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JÄMSTÄLLDHETSPROJEKT

SAMMANFATTNING
Jämställdhetsmyndigheten har sedan 1 januari 2018 uppdraget att fördela
statsbidrag i enlighet med förordningen (2006:390) om statsbidrag till
jämställdhetsprojekt. Jämställdhetsmyndigheten ska inom ramen för detta
uppdrag årligen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen
använts till och om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i
förhållande till syftet med bidragen. Av förordningen framgår att syftet är att
främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordningen anger också att
projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen
av jämställdhetsarbetet samt projekt som inte kan finansieras med andra
medel särskilt skall prioriteras.
Syftet med rapporten är att redovisa vad statsbidrag för jämställdhetsprojekt
som Jämställdhetsmyndigheten fattat beslut om att godkänna under perioden
1 januari 2018 till och med 30 april 2019 använts till, och bedöma om projekten
bidrar till syftet att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Rapporten
bedömer också om projekten varit nyskapande och har bidragit med kunskap
av värde för jämställdhetsarbetet.
Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att projektbidraget bidrar till syftet
att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, samt att projekten som
finansieras är nyskapande och bidrar med kunskap av värde för
jämställdhetsarbetet.
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1.

INLEDNING
Detta kapitel ger en kort introduktion till
Jämställdhetsmyndighetens uppdrag, rapportens syfte och
metod samt avgränsningar.

1.1.

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN OCH CIVILSAMHÄLLET
Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska
prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av
jämställdhetspolitiken.
I relation till civilsamhället innebär det att Jämställdhetsmyndigheten 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 betydelse för ett fritt och demokratiskt
samhälle.
Det civila samhällets organisationer har en central roll i demokratin, och
därigenom för utvecklingen till ett jämställt samhälle. Förutom att vara en
röstbärare, opinionsbildare och demokratiskola är civilsamhället en utförare av
tjänster. Civilsamhället har en viktig funktion att ge röst åt olika gruppers behov,
värderingar och intressen.
Det civila samhället utgör också en arena för diskussion och reflektion som bidrar
med nya perspektiv och förslag till lösningar på gemensamma utmaningar (dir.
2015:38). Av direktiven framgår också att grunden för att det civila samhället ska
kunna spela en aktiv roll i demokratin, både i sin röstbärande funktion och i sin
dialog med staten, är att det finns goda och långsiktiga förutsättningar för
organisationerna att bedriva såväl verksamhet som organisationsutveckling.

1.2.

UPPDRAGET
Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag enligt förordning med instruktion
(2017:937) och regleringsbrev att fördela statsbidrag enligt förordningen
(2006:390) om statsbidrag för jämställdhetsprojekt.
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 bidragen.
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1.3.

FÖRORDNINGENS SYFTE OCH BIDRAGSFORM
Syftet med statsbidraget till jämställdhetsprojekt är att främja jämställdhet mellan
kvinnor och män. Bidraget ska 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. I statens budget
sorterar statsbidraget under utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda
jämställdhetsåtgärder.

1.4.

RAPPORTENS SYFTE, METOD OCH AVGRÄNSNINGAR
Syftet med rapporten är att redovisa vad statsbidrag för jämställdhetsprojekt som
Jämställdhetsmyndigheten fattat beslut om att godkänna under perioden 1 januari
2018 till och med 30 april 2019 använts till, och att bedöma om projekten bidrar till
att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Rapporten bedömer också om
projekten varit nyskapande och har bidragit med kunskap av värde för
jämställdhetsarbetet.
Rapporten utgår från en deskriptiv tematisk analys. Den sammanfattande
redogörelsen för vad bidragen använts till och en bedömning av statsbidragets
effekter utgår från organisationernas slutrapportering. Innehållet i
slutrapporteringarna har sorterats under på förhand definierade kategorier i en
läsanvisning för att möjliggöra en systematisk läsning och kunskap om
organisationernas arbete på en aggregerad nivå. Rapporten redogör inte för effekter
i meningen som resultat av en effektstudie eftersom det inte kan göras utifrån det
självrapporterade underlaget.
Rapporten baseras på slutredovisningar av organisations-och etableringsbidrag
samt verksamhetsbidrag som Jämställdhetsmyndigheten fattat beslut om att
godkänna från och med 1 januari 2018 till och med 30 april 2019.
Rapporten är avgränsad till att behandla bidragsmottagarnas egna
slutrapporteringar. Slutrapporteringarna har gjorts till både MUCF och
Jämställdhetsmyndigheten varför det finns skillnader i innehållet i
slutrapporteringen. Dessa skillnader har medfört viss begränsning att sammanställa
information och dra slutsatser på aggregerad nivå. Vissa data har därför
kompletterats genom att de hämtats från projektens ansökningshandlingar.
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2.

REDOVISNING AV STATSBIDRAG
TILL JÄMSTÄLLDHETSPROJEKT
I detta kapitel presenteras en översikt över redovisade
projekt.

2.1.

MOTTAGARE AV STATSBIDRAG
FÖR JÄMSTÄLLDHETSPROJEKT
Totalt beslutades under den aktuella perioden om bidrag till sammanlagt 17 olika
jämställdhetsprojekt som drevs av 14 olika organisationer. Tre organisationer,
FATTA, Föreningen Storasyster och Norrbottens idrottsförbund hade beviljats
medel för två projekt vardera. I Norrbottens idrottsförbunds fall rör det sig om ett
projekt och ett fortsättningsprojekt.
Statsbidraget kan lämnas till ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga
eller kommunala. Av organisationerna som mottog bidrag var 16 ideella föreningar
och 1 var en stiftelse.
En redovisning av samtliga beviljade projekt med organisationernas egna
projektbeskrivningar finns i bilaga 2.

2.2.

BEVILJADE BELOPP
Totalt omfattade projekten beviljade belopp om 9 850 810 kronor. Det högsta
beviljade beloppet var 1 304 800 kronor, och det lägsta var 157 200 kronor. Den
genomsnittliga beviljade summan var 547 267 kronor. Beviljade belopp för
respektive projekt redovisas i bilaga 1.

2.3.

GEOGRAFISK SPRIDNING
Vid ansökan anger samtliga organisationer om projektet ska bedrivas lokalt eller
nationellt. Om projektet uppger att det ska drivas lokalt, ska det även ange i vilket
eller vilka län. Åtta projekt angav att de bedrivits nationellt och är inte redovisade i
tabellen nedan. Åtta projekt angav att deras verksamhet bedrivits lokalt i ett eller
flera län. Av dessa uppgav två projekt att de bedrivits i fler än ett län. Uppgift
saknas från ett av projekten. Tabellen nedan anger projektens geografiska
spridning.
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Tabell 1 – Län där projekt har bedrivits
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

2.4.

5
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
2
1
–
–
–
–
–
–
–
2

KÖNSFÖRDELNING HOS MÅLGRUPP
Organisationerna har med flervalsalternativ angett vilka målgrupper projekten
riktar sig till efter kategorierna kvinnor, män samt annan könstillhörighet. Tabellen
anger antal projekt som angett olika kombinationer av könstillhörighet för
målgruppen.

Tabell 2 – Projektens angivna målgrupper
Kvinnor

Män

Kvinnor, män

Kvinnor, män, annan
könstillhörighet

Kvinnor, annan
könstillhörighet

2

5

1

7

1

De flesta projekten har angett att såväl kvinnor och män som personer med annan
könstillhörighet ingår i målgruppen. Det näst vanligaste målgruppsfokuset är män,
följt av kvinnor som två projekt angivit som målgrupp. Uppgift saknas från en
organisation.
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2.5.

FÖRDELNING MELLAN JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅL
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sitt eget liv. Detta mål är i sin tur nedbrutet i sex delmål
som anger fokus för och inriktning på jämställdhetspolitiken. Delmålen är ömsesidigt
beroende, de förstärker och förutsätter varandra; tillsammans bildar de en helhet.
1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma
villkoren för beslutsfattandet.
2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig
utveckling.
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och
män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få
omsorg på lika villkor.
5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar,
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Projekten har fått uppge vilka jämställdhetspolitiska delmål de knyter an till. Figur
1 utgör en sammanställning över vilka delmål organisationerna uppger att deras
arbete knyter an till i någon utsträckning.
Figur 1. Delmål med anknytning i någon utsträckning
14
12
10
8
6
4
2
0
Makt och
inflytande
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Organisationerna rapporterar att projekten haft relevans för samtliga delmål. Om vi
istället frågar vilka delmål projekten främst har fokuserat på så stärks bilden av att
det är delmålen 1, 5 och 6 som tyngdpunkten legat på i de redovisande projekten.
Figur 2 visar vilka delmål projekten främst fokuserat på.

Figur 2. Delmål som projekten främst fokuserar på
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Tonvikten ligger främst på delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, samt
på delmålen för hälsa samt makt och inflytande.
Endast ett projekt vardera anger delmålenen om jämställd utbildning respektive
obetalt hem- och omsorgsarbete som huvudfokus. Inget projekt anger att de
fokuserar främst på delmålet om ekonomisk jämställdhet.
Av de fem projekt som endast anger män som sin primära målgrupp anger fyra att
de har sitt huvudfokus på delmålet om mäns våld mot kvinnor, eller på delmålet
om mäns våld mot kvinnor kombinerat med delmålet om hälsa. Att förhållandevis
många organisationer anger män som sin primära målgrupp för sina
jämställdhetsprojekt har alltså ett samband med projektens fokusering på delmålen
om mäns våld mot kvinnor samt om hälsa.
Som exempel har en organisation jobbat med att ta fram ett metodmaterial som ska
göra det möjligt för användarna/deltagarna att utforska och vara del i formandet av
en samtyckeskultur.
En annan organisation har arbetat för att bland annat via idrottsföreningar, skolor
och fritidsgårdar nå ut till killar och unga män för att förebygga våld och främja
killars och unga mäns psykiska hälsa.
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2.6.

HUVUDSAKLIGA AKTIVITETER
I sina redovisningar har organisationerna utifrån fasta svarsalternativ fått ange
vilken typ av aktiviteter projektet använt sig av för att uppnå sitt syfte.

Figur 3. Fördelning mellan typ av aktiviteter
Framtagning av styrdokument eller
handlingsplaner
Lobbyverksamhet, opinionsarbete eller annat
strategiskt påverkansarbete
Kulturarrangemang
Utvärderingar eller kartläggningar
Produktion eller publicering av information,
litteratur, film eller metodmaterial
En kampanj eller annan informationsinsats
Erfarenhetsutbyte, studiebesök, nätverksbyggande
eller samverkan med andra organisationer
Semiarier, workshops, föreläsningar, konferenser
eller en mässa

0

5

10

15

De vanligaste typerna av aktiviteter är sådana som hänger samman med spridning
av kunskap genom föreläsningar, seminarier, konferenser med mera. Också
aktiviteter som handlar om relationer med andra organisationer såsom
erfarenhetsutbyten, nätverksbyggande och samverkan, anges av många. När det
kommer till påverkansarbete så är det för dessa projekt mindre vanligt med direkt
påverkan gentemot beslutsfattare och vanligare med andra typer av kampanjer och
informationsinsatser.
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3.

BEDÖMNING AV STATSBIDRAGETS
EFFEKTER I FÖRHÅLLANDE
TILL BIDRAGETS SYFTE
Bidragen enligt förordning (2006:390) beviljas projekt vars
syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och
ligger inom ramen för målen för jämställdhetspolitiken.
Därutöver ska projekt som är nyskapande och som kan ge
kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet
samt projekt som inte kan finansieras med andra medel
särskilt prioriteras.
I denna rapport ska Jämställdhetsmyndigheten om möjligt göra en bedömning av
statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen. Eftersom denna
rapport bygger uteslutande på projektens egna bedömningar, är det inte möjligt att
dra slutsatser kring den bredare frågan om vilken effekt statsbidraget haft för
jämställdhet mellan kvinnor och män. Redovisningen nedan begränsar sig till
resonemang om projekten har bidragit till att främja jämställdhet mellan kvinnor
och män, samt om de varit nyskapande och bidragit med kunskap av värde för
jämställdhetsarbetet.

3.1.

FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN
I samband med att dessa projekt beviljats bidrag har bedömningen gjorts att de har
potential att bidra till att främja jämställhet mellan kvinnor och män samt att de
ligger inom ramen för de jämställdhetspolitiska målen. Utifrån detta är det
intressant att titta på om projekten rapporterar att de nått sina egna mål. Figur 4
anger antal projekt som angett att de uppnått samtliga mål för projektet, delvis har
uppnått målen, inte nått några mål, eller nått andra mål.

Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2019:7

12 (26)

JÄMSTÄLLDHETSPROJEKT

Figur 4. Projektens angivna måluppfyllelse
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Två tredjedelar av projekten rapporterar att de uppnått samtliga mål för projektet.
Alla utom ett projekt anger att de helt eller delvis uppnått målen för projektet.
Projektens fokus avseende de jämställdhetspolitiska delmålen, som redovisats i
avsnitt 2.5 ovan, antyder att projektens resultat främst knyter an till områdena mäns
våld mot kvinnor, hälsa samt makt och inflytande.
Projekten har också fått ta ställning till om de bidragit till bestående förändring för
sin målgrupp respektive i samhället. Tre fjärdedelar av projekten uppger att de i
hög grad uppnått resultat i termer av bestående förändringar för projektets
målgrupp. En nästan lika stor andel uppger att de i någon utsträckning uppnått
resultat i termer av bestående samhällsförändring. Drygt en fjärdedel anger att de i
hög grad uppnått resultat i termer av bestående samhällsförändring.
Mot bakgrund av detta är Jämställdhetsmyndighetens bedömning att projekten som
beviljats bidrag överlag rapporterar en god måluppfyllelse och resultat särskilt med
koppling till projektens egna målgrupper samt kopplat till delmålen om mäns våld
mot kvinnor, hälsa samt makt och inflytande. Projekten kan därmed antas bidra till
att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

3.2.

NYSKAPANDE
Utvecklande av arbetssätt och metoder är den vanligaste formen av resultat som
projekten anger när de kategoriserar sina resultat enligt på förhand givna
kategorier. Samtliga projekt instämmer med påståendet att de utvecklat metoder
och arbetssätt. Ungefär två tredjedelar anger dessutom att det stämmer väl eller
mycket väl.
Organisationerna beskriver flera exempel på nyskapande metoder och verktyg som
utvecklats inom projekten. Det kan handla om alltifrån nya sätt att mötas och
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samtala om till exempel föreställningar om kön, eller att tillämpa vedertagna
metoder i nya sammanhang. Till exempel har ett projekt erbjudit forum för
gruppsamtal online som en arena för reflektion kring maskulinitetsnormer. Inom ett
annat projekt har ett mentorskapsprogram utvecklats för att stärka unga tjejer inom
spelhobbyn. Ytterligare en organisation har använt sig av jämställdhetsintegrering i
ett nytt sammanhang, nämligen inom idrottsföreningar.
Jämställdhetsmyndigheten bedömer att flera projekt kan beskrivas som
nyskapande, och att metodutveckling samt utveckling av arbetssätt anges som
viktiga inslag i det samlade resultatet av de beviljade projekten.

3.3.

KUNSKAP AV VÄRDE FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET
Drygt hälften av projekten anger att det stämmer väl eller mycket väl att de tagit
fram och dokumenterat kunskap genom sina projekt. Utöver att de flesta projekt
genererar ny kunskap av olika slag så har några projekt även angett produktion av
kunskap som en del av sitt syfte. Exempelvis har ett projekt genom en enkätstudie
med 5 200 svar dokumenterat erfarenheter av våld, psykisk ohälsa och kontakt med
stödverksamheter hos personer som utsatts för sexuellt våld. Resultatet är värdefull
ny kunskap som kan komma till användning för yrkesgrupper som möter
våldsdrabbade.
Inom ett annat projekt har en analys av en databas gjorts och djupintervjuer har
genomförts för att öka förståelsen för hur kön påverkar ansökningsprocesser och
hur kön kan vara en faktor i sökandet av särskilda uppdrag inom ideella
organisationer.
Ytterligare ett projekt har publicerat en bok som utgår från ungdomars egna
upplevelser av och reflektioner kring könsrelaterade normer i samhället.
Jämställdhetsmyndigheten bedömer att projekten har genererat ny kunskap av
värde för utvecklandet av jämställdhetsarbetet.
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4.

SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER
Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att projekten som beviljats bidrag
överlag rapporterar en god måluppfyllelse och resultat särskilt med koppling till
projektens egna målgrupper samt delmålen om mäns våld mot kvinnor, hälsa samt
makt och inflytande. Projekten kan därmed antas bidra till att främja jämställdhet
mellan kvinnor och män. Flera projekt kan också beskrivas som nyskapande, och
metodutveckling samt utveckling av arbetssätt anges som viktiga inslag i det
samlade resultatet av de beviljade projekten. Jämställdhetsmyndigheten bedömer
också att projekten har genererat ny kunskap av värde för utvecklingen av
jämställdhetsarbetet. Därmed bidrar projektbidraget till att organisationer i
civilsamhället kan fokusera på problem som välfärdsstaten ej ännu har upptäckt
eller inte har metoder eller medel för att hantera.
Bland de 17 projekt som Jämställdhetsmyndigheten fattat beslut om godkännande
för under perioden 1 januari 2018 till och med 30 april 2019uppger
organisationerna att projekten haft relevans för samtliga delmål, men det är främst
tre av de jämställdhetspolitiska delmålen som dominerar avseende projektens
fokus. Det gäller delmål sex om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, delmål
fem om hälsa samt delmål ett om makt och inflytande. Det faktum att män anges
som primär målgrupp för projekten i högre grad än kvinnor har ett samband med
att delmålet om mäns våld mot kvinnor, tillsammans med delmålet om hälsa,
dominerar som fokusområden.
I Jämställdhetsmyndighetens rapport Ökat genomslag och hård prioritering
(2019:3) 1 görs en analys av hur anslaget 3:1, särskilda jämställdhetsåtgärder, har
fördelats med avseende på de jämställdhetspolitiska delmålen. Det framkommer att
anslaget i hög grad fokuseras mot delmål sex om att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra. Statsbidrag till jämställdhetsprojekt utgör en mycket liten del av anslag
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. Denna rapport antyder ändå, utifrån ett
begränsat underlag, att medlen för statsbidrag till jämställdhetsprojekt bidrar till
den övergripande fokuseringen på delmål sex om mäns våld mot kvinnor, men
också att statsbidragen för jämställdhetsprojekt breddar bilden något genom att
resurser även används för arbete kopplat till andra delmål, till exempel delmål ett
om makt och inflytande. Denna bild är i linje med vad som framkommit i
Jämställdhetsmyndighetens rapportering 2018 om statsbidrag till
jämställdhetsprojekt. 2 Rapporten omfattar 34 tidigare genomförda projekt och där
1

Jämställdhetsmyndigheten (2019) Ökat genomslag och hård prioritering, Rapport 2019:3
Jämställdhetsmyndigheten (2018) Jämställdhetsprojekt – Jämställdhetsmyndighetens
redovisning enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt, Rapport
2018:4
2
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framkommer att även för dessa projekt har fokus legat på delmålen om makt och
inflytande samt mäns våld mot kvinnor. Statsbidragen för jämställdhetsprojekt är
ett verktyg för regeringen att möjliggöra för civilsamhället att driva viktig
utveckling på jämställdhetsområdet. Med det höga söktryck som bidragsformen har
är avslagsgraden hög. Jämställdhetsmyndigheten ser att utökade anslagsnivåer
skulle kunna leda till fler beviljade nyskapande projekt med potential att driva
utvecklingen framåt på jämställdhetspolitikens olika områden.
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BILAGA 1 – SAMMANSTÄLLNING
AV BIDRAGSMOTTAGARE OCH BELOPP
Följande organisationer slutredovisade sina jämställdhetsprojekt:

Organisation

Projektnamn

1000 möjligheter

Virtuella killgrupper

944 208

ASOV Stockholm

Vårt framtida hem

495 000

Brottsoffer-Kvinno och
Ungdomsjouren i Södertälje
(tidigare Tjejjouren Juventas
systrar)

Vidareutveckling av ungdomsjour

700 000

FATTA

FATTA

600 000

FATTA

FATTA Samtycke

Forum-Idéburna organisationer
med social inriktning

Aktivt medborgarskap oavsett kön

495 000

Föreningen Storasyster

Kunskapshöjande insatser inom
området för sexuellt våld

670 000

Föreningen Storasyster

Föreningen Storasyster på We Are
Sthlm

157 200

MENSEN Forum för menstruation

Mensbildning i grundskolan

690 000

Norrbottens Idrottsförbund

Jämställd Sportregion Norr

300 000

Nottbottens Idrottsförbund

Jämställd Sportregion Norr

300 000

PeaceWorks

Under det blå täcket

672 000

Rise

Stöd för män

177 112

Rättviseförmedlingen

Normbrytande databas

650 000

Röda Korset Helsingborgskretsen

Ja eller nej? Det är upp till dig och
mig.

500 000

Studieförbundet vuxenskolan
Värmland

Jämställd folkbildning

548 490

Sverok

LEIA – nätverk för tjejer inom
spelkulturen

647 000
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BILAGA 2 – SAMMANSTÄLLNING
AV PROJEKTBESKRIVNINGAR
1000 MÖJLIGHETER
Virtuella killgrupper

Syftet med projektet är att konsolidera och implementera resultaten av tidigare
projektår samt slutföra organisationens treåriga projekt som ger unga killar en
arena för reflektion kring maskulinitetsnormer, makt och ansvar, våld, sex med
mera. Projektet avser i huvudsak att minska mäns våld mot kvinnor. Det görs
genom bland annat att sammanställa en rapport och en metodhandbok, genomföra
virtuella killgrupper och informationskampanjer. Den huvudsakliga målgruppen är
unga killar upp till 25 år. Projektet genomförs i hela landet. Projektet planerar att
resultaten kommer att spridas genom en rapport. 1000 möjligheter arbetar till
vardags med barn och ungdomsfrågor.
ASOV Stockholm
Vårt framtida hem

Syftet med projektet är att främja jämställdhet inom det obetalda hem och
omsorgsarbetet bland kvinnor och män med ursprung i centrala, östra och västra
Afrika. Projektet ska utifrån tidigare projekt ta fram filmer för att stärka
målgruppen i att ta ansvar för hemmet. Den huvudsakliga målgruppen är män och
pojkar över 15 år med ursprung i Afrika. Projektet genomförs i Stockholm.
Projektet planerar att resultaten ska spridas genom att filmerna sprids i
organisationens ordinarie verksamhet. ASOV Stockholm arbetar till vardags bland
annat med att sprida kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa.
Brottsoffer-, Kvinno- och Ungdomsjouren i Södertälje (tidigare
Tjejjouren Juventas systrar)
Vidareutveckling av ungdomsjour

Syftet med projektet är att att nå fler killar och unga män i Södertälje i vårt arbete
för att förebygga våld och främja killars och unga mäns psykiska hälsa. Projektet
ska utveckla föreningens utåtriktade arbete. Den huvudsakliga målgruppen är unga
män över 15 år. Projektet genomförs i Södertälje. Projektet planerar att resultaten
ska spridas genom rapporter och sociala medier. Metoden för broderskapsprogram
inom idrottsrörelsen ska också vara gratis att ta del av. Tjejjouren Juventas systrar
arbetar till vardags med att ge stöd, råd och information till utsatta människor
genom att bedriva brottsofferjour, kvinnojour och ungdomsjour i Södertälje.
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FATTA
FATTA

FATTA! har fått bidrag för att förebygga sexuellt våld. Syftet är att ta fram en
icke-traditionell form av metodmaterial som gör det möjligt för deltagarna att
utforska och vara del i formandet av en samtyckeskultur. Den huvudsakliga
målgruppen är personer av oavsett kön i åldern 20–25 år. Projektet kommer att
genomföras i Umeå, Surahammar, Uppsala, Stockholm och Göteborg. Projektet
planerar att resultaten ska spridas genom att materialet läggs ut på en digital
plattform samt genom att samarbetspartners kommer att fortsätta sprida det inom
den civila sektorn.
FATTA
Fatta Samtycke

Syftet med projektet är att förebygga sexuellt våld. Projektet ska ta fram en icketraditionell form av metodmaterial som gör det möjligt för deltagarna att utforska
och vara del i formandet av en samtyckeskultur. Den huvudsakliga målgruppen är
personer mellan 20 och 25 år oavsett kön. Projektet genomförs i Kiruna, Umeå,
Åre, Stockholm, Trelleborg och Åmål. Projektet planerar att resultaten ska spridas
genom att publiceras på den digitala plattformen Utrymmet, för att metoderna
sedan ska kunna användas av andra. Organisationen planerar också att arbeta aktivt
med spridning till relevanta yrkesgrupper. FATTA arbetar till vardags med att
motverka sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning.
Forum idéburna organisationer
Aktivt medborgarskap oavsett kön

Forum - Idéburna organisationer med social inriktning får bidrag för att öka
jämställdheten på ledande positioner inom det civila samhället. Målet är att
projektet ska bidra till en fördjupad förståelse kring hur könsfördelningen för
styrelse- och ledaruppdrag ser ut och vilka faktorer som spelar roll då ideella
organisationer rekryterar till styrelse- och ledaruppdrag. Projektet kommer att
främja kvinnors möjligheter att inneha styrelse- och ledaruppdrag inom ideell
sektor genom att de ska ta fram en skrift om jämställd rekrytering utifrån en
undersökning som ska genomföras inom projektet. Skrifter kommer att användas
som utbildningsmaterial och ligga till grund för seminarier. Den huvudsakliga
målgruppen är kvinnor och män som sitter på ledarpositioner och har inflytande
över rekryteringsprocesser inom ideella organisationer. Även kvinnor som är
aktiva inom civilsamhället och har ambition och intresse för att inneha styrelseoch ledaruppdrag tillhör målgruppen. Projektet genomförs i Stockholm. Projektet
planerar att resultaten ska spridas via sin egen hemsida, nyhetsbrev och sociala
medier. Det kommer även att spridas i seminarieserien Morgonforum som vänder
sig till ledare och strateger inom det civila samhället. Skriften kommer att
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implementeras i Volontärbyråns utbildningar som årligen når över 300 deltagare.
Forum-Idéburna organisationer med social inriktning arbetar till vardags med att
civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för
demokratin som för välfärden. De driver Volontärbyrån som är ett
rekryteringsverktyg för ideella organisationer att komma i kontakt med frivilliga.

Föreningen Storasyster
Kunskapshöjande insatser inom området för sexuellt våld

Syftet med projektet är att förbättra stödet för personer utsatta för sexuellt våld.
Projektet ska genomföra kunskapsinsamling (enkätundersökning och kartläggning),
producera kunskapshöjande produkter och sprida dessa produkter. Den
huvudsakliga målgruppen är personer utsatta för sexuellt våld. Projektet är
nationellt. Projektet planerar att resultaten ska spridas genom en rapport. Den
kommer spridas genom hemsidan, rapportseminarium och pressmeddelanden.
Föreningen Storasyster arbetar till vardags med att erbjuda stöd till unga som
utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp, bland annat genom chatt.

Föreningen Storasyster
Föreningen Storasyster på We Are Sthlm

Syftet med projektet är att We Are Sthlm ska vara en trygg festival för unga tjejer,
fri från sexuella övergrepp. Projektet ska delta i We Are Sthlm med en tältplats, i
tältet erbjuds olika aktiviteter bland annat en åsiktsbarometer. Den huvudsakliga
målgruppen är samtliga ungdomar på We Are Sthlm. Projektet genomförs i
Stockholm. Projektet planerar att resultaten ska spridas genom egna kanaler och en
sammanställning av åsiktsbarometern. Föreningen Storasyster arbetar till vardags
med att erbjuda stöd till unga som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp,
bland annat genom chatt.

MENSEN – Forum för menstruation
Mensbildning i grundskolan

Syftet med projektet är att utbilda skolelever för att de ska uppleva ökad förståelse
för de fysiologiska processerna kring menstruation. Eleverna ska också uppleva
ökad förståelse kring de sociokulturella normerna kring menstruation. Projektet ska
göra utbildningar i skolklasser och ta fram ett utbildningsmaterial och pedagogiska
metoder för att utbilda kring menstruation. Den huvudsakliga målgruppen är
skolelever mellan 10 och 12 år. Projektet genomförs på skolor i antingen
Stockholms eller Västra Götalands län. Projektet planerar att resultaten ska spridas
genom en sammanfattning i ordinarie kanaler samt via en pressrelease. MENSEN
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Forum för menstruation arbetar till vardags med att minska tabun rörande
menstruation och öka människors kunskap kring mens.

Norrbottens Idrottsförbund
Jämställd Sportregion Norr

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
eller metoder för att arbeta med jämställdhet och värdegrundsfrågor. För det arbetet
är unga aktiva målgruppen. För att arbetet ska genomsyra hela organisationen ska
de ta fram handlingsplaner och etablera en återkommande dialog med
specialidrottsförbunden. För det arbetet är styrelser och valberedningar i
specialidrottsförbunden (SDF) i Norrbotten målgruppen.
Projektet genomförs i Norrbotten. Projektet planerar att resultaten ska spridas
genom dem i målgruppen som även är deltagare i projektet. Resultaten ska även
publiceras på hemsidan och i nyhetsbrev. Om metoden fungerar väl kan den
spridas via Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Till vardags är
Norrbottens Idrottsförbund en samlande kraft för länets idrott. De stödjer
föreningar och förbund i den idrottsliga och administrativa vardagen.

Norrbottens Idrottsförbund
Jämställd Sportregion Norr

Syfte med projektet är att utbilda ledarna och anpassa samt kapacitetsutveckla
Norrbottens idrottsförbund i frågor om jämställdhet. Projektet avser också att
etablera nya rutiner, dialog, metoder och plattformar som möjliggör en anpassning
till jämställdhetsarbete. Det görs genom bland annat att arrangera utbildning, debatt
och dialog samt samtalsgrupper. Den huvudsakliga målgruppen är beslutsfattare
inom de olika samlingsförbunden. Projektet genomförs i Luleå. Projektet planerar
att sprida resultaten genom egna nätverk och intern utbildning.

PeaceWorks
Under det blå täcket

Syftet med projektet är att bidra till ett mer jämställt samhälle genom att öka ungas
förmåga att ifrågasätta, reflektera och kritiskt granska maskulinitetsnormer.
Projektet ska arrangera fem samtalsforum på platser där unga vistas (till exempel
fritidsgårdar). Projektet ska också ta fram en bok skriven av unga med olika
könsidentitet där de får dela sina berättelser och analyser av maskulinitet och
rådande normer. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan åldrarna 13–25 som
vistas i skolor, fritidsgårdar, kulturcenter och idrottsarenor. Projektet genomförs i
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Stockholm, Uppsala, Södertälje och Härnösand. Projektet planerar att resultaten
ska spridas genom fem podcasts och en bok, resultatet kommer även användas i
den ordinarie verksamheten. PeaceWorks arbetar till vardags för ungas
organisering och inflytande för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld.

Rise
Stöd för män

Syfte med projektet är att etablera en verksamhet som främjar ett jämställt
samhälle genom att erbjuda stöd och hjälp till incestdrabbade män och pojkar.
Projektet avser använda befintlig erfarenhet om stöd till incestdrabbade kvinnor.
Det görs genom att bland annat arrangera utbildningar och stödgrupper. Den
huvudsakliga målgruppen är män och pojkar som utsätts för incest. Projektet
genomförs i Stockholm, Malmö och Göteborg. Projektet planerar att sprida
resultaten genom digitala medlemsutskick, hemsida och Facebook. Rise arbetar till
vardags med bland annat stöd och hjälp till incestdrabbade kvinnor.
Rättviseförmedlingen
Normbrytande databas

Projektet ska utveckla en normbrytande databas. Målet är att samla profiler från
1 000 personer som bryter mot normen i en databas. Profilerna ska kopplas till
befintliga konton i andra sociala medier och på så sätt uppdateras automatiskt. Den
huvudsakliga målgruppen är kompetenta personer som på något sätt bryter mot
normer. Genom databasen ska deras kompetens hittas lättare. Projektet drivs från
Stockholm men genomförs på sociala medier. Projektet kommer att sprida
resultaten genom en lansering av den färdiga databasen.
Rättviseförmedlingen arbetar till vardags med att synliggöra kompetens som annars
kan komma i skym undan på grund av exempelvis kön, ursprung och fysiska
förutsättningar.

Röda Korset Helsingborgskretsen
Ja eller nej? Det är upp till dig och mig

Syftet med projektet är att vidareutveckla ert pågående projekt om kroppslig
integritet med nya inslag rörande barn och familj, det offentliga rummet och
maskulinitetsnormen. Projektet avser också att förmedla kunskap om mänskliga
rättigheter och svensk lag. Det görs genom att bland annat arrangera utbildningar,
workshoppar och dialogtillfällen. Den huvudsakliga målgruppen är nyanlända
personer i Helsingborg. Projektet genomförs i Helsingborg med kranskommuner.
Projektet planerar att sprida resultaten inom Röda korsets nationella organisation,
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med poddar samt att organisera workshoppar. Röda Korset Helsingborgskretsen
arbetar till vardags med bland annat humanitära- och katastroffrågor.

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland
Jämställd folkbildning

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie om utveckling av en
utbildningsmodell som kapacitetshöjer och ger verktyg till utbildningsaktörer i
fråga om jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
Projektet avser också att förmedla kunskap om normkritik och jämställdhet. Det
görs bland annat genom att göra omvärldsbevakning och att ta fram en
utbildningsmodell. Den huvudsakliga målgruppen är unga vuxna och vuxna
cirkelledare och folkbildare i Värmland. Projektet genomförs i särskilda utvalda
platser i Värmlands län. Projektet planerar att resultaten genom en handledning
kommer att spridas via egna kanaler och hemsida. Studieförbundet Vuxenskolan i
Värmland arbetar till vardags med fortbildningsfrågor.

Sverok
LEIA - nätverk för tjejer inom spelkulturen

Syftet med projektet är att utveckla ett nationellt mentorskapsprogram för unga
tjejer inom spelhobbyn vilket stärker och höjer målgruppens kapacitet i sin roll
som arrangör, förtroendevalda eller projektledare. Projektet avser också bryta
mönstren om ett mansdominerat spel och därmed lyfta jämställdhet. Det görs
genom bland annat matchning av adepter och mentorer och gemensamma träffar.
Den huvudsakliga målgruppen är tjejer som är medlemmar, 13–25 år, med intresse
att vara ledare. Projektet genomförs på särskilt utvalda platser i hela landet.
Projektet planerar att sprida resultaten genom en guide via egna kanaler och
hemsida. Sverok arbetar till vardags med barn och ungdomsverksamheter.

Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2019:7

24 (26)

Box 73, 424 22 Angered
Besöksadress: Angereds torg 9
Tel: 031-392 90 00
www.jämställdhetsmyndigheten.se

