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PERSONUPPGIFTER 

■ Namn: Linnéa Hall 

■ Telefonnummer: 079 075 95 09 

■ E-post: linnea@storasyster.org 

■ Hemsida: www.storasyster.org 

ARBETSLIVSERFARENHET 

■ Opinionsstrateg på Storasyster, dec 2019 - , heltid. 

 Arbetar strategiskt med Storasyster opinionsbildande arbete, ansvarar för att utforma    
 studier och rapporter som lyfter fram kunskap om utsattas situation. 

 Kurativt arbete med stödsamtal och leder samtalsgrupper. 

■ Projektledare på Storasyster, aug 2017 - nov 2019, heltid. 

Projektledare för kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld. Utformande av 
enkätstudie och författande av rapport om målgruppen personer utsatta för sexuella 
övergrepp. Tagit fram sidan Stödefterövergrepp.se som samlar olika verksamheter som 
kan vara till stöd efter ett sexuellt övergrepp. 

Kurativt arbete med stödsamtal, handledning av volontärer och leder samtalsgrupper. 
Föreläser och utbildar inom ämnesområdet. 

■ Stödsamordnare och kurator på Storasyster, maj 2016 – aug 2017, heltid. 

Samordnare av Storasyster stödverksamheter: online-stöd, samtalsgrupper och 
samtalsmottagning för personer utsatta för sexuella övergrepp. Kurativt arbete med 
stödsamtal, handledning av volontärer och leder samtalsgrupper. Föreläser och utbildar 
inom ämnesområdet, arrangerar utbildningar. 

■ Kvalitetssäkrare på Unizon, april - aug 2016, deltid  

Kvalitetssäkringsarbete för den nationella frågelådan på Tjejjouren.se. 

■ Projektledare på Stiftelsen Unga Kvinnors Värn, aug - okt 2014, aug 2015 – feb 2016, 
heltid. 

Projektledare och författare av en utvärderingsrapport om våldsutsatta unga kvinnors 
upplevelser och erfarenheter. 



 

(Föräldraledig nov 2014 – juli 2015) 

■ Kurator och projektledare på Stiftelsen Unga Kvinnors Värn, skyddat boende för unga 
kvinnor, juli 2013 – aug 2014, heltid. 

Kurator: kontakt- och stödperson för våldsutsatta unga kvinnor. Stödsamtal, 
administration, samverkan med olika samhällsaktörer. 

Projektledare: gruppledare och utvecklare av ett metodmaterial för en samtalsgrupp som 
ska verka för att stärka unga kvinnor boendes på Unga Kvinnors Värn samt på boendet 
Kruton. 

■ Praktikant, UN Women, Civil Society Section, FN:s högkvarter, New York, jan - juni 
2013, heltid. 

Samordning av den internationella konferensen Commission on the Status Women med 
fokus på våld mot kvinnor. Utförde uppgifter så som research, samordning av volontärer, 
administrativa uppgifter, rapportskrivning, sociala medier, kontakt med UN Women’s 
internationella och regionala aktörer i det civila samhället. 

■ Behandlingsassistent och kontaktperson, Unga Kvinnors Värn, vår 2011- höst 2012, 
deltid, deltid. 

Behandlingsassistent: kontakt- och stödperson för våldsutsatta unga kvinnor. Stödsamtal, 
administration, samverkan med olika samhällsaktörer. 

■ Lärarassistent, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, 2011-2012, 
deltid. 

Rättning av tentor på grundnivå i Statsvetenskap. 

UTBILDNING 

■ Masterexamen i Statsvetenskap, inriktning Politik och kön, 120 högskolepoäng, 
heltidsstudier Stockholms Universitet, 2011-2013 

Masteruppsatsämne: analys av FN-resolutioner om mäns våld mot kvinnor. 

■ Kandidatexamen i Statsvetenskap, 90 högskolepoäng, heltidsstudier, Stockholms 
Universitet våren 2010 – 2011 

Kandidatuppsatsämne: analys av kvinno- och tjejjoursrörelsens arbete med 
maskulinitetsnormer. 

■ Genusvetenskap I - II, 60 högskolepoäng, heltidsstudier, Stockholms Universitet, 2009 

■ Genus och etnicitet: livssituationer i det mångkulturella samhället, 7,5 högskolepoäng, 
halvfartsstudier, Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet, hösten 2009 

FÖRTROENDEUPPDRAG & IDEELLA ENGAGEMANG 

■ Volontärt arbete som Sveriges Kvinnolobbys lokala samordnare i Stockholm för 
Nordiskt Forum 2014, våren 2014 

 Volontärt arbete för att mobilisera deltagare till Nordiskt Forum 2014. 

■ Styrelsemedlem, UN Women Stockholm, 2012 – 2013 

Styrelsearbete samt utåtriktad verksamhet: föreläste och arrangerade samtalsserie med 
fokus på kvinnokonventionen. 

■ Volontärt arbete som informatör, kvinnojouren Alla Kvinnors Hus, 2010-2012 

Föreläsare och workshopledare om våld, sexualitet och genusfrågor. 

 



 

■ Vice ordförande och sekreterare i Studentrådet vid Centrum för Genusstudier vid 
Stockholms Universitet, hösten 2009 - våren 2010 

Projektansvarig för “Arbetsmarknadsdag för genusintresserad”, mentor för 
genusstudenter, utvecklare av kursutvärderingar. 

■ Volontär på den internationella konferensen “Feminist Research Methods”, Centrum 
för Genusstudier vid Stockholms Universitet, våren 2009 

■ Volontär på Rädda Barnens Ungdomsförbund som samtalsledare för en grupp 
högstadietjejer i Abrahamsbergsskolan, hösten 2008 

ÖVRIGA KURSER 

■ MI-utbildning, motiverande samtal, HumaNova, 3 heldagar, Dec 2016 

■ Ledarskapsutbildning för volontärsamordnare, Volontärbyrån, 1 veckoslut, Sep 2016 

■ Grundkurs för tjej- och ungdomsjourer, Unizon, 1 veckoslut, April 2016 

■ UN Women onlinekurser, UN Women, våren 2013 

■ Styrelseutbildning, ABF, 1 veckoslut, våren 2012 

■ Utbildning i Kvinnokonventionen, UN Women Sverige, 1 veckoslut, 2012 

■ Volontärutbildning, mäns våld mot kvinnor, 12 veckor kvällstid, kvinnojouren Alla 
Kvinnors Hus, våren 2010 

■ Utbildning till samtalsledare, 1 veckoslut, Rädda Barnens Ungdomsförbund, hösten 2008 

 


