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INLEDNING 
Kvinnojouren Helga startade 1989 i mindre skala med ideella kraf-
ter. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som på 
olika sätt verkar mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Vi till-
hör Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sve-
rige) . Alla medlemsjourer i Roks är sin egen förening och arbetar 
på sitt eget sätt. Men några saker har vi gemensamt: 
 
 En jourtelefon dit kvinnor och tjejer kan ringa. 
 Alla som kontaktar jouren får vara anonyma. 
 Kvinnojourerna är kvinnoseparatistiska för att kunna vara 

fristäder för kvinnor och barn som utsätts för mäns våld. Det 
innebär att det endast är kvinnor som arbetar på jourerna. 

 De allra flesta kvinnojourerna har ett skyddat boende där 
kvinnor och barn som behöver skydd kan bo. 

 
Kvinnojoursrörelsen har utvecklat en feministisk metod som byg-
ger på hjälp till självhjälp. Den innebär att medlemmarna i kvinno-
jouren bidrar med delaktighet, kunskap och engagemang i kvinnor 
och barns situation, samt att förmedla trygghet och förtroende, för 
att på så sätt stödja och stärka kvinnor. 
 
Vi arbetar dessutom utåtriktat för att nå ut till allmänheten för att 
sprida kunskap och förståelse om mäns våld mot kvinnor och barn 
vilket är ett allvarligt samhällsproblem; 
 
 Mäns våld mot kvinnor är en av de vanligaste orsakerna till 

ohälsa hos kvinnor i världen enligt WHO och FN. 
 
 Under 2016 misshandlades 29 000 kvinnor i Sverige över 18 

år, 18 200 av dessa misshandelsbrott skedde inomhus av bekant 
till  kvinnan. Mörkertalet är dock stort, uppskattningsvis anmä-
ler endast var femte person våld i nära relationer.  

 Drygt 1 800 fall av kvinnofridskränkning anmäldes 2016. 
 
  I genomsnitt dödas 13 kvinnor i Sverige varje år av en man 

hon har eller har haft en nära relation med.   (NCK 2017) 
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ORGANISATION    
                                                                                        
Styrelse 
Ordförande    Marita Nordell  
Vice ordförande   Maritha Badenhoff  
Kassör     Berit Ek  
Sekreterare    Berit Söderström       
Ledamöter    Emilia Nilsson t o m 31/8 
      May-Gritt Madsen       
              
                                                                                                                                                                                          
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under året, varav 
ett konstituerande möte. 
                                           
Revisorer    Carina Bergman      
      Ann-Britt Trygg  
Revisors ersättare  Kerstin Clason 
      Gun Gerdin 
Valberedning   Jeanette Fjeldgård, sammankallande   
      Ingela Engstrand 
      
Till årsmötet 22 mars deltog 15 medlemmar och Maria Fröjd, diakon, 
valdes till ordförande för mötet.     
                                                                                                           
Riktlinjer för 2017: 
 bemanna jouren med minst två anställda  
 ha telefonjour dagligen 8.00-22.00 
 fortsätta erbjuda kvinnor och barn stödsamtal och skyddat boende  
 fortsätta utbilda fler ideella kvinnor/tjejer för arbete i kvinno- och 

tjejjouren 
 arbeta mer med utåtriktad information, utbildning och opinions-

bildning 
 bedriva ett fortsatt systematiskt och långsiktigt kvalitetsarbete 
 erbjuda tjejer råd och stöd via chatt två kvällar/vecka 
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Ideellt aktiva medlemmar 
Ca 8 kvinnor har varit aktiva jourkvinnor under året. 
Sista tisdagen i varje månad har de möte då schema för telefon-
jour läggs. Då ges även information om hur situationen ser ut   
under dagtid samt kommande utbildningar.  
För att bli aktiv medlem krävs en grundkurs i kvinno och tjej-
jourskunskap som är kost-
nadsfri. Under våren har 
12 kvinnor/tjejer deltagit i 
kursen som var förlagd  på 
onsdagar kl.18.00-20.30 
vid 11 tillfällen. Vi använ-
der oss av Roks utbild-
ningsmaterial, ser på film 
och diskuterar mycket. Vi 
bjuder även in socialtjänst 
och jurist samt åker på  
studiebesök till annan när-
liggande kvinno och tjejjour som i år var Linköping. Alla som går 
utbildningen avger tystnadslöfte. Även en intensivkursutbildning 
med fyra deltagare, anordnades lördagen den 18 november. Alla 
som går utbildningen avger tystnadslöfte. 

Personal 
Under året har kvinnojouren Helga haft följande anställda: 
Ingela Engstrand tillsvidareanställd  80% 
Jeanette Fjeldgård  tillsvidareanställd,  100%   
Britt Jöhnson  tillsvidareanställd  75% 
Sara Nilsson   tillsvidareanställd 50% Föräldraledig from 15/6 
Stina Lundberg  tillsvidareanställd t o m 8/8  
Marion Lindberg  tillsvidareanställd 75% 
Emilia Nilsson  vikariat    50%  
 
Medlemmar 
Vi har 51 enskilda stödmedlemmar och fem föreningar/organisationer 
som stödjer vår verksamhet. Medlemsavgiften är 150 kr för enskilda 
och 300 kr för föreningar/organisationer. 
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VERKSAMHET 
 
Jourverksamheten 
På kvinno o tjejjourens kontor har anställd personal funnits till-
gängliga under vardagar ca 8.00-16.00. När personalen slutar för 
dagen tar ideella över telefonen och svarar till ca kl 22.00. Sedan 
finns telefonsvarare. På helger har jourkvinnor jouren ca 08.00-
22.00.                                                                    
 
Skyddat boende 
Våra lägenheter om 2 och 3 rok har varit nästan ständigt fullbe-
lagda. Många av kvinnorna och deras barn bor länge, 8-9 måna-
der, som egentligen är tänkt att vara tillfälligt. Anledningen är 
den bostadsbrist som fortfarande råder i Sverige och inte minst i 
Tranås. 
Vi fick 43 förfrågningar från socialtjänster runt om i landet om 
platser i det skyddade boendet som vi fick neka och hänvisa vida-
re pga platsbrist. 
Sammanlagt har 10 kvinnor bott 622 dygn och 10 barn 472 
dygn. 
 
Statistik 
Sedan 2014 har socialstyrelsen ett krav på att kvinnojourerna   
dokumenterar insatser som är på uppdrag av socialtjänsten.            
Vi använder ett säkert dokumentationsprogram och har kassaskåp 
där handlingar förvaras.                                                                                         
Vi har inte dokumentationsplikt när kvinnor söker oss på eget ini-
tiativ, de har möjlighet att vara anonyma. 
 
Totalt kontaktade 41 kvinnor oss för stöd och hjälp under året.  
 
 



 
6 

 

Samverkan 
Det kan bli många aktörer inblandade i en stödsökande kvinnas liv. 
Därför är en god samverkan mellan kvinnojouren och myndigheter 
nödvändig som vi tycker fungerar i Tranås kommun.                                                                                                          
Den lokala samverksansgruppen har legat vilande under året. Den 
tjänst som Tranås kommun avsatt för våld i nära relationer har varit 
vakant under året. 2018 ska två deltidsanställda nyanställas, så vi 
hoppas på en nystart i gruppen och på ett gott samarbete med de nya 
representanterna. 
Kvinnofridsgruppen i Boxholm har kallat till ett möte under året. 
Representanter från olika myndigheter och organisationer brukar 
träffas en gång per år för att delge varandra vad som händer på re-
spektive arbetsplats. Helga representerar kvinnojouren i  Boxholms 
kommun, eftersom kommunen inte har någon egen kvinnojour.  
Länsförbund 
Kvinnojourerna i Jönköpings län har ett länsförbund sedan 2005. 
Styrelsen består av representanter från länets åtta kvinno- tjej och 
ungdomsjourer. Här diskuteras frågor och riktlinjer för länets jourer 
samt planeringar och anordningar av utbildningar. 

Vi ingår i Riksorganisationen för kvinnojourer och  
tjejjourer i Sverige (Roks) tillsammans med 59 kvinnojourer 
och 39 tjejjourer. 
Roks uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas  
gemensamma intressen i arbetet med mäns våld mot kvinnor. 
Roks är en kvinnoseparatistisk och feministisk organisation. 
Roks bevakar lagförslag och remisser om kvinnofrid och mäns 
våld mot kvinnor och barn. En viktig uppgift är att bilda opinion 
och  sprida information.  
Genom utbildningshelger erbjuder Roks kompetensutveckling 
och möjligheter till erfarenhetsutbyte för medlemmarna.  
 
På Roks årsmöte i Karlstad 13-14 maj deltog Maritha Badenhoff 
från Helga och Emilia Nilsson från Vilda. 
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INFORMATION OCH OPINIONSBILDNING 
En omfattande och viktig del av kvinnojourens verksamhet består    
av information och föreläsningar om mäns våld mot kvinnor och 
barn samt jourens verksamhet. 
 
Information/föreläsningar/studiebesök 
 SFI        11 föreläsningar 
 VUX       Vård och omsorgsutbildning 
 Sommenbygdens folkhögskola  Förberedande polis och   

        kriminalvårdsutbildning 
 Lions Aneby 
 Brottsofferjouren Höglandet 
 Kultur och Fritid - föreningssamordnare   
                                                          
Internationella kvinnodagen 8 mars 
Tillsammans med s-kvinnor demonstrerade vi från Coop till torget 
där demonstrationen avslutades.  
 
Föreningsvandringar 
Föreningar i kommunen erbjöds av Kultur 
och fritidsnämnden i samarbete med ung-
domsgården att mot ersättning, nattvandra i 
centrala stan för att vara synliga och be-
hjälpliga för ungdomar. Kvinnor/tjejer från 
Helga och Vilda vandrade fredag-lördag    
2-3 juni 20:00-03:00 samt 25-26 augusti    
samma tider. 
 
Media 
Våra lokaltidningar Tranås Posten och Tranås Tidning skriver om 
våra aktiviteter och evenemang. 
I fackförbundet Visions medlemstidning medverkade Ingela och   
Jeanette i ett reportage om administration. (Se sista sidan) 
 
Sociala medier och hemsida 
På hemsidan kvinnojourenhelga.se, facebook och instagram finns  
information om vår verksamhet och aktuella händelser. 

Nattvandring på stan 
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Flytt 
 
När Vilda etablerat sin verksamhet med anställda samt en 
kvinna anställd som ekonomiansvarig blev vår arbetsplats för 
liten. Via kontakter med Odd Fellow i Tranås blev vi erbjudna 
en lokal i samma hus där de bedriver sin verksamhet.                    

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öppet hus 
 
Den 10 september bjöd vi in myndigheter, politiker och all-
mänhet till öppet hus som var välbesökt och uppskattat. 

Den 1 september flyttade 
vi in i en nyrenoverad    
lokal som är ombyggd för 
våra behov med tre kontor 
och ett stort allrum med 
”barnhörna”. 

En av Helgas grundare och äldsta medlem, 
Mary Lindahl till höger, samtalar med kom-
munens oppositionsråd Mikael Stenqvist och 
Helgas kassör Berit Ek. 

Från vuxensektionen kom Johanna Wal-
dau, fd samordnare för våld i nära relatio-
ner i Tranås kommun, med sina kollegor. 



 
9 

 

Utbildning 
En stor del av kvalitetssäkringsarbetet är att erbjuda anställda och 
ideella jourkvinnor utbildning. 29 jourkvinnor deltog under följan-
de: 
 
 
 Länsstyrelsen Jönköping. Fördjupad spetsutbildning för anställda. 

Utbildningen bestod av fem tillfällen med olika fokus.              
 -Sjätte oktober 2016 Per Isdahl Psykologspecialist ATV Stavanger 
 -22 november 2016  Josefin Grände, leg psykoterapeut, före-        
      läsare och författare 
  -24 januari    Maria Eriksson, professor socialt arbete 
 -21 februari   Göran Lindén, skapare av metoden MVP  
      (Möta pappor med våldsproblematik)  
 -21 mars   Henning Mohaupt, Psykologspecialist vid  
      ATV Stavanger  
 Brottsoffermyndigheten, Internationella brottsofferdagen              

22 februari, Stockholm 
 Greater Minds, Psykiatri för icke-psykiatriker 8-9 maj, Göteborg 
 Roks årsmöte 13-14 maj, Karlstad 
 Länsförbundet för Kvinno- tjej och ungdomsjourer Jönköpings län 

24-25 september, Tranås. Hur det är att leva som ung och utsatt, 
Föräldraskap-Anknytning i den dysfunktionella familjen, Alterna-
tiv till våld-Hur påverkar våldet oss?, Erfarenhetsutbyte-Hur ser 
framtiden ut för våra jourer?                                                            

 Samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland och Vi ska våga tala        
Sexuella övergrepp, 2 oktober Linköping    

 Länsstyrelsen i Västra Götaland, Kvalitet i skyddat boende 6-7   
oktober, Göteborg 

 Brottsofferjourerna i Jönköpings län, Gärningsmannatyper vid 
partnervåld 7 november, Jönköping                                                               

 ViduNova Trauma expertiscentrum Malmö, PTSD 16-17 novem-
ber,  

 Socialrätt 2, 7,5 hp vid Nova, Oskarshamns universitet, under hös-
ten. Kursen innehöll bla Familjerätt, LVU, LVM, LPT 
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EKONOMI 
Kommunala medel 
 Tranås kommun   350 000 kr 
 Boxholms kommun   15 000 kr 
 Aneby kommun   10 000 kr 
 
Helga har ansökt och blivit beviljade medel från 
Socialstyrelsen 
Statsbidrag och organisationsbidrag 
Att genom anställd personal på kvinnojouren fortsätta ge stödin-
satser i form av samtalsstöd, rådgivning, stöd vid myndighets-
kontakter, dokumentation och uppföljning, utveckling av kvali-
tetsarbete och rutiner, delta i och anordna utbildningar och före-
läsningar, starta självhjälpsgrupper, få handledning mm.                                                                                                
 
Vidareutveckla tjejjouren genom anställd personal, ökad chattid, 
starta tjejgrupper, möta ungdomar i skolmiljö i förebyggande  
syfte samt rekrytera fler ideella jourtjejer mm. 
 
Roks Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige 
Kvinnojouren Helga erhöll 8 000 kr öronmärkta till hjälpsökande 
kvinnor och barn.  
                                                 
Bidrag/Gåvor 
Bidrag har kommit från syföreningar. Ica och Coop bidrar med  
reducerade priser. Lions i Aneby har skänkt 5000 kr och Tranås 
kommun bidragit med integrationsmedel. Privatpersoner har 
skänkt kläder, leksaker, möbler, husgeråd och julklappar. Vi har 
också insamlingsbössor utplacerade i flera butiker och bensinsta-
tioner.  
 
 



 

 
 Månadsmöte på Vilda med anställda och ideella 
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 Tjejjouren Vilda 

2017 var ett år då tjejjouren Vilda verkligen tog fart i utveckling-
en. Under våren befann sig Vilda på Tranås två högstadieskolor 
en gång i veckan för att skapa kontakt med eleverna och visa upp 
verksamheten. I samband med detta tog vi med oss quiz eller  
pärlor så att eleverna kunde komma fram och avslappnat skapa en 
relation till oss. 
 
Under hösten fortsatte    
Vilda att finnas på Tranås 
högstadieskolor varje vecka 
med ett quiz, men nytt för 
läsåret blev att vi också 
närvarade på högstadiet i 
Boxholm. Det har varit 
uppskattat av eleverna och 
vi har fått till oss att våra 
quiz är en höjdpunkt för 
eleverna varje vecka.        
 
 
Ett positivt tecken på detta är att vi totalt under höst terminen fick 
rätta 1137 svarslappar från eleverna. Som mest deltog 98 elever 
vid ett och samma tillfälle. 
Nytt för hösten blev också att quizen varje vecka handlade om 
jourrelaterade ämnen så som till exempel: ätstörningar, mobb-
ning, feminism, mansnormer, sexualitet, psykisk ohälsa m.m. 
Under året ökade även stödverksamheten som bedrivs främst ge-
nom chatt. Den anonyma chatten hade öppet flera gånger i veck-
an och antalet stödsökande snittar på ca 80-100 stödsökande per 
månad. Från och med hösten 2017 håller Vilda chatten öppen 
5,5h per vecka. 
Tjejjouren Vilda har främst använt sociala medier för att mark-
nadsföra verksamheten samt skapa kontakt med ungdomarna.  
Vilda finns på Facebook, Instagram och sedan 2017 även på 
Snapchat för att på bästa sätt nå ut till målgruppen. 

På Stenbocksskolan i Boxholm 
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Vilda har under året haft cirka 8 ideella, varav 5 av dessa tillkom 
under årets gång. 
Det utåtriktade arbetet utspelade sig främst i skolorna, men några 
av de övriga saker som genomfördes under året var bland annat 
en tjejgrupp på kvällstid under 9 veckor på våren, där två jour-                       

tjejer tillsammans med en grupp 
högstadietjejer diskuterade olika 
ämnen varje gång och i samband 
med detta genomförde aktivitet-     
er så som pyssel, bakning och att 
titta på film. 
 

 
Vi närvarade också på Epic Ungdomsgårds Street Festival, en 
gratisfestival för ungdomar. Inför jullovet delade vi ut broschyrer 
och skumtomtar på skolorna. I broschyrerna fanns information 
och kontaktuppgifter till många olika instanser och föreningar att 
kontakta under lovet om man på något sätt behöver stöttning eller 
hjälp. 
Under året har kompetensutvecklingen för anställda och ideella 
bestått av deltagande i olika utbildningar. Totalt deltog 31 jourtje-
jer från Vilda under dessa utbildningar:  

 ROKS Pepp- och ideologihelg, 18-19 februari, 2 deltagare 
 Internationella Brottsofferdagen, 22 februari, 2 deltagare 
 Grundutbildning i Kvinno- och tjejjourskunskap, 8 kvällar,   
   våren, 5 deltagare 
 ROKS utbildning för jourtjejer, 25-26 mars, 6 deltagare 
 Seminarium om könsstympning av flickor, 5 april,             

4 deltagare 
 ROKS Regionalträff i söder, 14-15 oktober, 2 deltagare 
 Fortbildning i incestproblematik, 21 oktober, 2 deltagare 
 ROKS konferens om pornografi, 14 november, 2 deltagare 
 Grundutbildning i Kvinno- och tjejjourskunskap,               

18 november, 3 deltagare 
 ROKS grundutbildning, 2-3 december, 3 deltagare 

                                                                                       

Tjejgruppen klipper och klistrar 
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SLUTORD 
Ännu ett verksamhetsår till ända. Det har varit fullspäckat 
med arbetsuppgifter för våra fantastiska tjejer som arbetar hos 
oss. De tar med sig både hjärta och hjärna i allt arbete de utför.                                                                                           
Lägenheterna, en 2:a och en 3:a, har varit bebodd av kvinnor 
och barn mest hela tiden. Av olika anledningar måste vi byta 
lägenhet ibland vilket naturligtvis innebär mycket extra jobb.  
Vi vidareutbildar oss hela tiden genom Roks, Länsförbundet 
och länsstyrelsen som anordnar många bra kurser. Ingela har 
under hösten läst 7,5 högskolepoäng i socialrätt. Jeanette har 
gått utbildning om hur vi bemöter kvinnor med PTSD. 
Vi är ute på bl a SFI och föreläser—kvinnor och män separat. 
”Alla ska inte ha samma medicin”, men alla bör veta att   
svenska lagar står över alla religioner och kulturer. 
Vi återkommer vår och höst med vår egen kurs i kvinnojours-
kunskap som behövs för att kunna arbeta som ideell jour-
kvinna. Det är ovärderlig hjälp de frivilliga kan bidra med. 
Den som inte vill ha jourtelefon kan 
utföra många små praktiska ting. 
Alla är bra på något! 
Vi har en otroligt fin gemenskap 
med möjlighet till gratis vidareut-
bildning av hög kvalité. Själv kan 
jag inte tänka mig att vara utan  
den fina kamratskap som länkat  
oss samman under många år.  Men 
vi behöver bli fler ideella!             
Du kvinna/tjej som har lite tid över- 
tveka inte att bli jourkvinna; 
”Har man en gång börjat i kvinno-
jouren är det svårt att sluta” 
                                                                                                       
För styrelsen Tranås kvinnojour Helga 

Tranås 2018-03-01                                                                   
Marita Nordell  Ordf      
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Kontorsjobb i våldets skugga 
2017-02-23                                                                                                                                                                 

Tidningen Vision nr 2 2017.                                                          
På kvinnojouren Helga går arbetet med våldsutsatta kvinnor och administration hand i hand. Sek-
retess, statistik och ny lagstiftning kräver mer tid framför datorn. Men allt läggs åt sidan så fort det 
ringer på dörren eller i telefonen. Den man älskar aktar man.” Hjärtat med texten är stort och rött 
och hänger på väggen hos kvinnojouren Helga i Tranås. Soffor med kuddar inbjuder till samtal 
och ett hörn med leksaker inbjuder till lek. Hit kommer varje år ett 40-tal kvinnor som alla blivit 
utsatta för våld. Långt fler hör av sig per telefon. 

 

Bilder och artiklar ur Tranås Tidning 2017

 
Kvinnojouren Helga flyttar in i nya lokaler 

Foto: Emelie Makrill 

HÖGLANDET Den rådande bostads-
bristen i Sverige påverkar inte minst 
Kvinnojourens arbete. Under föregåen-
de år tvingades jourerna på Höglandet 
säga nej till hundratals kvinnor och 
barn som sökte stöd för skyddsboende. 
10 april 2017 

Kvinnojourer                                                                                                     
tvingas neka hundratals kvinnor 

Tranås kvinnojour, Helga, flyttar efter sommaren in i 
Odd Fellow huset. Foto: Jakob Hedberg 
14 juli 2017 

3 oktober 2017 



 

 

Tranås kvinnojour Helga 

Tingsvägen 6 

573 35 Tranås 

Tfn: 0140-156 57  

helga.tranas@roks.se  

kvinnojourenhelga.se  

PlusGiro 480 62 25-1 

 kvinnojourenhelga 

  Kvinnojouren Tranås Helga 

 

      Tjejjouren Vilda 

Tingsvägen 6 

573 35 Tranås 

Tfn: 076-291 48 50 

tranastjejjour@roks.se 

tjejjouren.se/vilda 

   tjejjourenvilda 

  Tjejjouren Vilda Tranås 


