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Skåne Stadsmission ser ett samhälle där allt fler yngre 
människor lever i utsatthet – inte minst flickor.  Enter 
mötesplats är en trygg plats utanför hemmet för tjejer som 
som av olika anledningar behöver ett stöd i tillvaron och 
saknar just tryggheten i sin vanliga hemmiljö. Många av 
tjejerna som söker sig till Enter befinner sig i mycket tuffa 
livssituationer med pressade förhållanden, trasiga relatio-
ner, mobbning, ensamhet och psykisk och fysisk ohälsa. 
Orsakerna är lika många som komplexa. Målet på Enter 
är att stödja flickorna till ökad självkänsla och motivera till 
ett förändringsarbete i varje enskilt fall.

Verksamheten på Enter är till för tjejer i åldrarna 13–20 år. 
Personalen består enbart av kvinnor och målsättningen är 
att erbjuda en lugn och avspänd miljö med stor vuxentät-
het. Enter mötesplats drivs av utbildade socionomer med 

lång erfarenhet av arbete med tjejer och utsatta grupper. 
Till sin hjälp har de ett antal kvinnliga volontärer som 
ger av sin tid och unika kompetens. 

På Enter kan man umgås med andra tjejer, äta kvällsmat, 
få kläder och skor samt bara vara. Enter erbjuder också 
individanpassade stödsamtal och praktisk hjälp i kontakt 
med myndigheter, vägledning och rådgivning med fokus 
bl a på utbildning, försörjning, sysselsättning, hälsa och 
delaktighet i samhället. På Enter finns också medföljan-
deverksamhet och ombudsverksamhet vilket innebär att 
personal har möjlighet att följa långa och svåra processer 
tillsammans med flickorna samt aktivt finnas på plats i 
samtal och möte med myndigheter, ungdomsmottagning, 
skola etc. Personalen förmår därmed att stödja ungdomar-
na i ett helhetsperspektiv och kan följa dem hela vägen i 
svåra processer.

En stor del av Enters verksamhet består också av olika 
aktiviteter, temaveckor, föreläsningar och studiebesök som 
ger tjejerna möjlighet att möta nya situationer och stärka 
sin självkänsla. Vid sidan av det vanliga umgänget, läxhjäl-
pen, matlagningen, stödsamtalen och alla kreativa stunder 
i Enters lokaler gjorde man utflykter, deltog i filmdagar 
och andra kulturevenemang, tränade på gym, var på före-
läsningar och utbildningar. Man hade också ett samarbete 
med ett ekologiskt lantbruk i Genarp där flickorna sedan 
i våras har varit med om att ta hand om djuren, odlat 
egna grönsaker och fått se var maten på bordet egentli-
gen kommer ifrån. Dessutom åkte man på utflykt med 
övernattning. 

Alla aktiviteter är kostnadsfria för tjejerna och de deltar 
bara i sådant de själva vill delta i. Kombinationen mellan 

direkt stöd i enskilda fall och en större gemenskap i den 
öppna verksamheten har visat sig vara en framgångsrik 
metod.
– Det självstärkande och avslappnade umgänget med andra 
tjejer och med de vuxna i verksamheten är en av de största 
vinsterna, säger Johanna Saunders, barn- och ungdomschef 
på Skåne Stadsmission. 

Enter hade under året 1 749 besök och de besökande tjejerna 
tillbringade totalt 5 743 timmar på Enter. 326 enskilda stöd-
samtal genomfördes 2013, jämfört med 2012 då det var 150 
stödsamtal. 62 nya tjejer deltog på olika sätt i Enters verk-
samhet. Vanligen har man 10–15 regelbundna besökare och 
ca 20–25 som kommer mer sporadiskt. Enter mötesplats har 
öppet alla vardagar, måndag och fredag från kl 12–16 och 
tisdag till torsdag då man håller öppet till kl 19.30. 

Enter mötesplats i Malmö är Skåne Stadsmissions verksamhet för flickor mellan 
13–20 år. Enter erbjuder inte bara gemenskap i en lugn och hemtrevlig miljö utan 
också individanpassade stödsamtal, ombudsverksamhet och aktiviteter – allt för att 
ge flickorna en möjlighet att hitta sin egen styrka för utveckling och ett bra liv.
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Väggtavla skapad av tejerna på Enter i Malmö

Det självstärkande och avslappnade  
umgänget med andra tjejer och med   
de vuxna i verksamheten är en av    
de största vinsterna.
Johanna Saunders, barn- och ungdomschef på Skåne Stadsmission

Enter Mötesplats är en gåvofinansierad verksamhet. Bland bidragsgivarna finns 
World Childhood Foundation, Länsstyrelsen i Skåne, Kronprinsessan Margaretas 
Minnesfond, Sodalitium Maius Lundense, Svenska PostkodLotteriet via Riksföreningen 
Sveriges Stadsmissioner samt enskilda bidrag från föreningar, företag och privatpersoner.

95% av alla tjejer upplever 
att deras självförtroende 
stärkts under tiden på 

Enter Mötesplats

Källa: Intern utvärdering Enter Mötesplats 2013


