Uppsala tjej- och transjour har under sitt tolfte verksamhetsår 2017 bedrivit en mycket
efterfrågad verksamhet. Vi har haft ett mycket stort antal stödsökande som vänt sig till oss,
vi har genomfört 1182 stödåtgärder vilket är en ökning med 20% jämfört med förra året.
Antal kontakter som har handlat om relationer har ökat med 95% jämfört med 2016 och antal
kontakter som har handlat om sexuella övergrepp och våld har ökat med 35–37%. Vi har
fortbildat oss inom olika viktiga ämnesområden och erbjudit alla jourare handledning för att
bättre kunna hantera de svåra samtal som jourarbetet ofta innebär.
Under 2017 har vi gått från att vara en tjejjour till att vara en tjej- och transjour. Vi har
breddat vår målgrupp från tjejer (cis och trans) till att innefatta tjejer (cis och trans) och alla
unga transpersoner, oavsett om man är transkille, icke-binär, agender, genderfluid eller har
någon annan transidentitet. Denna breddning har även skett internt, vilket innebär att tjejer
(cis och trans) och transpersoner oavsett könsidentitet kan bli aktiv medlem hos oss.
Vi har kunnat utöka och utveckla vårt förebyggande arbete mot sexuellt våld där vi vänt oss
till ungdomar för att prata om samtycke och ömsesidighet i sexuella relationer samt sexuellt
våld och våldtäkt. Vi har även vänt oss till blivande lärare för att ge dem kunskap och
verktyg att kunna bemöta och förebygga sexuella trakasserier i skolan. Vi har totalt träffat
1829 elever på 16 skolor och kunnat tacka ja till alla förfrågningar. Vi har även utvecklat
ovannämnda skolpass för att nyanlända elever ska kunna ta del av det.
Vi har informerat om vår verksamhet på skolor, informerat och deltagit på externa
evenemang samt anordnat flera egna evenemang såsom fackeltåg på Internationella
kvinnodagen, feministiskt självförsvar på Kulturnatten och tjejhäng på fritidsgården Grand.
Uppsala tjej- och transjour har under året kunnat vara en stark röst i media. Vi har publicerat
debattartiklar och deltagit i tidningar, radio och tv där vi fört fram tjej- och transperspektivet
i olika viktiga ämnen. Vi har kunnat synliggöra tjejers och unga transpersoners situation
samt nått ut till vår målgrupp och andra med information om vår verksamhet.
Jouren har under hela året haft en heltidsanställd samordnare och en heltidsanställd
informatör. De anställda har bland annat avlastat jourarna och styrelsen administrativt,
samordnat verksamheten, utvecklat och genomfört mycket av vårt förebyggande arbete,
deltagit i media samt i nätverks- och samverkansträffar. Det är mycket tydligt att jouren har
behov av att ha anställda för att kunna möta den stora efterfrågan som finns både internt i
jouren och externt i samhället. Vi har blivit beviljade bidrag som gör att vi kan fortsätta
anställningarna under hela nästkommande verksamhetsår.
Jouren har under året haft en centralt placerad och välfungerande lokal vilket har gett
stabilitet och underlättat jourarnas och styrelsens arbete.
Denna verksamhetsberättelse visar på det omfattande och viktiga arbete som jouren
genomfört under 2017. Det ideella engagemanget i jouren är ett engagemang som inte har
några gränser, ett engagemang som istället har enorma förutsättningar och framtidsutsikter!
Med det kan vi lägga 2017 till handlingarna och se framåt mot 2018 års utmaningar.
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Uppsala tjej- och transjour startade 2005 och har sedan dess verkat för ett mer jämställt
samhälle. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som jobbar för
jämställdhet, syskonskap och systerskap. Vi startade som en tjejjour och sedan juni 2017 är
jouren en tjej- och transjour.
Uppsala tjej- och transjour är en organisation som finns för att stötta och peppa tjejer
(cis och trans) och unga transpersoner. Jourens mål och syfte är att stärka och stötta
målgruppen i den situation de befinner sig i. Vi jobbar även med att synliggöra och öka
medvetenheten om tjejers och unga transpersoners situation idag. Vi vill genom
förebyggande, opinionsbildande och jourarbete motverka att tjejer och unga transpersoner
mår och/eller far illa.

Jouren har under året haft 52 medlemmar vilka innefattar våra volontärer – jourare och
styrelsemedlemmar – samt anställda. Antalet medlemmar som har varit aktiva har skiftat
under året – mellan 20 och 35 personer.

Styrelsen har under året verkat beslutsfattande i olika frågor, arbetat med jourens ekonomi,
agerat arbetsgivare, ordnat grundutbildningar för att få in nya jourare samt arbetat för att
underlätta och möjliggöra jourarnas arbete. Styrelsemöten har hållits månadsvis samt vid
behov även akuta sådana.

Under 2016 och 2017 har jourens medlemmar fått kompetensutveckling i transpersoners
livsvillkor och förutsättningar samt haft interna diskussioner kring en eventuellt framtida
målgruppsbreddning. På Uppsala tjej- och transjours årsmöte i mars 2017 beslutades att
Uppsala Tjejjour (som föreningen då hette) skulle bli en tjej- och transjour och därmed
bredda sin målgrupp från tjejer (cis och trans) till att även inkludera alla unga transpersoner
såsom exempelvis icke-binära, transkillar, genderfluids med flera.
I juni 2017 hölls ett extra årsmöte där den nya målgruppen definierades. Där
beslutades att den nya målgruppen ska gälla både för vilka vi vänder oss till och vilka som
får engagera sig i jouren samt där ett namnbyte från Uppsala Tjejjour till Uppsala tjej- och
transjour godkändes. Efter det extra årsmötet gick vi den 9 juni ut med informationen om vår
breddade målgrupp på vår hemsida, våra sociala medier och genom informationsutskick.
Namnbytet gick slutligen igenom på ytterligare ett extra årsmöte i september då jourens
stadga för föreningens namn kräver två årsmöten för att kunna ändras.
Under året har styrelsen i samverkan med jourens övriga medlemmar arbetat med att
transinkludera jouren genom att ta fram ny logotype och nytt marknadsföringsmaterial,
utvecklat innehållet i vår grundutbildning för nya jourare samt förändrat rutiner och
språkbruk, både internt och i vår utåtriktade verksamhet.
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Jouren har den 22 mars haft ett årsmöte där en ny styrelse valdes in, se tabell längre ner. Till
valberedning valdes Denise Wessman och Ebba Eriksson. På årsmötet bifölls propositionen
att jouren skulle gå från att vara en tjejjour till att bli en tjej- och transjour.
Under året har vi haft 3 extra årsmöten:
• 18 januari – inval av Alexandra som ny kassör för att ersätta Ylva Lindén som ej hade
möjlighet att sitta kvar hela perioden.
• 7 juni – andra röstning om de stadgeändringar som röstades igenom vid det
ordinarie årsmötet samt röstning om ny målgrupp, inkludering och nytt namn för
jouren. Samtliga propositioner och motioner bifölls.
• 13 september – andra röstning om namnbyte, röstning om stadgeändringar i och
med namnbytet samt röstning om positionsbyte inom styrelsen – kassören
Alexandra Åkerlund och ersättare till kassören Frida Nilsson önskade byta
positioner. Namnbytet, stadgeändringarna och positionsbytet bifölls.
Vår auktoriserade revisor heter Maria Lennmark och arbetar på EY (Ernst & Young).
Vår förtroendevalda revisor heter Kristina Höglund och arbetar på Selve AB, Kristina har
inte genomfört något arbete för jouren under 2017.

STYRELSEMEDLEMMAR
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot och ersättare kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

2017/2018 – nu sittande
mars till mars
Elin Haapaniemi
Vendela Silver
* Alexandra Åkerlund /
Frida Nilsson
* Frida Nilsson /
Alexandra Åkerlund
Janina Mörn
** Isa Holm / Clara Gladh
Nathalie Ahlbom

2016/2017
mars till mars
Amanda Bodinger
**** Elina Justusson Lahti /
Elin Haapaniemi
Ylva Lindén
Frida Påhlsson

Johanna Selin
Fanny Peréz Aronsson
**** Elin Haapaniemi /
Janina Mörn
Suppleant
Anna Jansson
Lena Norberg
Suppleant
*** Linnéa Anerfält
Anna Jansson
* Alexandra Åkerlund var kassör och Frida Nilsson ersättare kassör fram till ett extra årsmöte i
september 2017 då de bytte position i styrelsen.
** I mitten av oktober 2017 slutade Isa Holm i styrelsen av privata skäl. Isas ansvarsområden
fördelades mellan kvarvarande styrelsemedlemmar.
*** På ett extra årsmöte i januari 2018 valdes Clara Gladh in som ledamot för att ersätta Isa Holm.
Linnéa Anerfält valdes på samma möte in som suppleant för att fylla den tomma suppleantplatsen. De
blev invalda att sitta till och med årsmötet i mars 2018.
**** I juni 2016 valde Elina Justusson att avgå av privata skäl. Hon ersattes av Elin Haapaniemi som
gick från styrelseledamot till vice ordförande och Janina Mörn valdes in för att ersätta Elins
ledamotplats.
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Styrelsen har varit arbetsgivare till två anställda:
• Chris-Emelie Denstedt, samordnare 100% (anställd sedan augusti 2015)
• Hanna Lundberg, informatör 100% (anställd sedan augusti 2016)
Anställningarna har finansierats av statsbidrag från Socialstyrelsen samt bidrag från Uppsala
kommun.
Samordnaren har haft det övergripande administrativa samordnaransvaret. Detta har gett
jourarna möjlighet att fokusera på stödarbetet, bibehålla de utökade öppettider vi började
med i slutet av 2015 samt engagera sig mer i förebyggande arbete. Samordnaren har också
avlastat styrelsen administrativt vilket möjliggjort ett större fokus på planering och
strategiska frågor.
Informatören har haft ansvar för att planera, genomföra och utveckla vårt
förebyggande arbete tillsammans med jourarna samt besöka skolor för att informera om vår
verksamhet. Detta har resulterat i en stor utökning av vår förebyggande verksamhet och att
vi har kunnat tacka ja till alla förfrågningar från skolor.
Samordnaren och informatören har möjliggjort för jouren att vara mer synlig, både i
media och på platser där vår målgrupp befinner sig, och kunnat samverka med viktiga
myndigheter och organisationer.

Jouren har haft mycket god ekonomi under 2017. De största bidragen som finansierat bland
annat lokalhyra, anställningar och större delarna av jourverksamheten har varit
Socialstyrelsens statsbidrag för kvinno- och tjejjourer (både verksamhetsbidrag och
organisationsbidrag) samt verksamhetsbidrag från Uppsala kommuns socialnämnd. Vi har
även mottagit bidrag från andra organisationer, företag och privatpersoner – se tacklistan i
slutet på verksamhetsberättelsen.

Bild från vårt instagramkonto när vi
gick ut med att vi blivit tjej- och transjour
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Jourens grundverksamhet har två delar som båda syftar till att arbeta mot killar och mäns
våld mot tjejer, kvinnor och unga transpersoner, samt att stötta och stärka tjejer och unga
transpersoner i andra svåra situationer.
Den första delen är stödverksamheten där stödsökande som vänder sig till jouren via
chatt, frågelåda eller mejl stöttas, peppas och får hjälp och svar på eventuella frågor. All
kontakt inom stödverksamheten bygger på förtroende och sker på den stödsökandes villkor.
Den andra delen är det förebyggande och utåtriktade arbetet som görs genom att vi är
ute på skolor där vi jobbar för samtycke och ömsesidighet samt mot sexuellt våld. Vi
informerar även om vår verksamhet, håller pass i feministiskt självförsvar, håller tjej/transgrupper, fritidshäng och andra tjej- och transseparatistiska event samt arrangerar och
aktivt deltar i olika evenemang och projekt. En stor del av det förebyggande arbetet
organiseras genom olika grupper inom jouren som leds av den anställda informatören.
Därtill verkar också jouren för att stärka tjejer och unga transpersoner och
uppmärksamma vår målgrupps villkor i samhället genom opinionsbildning.

Under året har chatten varit öppen varje vecka. Öppettiderna är tisdagar, torsdagar och
söndagar mellan klockan 19-21. I april ändrade vi chattiden på tisdagar till 18-20 (istället för
19-21) för att passa lite yngre stödsökande. Chatten bemannas alltid av två jourare.
Stödsökande kan vara anonyma om de vill och behöver inget konto för att logga in. Under
sommarmånaderna har chatten varit öppen två kvällar i veckan då många av våra jourare är
bortresta under den perioden. Under jullovet hölls chatten öppen på ordinarie dagar, även
på julafton och nyårsafton.
Vår frågelåda har varit öppen varje dag året runt. I frågelådan kan stödsökande ställa frågor
om precis vad som helst. Frågelådan bemannas av en jourare per vecka och vi har strävat
efter att svara inom 48 timmar från att frågan har ställts. Stödsökande har även möjlighet att
skicka ett mejl till oss direkt och även där har vi ambitionen att svara inom 48 timmar från
att vi mottagit mejlet.

STÖD

2017

2016

2015

2014

Antal stödåtgärder
Antal unika stödsökande
Volontärtimmar

1182 (+20%)
558 (-5%)
767 (+36%)

986 (+57%)
586 (+24%)
566 (+24%)

627 (+35%)
474 (+23%)
454

463 (+1%)
386 (-7%)
*

1000
170
9
1
2

692
276
2
16
0

325
149
0
0
0

411
*
0
0
0

KONTAKTEN SKEDDE VIA:
Chatt
Frågelåda/mejl
Personlig träff
Telefon
Annat
*Ingen uppgift
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KONTAKTEN HANDLADE OM

2017

2016

2015

2014

Grupperat
Psykisk ohälsa
397
344
191
185
Sexuella övergrepp**
111
81
Se ”Våld”
Se ”Våld”
Våld**
80
59
79
79
Hot eller förföljelse
24
23
*
*
Kroppen och sexualitet
124
112
177
86
Relationer
205
105
125
*
Annat
181
144
84
183
*Ingen uppgift
**Under åren 2015 och 2014 så räknades sexuella övergrepp in under kategorin våld. En jämförande
siffra för 2017 är 111+80 = 191 och för 2016 är 81+59 = 140 (sexuella övergrepp + våld).
Stödsökande som har kontaktat oss gällande sexuella övergrepp och våld har ökat med 3537% under 2017 jämfört med 2016 och kontakter gällande relationer har ökat med 95%
jämfört med 2016. Vi ser liksom förra året en fortsatt effekt av att vi under året varit ute
mycket i skolor och pratat om sexuella övergrepp samt att vi har synts och hörts i media på
ämnet. Stödsökande som har kontaktat oss gällande psykisk ohälsa har ökat med 15%
jämfört med 2016 vilket är en proportionerlig ökning mot ökningen i antal stödåtgärder som
ökat med 20% jämfört med 2016.

2017

2016

32
102
21
3
4
30
9
14
335
25
37
124
205
181

20
52
18
5
8
31
29
*
255
26
63
112
105
144

DEN STÖDSÖKANDE UPPGER ATT…

2017

2016

…hen inte vill eller är rädd för att söka hjälp eller anmäla till
myndigheter eller vårdinstanser
…hen blivit dåligt bemött av någon professionell vuxen när
hen sökt hjälp tidigare

94

87

48

46

KONTAKTEN HANDLADE OM
Detaljerat
Våld i nära relation (partner) – psykiskt eller fysiskt
Våldtäkt eller sexuella övergrepp (av annan än förälder)
Hot eller förföljelse
Hot eller förföljelse på nätet
Hedersrelaterat våld och förtryck
Våld av förälder/vårdnadshavare
Våldtäkt eller sexuella övergrepp av förälder/vårdnadshavare
Övrigt våld
Psykisk ohälsa
Ätstörningar
Självskadebeteende förutom ätstörningar
Kroppen/sexualitet
Relationer
Annat
*Under 2016 fanns ej denna kategori

Detta (se tabellen ovan) är inget vi ställer som standardfråga till varje stödsökande utan vi
för statistik över detta då det av olika anledningar kommer upp i stödsamtalet.
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I augusti 2017 avslutades samarbetet med vår
jourjurist Thérèse Björnsdotter då hon flyttade
till annan ort. Thérèse har varit vår egna
jourjurist sedan juni 2016. Efter sökande efter
ny jourjurist fick vi kontakt med Silvia
Ingolfsdottir Åkermark på advokatbyrån
Brottsbyrån. Sedan november är hon vår nya
jourjurist.
Silvia tar via mejl och telefon emot frågor
och funderingar från stödsökande som är
utsatta för brott samt lämnar kostnadsfri
juridisk rådgivning. Hon stöttar också våra
jourare vid juridiska frågeställningar. Silvia
har vana av och intresse för att vara
målsägarbiträde till personer som utsatts för
sexualbrott och våld i nära relation. Hennes
kompetens och engagemang skapar en
trygghet för våra jourare att våra stödsökande personer i behov av juridisk rådgivning
kommer få ett bra bemötande när de kontaktar Silvia.
Under 2017 hade Thérèse Björnsdotter och Silvia Ingolfsdottir Åkermark sammanlagt 8
kontakter där de flesta har rört frågor om våld i nära relationer och/eller sexuella övergrepp.

På vår hemsida har vi haft en anonym enkät där våra stödsökande kan tycka till om hur de
upplevde kontakten med oss. Tanken med enkäten är att de inkomna svaren ska ligga till
grund för intern feedback och eventuella förbättringar. Under året har vi fått in 11 svar:
• 7 var nöjda med stödet, 1 ganska nöjd, 1 svarade jag vet inte och 2 hade fått chatten
avbruten pga tekniska fel. Ingen angav "nej" på frågan om de var nöjda med stödet.
• 8 angav att de kommer söka stöd hos oss igen, 2 kanske och 1 nej.
• Ingen angav att de önskar att vi hade bättre kunskap om något ämne.
Det låga svarsantalet beror förmodligen på att enkäten inte kunnat ligga i direkt anslutning
till chatten. Från februari 2018 kommer enkäten ligga integrerat i chattverktyget.

Under 2017 har fortsatt satsa mycket på vårt
utåtriktade arbete. Vi har funnits på skolor,
festivaler, fritidsgårdar och bland blivande lärare.
Vi har anordnat egna evenemang och medverkat
på andras. Genom vårt utåtriktade arbete har vi
kunnat nå ut till fler och skapat personligare
relationer med vår målgrupp.

Bilden visar delar av vår mindmap som vi använder
på våra pass i feministiskt självförsvar
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Vi har under hela året erbjudit skolor i Uppsala med omnejd ett två timmar långt skolpass på
temat samtycke och ömsesidighet i sexuella relationer samt sexuellt våld och våldtäkt.
Skolpasset har erbjudits gratis till alla skolor som har elever från åk 9 och upp till åk 3 i
gymnasiet. Vi har riktat föreläsningen till alla ungdomar oavsett kön.
Syftet med skolpasset är att skapa förändring genom fakta och öppna samtal; att få
ungdomar att förstå och reflektera kring samtycke och det egna ansvaret att alltid försäkra
sig om sin sexpartners samtycke, att bemöta fördomar kring vad en våldtäkt är, vem det är
som våldtar/blir våldtagen, lyfta bort skulden från den som blir utsatt och istället lägga
skulden på förövaren, gå igenom hur man anmäler, gå igenom vilken hjälp man kan få av
samhället samt prata om hur man kan stötta en vän som blivit utsatt. I samband med
föreläsningen har ungdomarna gjort en skriftlig utvärdering. I utvärderingen (se tabell) har
ungdomarna svarat på fem frågor där de fått uppge sina svar enligt en skala från 1-6.

På Rosendalgymnasiet i Uppsala har vi genomfört två storföreläsningar på samma tema som
skolpassen. Cirka 250 elever samt skolpersonal deltog i respektive föreläsning. Alla elever på
skolan fick möjligheten att delta i föreläsningen, och efteråt fortsatte eleverna diskussioner
om sexuella trakasserier i skolmiljön i sina mentorsgrupper.

På temadagen ”Dagen om kärlekarna” i Östervåla höll vi tre pass om enbart samtycke och
ömsesidighet för årskurs nio. Dagen om kärlekarna är ett återkommande samarbete mellan
kyrkan och skolan där eleverna under dagen får diskutera och gå på workshops som handlar
om kärlek, sex och relationer.

SKOLPASS SAMTYCKE/SEXUELLT VÅLD

2017

2016

2015

Antal genomförda skolpass
- Varav niondeklasser
- Varav gymnasieklasser
Antal elever som deltagit i skolpass
Antal elever som deltagit i storföreläsningar
Antal skolor

61
23
38
1329
500
16

42*
20
22
831
17

10**
5
5
199
4

UTVÄRDERINGSRESULTAT SKOLPASS:
Antal ifyllda utvärderingar
1257(95%)
766 (92%)
173 (89%)
Angav att lektionen var mycket bra***
71%
79% (606)
84% (145)
Angav att lektionen gett dem mer kunskap om hur
72%
man inhämtar samtycke****
Angav att lektionen gett dem mer kunskap om var
79%
gränsen för övergrepp går****
Har lärt sig mer om samtycke***
60% (461)
80% (128)
Har lärt sig mer om våldtäktsbegreppet***
68% (520)
81% (140)
*Under vårterminen 2016 genomfördes skolpassen helt av ideella jourare, under höstterminen 2016
genomfördes det av anställd informatör och ideella jourare.
**Startade augusti 2015
***Eleverna har uppgett 5 eller 6 på skalan 1-6
**** Frågorna formulerades om 2017
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I utvärderingen har vi även ställt frågan ”Kan du berätta något som varit bra [med
lektionen], om ja, vad? ” och här är några svar:

"Allt!"
"Det var avslappnad och
trygg stämning"

"Det är jättebra att ni kommer runt
till skolor, detta är vad som behövs
för att motverka våldtäktskulturen"

"Mycket info om våldtäkt som
kanske kan göra att fler anmäler"

"Lektionen var väldigt tydlig och
man fattade lätt. Tidigare visste jag
inte så mycket om t.ex. lagarna och
gränsen för sexuella övergrepp"

”Att man inte skulle prata
om något privat"

"Bra att ta upp detta ’i tidig ålder’ för att informera och
därmed kunna förhindra att sexuella ofredanden händer”
"Lektionen tog upp många aspekter och alternativ
på vad en våldtäkt kan vara"

Vi har förbättrat och utvecklat innehållet i vårt skolpass kontinuerligt under året med hjälp
av ungdomarnas kommentarer i utvärderingarna, våra egna erfarenheter av att hålla i
passen och i samverkan med andra föreningar som arbetar med liknande frågor, såsom
RFSU, Novahuset och Stjärnjouren i Sundbyberg.
Vi har även utvecklat vårt material om samtycke/sexuellt våld så att det ska kunna
hållas för nyanlända ungdomar som går språkintroduktionsprogram (SPRINT). Detta har
gjorts i samarbete med RFSU Uppsala som har pass i sexualupplysning på lättare svenska,
samt med förberedelseenheten LYSA. På LYSA har en klass med nyanlända elever fått vara
referensgrupp för passen. Tillsammans med referensgruppen har vi kommit fram till vad
som bör ingå i passen och hur den språkliga nivån kan anpassas. Det som skiljer passen för
nyanlända från våra andra pass är framförallt antalet lektioner och språket. Passen för
nyanlända hålls på lättare svenska med bildstöd och vi har även fler lektioner för att kunna
ta den tid som behövs till att förklara ord och begrepp.

Under höstterminen fick vi en förfrågan från Raoul Wallenbergskolan om att hålla två
lektioner om våld, diskriminering och normer för deras elever under deras temavecka
”mänskliga rättigheter”. Under lektionen diskuterade vi med eleverna vilka normer som
finns och på vilket sätt dessa normer kan vara skadliga. Vi tog upp bl.a. könsnormer,
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funktionalitetsnormer, vithetsnormer och heteronormer. Eleverna fick under övningar och
diskussioner reflektera över hur dessa normer påverkar dem själva och andra. Utifrån detta
perspektiv diskuterade vi även diskriminering; hur diskriminering kan ta sig i uttryck och
vilka diskrimineringsgrunderna är. Klasserna fick även diskutera olika typer av våld (fysiskt,
verbalt, digitalt, sexuellt) och hur man kan agera om man vet att en vän eller skolkamrat
utsätter andra eller blir utsatt för våld.

Vi har hållit vår föreläsning om sexuella
”Superbra, superviktigt – borde
trakasserier för lärarstudenter vid 2 tillfällen
vara en del av utbildningen!”
varav en efterföljdes av en workshop där
deltagarna fick diskutera olika case.
”Många konkreta exempel på
Föreläsningen som arrangeras i samarbete
åtgärder och mycket material att
med Feministiska Lärarstudenter lägger fokus
använda i undervisningen”
på hur man som lärare ska kunna bemöta och
förebygga sexuella trakasserier i skolan.
65 lärarstudenter kom och lyssnade, 58 fyllde
i utvärdering. 98% av dessa tyckte att de hade
fått konkreta verktyg för att kunna bemöta sexuella trakasserier och 89,5% ansåg att det efter
föreläsningen är större chans att de ingriper mot sexuella trakasserier när de sker.
I pratbubblan står några citat från utvärderingarna.

I samarbete med Vardagens Civilkurage och Södermanland-Nerikes nation höll vi en
föreläsning om sexuella ofredanden och sexuella trakasserier i nationsmiljö. Fokus var både
på trakasserier mellan de som jobbar på nationen och att förebygga sexuella ofredanden som
sker mellan besökare eller mellan besökare och de som arbetar där. Vi började med en
föreläsning och sedan höll Vardagens Civilkurage en träning/workshop om hur man kan
agera i de situationer vi hade tagit upp i föreläsningen. 20 deltagare från 4 olika nationer.

Vi har under våren arrangerat ett gratis tjejhäng på
fritidsgården Grand som ligger centralt i Uppsala.
Temat var SKAM (tv-serien). Syftet med tjejhänget har
varit att erbjuda tjejer en trygg separatistisk mötesplats
där de får möjlighet att skapa gemenskap med andra
tjejer.
Totalt 22 tjejer kom och vi tryckte tygkassar, hade
tipsrunda, hängde och pysslade. I pratbubblan står
några citat från besökare.

” Bäst var den lugna, mysiga
stämningen och att det alltid fanns
nåt att göra”
”Superbra ordnat! Tjejer äger ❤”
Tygkassetryck från tjejhänget på Grand
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I februari utbildade vi flera av våra jourare till instruktörer i feministiskt självförsvar och har
därmed kunna arrangera flera pass i feministiskt självförsvar helt kostnadsfritt.
I samarbete med studieförbundet Bilda och Ungdomens Hus arrangerade vi ett pass på
Kulturnatten i Uppsala. Passet, som hölls på Ungdomens Hus, hade cirka 40–50 deltagare.
Deltagarna fick efter avslutat pass fylla i en
utvärdering om hur passet var; många av de
som fyllde i utvärderingen kommenterade
kring den positiva stämningen och att man
kände sig stark och trygg under passet.
Vi har även besökt fritidsgårdar och ett
sommarläger för att hålla pass i feministiskt
självförsvar. I samarbete med Café Colorful
har vi hållit två HBTQ-separatistiska pass, ett
på deras sommarläger och ett på en av deras
träffar på fritidsgården Grand. Vi har även
hållit ett tjejseparatistiskt pass i samarbete
med Tunets fritidsgård på en av deras
tjejkvällar.
Deltagare i självförsvarspasset på Kulturnatten
Vi har på förfrågan haft tjejgrupper. Under 2017 har vi haft tjejgrupp vid ett tillfälle med en
årskurs sju från Vaksalaskolan där vi pratade om systerskap och gjorde värderingsövningar.

Med anledning av 8 mars, Internationella Kvinnodagen organiserade jouren ett fackeltåg.
Temat var ”unga organiserar sig feministiskt” och 658 personer gick i tåget varav många
olika Uppsalabaserade feministiska föreningar. Detta är det absolut största fackeltåget hittills
(tidigare har vi varit mellan 200-300 deltagare) och det 7-8 i ordningen. Fackeltåget
avslutades med sång från Uppsala Feministkör och tal på temat av Hanna Lundberg i vår
jour, Emma Westas Rödin och Siri Strand från Pillerpodden, Shaimaa Abdurahim och Nea
Egrelius Fredlund från Tonårshat samt Emmy Eliasson från föreningen Tillsammans för
Uppsala. Vårt fackeltåg blev uppmärksammat i både radio och tidningar, se under rubriken
Opinionsbildning.

Vårt rekordstora fackeltåg 8 mars
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Vid två tillfällen, en gång per termin, har vi deltagit på fritidsgården Grands Café Colorful –
ett hbtq-häng för ungdomar 13-21 år. Vi informerade om vår verksamhet, hängde med
besökarna, ordnade pyssel och tipsrunda på temat SKAM (tv-serie) samt hade ett pass i
feministiskt självförsvar.
Vi deltog på Uppsala Summer Party på UKK, en drogfri festival för 13–18 åringar som
anordnas av Uppsala kommuns fritidsgårdar i anslutning till skolavslutningen. Vi
informerade om att vi blivit tjej- och transjour, hade tipsrundetävling med 30 deltagare på
temat sommarplågor och hade ett photo booth där besökare kunde ta roliga och peppiga
bilder på sig och sina kompisar. Många kom och pratade med oss och tog bilder!
I maj var vi med på Vårruset som är
ett springlopp endast för tjejer. Vi
delade ut informationsfoldrar och
hade även här ett photo booth där
deltagare kunde ta peppiga bilder på
sig själva och sina kompisar innan och
efter loppet. Vi var också två lag (12
personer) från jouren som deltog i
loppet!

Två lag som sprang Vårruset, här med
rekvisita från vårt photo booth.
Vi deltog i och stod tillsammans med Uppsala kvinnojour med som medvärdar för en
manifestation mot sexuellt våld. Manifestationen anordnades av Tillsammans för Uppsala
med anledning av den våldtäkt av en kvinna som livesändes på Facebook. Vår informatör
Hanna Lundberg höll tal.

Vi har gjort ett flertal besök till bland annat evenemang, skolor, ungdomsmottagningar
föreningar för att informera om vår verksamhet
• Information om oss för Ungdomsmottagningen i City
• Information om oss för Ungdomsmottagningen i Flogsta
• Information om oss på en träff i Gottsunda ordnad av Föreningen Tillsammans
• Information om oss på Fem-festivalen i Gottsunda
• Informationsbord på Katedralskolan under deras temadag om stress
• Informationsbord på kvinnodagsevenemang på UKK
• Informationsbord med tema tabu på Feministfestivalen på Norrlands nation
• Haft information genom foldrar och skyltar på Storcon
• Informationsbord på feministisk festival på V-dala nation
• Information om oss på Vårruset i Uppsala
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Uppsala tjej- och transjour har under året kunnat vara en stark röst i media. Vi har publicerat
debattartiklar och deltagit i tidningar, radio och tv där vi fört fram tjej- och transperspektivet
i olika viktiga ämnen. Vi har kunnat synliggöra tjejers och unga transpersoners situation
samt nått ut till vår målgrupp och andra med information om vår verksamhet.
TV
•

SVT Uppsala sände ett nyhetsinslag där vår
informatör Hanna Lundberg berättade om att vi
ser att stödsökande de senaste åren blivit yngre
och att övergreppen de berättar om är grövre.
Publicerades även på webben – Yngre tjejer
söker stöd för grova övergrepp

Radio
• Lokala Studentradion sände nyhetsinslag under
tre dagar där samordnare Chris-Emelie Denstedt
intervjuades om vårt fackeltåg.
• Medverkat i Morgon i P4 Uppland för att prata
om att vi nu är tjej- och transjour. Publicerades
ett utdrag ur detta på webben –
Transpersoner välkomna när Uppsala tjejjour breddas
Tidning och webb
• Lokala nyhetssajten SVT Uppsala
uppmärksammade vårt fackeltåg på
Internationella kvinnodagen, att vi blivit tjej- och
transjour satsning samt att vi sett en ökning i
stödsökande som vill prata om utsatthet för
sexuellt våld efter #metoo:
o Vår röst kan inte tystas
o Uppsala tjejjour utökar och blir tjej- och
transjour
o Tjejjouren: Vi ser en tydlig metoo-effekt
• Lokaltidningen UNT publicerade en insändare
vi skrivit med anledning av Internationella
kvinnodagen och vårt fackeltåg med temat:
Unga organiserar sig feministiskt. Tidningen intervjuade oss för ett reportage om Raol
Wallenbergsskolans satsningar på värdegrundsfrågor där vi medverkade med våra
skolpass. Vi deltog i en debattartikel skriven av Pillerpodden där vi kommenterade
nedläggningen av en psykiatriavdelning.
o Kämpa för vardagen nu
o De tar kränkningarna och våldet på allvar
o Problem är rätt ord
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•

•

ETC Uppsala publicerade vår
debattartikel ”Unga transpersoner har
inte tid att vänta” - om vikten av bra
bemötande av unga transpersoner samt
info om att vi nu är helt
transinkluderande. Publicerades både på
webben och i papperstidning.
Ålandstidningen publicerade en artikel
om vårt fackeltåg där vår informatör
Hanna Lundberg blev intervjuad.

Två pressmeddelanden skickades ut till lokalmedia. Ett om vårt fackeltåg med anledning av
den Internationella kvinnodagen och ett med information
om att vi blir tjej- och transjour.

Under Transgender Awarness Week (6-20
november) gjorde vi en stor kunskapshöjande
satsning på vårt Instagramkonto där vi publicerade
bilder på skyltar som har lyft unga transpersoners
mående och utsatthet för våld, hur transvården ser
ut, lagstiftning, begrepp och bemötandetips för
cispersoner.
En av de bilder som lades upp på Instgram

Jourarna har haft planeringsmöten varannan vecka. Utöver jourmötestid har jouren haft
vissa arbetsgrupper som arbetat med specifika frågor och utåtriktat arbete såsom skolpass,
feministiskt självförsvar, Transgender Awareness Week och Internationella kvinnodagen.
Jourarna genomför många svåra samtal i stödverksamheten som det är viktigt att få
möjlighet att ventilera. Möjligheten till detta finns under våra regelbundna möten eller
genom att kontakta ett joursyskon mellan mötena. Utöver detta har jourarna under året haft
möjlighet att få handledning av en legitimerad psykolog där det också getts verktyg för att
kunna hantera svåra samtal. Handledning har erbjudits en gång per termin per jourare och
har varit mycket uppskattat. Jourarna har också haft möjlighet att ha utvecklingssamtal med
en styrelsemedlem.
Jouren har under året utvecklats mycket internt och förbättrat rutiner på flera olika
områden. Vi har utvidgat, förbättrat och transinkluderat vår grundutbildning som nya
jourare går innan de tar sig an det stödjande och förebyggande arbetet. Utbildningen har
uppdaterats och utvidgats med följande: integrerat transperspektiv i alla utbildningspass,
sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende samt mer djupgående kring rollen som
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jourare. Vi har tagit fram underlag för och genomfört medarbetarsamtal med våra två
anställda. Vi har tagit fram introduktionspärmar för nyinvalda styrelsemedlemmar för att
sänka tröskeln för att våga kandidera till styrelsen samt för att lättare kunna komma in i
arbetet. Pärmarna innehåller allt från jourens styrdokument och information om aktuella
bidrag, anställningar och avtal till begrepps- och dagordningsförklaringar.
Under året har styrelsen och jouren haft gemensamma träffar i form av en sommar- och en
julavslutning.

Vi försöker nå ut till så många tjejer och unga transpersoner som möjligt i Uppsala län
genom att vara aktiva på sociala medier, delta i evenemang samt affischera och dela ut
informationsfoldrar på skolor, fritidsgårdar, ungdomsmottagningar och andra relevanta
ställen.

I samband med att vi i juni blev tjej- och transjour gjorde vi ett stort informationsutskick om
vår breddade målgrupp per brev och mejl till ungdomsmottagningar, vårdcentraler,
fritidsgårdar, RFSL, RFSU, transföreningar, universitetsföreningar, transvård, BUP,
ungdomspsykiatri, kommunens stödfunktioner för ungdomar, Polisen, Barnahus, politiska
partier samt Socialtjänsten. I augusti gjordes samma utskick som ovan riktat till alla
kommunala grundskolor (från åk 4 och uppåt) samt gymnasieskolor.

Vi har arbetat aktivt med våra sociala medier och har
under året gjort 108 inlägg på Facebook, 141 på Instagram
– totalt 249 inlägg. Då det inte gick att byta namn på vårt
Snapchatkonto skaffade vi ett nytt konto i november med
anledning av jourens namnbyte.
Under året har vi haft betalda annonser som
publicerats både på Facebook och Instagram: En annons
med information om vår stödverksamhet (nådde knappt
10.000 personer i åldern 13-25) och en annons om att vi
söker nya jourare (nådde drygt 26.000 personer i åldern
18-29).
Bild från vår Instagram

SOCIALA MEDIER

2017

2016

2015

Följare Facebook
1752 (+22%)
1435 (+58%)
907 (+22%)
Följare Instagram
936 (+79%)
524 (+100%)
261
Följare Snapchat
*
23**
*Ingen uppgift. Från 2017 går det inte längre att se antal följare på Snapchat.
**Startades december 2016
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2014
742
*
-

Med anledning av att vi blev tjej- och transjour och vårt namnbyte tog vi med hjälp av
reklambyrån Zellout fram nytt marknadsföringsmaterial: logotype, slogan, färger, folder,
affisch och mallar för sociala medier. Materialet är nu målgruppsanpassat och enhetligt. Vi
har också fyllt på event- och profilmaterialet med nya banderoller, rollup och t-shirtar.
Vår nya slogan, backar alltid, backar aldrig, står för att:
Vi backar alltid våra stödsökande genom att vi alltid tror på den stödsökande
och ger stöd på hens villkor – oavsett vad det handlar om.
Vi backar aldrig från lyfta ”obekväma” frågor i samhällsdebatten.
Och vi vågar prata om allt med den som hör av sig till oss.

Nya affischen, loggan och del ur nya foldern

Vår logotype har synts på matchtröjorna på handbollstjejerna födda 2005 (Uppsala
Handbollsklubb) samt reklambyrån Zellouts innebandylag.
Se även de evenemang vi arrangerar och deltagit i samt vår mediamedverkan.
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När någon eller några jourare, styrelsemedlemmar och/eller anställda går externa
utbildningar har vi som rutin att information som är relevant för vårt jourarbete ska
nedtecknas och ligga till grund för internutbildning av alla jourare eller styrelsemedlemmar.
Vi har deltagit i följande externa utbildningar:
• Föreläsning om mäns heder – deras dubbla roller som offer och förövare,
arrangerat av TRIS
• 1000 möjligheters utbildning om våld i ungas nära relationer
• Föreläsning om dissociation av Åsa Fe Kockum och föreläsning om
sekundärtraumatisering av Josefin Grände, båda är psykoterapeuter.
Arrangerades av Indra tjejjour.
• Utbildningsdag om sexuellt självskadebeteende anordnat av Stockholms tjejjour
• Unizons utbildningshelg med tre teman: Stötta kvinnor och barn i migration och
asylprocessen, hedersrelaterat våld och förtryck, säkerhet på jouren och nätet
• Utbildning om hur man kan jobba med våld utifrån ett intersektionellt perspektiv
arrangerat av Länsstyrelsen
• Föreläsning och samtal om människohandel arrangerat av Brottsofferjouren
• Tjejzonens seminarium Systerskap för att främja unga tjejers hälsa
• Workshop i feministiska mötestekniker med Vardagens Civilkurage,
arrangerat av Volontärbyrån
• Unizonutbildning om bemötande och sekundärtraumatisering
• Föreläsning av Maria Ahlin om porr utifrån ett ungdoms- och
konsumentperspektiv, arrangerat av Indra tjejjour
• Framtidskonvent – en heldag med tema mot rasism och näthat
Utbildningen om våld i ungas nära relationer har bidragit till ny kunskap som lagts till i vår
grundutbildning. Workshopen med Vardagens Civilkurage ledde till att vi tog in dem för en
internutbildning i feministiska mötestekniker för hela jouren. Material från flera av
utbildningarna har samlats in och ska i valda delar läggas upp på vårt intranät.

Vi har utbildat totalt 24 nya jourare vid två
grundutbildningstillfällen, ett i mars och ett i september.
Utbildningen var över tre heldagar. Inför varje
utbildningstillfälle hade vi ett informationsmöte för alla
personer som varit intresserade av att bli jourare där vi
också intervjuade alla intresserade enskilt.
Varje ny jourare har fått ett storasyskon – en mer
erfaren jourare som är behjälplig vid frågor eller vid
behov av att exempelvis prata om en svår jour.
Bild från vår Instagram när vi sökte jourare
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15 av våra jourare utbildade sig till ledare i feministiskt självförsvar enligt metodmaterialet
”Självförsvar för självkänsla”. Utbildare var Pernilla Alexandersson från AddGender som
också är författare till materialet.
Vi har haft besök av externa föreläsare som utbildat och informerat våra jourare i olika
ämnen. Wendy Francis hade en föreläsning/workshop om makt, rasism och strukturer.
Anna Dahl från Vardagens Civilkurage
informerade om och höll en workshop i
feministiska mötestekniker som är ett sätt att
komma åt de informella maktstrukturer som
kan uppstå i platta organisationer. Workshopen
ledde till att vi sedan dess använder några av
teknikerna på våra jourmöten. Barnmorskan
Anna-Karin Trångteg från
Ungdomsmottagningen i Uppsala City
berättade om deras verksamhet samt svarade på
våra frågor vi hade för att bättre kunna hjälpa
våra stödsökande.

Wendy Francis tillsammans med våra anställda
Vi har haft en intern utbildning på temat porr med efterföljande diskussioner om hur vi ska
förhålla oss till porren och porrens konsekvenser. Det är ett ämne som vi vill fortsätta utbilda
oss i och fortsätta diskussionerna. Vi har också haft flera diskussionsmöten med anledning
av vi skulle gå från tjejjour till tjej- och transjour; målgruppsdefinition, interna rutiner, språk
och marknadsföringsmaterial.
Webbutbildning har genomförts med nya styrelsen där vårt intranät och säkerhetsrutiner
har gåtts igenom.

Under året har vi samverkat med 18 olika organisationer och personer på totalt 23 träffar
vilket utmynnat i gemensamma aktiviteter och projekt, kunskapsutbyte samt planer och
kontakter för framtida samarbeten.
Uppsala tjej- och transjour
ingår i tjejjouren.se, en portal
som samlar alla tjej-, trans- och
ungdomsjourer som finns i
Sverige på samma webbplats.
Det är via tjejjouren.se vi har vår hemsida och kan genomföra stödverksamheten via chatt
och frågelåda. Vår jour har i slutet på året varit en av flera testjourer för ett nytt chattsystem.
Vår juridiska rådgivning sker i samarbete med juristen Silvia Ingolfsdottir Åkermark (se
mer under rubriken Jourverksamhet).
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Uppsala tjej- och transjour är sedan 2015 medlemmar i
UBRIK
riksorganisationen Unizon och Flickaplattformen.
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjej-, trans- och
ungdomsjourer och andra stödverksamheter som
arbetar för ett samhälle fritt från våld.
Flickaplattformen är en samlingspunkt och ett nätverk
för alla aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället. Vi
har deltagit på Unizons årsmöte och Unizons årliga ordförandekonferens där vi knöt
starkare band mellan oss och andra jourer i Sverige.
Vi har under året samverkat med fritidsgården Grand där vi haft ett tjejhäng, vi har
arrangerat föreläsningar tillsammans med Feministiska Lärarstudenter och vi har
samverkat med Pillerpodden (podcast och förebyggande arbete kring ungas psykiska
ohälsa) genom att delta på varandras event. Pillerpodden höll tal på vårt fackeltåg på 8 mars
och vi deltog på deras event med syfte att förebygga ungdomars psykiska hälsa där
elevhälsa, elevkårer, rektorer, lärarförbundet och kommunalråd deltog (se mer under
rubriken Förebyggande och utåtriktat arbete).
Vi har fått kunskap om att hålla i skolpass om sex och samlevnad på lättare svenska från
RFSU Uppsala som legat till grund för att anpassa vårt skolpass om samtycke/sexuellt våld
för att kunna hållas för nyanlända elever. I anpassningsarbetet har vi även samarbetat med
förberedelseenheten LYSA som genom referensgrupper av nyanlända elever hjälpte oss i
arbetet (se mer under Förebyggande och utåtriktat arbete).
I samarbete med två andra jourer, Stjärnjouren och Indra tjejjour har vi påbörjat arbetet
med en handbok för jourare som är tänkt att guida våra jourare i stödverksamheten. Det
arbetet fortsätter under 2018.
Vi har träffat flera organisationer för att utbyta information om respektive verksamheter och
lägga en grund för framtida samarbeten såsom Ungdomsmottagningen i City, Flogsta
ungdomsmottagning och studieförbundet ABF.
Vi har deltagit i nätverksträffar och ordnat egna träffar med andra tjej- och transjourer där
processen att gå ifrån tjejjour till tjej- och transjour diskuterats, hur vi i olika jourer arbetar
rent organisatoriskt och där vi har utbytt information och material för utåtriktat,
förebyggande arbete.

Bilder från samverkansträff med Pillerpodden (t.v.) och Trans- och tjejjouren i Malmö (t.h.)
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UBRIK
Vi har delat materialet till vårt skolpass med ett flertal jourer som börjat erbjuda detta
skolpass till skolor i sina kommuner. De jourer som tagit del av vårt material är Trans- och
tjejjouren i Malmö, Luleå tjejjour, Indra tjejjour, Tjejjouren Meja, Guldstadens Tjejjour,
Stjärnjouren och Novahuset. Vissa jourer har arbetat med hela vårt material, andra har tagit
delar av materialet och inkorporerat det i sitt eget utåtriktade arbete.
Vi har också deltagit i tre av länsstyrelsens nätverksträffar – samtliga med temat att ta fram
en ny jämställdhetsstrategi med fokus på mäns våld mot kvinnor – där vi lyfte det unga
perspektivet, digitalt våld, och föreslog en mer inkluderande titel ”killars och mäns våld mot
tjejer, kvinnor och transpersoner”. Vi har på en annan nätverksträff träffat organisationer
som arbetar för jämställdhet i Uppsala för att lära oss mer om deras verksamheter. Genom
Volontärbyrån har vi ingått i ett nätverk av olika Uppsalaorganisationer för att gemensamt
diskutera teman som volontärrekrytering, marknadsföring och andra relevanta ämnen.
Vi har träffat Miljöpartiet som önskade vår syn på hur de kan jobba för jämställdhet på lokal
och nationell nivå. Vi lyfte fram vikten av att jobba med sexuell jämställdhet i skolor,
”killinredda” fritidsgårdar, tips på hur man kan jobba med ungdomars psykiska hälsa,
transpersoners rättigheter och inkludering i samhället.

Vår samordnare har hållit en föreläsning om normkritik för Zellout som tack för att de gett
oss specialpriser på marknadsföringsmaterial.
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Vi tackar ödmjukast för ert stöd under 2017:
• Socialstyrelsen
• Uppsala kommun
• Wefixit
• Gottsunda kyrka
• Linda Dunder
• Lucys student
• Tommy Lindgren och Staffan Snis
• Nattklubben Birger Jarl
• Arvid Boivie
• Uppsala Hem och Samhälle
• Flera andra anonyma bidragsgivare
• Alla stödmedlemmar

Vi vill också tacka alla privatpersoner, företag och organisationer som har bidragit till vår
verksamhet genom exempelvis handledning och rådgivning, gratis föreläsningar, material,
lokallån, eventmedverkan och marknadsföring:
• My Säfström
• Thérèse Björnsdotter
• Silvia Ingolfsdottir Åkermark
• Annie Fahlén
• Matilda Strömberg, RFSU Uppsala
• Feministiska Lärarstudenter
• Ungdomsmottagningen City, Anna-Karin Trångteg
• Christer Johansson
• Studieförbundet BILDA
• Fritidsgården Grand
• Fritidsgården Vox Publikum
• Ungdomens Hus
• Zellout
• Uppsala Feministkör
• Pillerpodden
• Tonårshat
• Vardagens Civilkurage
• Tillsammans för Uppsala
• Lush Uppsala
• Uppsala Handbollsklubb – handbollstjejerna födda 2005
• Trans- och tjejjouren i Malmö
• Stjärnjouren
• Indra tjejjour
• Volontärbyrån
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