekonomi, vilket många gånger leder till att kvinnan hamnar i 
en ohållbar ekonomisk situation. Att vi erbjuder kvinnorna juridiskt 
ombud har visat sig ha flera positiva effekter, dels har vi kunnat 
hjälpa stödsökande kvinnor att kunna tillvarata sina juridiska 
rättigheter och dels gett dem möjligheten till upprättelse utan att 
det skapar svåra ekonomiska problem. I juristjänsten ingår även att 
handleda juriststudenter och leda arbetet på juridikjouren, samt att 
hålla utbildningar och föreläsningar i juridik. I mån av tid bidrar 



9 

 

kvinnojourens jurist med råd och hjälp i juridiska frågeställningar 
även till andra organisationer. 
 

Skyddat boende 
 
Uppsala Kvinnojour har två skyddade boenden.  Båda boendena är 
trerumslägenheter med plats för en eller två kvinnor. Om en kvinna 
har mer än ett barn disponerar hon i regel hela lägenheten själv. Vi 
kan även ta emot hela familjer eller par. I det ena boendet kan vi ta 
emot husdjur. Husdjur utsätts ofta för våld av samma förövare som 
kvinnor och barn, och hot om våld mot husdjur kan skapa rädsla för 
att lämna relationen. Om en kvinna inte kan ta med sig sitt husdjur 
från hemmet finns en risk att hon stannar kvar i relationen, därför 
är det viktigt att kunna erbjuda plats för medföljande husdjur.  
 
Uppsala Kvinnojour vill kunna erbjuda en trivsam och trygg miljö 
för de kvinnor och barn som kommer till oss. Därför lägger vi ned 
mycket arbete på att våra skyddade boenden ska kännas ombonade 
och hemtrevliga. De två boendena har olika skyddsgrad: i den ena 
lägenheten är larm installerat och i den andra lägenheten finns 
säkerhetsdörr. Den andra lägenheten ligger dessutom högt upp i 
fastigheten. Lägenheterna har även safety rooms som gjorts i 
ordning efter polisens rekommendationer.  
 
Vid varje inflytt i det skyddade boendet upprättar vi en 
genomförandeplan och för journal i enlighet med socialstyrelsens 
föreskrifter. Kvinnan ska komma till kvinnojouren på samtal minst 
en gång i veckan under tiden hon bor i vårt boende. Är behovet 
större genomförs flera stödsamtal i veckan. Utöver detta träffar 
kvinnan ideella boendestödjare regelbundet. Det finns dessutom 
möjlighet att nå ansvarig personal under hela dygnet och helgerna.  
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Under 2019 har 9 kvinnor och 6 barn bott i Uppsala Kvinnojours 
skyddade boenden: 698 kvinnonätter och 601 barnnätter. Det 
genomsnittliga antalet boendenätter per kvinna var 77,5 nätter, 
och för barn 100 nätter.  
 
 

Barn på jouren 
 
Kvinnojourens anställda och ideella boendestödjare möter många 
barn i sitt arbete, både direkt när barn bor i Uppsala Kvinnojours 
skyddade boende och indirekt i samtal med mammor. Det är viktigt 
att lyfta barnens situation då många av barnen antingen själva 
utsatts för våld eller upplevt våld mot sin mamma. Barnen behöver 
bli sedda, bekräftade och få ett eget sammanhang. Vår uppfattning, 
också bekräftad i forskning, är att när barnen är trygga från våld så 
vågar de berätta om sina upplevelser och utsatthet.  
 
För att tillgodose barnens behov har jouren en barnansvarig som 
särskilt ska beakta barnperspektivet i allt arbete på jouren. Vår 
barnansvariga är även utbildad i Trappan-modellen, en modell för 
krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Barnansvarig är 
också utbildad i intervjumetoden In my shoes, som med hjälp av ett 
datorprogram hjälper barn samt vuxna med 
kommunikationssvårigheter att berätta om vad de varit med om. 
Alla barn som bor i jourens skyddade boende ska bli erbjudna 
Trappan- eller In my shoes-samtal. 
  



11 

 

Statistik 2019  

 
Under 2019 ökade antalet stödsökande kvinnor markant. 
Sammanlagt sökte 342 kvinnor stöd hos Uppsala Kvinnojour, varav 
275 var nya stödsökande. Det innebär en ökning med 71 kvinnor i 
jämförelse med 2018. Antalet anhöriga som sökte stöd ökade 
också. 2019 har vi tagit emot flera anhöriga i återkommande 
stödsamtal.  
 

 

Direkta kontakter med stödsökande kvinnor Antal 

Besök 803   

Telefonsamtal 931 

E-post och sms 1680 

Medföljande stöd 43     

Totalt (summa) 3457 

Antal kvinnor 342    

Varav kontakter med nya stödsökande kvinnor 275     

Stödsökande anhöriga  28 

Besök från anhöriga 15 

Telefonsamtal från anhöriga 24 

E-post och sms från anhöriga  43 
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Opinionsbildning och utbildning 
 

Grundutbildning för nya medlemmar  
Uppsala Kvinnojour har varje höst anordnat en grundutbildning för 
kvinnor som vill bli medlemmar i jouren. 2019 hölls 
grundutbildningen för ett mindre antal deltagare, då den från och 
med 2020 kommer att hållas i januari/februari istället. Innan 
utbildningen intervjuades alla som visat intresse för att delta. 2019 
års grundutbildning omfattade fem heldagar med föreläsningar, 
självstudier och gruppträffar utöver föreläsningsdagarna. 
Föreläsningarna hölls av tre av de anställda samt en extern 
föreläsare, Carin Holmberg. Under grundutbildningen utbildas 
deltagarna i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, 
normaliseringsprocessen, arbetet på jouren, våld i samkönade 
relationer, våld mot djur, särskilt utsatta grupper, hedersrelaterat 
våld, barn som upplever våld, sexualiserat våld samt juridik. Åtta 
kvinnor deltog i 2019 års grundutbildning. Utvärderingarna har 
varit övervägande mycket positiva.  
 

Utbildning 
Uppsala Kvinnojours anställda har i syfte att fortbilda sig deltagit i 
ett antal olika utbildningar under 2019, bland annat om 
upphandling i skyddat boende, dokumentation för skyddade 
boenden, våld i ungas partnerrelationer, trans och könsdysfori, det 
dödliga våldet mot kvinnor, maskulinitet och barn i skyddat boende. 
Samtliga anställda deltog även i en HLR-utbildning, som hölls i 
jourens lokaler.  
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4th World Conference of Women’s Shelters 
I november 2019 deltog fyra anställda och två styrelsemedlemmar 
i den fjärde världskonferensen för kvinnojourer, som 2019 gick av 
stapeln i Kaohsiung, Taiwan. Världskonferensen är ett unikt tillfälle 
för utbildning och nätverkande, då kvinnojourer och andra 
organisationer från hela världen deltar. Under konferensen hålls 
föreläsningar och workshops som ofta är förankrade i 
organisationers verksamheter, förutsättningar och metoder. 
Uppsala Kvinnojours representanter tog bland annat del av 
kunskap om våld och hjärnskador, digitalt våld, hållbarhet för 
personer som arbetar med våldsutsatta, innovativa partnerskap i 
kampen mot våld och metoder i arbetet med barn som upplevt våld.  
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Föreläsningar och utåtriktat arbete 
Opinionsbildning och utbildning utgör Uppsala Kvinnojours 
förebyggande arbete. Det innebär att vi sprider kunskap om mäns 
våld mot kvinnor genom föreläsningar och deltagande vid olika 
evenemang och i medier, samt sprider information via sociala 
medier. Vi föreläser om ämnen relaterade till mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer.  
 
Under 2019 genomfördes 96 föreläsningar för cirka 1985 åhörare 
om bland annat mäns våld mot kvinnor, Uppsala Kvinnojours 
verksamhet, hedersrelaterat våld och förtryck, porr och sexuellt 
våld, våld i ungas nära relationer, våld mot personer med 
funktionsnedsättning, våld i lhbtq-personers nära relationer, våld 
mot äldre, den nya sexualbrottslagstiftningen, våld mot kvinnor 
med invandrarbakgrund samt digitalt våld. Under året föreläste 
Uppsala Kvinnojour bland annat på/för Lundellska skolan, Cultus 
gymnasium, SFI och Samhällsorienteringen, Äldreförvaltningens 
chefer, Vittnesstödsutbildningen, Samariterhemmets 
rehabiliteringsmedicinska avdelning, Feministiska 
Psykologstudenter, Liljeforstorgs Familjecentral, Uppsala Pride, 
NCK’s kurs om mäns våld mot kvinnor för yrkesverksamma och 
Barnombudet i Uppsalas utbildningsdag om barn i skyddat boende. 
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Evenemang  
Uppsala Kvinnojour har både arrangerat och deltagit vid ett flertal 
evenemang under 2019.   
 
11/1 Jämställdhet- så långt har vi kommit, så långt har vi kvar 
Vernissage för Uppsala Kvinnojours jämställdhetsutställning i Knivsta 
kommunhus. 
 
4/2 Konferens: IT- och informationssäkerhet i arbetet med våldsutsatta 
Uppsala Kvinnojour arrangerade en heldagskonferens på UKK med 
besökare från hela Sverige. 
 
8/3 Minnesplats för mördade kvinnor, 8 mars 
Minnesplats och informationstält på Stora torget. 
 
16/5 Blodomloppet 
Uppsala Kvinnojours ideella deltog med informationsbord och sprang 
loppet i jourens t-shirts. 
 
26/5 Mors dag: Visning av filmen Allt för min son på Fyrisbiografen 
Filmvisning arrangerad av Aktivitetsgruppen på Mors dag. Filmvisningen 
föregicks av en sociala medier-kampanj skapad av Aktivitetsgruppen, ”En 
bättre morsdag”.  
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28/5 Efter #metoo 
Panelsamtal arrangerat av MÄN Uppsala.  
 
1/7 Almedalen: Digitalt våld och digitalt skydd 
Seminarium under Almedalsveckan, arrangerat tillsammans med Sentor.  
 
14/9 Kulturnatten- Män som köper sex 
Filmvisning och panelsamtal om män som köper sex. 
 
24/11 Julklappsförsäljning i Gränbystaden  
Uppsala Kvinnojours ideella sålde gåvobevis i Gränbystaden, i samband 
med Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.  
 
25/11 Konferens: Gemensam vårdnad - barns bästa i vårdnadstvister? 
Heldagskonferens med Annika Rejmer och Women’s Legal Services South 
Australia som huvudföreläsare.  
 
25/11 Orange day på Vaksala torg  
Uppsala Kvinnojours anställda deltog med informationsbord på Orange 
day på Vaksala torg, anordnat av Uppsalahem. Verksamhetsansvarige höll 
även tal under evenemanget. 
 
8/12 Kreativa feministers julmarknad 
Uppsala Kvinnojours ideella sålde gåvobevis, vita band och 
kvinnofridsarmand. 
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Konferens: IT- och informationssäkerhet i arbetet med våldsutsatta 
Den 4 februari arrangerade Uppsala Kvinnojour Sveriges första 
nationella konferens om IT- och informationssäkerhet i arbetet 
med våldsutsatta. Konferensen var fullbokad, men på grund av 
vädret var det många anmälda som inte kunde delta. Konferensen 
blev starten på samarbetsprojektet Digital kvinnofrid, som Uppsala 
kvinnojour driver tillsammans med IT-säkerhetsföretaget Sentor. 
Tillsammans med Sentor skapades en folder med 
säkerhetsrekommendationer som delades ut till samtliga 
deltagare.   
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Internationella kvinnodagen – Minnesplats för mördade kvinnor 
På Internationella kvinnodagen den 8 mars satte Uppsala 
Kvinnojour upp en gravplats med kista och vita liljor på Stora torget 
i Uppsala Kvinnojours tält för att uppmärksamma de kvinnor som 
årligen mördas av en manlig partner/expartner. I tältet fanns 
informationsskyltar om det dödliga våldet mot kvinnor. 
Förbipasserande kunde köpa rosor att lägga på kistan för att hedra 
de mördade kvinnorna. Besökare kunde också bli stödmedlemmar, 
swisha en gåva och köpa kvinnofridsarmband.  
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Kulturnatten- Män som köper sex  
På Kulturnatten arrangerade Uppsala Kvinnojour en visning av 
kortdokumentären Män som köper sex, samt ett efterföljande 
panelsamtal med Anna Runesson, regionkoordinator för 
prostitution och människohandel i region mitt, och representanter 
från Changing attitudes och MÄN. Evenemanget var fullsatt! 
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Gemensam vårdnad - Barns bästa i vårdnadstvister?  
I samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av mäns 
våld mot kvinnor arrangerade Uppsala Kvinnojour traditionsenligt 
en heldagskonferens, detta år med föreläsningar av 
rättssociologen och forskaren Annika Rejmer samt representanter 
från Women’s Legal Services South Australia. Rebecca Bergh, 
utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, och 
Rebecca Lagh, advokat, medverkade också med två kortare 
föreläsningar under konferensen. Konferensen var fullbokad.  
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Studiebesök  
Uppsala Kvinnojour tar emot studiebesök från studenter och 
utbildningar, andra kvinnojourer, socialtjänst, politiker med flera. 
Under 2019 har Uppsala Kvinnojour tagit emot studiebesök från 
Feministiskt Initiativ Uppsala, Centerpartiet Uppsala, Women’s 
Legal Services South Australia, Selin Akyuz, forskare i 
forskningsprojekt om sexual and gender based violence against 
migrant women, en delegation från Women’s Union Vietnamn samt 
genus-, sjuksköterske-, polis-, socionom- och gymnasiestudenter. 
Uppsala Kvinnojours anställda har även besökt Barnskyddsteamet 
i Uppsala tillsammans med Enköpings kvinnojour, samt 
Asylrättscentrum tillsammans med Women’s Legal Services South 
Australia.  
 
 

Projekt 
Digital kvinnofrid  
Efter konferensen om IT- och informationssäkerhet i arbetet med 
våldsutsatta den 4/2 fortsatte Uppsala Kvinnojours samarbete med 
IT- och informationssäkerhetsföretaget Sentor. Samarbetet 
utvecklades till projektet Digital kvinnofrid som utbildar 
yrkesverksamma, kvinnojourer i synnerhet, om hur digital teknik 
kan användas för att utöva våld samt hur en kan skydda sig mot 
detta. Digital kvinnofrid är det första initiativet i Sverige som 
förenar kunskapsfälten mäns våld mot kvinnor med IT- och 
informationssäkerhet. Under 2019 genomfördes två 
heldagskonferenser, en halvdagskonferens, ett seminarium i 
Almedalen samt en föreläsning inom ramen för projektet.  
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Våld i lhbtq-kvinnors nära relationer 
Under hösten 2019 inleddes ett projekt för att utveckla Uppsala 
Kvinnojours arbete med lesbiska, bisexuella, trans- och queera 
kvinnor (lhbtq-kvinnor) som utsatts för våld. Trots att både 
nationella och internationella undersökningar visar att lhbtq-
kvinnor är utsatta för våld i nära relationer i minst lika hög 
utsträckning som heterosexuella ciskvinnor, är det få som söker 
stöd hos myndigheter eller kvinnojourer för sin våldsutsatthet. 
Syftet med lhbtq-projektet blev därför att tillgängliggöra Uppsala 
Kvinnojour och andra kvinnojourers verksamheter för lhbtq-
kvinnor och främja ett kompetent och professionellt bemötande av 
dessa. Lhbtq-projektets huvudsakliga mål är att producera en bok 
baserad på intervjuer med lhbtq-kvinnor. Kvinnorna intervjuas om 
våldet de utsatts för samt hur de blivit bemötta av omgivningen i 
allmänhet och professionella verksamheter i synnerhet. Genom 
boken ämnar Uppsala Kvinnojour dels fördjupa och förankra lhbtq-
kompetensen internt i föreningen samt hos andra kvinnojourer. 
Boken ämnar också ge utrymme för lhbtq-kvinnors berättelser om 
våld, vilket kan bidra till att kvinnorna får möjlighet att känna igen 
sig berättelserna och identifiera sin egen upplevelse som våld.  
 
En externt anlitad skribent anlitades för uppdraget i november 
2019, och boken beräknas vara färdigställd under våren 2020.  
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Gåvor under 2019 
 
Uppsala Kvinnojour har under året bland annat mottagit gåvor från 
Självförsvar för tjejer, Uppsalaekonomerna, Rädda Barnen 
Uppsala, Hemtex Boländerna, LöstFolk, Advokatfirman Lindahl, 
Insamlingsstiftelsen humanisthjälpen, Feministsmeden, Elsa 
Sophia arts and crafts, Frigörande dans, Skuttunge syförening, 
Västgöta nations damkör, Sällskapet Jultomtarne samt från 
privatpersoner. De största gåvorna har 2019 kommit från:  
 
Kvinnodagskonsert 8 mars 2020 
Västgöta nations damkör anordnade en Kvinnodagskonsert till 
förmån för Uppsala Kvinnojour tillsammans med körerna Smålands 
nations damkör Linnea, Ultuna studentkårs damkör, Bella Donna, 
Lydia och Cantus Feminis.  
 
Rädda Barnen Uppsala 
Inför sommarledigheten skänkte Rädda Barnen Uppsala pengar 
med syftet att våra stödsökande kvinnor skulle få ökade 
möjligheter att utföra sommaraktiviteter tillsammans med sina 
barn. Aktiviteterna innefattade bland annat besök och övernattning 
på Gröna Lund, Furuvik, Ölands djurpark, Kolmården och kryssning 
samt sommarpass på Fyrishov, bowling och bio. Pengarna delades 
ut till 9 kvinnor med sammanlagt 20 barn.  
 
Sällskapet Jultomtarne 
Sällskapet Jultomtarnes gåva inför jul gjorde att vi hade möjlighet 
att dela ut ett 40-tal julklappar i form av presentkort från Uppsala 
handelsförening till våra stödsökande kvinnor som har barn. 
Pengarna delades ut till 42 kvinnor.  
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Avslutande ord från styrelsen 
 
2019 har varit ett år då Uppsala Kvinnojour tagit många kliv framåt på flera håll. Ekonomin har 
aldrig varit så bra, och det har bidragit till möjligheter att göra fantastiska saker – vilket också 
genomförts! 
 
Stödinsatserna för våldsutsatta kvinnor och barn har ökat kraftigt under året. Exakt vad det 
ökade antalet beror på vet vi inte med säkerhet, men de anställda och samtliga aktiva i jouren 
har, och gör ett fantastiskt arbete med att bemöta och ta emot de stödsökande. Ett kvitto på att 
vi behövs! 
 
Under året har två nya projekt startats; Digital kvinnofrid och LHBTQ-projektet. Digital 
kvinnofrid är ett samarbete med Sentor och bidrar till en ökad och väldigt viktig medvetenhet 
kring vad den nya uppkopplade verkligheten kan innebära för våldsutsatta kvinnor och barn. 
Under året genomfördes konferenser och deltagande vid Almedalsveckan. LHBTQ-projektet 
syftar till att belysa utsattheten och bemötande även i samkönade relationer. Projektet 
påbörjades under sen höst. Båda dessa projekt kommer att leva vidare även under kommande 
år, och har redan spridit sig ut i övriga delar av landet. 
 
Vi fick möjlighet att utöka personalgruppen med en administratör på projektbegränsad 
deltid, som en del i att organisationen söker nya former. Under kommande år planeras utökning 
med en till kvinnofridsrådgivare.  
Jourens arbete med utåtriktad verksamhet har fortsatt med ett stort antal föreläsningar och 
synligheten på sociala medier har också fortsatt, vilket skapar engagemang och medvetenhet 
kring mäns våld mot kvinnor. 
 
Vi har även i år fått en ovanligt generös mängd gåvor, vilket bland annat möjliggjort 
sommaraktiviteter och julklappar till stödsökande kvinnor och barn. 
 
I november åkte anställda och delar av styrelsen till Taiwan på världskonferens, och fick ta del 
av andra länders arbete med våldsutsatta kvinnor. 
 
I december åkte jourens aktiva medlemmar till Långholmen för en kick-off 
tillsammans, en helg med teambuilding, roligt umgänge och god mat.  
 
Vi är enormt tacksamma till personalen och alla jourens ideella arbetare som 
tillsammans gjort fantastiska insatser för våldsutsatta kvinnor och barn. Vi känner 
oss stolta över att vi tillsammans får fortsätta vårt viktiga arbete under 2020. 
 
Sara Nilsson 
Ordförande, Uppsala Kvinnojour 
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