
 



 

http://www.jämställdhetsmyndigheten.se/








 

 

Jämställdhetsmyndigheten som startade sin verksamhet i januari 2018 ska 

säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag 

genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.  

Det övergripande uppdraget innebär att Jämställdhetsmyndigheten arbetar med 

uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd som ska bidra till en strategisk, 

sammanhållen och hållbar styrning. I relation till civilsamhället innebär det att 

Jämställdhetsmyndigheten bland annat fördelar statsbidrag till civilsamhällets 

organisationer.  

Målsättningen för statens politik för det civila samhället, inklusive fördelningen av 

statsbidrag, är ytterst att säkerställa ett starkt civilsamhälle utifrån dess viktiga 

betydelse för ett fritt och demokratiskt samhälle1.

Det civila samhällets organisationer har en central roll i demokratin, som 

röstbärare, servicegivare och utförare av tjänster. Civilsamhället har en viktig 

funktion vad gäller att ge röst åt olika gruppers behov, värderingar och intressen. 

Det handlar också om civilsamhället som en påtryckare och en kritiker, och kan 

därigenom fungera som en motvikt till det offentliga. 

Jämställdhetsmyndigheten arbetar i sin bidragsgivning, samt i relationen till 

civilsamhället, för ett stärkt civilsamhälle utifrån dess viktiga betydelse för 

utvecklingen av jämställdhetsarbetet.   

 

1 Palett för ett stärkt civilsamhälle – Betänkande av Utredningen för ett stärkt civilsamhälle 

(SOU2016:13)  



 

Jämställdhetsmyndigheten tog den 1 januari 2018 över uppdraget att fördela 

statsbidrag i enlighet med förordningen (2006:390) om statsbidrag till 

jämställdhetsprojekt från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

(MUCF).2 

Jämställdhetsmyndigheten ska enligt förordningen senast den 1 juni varje år till 

regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till 

och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet 

med bidraget.  

 

 

Regleringsbrev för budgetåret 2018 fastställer att Jämställdhetsmyndigheten 

årligen ska fördela bidrag i enlighet med förordningen (2006:390) om statsbidrag 

till jämställdhetsprojekt.3 

Syftet med statsbidraget till jämställdhetsprojekt är:  

Bidragets syfte är att stödja organisationers tillfälliga och tidsbegränsade 

verksamhet med tydliga krav på motprestationer, och Jämställdhetsmyndigheten 

fördelar bidrag till jämställdhetsprojekt vars syfte ligger i linje med regeringens 

mål för jämställdhetspolitiken. Bidraget kan sökas av ideella föreningar och 

stiftelser. Projekt som är nyskapande, och som kan ge kunskap av värde för 

utvecklingen av jämställdhetsarbetet, och som inte kan finansieras med andra 

medel, ska särskilt prioriteras. Bidraget kan ges för ett år i taget.  

 

2 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Jämställdhetsmyndigheten, 

S2017/07218/RS 
3 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 

inom utgiftsområde 13, S2017/07218/RS 
4 Förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt, 1 § 



 

Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av tidigare fördelade 

bidrag utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt som 

fördelats av MUCF.  

Rapporten utgår från en deskriptiv tematisk textanalys. För att kunna redovisa och 

dra slutsatser från projekten som ingår i denna rapportering har en 

läsanvisningsmall tagits fram med på förhand definierade kategorier för 

systematisk läsning av projektens slutrapportering. Jämställdhetsmyndigheten har 

dragit slutsatser genom läsning av slutrapporterna genom att särskilt titta på hur 

organisationerna beskriver aktiviteter, metoder, framgångsfaktorer, hinder, samt 

även resultat och effekter av arbetet.  

Denna rapport är avgränsad till att enbart behandla bidragsmottagarnas egna 

slutrapporteringar som lämnats till MUCF genom ett standardiserat formulär i 

myndighetens digitala ansökningssystem. Någon ytterligare insamling av material 

har inte gjorts.  

Rapporten baseras på underlag från projekt som bedrivits år 2014, 2015 och 2016. 

Gemensamt för samtliga projekt som ingår i denna rapport är att alla fått sin 

slutrapport godkänd av MUCF under 2017.  

MUCF har kontinuerligt utvecklat arbetet med återrapportering vilket påverkar 

förutsättningarna att göra jämförande analyser av de slutrapporter som ingår i 

denna rapport, då det inte finns samma underlag att tillgå för varje projekt. 

 



 

 

Totalt slutredovisade 34 organisationer sitt bidrag till MUCF år 2017.5 Som lägst 

beviljades 26 000 kronor till projektet ”Samtyckeskampanj” av Umeå Studentkår. 

Som högst beviljades 700 000 kronor till projektet ”Ung normkritisk kraft” av 

Föreningen UNG KRAFT. Medelvärdet för beviljat stöd var 426 380 kronor, och 

totalt slutredovisades beviljade projektbidrag till ett sammanlagt belopp på 

9 694 060 kronor. I tabell 1 redovisas beviljade belopp för respektive organisation. 

 

5 Se förteckning i bilaga 1. 



 

Statsbidraget kan lämnas till ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga 

eller kommunala. Bland bidragsmottagarna fanns 28 föreningar och sex stiftelser.

Nedan redovisas fördelningen baserat på typ av bidragsmottagare. 

 

 

 

Vid ansökan anger samtliga organisationer om projektet bedrivs lokalt eller 

nationellt. Om projektet uppger att de ska bedrivas lokalt, ska de även ange i vilket 

eller vilka län.  

Bland de som arbetat lokalt är det en stor spridning bland länen. Däremot är det 

svårt att bedöma den lokala förankringen i enskilda projekt baserat på de uppgifter 

som finns i slutrapporten. MUCF har inte i sin återrapportering efterfrågat 

uppföljning av resultat eller spridning per län.  

Illustration 1 visas var projekt bedrivits. 



 

I samband med ansökan anger den sökande organisationen vilket av regeringens 

jämställdhetspolitiska delmål projektet avser att bidra till. De kan välja att bidra till 

flera delmål. Delmålen kring hälsa och utbildning har tillkommit efter att dessa 

projekt ansökte om medel och ingår därför inte i redovisningen.  

I tabell 3 redovisas fördelningen mellan de jämställdhetspolitiska delmålen.  

 

 

 



De jämställdhetspolitiska delmålen är i olika omfattning representerade bland 

projekten. Majoriteten av projekten, 19 stycken, har arbetat inom delmålet om en 

jämn fördelning av makt och inflytande. Delmålet om att mäns våld mot kvinnor 

ska upphöra har 13 projekt arbetat med. Ekonomisk jämställdhet har två projekt 

angett. Delmålet om en jämn fördelning av det obetalda hem- och hushållsarbetet 

har endast ett projekt angett.  

Det finns en brist i kopplingen mellan projektens verksamhet och de 

jämställdhetspolitiska delmålen. Det är få projekt som resonerar kring hur 

projekten har bidragit till målen, och flera projekt beskriver verksamhet som skulle 

kunna innefatta flera delmål men har i sin ansökan endast valt ett.  

Civilsamhället uppvisar utifrån det här, i likhet med många andra sektorer, behov 

av stöd i hur delmålen kan brytas ned och konkretiseras. Detta för att öka deras 

förutsättningar att tydligare kunna koppla sitt utvecklingsarbete till regeringens mål 

för jämställdhetspolitiken.  

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att löpande följa upp och analysera 

utvecklingen av jämställdhetspolitiken kan på sikt bidra till synliggörande av 

prioriterade områden. Här spelar civilsamhället en viktig roll vad gäller att ge röst 

åt olika gruppers behov, värderingar och intressen. Genom ökade förutsättningar 

att koppla civilsamhällets utvecklingsarbete till delmålen kan en bättre bild av 

statsbidragets effekter på enskilda områden presenteras.  



 

Nedan följer en sammanställning av de olika aktiviteter projekten har arbetat med. 

Återrapporteringsmallen har vissa skillnader beroende på år och ”Samverkan” 

lades till först för Jämställdhetsprojekt 2016. För Jämställdhetsprojekt år 2015 fick 

projekten även beskriva vilka aktiviteter eller metoder som använts med stöd av 

bidraget, vilket endast var ett förvalsalternativ för projekten år 2016.  

Nedan redovisas fördelningen mellan olika typer av aktiviteter. 

 

Den mest vanligt förekommande aktiviteten är ”Seminarier, workshops, 

föreläsningar, konferenser eller en mässa”. Aktiviteten har också använts för att 

beskriva olika typer av träffar, som till exempel en separat organisering för ett visst 

ändamål.  



En bidragande orsak till detta kan vara att projekten i ansökan enbart kan välja ett antal 

på förhand definierade kategorier vilket begränsar och bidrar till en mindre utförlig 

beskrivning av projektets aktiviteter. Övriga skrivfält med möjlighet till att ytterligare 

beskriva projektens aktiviteter innefattar sällan samtliga på förhand definierade 

kategorier vilket ger en missvisande uppfattning om vilken verksamhet som bedrivits.  

 

 

Nedan visas på målgruppsprofiler ur två kategorier; könstillhörighet samt ålder. 

Målgruppsprofilen är den som projekten angivit i sin ansökan och bygger på de 

förvalda alternativ som MUCF efterfrågat, och jämförs här med uppgifter i 

redovisningarna när så varit möjligt.  

Nedan redovisas fördelningen mellan olika målgrupper baserat på ålder. Utifrån 

underlaget har det inte varit möjligt att koppla könsuppdelad statistik till ålder. Den 

könsuppdelade statistiken redovisas istället separat i nästa tabell. För att projekten 

på sikt ska kunna redovisa könsuppdelad statistik för att synliggöra kvinnors och 

mäns förutsättningar, livsvillkor och behov kommer modeller för detta att tas fram.  

 

 

 

Jämställdhetsmyndigheten utläser att en övervägande majoritet av projekt har 

arbetat med målgruppen ”Unga 13–25 år”. Totalt har 19 av 34 projekt uppgett att 

de har arbetat med denna målgrupp. Därefter kommer målgruppen ”Vuxna” där 

totalt 11 av 34 projekt uppger att de arbetat med denna målgrupp.  

Fyra projekt har uppgett ”Alla åldrar” vilket bör tolkas som att projektet även 

arbetat med barn under 13 år.  

Av de projekt som arbetar med målgruppen ”Unga 13–25 år” har de flesta arbetat 

med normkritiskt självstärkande arbete i form av gruppträffar, till exempel grupper 

för unga killar.  



De projekt som valt att arbeta med målgruppen ”Vuxna” har främst anordnat olika 

kunskapshöjande aktiviteter för yrkesverksamma med relation till unga, till 

exempel idrottsledare.  

Projekten beskriver att de i stor utsträckning nått den målgrupp som uppgetts i 

ansökan.  

 

 

I samband med projektansökan ska projektet uppge vilken primär könstillhörighet 

målgruppen har. Totalt har 13 projekt uppgett män som sin målgrupp, 12 projekt 

har uppgett kvinnor, sex projekt har uppgett både kvinnor och män och två projekt 

har uppgett annan könstillhörighet. Ett av projekten har uppgett kvinnor, män och 

annan könstillhörighet. Rapporten visar att fördelningen mellan projekt som arbetat 

med män respektive kvinnor har varit jämn.  

Nedan illustreras fördelningen mellan olika målgrupper baserat på kön. 

 

Flera projekt beskriver att de haft aktiviteter i form av seminarium, föreläsningar 

och andra publika evenemang. Här beskriver projekten att det varit svårt att 

uppskatta den nådda målgruppen utifrån könstillhörighet då de inte haft 

uppföljningssystem för detta på sina evenemang. Däremot uppger vissa projekt en 

uppskattning av könsfördelningen. Två av 34 projekt har använt sig av 

statistikverktyg som erbjuds för att mäta spridning vid användning av olika digitala 

plattformar där det går att utläsa könstillhörighet samt ålder hos nådd målgrupp.  



 

 

Den mest vanligt förekommande framgångsfaktorn som projekten uppger är att det 

inneburit en positiv inverkan på projektets utfall när de lyckats engagera sin 

målgrupp i projektets genomförande.  

Flera projekt lyfter samverkan som en viktig framgångsfaktor. Samverkan med 

andra organisationer, kommuner eller näringsliv har ofta inneburit mervärden för 

projekten och lett till att projekten kunnat nå ut bredare eller arbeta mer effektivt 

med de resurser som funnits. Flera projekt lyfter också att samverkan har inneburit 

mervärden för de organisationer som projektet samverkat med, till exempel genom 

spridning av deras material och rapporter eller kunskapshöjning.  

Att processer för samverkan redan implementeras i projektens uppbyggnadsfas 

visar sig vara avgörande för att samverkan ska fungera som tänkt. För de som av 

olika anledningar arbetat med att få till stånd samverkan under projekttidens gång 

har detta ofta snarare inneburit ett hinder för projekten. 

Flera projekt lyfter också att de frågor de valt att fokusera på bidragit till projektens 

framgång. Flera projekt beskriver att de lyckats formulera frågeställningar som 

träffat rätt kopplat till målgruppen och övrig samhällsdebatt och att de kunnat 

arbeta med komplexa frågor på ett greppbart sätt. 

Några av projekten beskriver även val av metoder och aktiviteter som bidragande 

till projektens framgång. Några exempel på metoder och aktiviteter som nämns 

som framgångsfaktorer är mentorskap, specifika samtalsformer, kampanjer samt 

könsintegrerade eller -segregerade mötesplatser. 

 

 

Ett vanligt förekommande hinder handlar om att olika typer av yttre omständigheter 

påverkat projektet negativt, och vikten av kontinuitet i personella resurser. Flera 

projekt beskriver även hur organiseringen, där tidsbrist och högre ambitioner än vad 

resurserna och tidsramen medgav bidragit till svårigheter i projekten. 

Flera projekt redogör för motstånd eller rena hot som hinder för projekten. Vissa 

projekt menar att de varit oförberedda på detta motstånd och att det därför tagit tid 

att hitta strategier för att hantera det. Motståndet har också i vissa fall handlat om 

motvilja från viktiga institutioner att delta i projekt vilket lett till svårigheter att 

genomföra projektet så som det var tänkt.  

Flera projekt påpekar också att det är svårt att skapa varaktig förändring på bara ett 

års tid. Många av projekten arbetar med långsiktiga processer, där förändring tar tid. 

Det korta tidsperspektivet gör också projekten mer känsliga för eventuella bakslag. 



På samma gång som många projekt lyfter framgångsfaktorer kopplade till 

projektens målgrupper, är det också många som ser hinder för projektens 

genomförande kopplade till deltagare och målgrupper. Några projekt menar också 

att de missbedömt målgruppens behov och intresse av att projektet genomförs. 

Ett annat hinder som flera projekt lyfter i olika utsträckning är att integrera 

jämställdhet i ordinarie verksamhet. De upplever att frågorna hamnar bredvid den 

ordinarie verksamheten och inte prioriteras. Detta upplevs som ett hinder, inte 

minst i fråga om projektets möjligheter att leva vidare efter projekttidens slut. 

Det finns också svårigheter i att få den tänkta samverkan att fungera som projekten 

planerat. Många upplever att väntan på finansiering eller beslutsfattande samt att 

hitta rätt samarbetspartners varit stora hinder i projektens genomförande.  

Där projekten haft större svårigheter att engagera sin målgrupp beror på att flera 

projekt arbetat med att utmana olika typer av normer i samhället vilket också tenderar 

att lyfta motstånd. Det har resulterat i hot från omgivning samt motvilja från 

institutioner att delta i projektet eller mot de förändringar som projekten vill bidra till. 

Missbedömningar av intresse och möjligheter för målgruppen att uppfatta 

projektens syfte och vilka krav som ställs på deltagande på den korta projekttiden 

lyfts som en svårighet i relation till målgruppsinkludering. Det finns en svårighet i 

att skapa varaktig förändring på ett års tid.  

Ovana vid att förvalta större projektbidrag beskrivs vara försvårande 

omständigheter för projekten. Oförutsedda personalavhopp, rekrytering av personal 

och därmed framskjuten projektstart beskrivs som konsekvenser.   

I matris 1 redovisas framgångsfaktorer och hinder uppdelat på inre och yttre 

faktorer.  

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

Syftet med denna rapport är att lämna en sammanfattande redogörelse för vad 

bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i 

förhållande till syftena med bidraget.  

I denna rapport redovisas antalet bidragsmottagare, beviljade belopp och 

geografisk spridning. Vidare dras slutsatser av slutrapporternas beskrivna 

aktiviteter, resultat och effekter.  

Denna rapport visar att organisationer som tilldelats projektbidrag till 

jämställdhetsprojekt har tilldelats bidrag inom ramen för regeringens mål för 

jämställdhetspolitiken. Slutredovisningen visar att det finns stor variation mellan 

projektens syften och hur projekten valt att angripa olika jämställdhetsutmaningar i 

samhället. 

Redovisningen och slutsatserna som Jämställdhetsmyndigheten dragit, visar att det 

finns en stor variation i de projekt som genomförts med stöd av bidraget. Några 

exempel på metoder och aktiviteter som nämns som framgångsrika är mentorskap, 

specifika samtalsformer, kampanjer samt könsintegrerade eller -segregerade 

mötesplatser. 

Statsbidraget har i organisationernas slutrapporter främst beskrivits som en viktig 

komponent för organisationernas möjlighet till att växla upp arbetet. Särskilt 

framhävs det att projektet gjort det möjligt att arbeta med komplexa frågor på ett 

greppbart sätt.  

I denna redovisning har Jämställdhetsmyndigheten även sett över beskrivna resultat 

och effekter i projektens slutredovisningar. Underlaget bygger uteslutande på 

Jämställdhetsmyndighetens tolkning av bidragsmottagarna egna skattningar. I 

läsningen framgår det att bidragsmottagarna finner det svårt att mäta effekter av sitt 

arbete under den korta projekttiden. 

Projekt som bedrivits med stöd av statsbidraget har bidragit till statsbidragets 

syften. Det är däremot svårt att uttala sig om hur projekten bidragit till 

utvecklingen på jämställdhetsområdet.  

Det är svårt att dra långtgående slutsatser kring bidragens resultat och effekter på 

aggregerad nivå. Bidragsmottagare ger delvis kortfattade och övergripande 

beskrivningar av projektens resultat och effekter. Slutrapporterna visar att 



organisationernas förutsättningar att genomföra effektmätning är begränsade och i 

många fall saknas preciserade och mätbara mål. 

Genom förordningens skrivning ”bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till 

jämställdhetsprojekt vars syfte ligger inom ramen för regeringens mål för 

jämställdhetspolitiken” säkerhetsställs att statsbidrag enbart tilldelas projekt vars 

syfte ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken. 

Följaktligen förutsätts att samtliga beviljade projekt arbetar inom ramen av något 

eller några av regeringens jämställdhetspolitiska delmål.  

Förordningens skrivning ”projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av 

värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet samt projekt som inte kan 

finansieras med andra medel skall särskilt prioriteras” säkerhetsställer dessutom att 

statsbidraget i första hand ska beviljas till projekt som kan ge kunskap av värde för 

utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Mot denna bakgrund finns det redan 

inledningsvis en stark koppling mellan beviljade projekt och regeringens mål för 

jämställdhetspolitiken. Däremot är det svårt att bedöma i vilken utsträckning 

enskilda projekt har bidragit till utvecklingen av jämställdhetsarbetet utifrån 

redovisningarna. För ett ökat genomslag av jämställdhetspolitiken krävs en 

systematisk uppföljning av gjorda insatser och kunskapsunderlag från det civila 

samhället. 

Jämställdhetsmyndigheten ser ett behov av stärkt samverkan med andra statliga 

myndigheter och civilsamhällets aktörer i det fortsatta arbetet med 

bidragsgivningen.   

 

 

  



 
 

Palett för ett stärkt civilsamhälle – Betänkande av Utredningen för ett stärkt 

civilsamhälle (SOU2016:13)   

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 3:1 Särskilda 

jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13, S2017/07218/RS 

Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt mål och myndighet – feministisk politik 

för en jämställd framtid.  

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Jämställdhetsmyndigheten, 

S2017/07218/RS 

 

 

 

 

 

 







Syftet med projektet är att etablera Agenda Jämlikhet i Stockholm. Målet är att 

skapa en plattform där aktiviteter och organisationer från olika jämlikhetsrörelser i 

Stockholm kan samlas. Det ska göras bland annat genom att kartlägga 

jämlikhetsorganisationer i Stockholm samt bjuda in till informationsmöten. 

Verksamheten kommer att ske främst i Stockholm men till viss del även från 

Göteborg där föreningen redan har en likande verksamhet etablerad.   

 

Syftet med projektet är att öka och sprida kunskapen om hur kvinnor framställs i 

media. Det görs genom att samla in material som kodas och som sammanställs till en 

rapport. Projektet är nationellt men kodningen kommer att genomföras i Göteborg, 

Stockholm, Lund och Örebro. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.  

 

Syftet med projektet är att synliggöra kvinnors medverkan i historien och jämna ut 

den skeva bilden av kvinnors representation i historien. Det kommer göras genom 

att kvinnor på flera orter i Sverige sammanställer turistbroschyrer som 

uppmärksammar vad kvinnor historiskt har gjort och var de har verkat i 

närområdet. Stadsvandringar kring denna kunskap ska genomföras på flera orter.  

 

Syftet med projektet är att öka kunskapen hos nyanlända ungdomar om begreppen 

jämställdhet samt sex och samlevnad. Det ska genomföras med hjälp av ungdomar 

som själva har varit nyanlända, där de ska hålla i workshops, informationsmöten och 

utbildningar. Projektet kommer genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 

 



Syftet med projektet är att bidra till ett stärkt jämställdhetsarbete genom att 

utveckla metoder för normkritiskt arbete. Bidraget kommer användas till att 

färdigställa, testa och lansera metoden: Frihet Bortom Normen. Det innefattar 

utbildningsmanus i samtalsmetodik för professionella och ledarskapsutbildning för 

unga ledare. Projektet kommer genomföras i Stockholm och Malmö. 

 

Syftet med projektet är att öka teknikintresset och teknikkunskapen bland unga 

tjejer i förorter genom bland annat workshops och olika typer av teknikverkstäder. 

Målet med projektet är att 15 tjejer ska utbildas inom området så att de senare 

själva kan driva teknikverksamhet. De ska också kunna inspirera andra unga tjejer 

och killar att börja intressera sig för teknik.  

 

Syftet med projektet är att stötta och inspirera unga till att engagera sig i 

jämställdhetsfrågan och driva egna projekt. Projektet ska inspirera till nya idéer 

men under det tredje året ska det även lyfta tidigare projekt och utveckla hemsidan, 

så att projektet som helhet kan leva vidare när finansieringen tar slut. En tävling 

ska anordnas under projekttiden där unga kan skicka in sina egna idéer om 

jämställdhet, där de bästa projekten stöttas och genomförs i samarbete med Crossing 

Boarders och av dem utsedda mentorer. Projektet är nationellt genom riktad 

information till unga i hela landet, det är även flerårigt och stödet gäller år 3 av 3.  

 

Syftet med projektet är att främja ett arbete för jämställdhet inom det samiska med 

målet om att skapa en feministisk och normkritisk grund för utvecklandet av 

föreningen Niejda. Projektet ska ta fram ett material om feminism och jämställdhet 

som ska kunna användas i framtida utbildningar inom organisationen. Materialet 

ska innehålla både ett jämställdhetsperspektiv och ett urfolksperspektiv. Projektet 

genomförs i Dalarnas län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.  

 

Syftet med projektet är att öka den generella jämställdhetskompetensen och 

fortsätta arbeta med jämställdhetsintegrering. Genom att arbeta med 

samtalsgrupper, så kallade Allan- och Ellen-grupper ska de ge idrotten nya verktyg 

och metoder för att arbeta med jämställdhet och värdegrundsfrågor. Projektet 

innefattar även att ta fram handlingsplaner och etablera en återkommande dialog 

med specialidrottsförbundet för att arbetet ska genomsyra hela organisationen.



Syftet med projektet är att engagera unga kvinnor i jämställdhetsfrågor. Det görs 

genom att åka runt i Sverige med ett seminarium innehållande en monolog. Målet med 

projektet är att sprida kunskap om jämställdhetsfrågor genom att varva gestaltning 

och teori samt att i slutet av projektet sammanställa en feministisk arbetsplan. 

 

 

Syftet med projektet är att öka antalet kvinnor som bidrar till innehållet på 

Wikipedia. Det ska göras genom att bland annat arrangera minst 20 skrivarstugor i 

Stockholm och Göteborg, fem volontärer som är kvinnor ska ha engagerats i att 

organisera evenemang för föreningen. Samt att 200 nybörjare ska ha fått hjälp i 

Fikarummet och minst 100 normmedvetna proffsbilder ska ha skapats för att 

illustrera Wikipedia. Föreningen ska även arrangera en jämställdhetsutbildning. 

JMG och Add Gender AB. Projektet genomförs i Stockholm och Göteborg. 

Projektet är flerårigt och stödet gäller år 3 av 3. 

 

Syftet med projektet är att arbeta med jämställdhetsintegrering inom det civila 

samhället. Projektet ska genomföra minst 14 verkstäder i Skåne där deltagande 

organisationer får stöd i hur de kan komma vidare med jämställdhetsarbetet inom 

sin organisation.  

 

 

Syftet med projektet är att bryta normer och föreställningar avseende rådande 

attityder och uppfattningar som är kopplade till mansrollen. Det görs genom att 

föra samman två interna verksamheter inom Fryshuset, Oslagbart och Hitta Rätt 

Sysselsättning. Tillsammans ska de arbeta med utbildningar, samtal och individuell 

coachning och gruppstärkande aktiviteter för att stärka unga mäns självkänsla och 

för att öka möjligheterna till en sysselsättning genom att bredda synen på 

potentiella yrkeskategorier.  

 

 

 



Syftet med projektet är att främja ekonomisk jämställdhet genom att jobba för 

nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Det görs genom att skapa ett 

nationellt etableringsprogram som bygger upp lokala och sociala arbetsintegrerade 

kvinnokooperativ. Till projektet ska det också knytas en volontärsgrupp. Under det 

första året ska programmet byggas upp för att senare kunna etablera verksamhet på 

fler orter.  

 

 

Syftet med projektet är att minska ojämställdheten i hemmet. Minst 75 procent av 

projektet samtliga deltagare ska uppleva att projektet har givit dem redskap att 

skapa ett mer jämställt hushåll.  Det görs genom utbildningsdagar, seminarier och 

informationsmöten.  

 

 

Syftet med projektet är att arbeta mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och 

lagstiftning. Det görs genom att ta fram ett normförändrande metodmaterial som 

unga själva är med och skapar. Målet är att ta fram ett icke-traditionell form av 

metodmaterial som gör det möjligt för deltagarna att utforska och vara en del i 

formandet av en samtyckeskultur. Den huvudsakliga målgruppen är personer av 

alla kön mellan åldrarna 20–25. 

 

Syftet med projektet är att med fotboll som medel och plattform uppmärksamma 

och förändra rådande maskulinitetsnormer. Då det erkänts som en bidragande orsak 

till bland annat mäns och pojkars våld mot kvinnor och tjejer. I framtagandet av 

utbildningskonceptet kommer de att arbeta i nära samarbete med Jesper Fundberg, 

fil.dr. i etnologi och lektor i idrottsvetenskap med fokus på genus, jämställdhet och 

etnisk mångfald vid Malmö Högskola. Projektet är ettårigt och kommer 

genomföras främst i Borås kommun samt Södertälje kommun. 

 

 

 



Syftet med projektet är att förebygga sexuellt våld bland unga. Det kommer göras 

genom att arbeta med frågor om samtycke, ömsesidighet och maskulinitetsnormer 

med gymnasie- och högstadieelever. Projektet kommer att i samverkan med lärare 

ta fram ett lektionsupplägg med tillhörande filmer på en minut som behandlar 

ämnena kommunikation, samtycke samt förståelse för andra i sexuella situationer. 

Syftet med projektet är att påverka unga mäns attityder till tjejer inom e-sport 

genom att arbeta inkluderande. Tjejer kommer erbjudas mer plats inom gaming, 

LAN och e-sport genom att erbjuda miniläger, e-sporttävlingar och utbildning på 

LAN och dataspelsmässor. Projektet kommer fördjupa och bredda verksamheten 

samt att ta större del av de befintliga nätverk för jämställdhet som finns inom 

gaming och e-sport. Projektet genomförs främst i Uppsala, Lund, Linköping, 

Västerås, Göteborg, Sundsvall och Stockholm men då mycket sker online får de en 

större spridning än så. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 2 av 3.  

 

Syftet med projektet är att stärka kvinnor genom att arrangera olika aktiviteter. 

Detta görs genom att arrangera en konferens på temat hedersvåld samt engagera 

kvinnor i olika sportaktiviteter. Projektet genomförs i Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Örebro, Uppsala, Gävle och Östersund.  

 

Syftet med projektet är att erbjuda kvalitativt stöd till unga killar som främjar 

jämställdhet, förebygger våld och utmanar destruktiva maskulinitetsnormer genom 

att upprätta och utveckla chattfunktionen killfrågor.se. Projektet genomförs 

nationellt på nätet, samt fysiskt i Stockholm, Umeå och Göteborg. Projektet är 

flerårigt och stödet gäller år 3 av 3. 

 

Syftet med projektet är att främja nyanlända personers hälsa utifrån sin rätt till 

kroppslig integritet. Det kommer att göras genom att utveckla en metod för 

kunskaps- och dialogmöten och kommer genomföras främst i Helsingborg. 

 

 



Syftet med projektet är att främja killars och mäns psykiska hälsa och bidra till ett 

mer jämställt samhälle. Målen för projektet är bland annat att skapa en 

volontärgrupp av ett tiotal killar som kan fungera som stödpersoner och föreläsare 

med särskilt fokus på att utbilda killar. Projektet kommer att genomföras i 

Södertälje kommun med omnejd. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3.  

 

Syftet med projektet är att kartlägga idrottsföreningars kunskap och erfarenhet av 

pojkar som lever i en hedersrelaterad värdegrund, för att kunna identifiera 

idrottsrörelsens möjligheter att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. 

Föreningen kommer även att arrangera föreläsningar och seminarier för ideella och 

yrkesverksamma inom idrottsrörelsen. Projektet genomförs i Uppsala län. Projektet 

är flerårigt och stödet gäller år 1 av 2.  

 

Syftet med projektet är att jobba med jämställdhetsfrågor, såsom frågor om 

kroppslig integritet, sexuella trakasserier och våld i nära relationer. Målet med 

projektet är bland annat att ge turkiska pojkar och män förutsättningar att bryta 

med föreställningar som leder till hedersproblematik. Det görs genom bland annat 

workshops och samtalsforum för både turkiska män/pojkar, kvinnor/flickor samt 

genom skapandet av en plattform inom organisationen som kan hålla frågorna 

levande. Under det första året kommer projektet främst att genomföras i 

Stockholmsområdet. Projektet är flerårigt och stödet gäller år 1 av 3. 

 

Syftet med projektet är att uppmärksamma och sprida budskapet om samtycke vid 

sex. Det görs genom att driva en kampanj och dela ut information om samtycke, 

dela ut speciella samtyckeskondomer och bjuda in till föreläsningar med FATTA-

projektet.  

 

Syftet med projektet är att motverka könsstereotypa föreställningar och på så sätt 

bidra till minskat våld och förbättrad psykisk hälsa hos de unga killar som deltar i 

projektet. Arbetet sker främst genom virtuella gruppsamtal för killar upp till 25 år. 

Projektet har geografiskt sin utgångspunkt i Stockholm, men då grupperna är 

virtuella finns det möjlighet för killar i hela landet att delta. Projektet är flerårigt 

och stödet avser år 1 av 3. 

 



Syftet med projektet är att fortsätta arbeta för att främja jämställdhet. Målet med 

projektet är att skapa förutsättningar för det öppna samtalet och attitydförändring 

kring hur kulturen gör skillnad på flickor och pojkar. Projektet ska nå målet genom 

att bland annat hålla utbildningar och samtal om heder i separatistiska grupper för 

turkiska tjejer och killar. Målgruppen för projektet är unga tjejer och killar och 

deras familjer.  

 

Syftet med projektet är att stärka nyanlända kvinnor egenmakt.  Målen för projektet 

är bland annat att öka medvetenheten bland nyanlända kvinnor med 

flyktingbakgrund om rätten till eget beslutsfattande och till rätten till lika villkor 

för kvinnor och män inom olika områden. Den huvudsakliga målgruppen för 

projektet är kvinnor med flyktingbakgrund som är nyanlända till Sverige, men 

projektet kommer genomföras i Sävsjö kommun.  

 

 

Syftet med projektet är att aktivt synliggöra och stötta svenska kvinnliga dirigenter 

så att de kan ta mer plats i svenska orkestrar och operahus. Målet med projektet är 

att kännedomen om verksamma kvinnliga dirigenter, deras repertoar och erfarenhet 

ska öka hos programråd, orkester- och planeringschefer. Projektet kommer 

genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 

 

Syftet med projektet är att skapa en jämställd och inkluderande fritidsverksamhet. 

Projektet ska arrangera utbildning i normkritiska perspektiv för personalen, 

arrangera workshops med besökare och personal, skapa målgruppsinkluderande 

aktiviteter samt skapa en referensgrupp av deltagare. Projektet kommer 

genomföras i Nyköping.  

 



Syftet med projektet är att öka ungdomars förmåga till att ifrågasätta, reflektera och 

kritiskt granska maskulinitetsnormer i samhället. Det kommer göras med hjälp av 

ett diskussionsforum och kommer resultera i en podcast om fem avsnitt och 

workshops som kommer behandla olika teman kopplat till maskulinitet. Projektet 

genomförs till en början i Södertälje där podcasten tas fram i nära samarbete med 

fritidsgårdar, och materialet kommer spridas till fritidsgårdar samt skolor.  

 





http://www.jämställdhetsmyndigheten.se/

