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VD HAR ORDET
Så läggs ytterligare ett år till 
handlingarna… Att berätta om 2020 
utan att lyfta corona-pandemin som 
hade världen och Sverige i ett järngrepp 
går ju inte. På Make Equal inledde 
vi 2020 mycket positivt med många 
kundbokningar och många planerade 
projektaktiviteter, konferenser med mera. 
När de första restriktionerna i Sverige 
kom i mars var det som att mattan 
rycktes undan under våra fötter. Många 
kunder avbokade eller meddelade att 
de var osäkra på om vi skulle kunna 
genomföra våra uppdrag hos dem, vi 
började jobba på distans och fick på kort 
tid lägga om vårt tjänsteutbud till än mer 
digitalt. Det var minst sagt oroliga och 
tuffa tider. Samtidigt har jag sannolikt 
aldrig varit så stolt över hur teamet på 
Make Equal kämpat tillsammans för att 
lösa en utmaning. Trots läget öste vi 
jämlikhetsarbete under resten av våren 
och fortsatte även så under hösten. Vi gav 
prov på vårt värdeord lösningsfokuserat 
och ställde om, hittade nya rutiner och 
kreativa metoder. I slutändan ledde 
detta till att när vi stänger 2020 är det 
med gott resultat, såväl ekonomiskt 
som effektmässigt. Det visar om något 
på hur robust Make Equal hunnit bli 
som organisation och att vi byggt en 
organisation som står kvar även när det 
blåser hårt. 

Våren 2020 präglades inte bara av 
pandemi utan även av rättighetsrörelsen 
Black Lives Matter (BLM) som tog 
ordentlig fart efter att ytterligare en 
svart kvinna och en svart man, Breonna 
Taylor och George Floyd,  dödades av 
den amerikanska polisen vid två olika 
ingripanden i USA. BLM lyfte fram det 

enorma problem med afrofobi som 
finns inte bara i USA utan i hela världen. 
I Sverige var det främst via Isatou 
Aysha Jones som BLM-rörelsen fick 
genomslag. Många arbetsplatser fick 
upp intresset via initiativet och en hel del 
bra initiativ för att rannsaka sig själva 
togs. Under perioden släppte vårt projekt 
Allierad de två kortfilmer som vi tagit 
fram tillsammans med PunktPR. En av 
filmerna (“Inget illa ment”) exemplifierar 
de mikroaggressioner som ofta drabbar 
svarta personer i Sverige. På grund 
av dess aktualitet fick filmen enormt 
stor spridning och Make Equals antal 
Instagram-följare växte med nästan 5000 
personer. Tyvärr har vi under hösten 
inte sett samma medvetenhet kring BLM 
generellt och många av de satsningar 
som startade i våras har mattats av. I 
detta kommer vi på Make Equal försöka 
fortsätta driva på för att det som BLM-
rörelsen startade ska leva vidare och 
fortsätta ge positiva effekter på hur 
rasism hanteras och motverkas i Sverige.

Syntolkning: Svart bild med texten “Black lives still 
matter” och projektet Allierads logotyp i form av två 
knutna nävar formade till ett hjärta.
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10 ÅR!10 ÅR!

Överlag var 2020 inte ett år där de 
mänskliga rättigheterna gick framåt 
inom så många områden. Tvärtom 
hände det som tyvärr ofta händer vid 
kris, det vill säga att krisen förstärker 
de mönster av ojämlikhet som finns 
och att den nyttjas av ledare som vill se 
försvagade rättigheter och begränsningar 
i demokratin. Inte minst att var tredje 
medborgare i Polen nu bor i städer som 
förklarat sig vara HBTQ-fria zoner. Våldet 
mot kvinnor har även ökat världen över 
under coronapandemin och till exempel 
har kvinnorättsorganisationer i Liberia 
larmat om att antalet våldtäkter har ökat 
drastiskt under pandemin. Men det fanns 
också ljusglimtar. Bland annat kunde 
vi vid årets slut glädjas åt legaliserad 
abort i Argentina som ett undantag mot 
den trista utvecklingen. Några andra 
exempel var att Sudan äntligen förbjudit 
kvinnlig könsstympning och att Danmark 
som tolfte land i Europa antagit en 
samtyckeslagstiftning.

Syntolkning:  Tårta med tio tända ljus och med texten “10 år“

På Make Equal fanns det även anledning 
att fira under året då vi den 4 maj fyllde 
10 år! Med anledning av pandemin fick 
vi ställa om den inplanerade fysiska 
konferensen och festligheten till ett 
digitalt arrangemang. Vi fick låna TCO:s 
lokaler och bjöd under eftermiddagen 
våra följare, samarbetspartners och 
kunder på en tretimmars livesänd 
konferens. För den som missade finns 
konferensen även att se i efterhand via 
vår youtube-kanal. Vi tog även fram denna 
kortfilm som sammanfattar lite godbitar 
från de år som varit. Det var en stor och 
mäktig dag. Men vissa saker bara måste 
göras fysiskt, så själva festen ställde vi 
om och planerar att ha den i maj 2021 
istället på vår 11-årsdag. Om ni vill 
vara säkra på att inte missa festen eller 
annat vi arrangerar eller släpper är det 
bästa tipset att följa oss i våra sociala 
mediekanaler eller att prenumerera på 
vårt nyhetsbrev som gjorde nypremiär 
under året. 
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På projektfronten hände en hel del 2020 
trots att pandemin förändrade våra planer 
en hel de l. Det Arvsfondsfinansierade 
projektet Allierad släppte som tidigare 
nämnts två uppmärksammade kortfilmer. 
Projektets utbildningskoncept började 
testas genom en (mestadels digital) 
skolturné runtom i landet. Vi tog 
även fram ett utbildningsmaterial om 
rättigheter och utmaningar kopplat 
till de olika diskrimineringsgrunderna 
eftersom just kunskap har visat sig vara 
en så viktig förutsättning för att kunna 
vara en allierad med andra. Vårt andra 
stora projekt - Allt vi inte pratar om - med 
stöd från Postkodsstiftelsen gick efter 
två framgångsrika år mot sitt slut under 
hösten. Några guldkorn från projektet 

Syntolkning:  Logotyp - Bubbla med händer och texten“Okej med dig?“.

är att vi producerat två säsonger av 
den uppskattade podden med samma 
namn, tagit fram olika föreläsnings- och 
utbildningskoncept kring unga killar och 
maskulinitet som fått stor uppskattning, 
släppt ett digitalt samtalsspel och haft 
en välbesökt digital avslutskonferens. 
Det mesta av materialet som vi tagit 
fram kan ni hitta via hemsidan: www.
alltviintepratarom.se. Under året såg 
också ett nytt projekt ljuset, då vi med 
medel från Jämställdhetsmyndigheten 
fick chansen att starta “Okej med dig?”. 
Projektet handlar om samtycke och små 
barn med fokus på hur förskolor kan 
driva på detta arbete framgångsrikt. 
Inom ramarna för projektet får vi den 
drömmiga chansen att släppa barnbok! 



Uppdragsåret 2020 blev mer digitalt 
än någonsin. Tack vare modiga kunder 
som valde att fortsätta, eller till och med 
utöka, sina satsningar på jämlikhet och 
inkludering blev det ett riktigt bra år. Ett 
urval av de uppdrag och kunder som vi 
under året haft chansen att jobba med:

• Inte mindre än två av brandtalen på 
årets upplaga av Forum Jämställdhet.

• Kartläggning och analys på Tele2:s 
butiker och kundservice B2B och B2C.

• Ettårigt samarbete med Bräcke 
gymnasiet kopplat till främjande 
våldsprevention.

• Nytt ramavtal med Naturvårdsverket 
där vi bland annat genomfört 
introduktionsworkshops med deras 
nyanställda. 

• Tvådagarsutbildning om 
jämställdhetsintegrering för chefer 
inom Försvarsmakten. 

• Normkritisk granskning av tidningen 
Vårt Jönköping och workshop med 
redaktionen. 

• Satsning på intersektionell kunskap 
kring regionalt utvecklingsarbete ihop 
med Tillväxtverket. 

• Personalutbildning om inkluderande 
verksamhet för Handelshögskolan i 
Umeå. 

Syntolkning: Bilder på några av våra 
uppdragsdelningar.

6 Verksamhetsberättelse 2020 - VD har ordet
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Vi har också fortsatt att utveckla och 
sprida Respekttrappan, som vi skapat 
tillsammans med SBAB, under året. 
Extra roligt är de konkreta exemplen 
där Respekttrappan fått spridning, som 
exempelvis att branschorganisationen 
Installatörsföretagen genomfört 
Respekttrappan med sin ledningsgrupp 
och slutit ramavtal med oss å sina 
medlemmars vägnar. 

I maj släppte vi ratingsajten www.
equalitycheck.it i Sverige som utvecklats 
av organisationen med samma namn 
i Norge. Sajten möjliggör för individer 
att anonymt utvärdera sina nuvarande 
eller tidigare arbetsplatser kopplat 
till jämlikhet. En slags Tripadvisor för 
jämlikhet på jobbet kan man säga. Som 
en del av spridningen av sajten har vi 
samarbetat med ett gäng aktörer såsom 
bland andra Försäkringsbranschens 
fackförening Forena och nätverken All Of 
Us och Emmstech.

Syntolkning: Formgiven bild, texten “Ett tripadvisor för 
arbetsplatsers jämlikhets- ooch inkluderingsarbete”, 
två personer som klickar på hjärta och kikar i för-
storingsglas med “294 omdömen” vs “193 omdömen” 
under, Make Equals och Equality Checks logotyper.

Syntolkning: Foto på sjutton personer som tittar glatt 
in i kameran. Några av dem håller i lappar som bildar 
texten “GUYTALK”.

Syntolkning: Pratbubbla med logotypen Respekttrappan

Med stolthet kan vi även berätta att vårt 
initiativ killmiddag fick internationell 
spridning hösten 2020 då vi tillsammans 
med Svenska Institutet släppte https://
globalguytalk.com/. Genom svenska 
ambassader och civila samhället kommer 
konceptet med samtalsträffar för killar 
och män spridas över världen. 
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Från sommaren har Make Equal fått 
förstärkning av Ulrika Nordin, som gick 
in som projektmedarbetare i “Okej med 
dig?” på deltid. Vi har också haft chansen 
att ta emot inte mindre än fyra stjärnskott 
under året för praktik: Clara Demetriades 
och Caroline Persson under vårterminen 
och Sarah Jabar och Hoda Saidi under 
höstterminen. Glädjande fick vi i slutet av 
hösten även tillbaka Armina Etminan från 
sin föräldraledighet som tillträdde rollen 
som operativ chef. Vid årsskiftet tackade 
vårt formgivarteam Tilda Karlsson och 
Em Isberg för sig efter 2,5 år hos oss på 
deltid. Även Henrik Teljfors gick vidare 
till annat jobb efter att projektet Allt vi 
inte pratar om tagit slut. Som vanligt är 
det svårt att nog tacka alla som ger av 
sig själva för att vara del av team Make 
Equal. 

Syntolkning: Svartvitt foto på Clara och Car-
ro som ler och vinkar in i kameran.

Syntolkning: Porträtt av Sarah och Hoda. 
Runt porträtten är det en turkos ram av 
bubblor.

Tillsammans gör vi skillnad!

Syntolkning: VD Frida Hasselblads signatur
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OM MAKE EQUAL
Vår bakgrund
Make Equal grundades 2010 av Ida 
Östensson. Stiftelsen hette då Crossing 
Boarders och arbetade framförallt med 
att öppna upp fritidssektorn för ett 
jämställt deltagande med fokus på kön. 

Idén till Crossing Boarders uppkom i 
samband med att Ida upptäckte att det 
saknades handfasta metodmaterial och 
konkreta arbetssätt för att jobba jämställt 
och inkluderande. Många ville öppna upp 
sina verksamheter för fler, men få visste 
hur de skulle lyckas med detta i praktiken. 
Ida beslöt sig för att ta saken i egna 
händer och började testa olika metoder 
för att inkludera fler tjejer i en av Sveriges 
mest killdominerade kulturyttringar 
- skateboard. Ida mötte motstånd och 
utmaningar, men började efter en tid 
framförallt se att det faktiskt gav effekt. 
Det går att göra skillnad om man inte 
stannar vid de fina orden utan också gör 
praktisk förändring. Det arbete som Ida 
bedrev inom skateboardkulturen blev 
sedan grunden till metoden som kom att 
kallas Jämlikhetseffekten och som syftar 
till att nå och inkludera fler. Än idag utgör 
Jämlikhetseffekten kärnan i Make Equals 
verksamhet. 

Vår värdegrund
Make Equals värdegrund är basen för all 
vår verksamhet. Den beskriver inte bara 
vad vi står för utan också vår inriktning 
och strävan att utveckla organisationen 
och vår verksamhet. Värdegrunden 
revideras årligen och finns på vår 
hemsida samt uppsatt i våra lokaler.
Vår värdegrund bygger på våra 
tre värdeord: inkluderande, 
lösningsfokuserade och utmanande. 
Värdeorden beskriver hur vi ska arbeta 
och ska exempelvis guida oss i våra 
samarbeten, i hur vi håller möten och 
i våra val av framtida satsningar. Vi 
använder värdeorden som en checklista 
för att stämma av att det vi gör lever upp 
till vår värdegrund. 

Lösningsfokuserade
Vi ger praktiska verktyg och går från 

problem till lösningar.

Utmanande
Vi utmanar normer, flyttar fokus och breddar 

perspektiven.

Inkluderande
Vi skapar bästa möjliga förutsättningar för 

deltagande genom att utgå från att alla vi 
möter har unika förutsättningar, behov och 
kapaciteter.

Sedan 2018 har vi, baserat på att vi ser ett 
stort behov i samhället, valt att lägga till 
antirasism som ett ytterligare värdeord. 
Antirasism är alltid en viktig del av vårt 
jämlikhetsarbete men genom att lyfta 
fram det ger vi det extra utrymme och 
visar att vi ska välja det som är kopplat till 
antirasism före annat i de fall vi behöver 
välja mellan olika saker att agera på. 
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Medarbetare

Under året har Make Equals personalstyrka inte genomgått några större förändringar.  

Här är vi som jobbat här under året.

Frida Hasselblad
VD och jämlikhetskonsult

Med över tio års erfarenhet av att 
jobba som konsult och utbildare inom 
jämlikhetsfrågor driver Frida många 
av våra stora kundprojekt. Särskild 
spetskompetens har Frida inom 
diskrimineringslagstiftningen, ledarskap 
och organisationsutveckling kopplat till 
jämlikhet. Hon ansvarar för att utveckla 
och driva Make Equals affärs- och 
uppdragsverksamhet.

Armina Etminan
Operativ chef och jämlikhetskonsult

Ansvarig för Make Equals 
verksamhetsplanering, rekrytering, 
budget och personalfrågor. Som 
jämlikhetskonsult föreläser hon för och 
processleder verksamheter samt tar fram 
metodmaterial som skapar engagemang 
och förändringsprocesser.

Kristina Wicksell Bukhari
Kommunikatör och jämlikhetskonsult

Vass debattör och en fena på att göra 
komplexa frågor lättillgängliga så att 
de kan engagera den breda massan. 
Arbetar som Make Equals kommunikatör 
och är också en av våra mest anlitade 
föreläsare.
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Maria Johansson
Projektledare och jämlikhetskonsult 

Förändringsskapande visionär som 
brinner för ett samhälle för alla. Maria 
har lång erfarenhet av att arbeta med 
funktionshinderperspektivet och är en 
känd profil för tillgänglighet.

Malin Averstad Ryd
Uppdragssamordnare och jämlikhetskonsult 

Malin är genusvetare med pedagogisk 
bakgrund. Malin är aktiv med 
förtroendeuppdrag inom ideell 
verksamhet med fokus på integration och 
har tidigare jobbat med barn och unga 
inom både skola, kolloverksamhet och 
personlig assistans.

Kim Hof
Marknadsstrateg och jämlikhetskonsult 

Utvecklingsstrateg med ansvar för 
marknadskommunikation och digitala 
verktyg. Som jämlikhetskonsult föreläser, 
processleder och metodutvecklar Kim 
lösningsfokuserat material.

Medarbetare
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JOHAN PETTERSSON
Projektledare och jämlikhetskonsult

Johan är stats- och genusvetare med en 
pedagogisk bakgrund i skolans värld. 
Frågor som rör makt, maskulinitet 
och våld är även hans huvudsakliga 
intresseområde.

Henrik Teljfors
Projektledare och föreläsare

Henrik har arbetat länge med fotboll 
på olika nivåer. I sitt tidigare arbete på 
Korpen Stockholm var han
ansvarig för korpfotboll och inkluderande 
idrott. Han brinner för jämställdhet, 
integration och killmiddagar.

Ulrika Nordin
Medarbetare i projektet Okej med dig!

Ulrika är förskollärare som utbildat 
sig vidare inom Genusvetenskap, 
Genuspedagogik och inte att förglömma 
vår egen folkhögskoleutbildning Make 
Equal Academy. Utifrån Make Equal 
Academy var Ulrika med och formulerade 
ansökan till vårt nya projekt Okej med dig 
och nu kommer hon att arbeta deltid som 
målgruppsexpert i projektet.

Medarbetare
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Thor Rutgersson 
Medarbetare i projektet Allt vi inte pratar 
om!
Författare, frilansskribent och 
hobbymusiker. Tidigare har han skrivit 
både skönlitterärt och facklitteratur 
–  om bland annat folkrörelser, 
folkbildning, jämlikhet, jämställdhet och 
demokratisering.

Clara och Carro
Vårterminens Praktikanter

Clara tog sin Masterexamen i 
statsvetenskap, Hon spenderade sin sista 
termin som praktikant hos oss. Hon är 
ideellt engagerad i Fatta sedan tidigare, 
därav intresset att arbeta mot sexuellt 
våld och för samtycke.

Carro Studerade Politices 
Kandidatprogrammet med statskunskap 
som profil och brinner lite extra för frågor 
kring jämlikhet och inkludering. 

Sarah och Hoda
Höstterminens Praktikanter

Sarah läser sin sista termin på 
Stockholms universitet där hon 
studerar ett Politics kandidatprogram 
i statsvetenskap och nationalekonomi. 
Inom ramen för sin utbildning har hon 
fördjupat sig inom ämnen som berör 
intersektionalitet och representation. 

Hoda har tidigare pluggat modevetenskap 
men är här nu som en del av studierna 
på hyper island där hon läser content 
developer programmet.

Medarbetare

Praktikanter
Make Equal tar varje termin emot praktikanter från högskolor och universitet. Det är 
en viktig möjlighet för oss att kunna göra ännu mer och bättre verksamhet. 

Här är 2020 års stjärnor.
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Styrelse
Make Equals styrelse består av sex ledamöter som träffas minst fyra gånger årligen. 
Styrelsen är ideell och sammansatt av kompetenta proffs från olika samhällsområden 
som kompletterar och utmanar oss i personalgruppen genom sina olika perspektiv. 

Ida Östensson
Arvoderad ordförande (20%) 

Grundare av Make Equal, medgrundare 
till Fatta-rörelsen, hjärnan bakom 
#Killmiddag och författare till boken 
Allt vi inte pratar om. Ida är talesperson 
för Make Equal och en uppskattad röst i 
samhällsdebatten.

Magnus Larsson
Styrelseledamot 

VD Rebtel, tidigare Sverigechef för 
Comviq

Maria Arnholm
Styrelseledamot

Landshövding Kronobergs län samt 
tidigare partisekreterare (L) och 
jämställdhetsminister



Verksamhetsberättelse 2020 - Om Make Equal 15Verksamhetsberättelse 2020 - Om Make Equal

Leila Swärd Ramberg
Styrelseledamot

Jurist, driver egen konsult- och 
investeringsverksamhet

Johanna Hallin
Styrelseledamot 

VD för Srey, grundare och ordförande 
Inter Business Initiative

Tanvir Mansur
Styrelseledamot

Frilansskribent och podcastproducent

Styrelse
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10 år av Make Equal
I maj fyllde vi alltså 10 år. Och vilka 
tio år som det har varit! Givetvis ville 
vi fira det. Pandemin gjorde ju det 
inplanerade fysiska firandet omöjligt, 
men istället bjöd vi in till en välbesökt 
digital halvdagskonferens där vi gav 
smakprov på “best of” Make Equal. Till 
konferensen sammanställde vi en del av 
vad vi åstadkommit under dessa år. Några 
guldkorn är att vi haft medial närvaro 
mer än varannan dag i snitt, att vi genom 
våra kampanjer nått ut till fler än 100 
länder och att vi genomfört cirka 900 
kunduppdrag. Läs mer om detta och allt 
annat i vår impact report:

 https://www.makeequal.se/wp-content/
uploads/2020/05/Impact-Report-Make-
Equal-2010-2020.pdf.

Missade du konferensen? 
Lugn, den går att se i 

efterhand här:

 https://youtu.be/
UyWygxUgtF4

2010 - 20202010 - 2020

Syntolkning: Tårta med åren 2010-2020. 
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Sedan Make Equal grundades 2010 har 
vi kompetensutvecklat såväl företag och 
stora organisationer som skolklasser och 
ideella föreningar i lösningsfokuserade 
metoder för jämlikhet och inkludering 
runtom i Sverige. Fem framgångsfaktorer 
som våra kunder lyfter är att vi:

1. Jobbar intersektionellt med alla 
diskrimineringsgrunder vilket är en 
förutsättning för att lyckas med sitt 
jämlikhetsarbete. 

2. Har flera egna verktyg för, och stor 
kompetens om, kartläggning vilket gör 
att vi kan skapa oss och kunden en 
bra nulägesanalys och sedan anpassa 
våra insatser till just den kundens 
styrkor och utmaningar. 

3. Följer med i utveckling och ständigt 
ligger i framkant. Make Equal har 
aldrig varit en organisation som 
står stilla utan vi är snabbrörliga 
och hänger med i var samhället och 
våra kunder befinner sig. Det gör oss 
ständigt relevanta! 

4. Har ett lösningsfokus och är noga med 
att vara begripliga och praktiska för 
alla våra målgrupper. 

5. Arbetar utan pekpinnar för att fler
 ska vilja och kunna var med och 

göra positiv skillnad. Vi tror att vi 
når framgång genom att alla jobbar 
tillsammans och är därför noga med 
att vara inkluderande och utmana på 
ett snällt sätt. 

Under 2020 har vi haft många spännande 
bokningar, främst från offentlig och privat 
sektor. 

UPPDRAGSVERKSAMHETEN
Intäkter

Syntolkning: Tårtdiagram som synliggör 53 % 
av våra intäkter från offentlig sektor, 37 % från 
privat sektor och 10 % från ideell sektor. 

Intäkter

53 % 
Offentlig 

sektor
37 %

Privat 
sektor

10 % 
Ideell 
sektor

En positiv utveckling är att andelen 
skräddarsydda konsultuppdrag där vi 
ofta får jobba med en kund under längre 
tid har fortsatt öka. Från att utgöra 13 % 
av uppdragen 2016 till att 2020 utgöra 
58 %. Spridningen av intäkter över året 
har förändrats mycket till att nu vara 
relativt jämnt fördelade över månaderna 
(förutom juli på grund av semestrar). 
Viss övervikt till fördel för hösten jämfört 
med våren men skillnaden är betydligt 
mindre än förr. För helåret hade vi en 
uppdragsförsäljning på cirka 3,1 miljoner. 

146 genomförda 
uppdrag

8592 personer har 
fått kunskapshöjning
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VÄRDE-
GRUND

KART-
LÄGGNING

INSATSER

IN:
REKRYTERING

INNE:
ORG.

-KULTUR

UT:
EXTERNT
ARBETE

UPP-
FÖLJNING

42

3

1

Jämlikhetseffekten
Jämlikhetseffekten är en beprövad metod som Make Equal har arbetat fram och
utvecklat sedan starten 2010. Jämlikhetseffekten fortsätter att vara stommen i vår 
metodik. Den guidar och skapar bästa möjliga förutsättningar för verksamheter 
att arbeta systematiskt, hållbart och långsiktigt för att skapa en mer jämlik och 
inkluderande verksamhet. En av fördelarna med den är att den delar in en verksamhet 
i delarna In-Inne-Ut. 

Inflödet till 
verksamheten i form 

av rekrytering och 
kompetensförsörjning. 
Vilka är det som söker 

sig till oss? Vilka får 
jobb?

IN INNE UT

 Organisationskulturen och 
organisationsklimatet. Allt 
som händer när man väl är 
inne i organisationen. Hur 
ser våra lokaler ut? Hur 

fungerar våra möten? Vad 
ger uppskattning och hur 

är jargongen? Vilka passar 
våra arbetsformer och 

arbetstider?

 Det som kommer 
ur vår verksamhet, 

exempelvis 
marknadsföring, 

varor och tjänster 
samt det externa 

bemötandet.

Det är vanligt att jämlikhetsarbete kan kännas övermäktigt och många famlar kring 
var de ska börja. I detta sorteringsarbete är uppdelningen i dessa tre delar en stor 
hjälp. Vill du veta mer om in-inne-ut kan du ta del av vår korta webbföreläsning här: 
https://www.makeequal.se/webbforelasning-in-inne-ut/ (10 min). 
Så här ser Jämlikhetseffekten ut i sin helhet. 

Syntolkning: En modell över Jämlikhetseffekten i turkost och svart. Modellen har fyra steg: 
värdegrund, kartläggning, insatser och uppföljning. Pilar visar att det är ordningen på 
stegen samt att efter uppföljning börjar processen om med värdegrundssteget på nytt. 
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Vad vi erbjuder
Utifrån vår kompetens och tidigare 
uppdrag har vi paketerat de tjänster vi 
erbjuder i sex kategorier. 

• Kompetensutveckling
Våra jämlikhetskonsulter är erfarna 
utbildare, föreläsare och processledare 
med olika spetskunskaper inom 
jämlikhetsområdet. Utifrån kundens 
specifika behov och mål bygger 
vi en kompetenshöjning som 
passar. Vi kan leverera alltifrån 
inspirationsföreläsning på konferensen 
och interaktiva workshops till fördjupade 
utbildningspaket för verksamhetens 
utveckling. Några spetskompetenser 
som vi ofta fortbildar kring är sexuella 
trakasserier, intersektionalitet, 
normkritik, näthat, maskulinitet, 
normkreativ kommunikation, 
jämställdhetsintegrering och aktiva 
åtgärder enligt diskrimineringslagen. 

• Kartläggning
En bra kartläggning lägger grunden 
för ett framgångsrikt jämlikhetsarbete. 
Make Equal är experter på kartläggning 
i enlighet med kravet på aktiva åtgärder 
i diskrimineringslagen. Vår specialité 
är kartläggning genom enkäter där vi 
utvecklat ett frågebatteri som samlar 
in ett gediget material att kartlägga 
nuläget och basera insatser på. Enkäter 
är en framgångsrik metod eftersom den 
är skalbar, kostnadseffektiv, flexibel 
och möjliggör anonymitet. Vi erbjuder 
också datainsamling via intervjuer som 
ett komplement till enkäten. Intervjuer 
kan fördjupa förståelsen för nuläget 
och möjliggör att ställa svårare frågor 
och reda ut missförstånd eftersom det 
finns möjlighet till samtal. Dessutom kan 
Make Equal bistå med datainsamling 
i form av exempelvis observationer 

i verksamheten, policygranskning 
och taltidsmätningar. Utöver själva 
datainsamlingen stöttar Make Equal våra 
kunder i att analysera resultatet ur ett 
intersektionellt jämlikhetsperspektiv 
samt i att ta fram rekommendationer för 
insatser utifrån identifierat resultat.   

• Metodutveckling
Med fokus på hur alla kan vara en del 
av lösningen stöttar vi organisationer 
och företag att utveckla metoder 
och verktyg för mer jämlikhet och 
inkludering. Vi har erfarenhet av att 
skapa utbildningskoncept, pedagogiska 
övningar, målgruppsanpassade 
handledningar, lärplattformar, 
utbildningsfilmer och normförändrande 
processtöd.

• Utvärdering och kvalitetssäkring
Make Equal kan stötta kunder i att 
utvärdera och kvalitetssäkra interna 
processer, strukturer och policys 
kopplat till de aktiva åtgärderna. Ett 
exempel från 2020 var vår granskning 
av Jönköping kommuns tidning 
Vårt Jönköping. Vi har även vana 
att granska rekryteringsannonser 
och marknadsföringsmaterial ur ett 
normkritiskt och inkluderande perspektiv 
för att hjälpa verksamheter att nå nya 
målgrupper. 

• Paneler
Make Equal anlitas ofta till samtal och 
paneler för att vi jobbar utan pekpinnar. 
Vi inspirerar och vänder på perspektiv 
för att fler ska engagera sig för jämlikhet 
och inkludering. Vi fokuserar på lösningar 
och framåtsyftande metoder för att alla 
ska kunna vara en del av lösningen. Vi 
bidrar med professionalitet, tydlighet och 
är alltid väl förberedda inför de samtal vi 
bokas till. 
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• Moderator och konferencier
Jämlikhet och inkludering är 
kompetensområden. Make Equal 
stöttar er att lyfta samtalet om 
intersektionell jämlikhet och inkludering 
som moderator för konferenser och 
panelsamtal. Vi bygger fördjupande 
och relevant innehåll för nya lösningar 
inom jämlikhetsområdet. Vi har bland 
annat varit moderator och konferencier 
för öppna programmet på Forum 
jämställdhet i Luleå 2019, den nationella 
konferensen Idrott och mångfald, 
slutkonferenser för ESF-projekt och 
Riksdagens panel om jämställdhet 
Almedalen 2018.

Syntolkning: Sex cirklar som är namngivna efter de sex kategorier tjänster som Make Equal erbjuder: kompeten-
sutveckling, kartläggning, metodutveckling, utvärdering & kvalitetssäkring, paneler, moderator & konferencier. 
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• Tele2
Under våren 2020 fick vi det roliga 
uppdraget att göra en kartläggning av 
jämställdhet och mångfald på Tele2:s 
butiker och kundservice. Det vill säga 
de delar av verksamheten som främst 
möter kund. Kartläggningen genomfördes 
i form av en digital enkät till samtliga 
medarbetare (900 st) samt intervjuer med 
cirka 10 % av populationen. Resultatet 
sammanställdes i en rapport inklusive 
rekommenderade insatser för förbättring. 
Glädjande fick vi fortsatt förtroende 
att utföra en av rekommendationerna. 
Det innebar att vi under hösten fick 
utveckla ett metodmaterial om jargong 
på jobbet inklusive fyra interaktiva 
övningar på temat som chefer och andra 
i verksamheten kan genomföra med sina 
team. 

• Försvarsmakten
I augusti skapade vi ett 
upplägg och genomförde en 
tvådagars utbildningsinsats om 
jämställdhetsintegrering för chefer 
inom Försvarsmakten. En engagerad 
grupp som skapade insatsplaner för 
att ta vidare arbetet i sina grupper. 
Utöver jämställdhetsintegrering lyfte 
vi relaterade teman såsom härskar 
och främjartekniker samt sexuella 
trakasserier. 

• Zilloman 
Zilloman är en upplevelsebyrå vars 
medarbetare valt jämlikhet som ett av de 
mål inom Agenda 2030 som de önskar 
jobba fokuserat med. Under senhösten 
och med fortsättning in i 2021 har Make 
Equal fått träffa hela företaget för en 
inspirationsföreläsning och därefter lett 
ett flertal workshops med ledning och 
nyckelpersoner i att utforma en strategi 
för deras jämlikhetsarbete framåt.

• Jönköpings kommun
Att kommunikation i både bild, text 
och innehåll har med jämlikhet att 
göra har Jönköpings kommun förstått. 
Under 2020 anlitade de Make Equal för 
att göra en granskning och analys av 
ett antal nummer av den kommunala 
lokaltidningen. Baserat på analysen togs 
en rapport inklusive rekommendationer 
fram. Satsningen avslutades med att vi 
höll en workshop med redaktionen där vi 
gick igenom resultatet och gav tips och 
råd om utveckling framåt.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Handelshögskolan i Umeå
För att trygga en inkluderande 
arbetsmiljö för både anställda och 
studenter har Make Equal under hösten 
genomfört en trestegsprocess med 
Handelshögskolan i Umeå. Processen 
inleddes med en kick-off i augusti. 
Därefter fick samtliga möjlighet att fylla 
i en digital skattningsenkät om risker 
och styrkor i verksamheten kopplat till 
jämlikhet och inkludering. Bland annat 
baserat på det resultatet utformades en 
halvdagsworkshop i slutet av terminen 
där de anställda fick göra grupparbeten 
på olika relaterade teman.

Utvalda case 2020

Foto på Maria och Kristina i föreläsningslokal framför 
powerpointpresentation. De har på sig headset, ler och 
kollar in i kameran. Jönköpings logga i förgrunden.
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• Bräckegymnasiets 
introduktionsprogram i Göteborg

Tack vare ett statsbidrag från Göteborgs 
Stad har vi fått möjligheten att under 
ett helt läsår jobba våldsförebyggande 
med personalen på Bräckegymnasiets 
introduktionsprogram i Göteborg. Vi kom 
först kontakt med Bräckegymnasiet under 
utbildningsturnén Backainitiativet - för 
en skola fri från sexuella kränkningar 
- 2019 och äntligen har vi fått till ett 
djupare samarbete. I utvecklingsarbetet 
stöttar vi med kompetensutveckling 
och handledning med fokus på 
ett förebyggande och främjande 
trygghetsarbete. Under interaktiva 
workshops ökar vi medvetenheten bland 
personalen och skapar samsyn kring hur 
de kan främja en inkluderande och trygg 
skolmiljö för fler.

introduktionsworkshops med nyanställda. 
Med anledning av pandemin har dessa 
genomförts digitalt men med mycket gott 
resultat. Arbetet fortsätter under 2021 
med fler olika typer av insatser. 

• #globalguytalk med Svenska 
institutet

2020 var året då #killmiddag blev globalt 
på riktigt! Tillsammans med Svenska 
institutet skapades #globalguytalk, 
en uppdaterad version av #killmiddag 
med tillhörande filmer, manualer och 
en utställning som sprids som ett 
projekt till svenska ambassader världen 
över. Tanken är att ambassaderna 
tillsammans med lokala föreningar och 
initiativ som jobbar för jämställdhet 
ska kunna använda materialet för att 
anordna #globalguytalk. Precis som med 
#killmiddag bygger det på att män och 
killar pratar om frågor kring maskulinitet 
och framförallt hur män och killar kan ta 
sitt ansvar att bidra till en mer jämställd 
värld, för sin egen och för alla andras 
skull. På hemsidan www.globalguytalk.
com finns allt material samlat, fritt att 
använda.

Utvalda case 2020

Syntolkning: Malin och Johan föreläser framför white-
board med post-its i olika färger.

Syntolkning: skärmdump från hemsidan, globalguy-
talk.com med texten”communication is key to adress 
the social problems our society have.”

• Naturvårdsverket
Sedan sommaren 2020 har Make 
Equal ramavtal med Naturvårdsverket. 
Den del av uppdraget som vi under 
året hunnit starta igång är att hålla 
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• Värmdö kommun
Värmdö kommun har sedan 2019 varit 
en aktiv samarbetspart till Make Equals 
projekt “Allt vi inte pratar om”. Utöver 
detta har kommunen anlitat Make Equal 
som konsulter. Det har framförallt 
inneburit kunskapshöjande insatser där 
Make Equal bidragit med kompetens 
kring frågor om maskulinitetsnormer, 
kön och makt. Under slutet av 2020 
genomfördes två uppskattade öppna 
föreläsningar där politiker, skolpersonal 
och skolledare deltog. Kommunen har 
även valt att förlänga samarbetet och 
har inför 2021 beställt konsulttimmar 
där Make Equal kommer att stötta som 
jämlikhetsexperter. 

• MAG Interactive
Vi behöver öva på jämlikhet! Det tog 
vi fasta vid under en case-workshop 
där medarbetarna på MAG interactive 
med vår vägledning fick diskutera 
gemensamma strategier för att förebygga 
exkluderande situationer. Syftet med 
att jobba utifrån case är att förstå hur 
ojämlikhet kan ta sig uttryck och hur vi 
kan jobba aktivt med inkludering och 
jämlikhet i praktiken. Det bidrar till 
ökad samsyn och är en viktig del av det 
främjande och förebyggande arbete som 
stod i fokus under MAG Interactive:s 
årliga Awareness Day.

• Enköpings kommun
På beställning av Enköping kommun 
genomförde Make Equal under slutet 
av 2020 en inkluderingscertifiering 
av det nyöppnade, kommunala badet 
Pepperrotsbadet. Certifieringen 
innehöll totalt fyra utbildningsinsatser 
á fyra timmar, där det övergripande 
fokuset för insatsen var att genom 
kunskapshöjande insatser i form av 

Utvalda case 2020

föreläsningar, workshops och interaktion 
med arbetsgruppen skapa goda 
förutsättningar för ett inkluderande 
bemötande - internt som externt. Utöver 
utbildningsinsatserna så kommer Make 
Equal även att stötta verksamheten i att 
efterleva de framtagna handlingsplaner 
som blev ett resultat av insatsen.

• Tillväxtverket
Tillväxtverket stöttar det regionala 
utvecklingsarbetet bland annat genom att 
finansiera olika projekt. Ett av kriterierna 
för att få projektbidrag är att jobba 
med ett intersektionellt perspektiv. För 
att skapa goda förutsättningar för att 
lyckas arrangerade Tillväxtverket en 
föreläsning med efterföljande workshop 
för regionerna på temat intersektionalitet. 
För innehåll och genomförande anlitade 
de oss på Make Equal. Glädjande med den 
här typen av utvärderingar efteråt: 

“MYCKET TYDLIG 
OCH KONKRET. 

ÄNTLIGEN FÖRSTOD 
JAG HUR MAN 
KAN TA SIG AN 

INTERSEKTIONALITET, 
DET HAR INGEN 

FÖRELÄSARE JAG 
LYSSNAT PÅ TIDIGARE 

KLARAT AV.”
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Hedemora kommun finalist i Svenska 
Jämställdhetspriset
I januari fick vi chansen att glädjas med 
vår kund Hedemora kommun som var 
finalist i Svenska Jämställdhetspriset. Vi 
instämmer i motiveringen att de sätter 
jämställdhet högst på agendan och att 
de var värdiga finalister. De senaste 
åren har vi på Make Equal fått vara 
del av den resan genom bland annat 

Höjdpunkter på scen
Av förklarliga skäl har 2020 inte varit ett 
år då det funnits lika många möjligheter 
till att delta på scen som ett vanligt år. 
Trots det finns några guldkorn från året 
som vi vill berätta om och en hel del 
kreativa digitala nedslag. 

Föreläsning på Region Västerbottens 
event på Grand Hotell
Den 21 januari invigdes 
Västerbottensveckorna under temat ”Det 
hållbara ledarskapet”. Kristina Wicksell 
Bukhari föreläste utifrån exempel på 
hur vi alla kan leda och driva positiv 
samhällsförändring i vårt eget liv, på 
arbetsplatsen och på samhällsnivå.

det gemensamma arbetet med att ta 
fram webbutbildningen i inkluderande 
bemötande (www.jamliktdalarna.se) 
samt med utvecklandet av metodstödet 
Välgrundade verksamheter, som handlar 
om att jämlikhetsintegrera arbetet på 
kommunal enhetsnivå. 

Syntolkning: Kristina  föreläser på stor scen.

Syntolkning: Bild collage på finalisterna för svenska jämställhetspriset.
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Brandtal på Forum Jämställdhet 2020
På årets Forum Jämställdhet, som gick 
av stapeln i februari i år, höll både vår 
jämlikhetskonsult Maria Johansson och 
vår ordförande Ida Östensson varsitt 
brandtal. Maria lyfte intersektionella 
perspektiv kring hur jämställdhet, 
jämlikhet och tillgänglighet hänger 
ihop och hur vi därför måste jobba med 
samlade krafter i rättighetskampen. Ida 
pratade om hur vi kan skapa ett internet 
fritt från hat och hot för att jämlikhet är 
viktigt både online och offline.  

Syntolkning: Två skärmdumpar från livesändningarna 
där Maria och Ida håller sina tal från scenen.

Syntolkning: Fem personer sitter i fåtöljer och ska 
samtala. Från vänster: Nusin Cilgin (WES), Liv Gorosch 
(WES), Birgitta Ohlsson (Prime), Frida Hasselblad 
(Make Equal) och Angelica Borch (Prime).

Almedagen 2020
“Hur gör vi Almedalen tillgängligt för 
alla?” Det var rubriken när Make Equals 
jämlikhetskonsult Maria Johansson 
medverkade vid Almedagen 2020, 
arrangerad av Region Gotland, i slutet 
av januari. Som mångårig arrangör och 
medverkande delade Maria med sig 
av erfarenheter och tips på vad som 
är viktigt att tänka på för dig som ska 
anordna ett event i Almedalen. Här följer 
några tips att tänka på innan du börjar 
planera:
• Utgå från att alla - oavsett 

funktionsförmåga - finns i Almedalen, 

som arrangörer, medverkande, 
besökare.

• Tillgänglighet är en demokratifråga 
- hur kan ni se till att så många som 
möjligt kan ta del av ert arrangemang 
eller besöka er utställning?

• Representation spelar roll - de 
allra flesta frågor behöver ha ett 
funktionshinderperspektiv, efterfråga 
experter och gärna experter med 
egen erfarenhet när ni sätter ihop ert 
program och er panel.

Backlash eller möjlighet för jämställdhet 
under pandemin? 
Jämställdhetsarbete liksom annat 
utvecklingsarbete hamnar lätt på paus 
i tider av kris. Samtidigt skapar kriser 
och tumult ökat behov av jämställdhet 
och jämlikhet. Ibland till och med ökade 
möjligheter att driva igenom förändring. 
Detta var några av ämnena som 
diskuterades när Make Equals VD Frida 
Hasselblad deltog på ett livesänt samtal 
arrangerat av Prime i juni. Panelen leddes 
av Birgitta Ohlsson och medverkade 
gjorde förutom Primes representant 
Angelica Borch även Nusin Cilgin och Liv 
Gorosch från Women Executive Search 
(WES).  
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Workshop om Näthatshjälpen med LSU 
21 september
Hur kan organisationer stötta medlemmar 
som utsätts? Hur backar man varandra på 
nätet och hur skriver man egentligen en 
handlingsplan för hat och hot? I samband 
med att LSU släppte rapporten Vi sluter 

DI Business 50/50
Den 15 oktober samlade DI Business
talare för ett livesänt event på temat 
jämställt näringsliv. Vår VD Frida 
Hasselblad samtalade med Netlights 
VD Erik Ringertz på temat “Så blir du en 
vinnare på börsen genom jämställdhet, 
inkludering och mångfald”. 

Bokmässan 
Under rubrikerna “Man och feminist 
- bara för vita medelklassmän?” och 
“Send nudes - hat och kränkningar 
online” deltog Ida Östensson och Kristina 
Wicksell Bukhari från Make Equal på 
årets digitala upplaga av bokmässan. 

Syntolkning: Kollage med två foton på scener med 
respektive panelsamtal. 

Syntolkning: Ruta med texten “Vi sluter oss inåt, en kartläggning av hat och hot mor Sverig-
es ungdomsröselse” “Det är mer hat och hot mot företrädare som har utländsk påbrå eller 
som tillhör en religiös minoritet (...) När företrädare pratar om alla människors lika rätt 
leder det ofta till grövre hat och hot.“ 

oss inåt – En kartläggning av hat och 
hot mot Sveriges ungdomsrörelse höll 
Kristina Wicksell Bukhari en workshop 
med utgångspunkt i Näthatshjälpen på 
konferensen Ta hotet på allvar!
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Respekttrappan på Kulturpedagogdagen 
Kulturpedagogdagen är en fortbildningsdag 
för kulturskolepedagoger runt om i 
landet och arrangeras av Kultur i Väst. Vi 
fick äran att delta på distans och prata 
om hur pedagoger kan vara modigare 
allierade snarare än passiva åskådare. 
Vi introducerade lärplattformen www.
respekttrappan.se genom övningen som 
handlar om just Åskådarrollen, som 
grupperna sedan genomförde under en 
workshop.

Syntolkning: skärmdump på en film där Kim pratar in i kameran.
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Under 2020 fortsatte vi vår 
nedprioritering av kommunikationsbenet 
– framförallt med anledning av 
coronapandemin och fokus på 
uppdragsverksamheten som ger oss 
intäkter. Den kommunikation som 
skett har framförallt varit kopplad till 
de projekt vi drivit men vi har också 
bidragit med lösningsfokus i några av 
de samhällsfrågor som dominerat året, 
t.ex. kopplat till debatten om sexköp, 
#blacklivesmatter samt hur pandemin 
haft negativa effekter på jämlikheten i 
samhället och på våra arbetsplatser. Det 
har fortsatt hållits killmiddagar runtom 
i Sverige – nu ofta också digitalt – och 
vår plattform Näthatshjälpen har stuckit 
ut med i snitt 20 000 visningar i veckan 
under året som gått, och gett trafik från 
såväl googlingar kopplade till näthat samt 
genom att många tipsar om plattformen 
när de skriver om näthatsrelaterade 
frågor.

Media och press
Under 2020 har vi blivit omskrivna i 87 
mediala publikationer. Omnämningarna 
sprider sig över våra olika 
verksamhetsben men flest antal artiklar 
handlar om Sommar i P1-uppropet 
som vi genomförde i Allierad-projektet. 
Utöver detta ser vi en hel del artiklar 
om Killmiddag, näthat och Allt vi inte 
pratar om. Kristina Wicksell Bukhari 
intervjuades till exempel om killmiddag 
för BBC Worklife som fick stor spridning. 
Andra frågor som berörts av media 
under året är frågan om sexköp, Sida vid 
sida-antologin som vår ordförande Ida 
Östensson medverkade i samt flertalet 
artiklar om uppdrag som vi genomfört 
under året. Vår maskulinitetsexpert Johan 
Pettersson medverkade vid två tillfällen 
i morgonsoffor – i samband med att 
IOGT-NTO släppte en rapport om alkohol 
kopplat till föräldraskap och i samband 
med släpp av AVIPOs utbildningsfilmer. 
När sociala medier-experten listade 
årets mest delade artiklar i TV4 kom vår 
debattartikel “Låt inte män som begår 
sexbrott styra samtalet” femma.

KOMMUNIKATION OCH KAMPANJER

Syntolkning: Skärm med TV4 nyheter, “Det här reagerade svenskarna mest på 2020“ 
Där vår debattartikel “Låt inte män som begår sexbrott styra samtalet” kom femma.
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Sociala medier
Trots vår nedprioritering av
kommunikation har vi genom våra 
projekt och övriga satsningar lyckats 
få stor spridning i våra sociala medier 
och fått ökat följarantal på samtliga 
plattformar. Under året har vi testat 
oss fram i användandet av stories och 
live-funktionen på Instagram genom till 
exempel kampanjen Ordkollen där vår 
kommunikatör Kristina Wicksell Bukhari 
resonerade kring omdebatterade begrepp 
och genom att delta i livesändningar, t.ex. 
i samtal om alliering med organisationen 
Maktsalongen. I våra sociala medier har 
vi blandat marknadskommunikation med 
delningar om aktuella händelser – till 
exempel delningar om rasism, vithet och 
alliering kopplat till BLM samt flertalet 
delningar om inkludering, corona och 
omställningen till digitala arbetsplatser. 

Lite fler siffror:

Instagram: 19 078 följare 
(från 12 900 följare)

Facebook: 18 972 följare 
(från 17 120 följare)

Twitter: 3 441 följare 
(från 3 439 följare)

LinkedIn: 2 014 följare 
(från 1 159 följare)

Hemsidan: 20 000 besökare 
(från 17 000 besökare)

Några sociala medier-satsningar:

#samtyckeonline
Som en del av projektet Skärpning 
släppte vi tillsammans med BRIS och 
FATTA tre filmer i en kampanj för att lyfta 
frågor som rör samtycke över internet.

Syntolkning: Mobil med vågor med sociala medier 
ikoner och en pratbubbla där det står #samtyckeonline.

Syntolkning: Bild på en person i kavaj i bakgrunded 
med en statistik som står: “Kvinnor innehar endast 23 
procent av de ledande befattningarna inom näringsliv-
et i Sverige.”

Därför behövs 8 mars – 10 anledningar
På den internationella kvinnodagen gjorde 
vi en delning där vi listade 10 anledningar 
till att dagen fortfarande behövs. I 
samband med detta publicerade vi även 
en artikel på vår hemsida med förslag 
på vad politiken bör göra åt respektive 
jämställdhetsproblem (+ gav tips på vad 
privatpersoner kan göra i väntan på de 
politiska besluten). Inlägget delades brett 
och drog stor trafik till hemsidan.
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Mansveckan
Som en del av avslutningen av projektet 
Allt vi inte pratar om och i samband 
med den internationella mansdagen 
hade vi en temavecka om om män 
och mansnormer. Under veckan hade 
vi livesamtal på instagram, släppte 
inspelade filmer med Johan Pettersson, 
delade sammanställning av alla våra 
år med #killmiddag samt publicerade 
ett reportage från killfika på Skogome-
anstalten.

Equality Check
Vi på Make Equal vet att transparens 
och datadrivet arbete med jämlikhet 
på jobbet är viktiga framgångsfaktorer 
som kommer få allt större genomslag 
framöver. Våren 2020 ingick vi därför 
ett samarbete med vår norska 
systerorganisation Equality Check för att 
lansera deras plattform equalitycheck.
it i Sverige. Plattformen är en slags 
Tripadvisor för jämlikhet på jobbet. Den 
bygger på att individer gör sina röster 
hörda och utvärderar sina arbetsplatsers 
arbete med jämlikhet. Av datan skapas 
en sökfunktion som gör det möjligt 
för personer att undersöka läget på 
arbetsplatser de är intresserade att söka 
sig till. På så sätt skapas en öppenhet 
som driver på arbetet med jämlikhet på 
jobbet i positiv riktning.  

Inom ramen för detta samarbete har vi 
genomfört en rad olika satsningar. Vår 
VD Frida Hasselblad sände till exempel 
live med jämställdhetsminister Åsa 
Lindhagen den 4 maj, vi drev en kampanj 
som innebar att dela med sig av foton på 
sin corona-arbetsplats och anordnade 
vecka 44 Läslov på Make Equal med 
en hel vecka av lunch-samtal på insta 
live – med Katrine Marçal, Caroline 
Farberger samt Indra Sharma och Tatiana 
Shalalvand.

Referensgrupper
Vi har deltagit i och lyft våra fokusfrågor 
på följande möten:

• Flera träffar under året: National 
Youth Gender Activists - UN Women

• 25 maj: Referensgrupp för arbetet 
med samordning av planen mot 
rasism, liknande former av fientlighet 
och hatbrott – Forum för levande 
historia

• 26 augusti: Aktörsmöte om 
internationella jämställdhetsarbetet – 
Ann Linde och Åsa Lindhagen

• 10 september: Dialogmöte: Hur kan 
vi tillsammans stärka medie- och 
informationskunnigheten i Sverige? – 
Statens mediaråd

• 15 september: Samverkanskonferens 
om projektet Orädd demokrati – 
Brottsofferjouren Sverige

• 25 november: Sakråd om sexuellt våld 
– Flickaplattformen

Syntolkning: Översta bilden är från Orädd demokrati 
och nedre bilden är från “Aktörsmöte om internationella 
jämställdhetsarbetet – Ann Linde och Åsa Lindhagen”
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VÅRA PROJEKT
Som ett sätt att kunna fördjupa vår 
kunskap inom vissa områden samt för att 
kunna skapa förändring även där det inte 
går att finansiera via försäljning driver 
vi projekt med medel från exempelvis 
Arvsfonden, Jämställdhetsmyndigheten 
och Postkodstiftelsen. Nedan beskriver vi 
de projekt som varit igång under 2020. 

Allt vi inte pratar om – Fritid och idrott 
Från och med början av 2020 gick 
projektet in på sitt sista projektår, 
och projektet avslutades i sin helhet i 
november. Vi har fortsatt arbetet med 
att möta killar och män för att prata 
om maskuliniteter, normer, värderingar 
och våld. Det var full fart i projektet 
under första delen av 2020, då många 
avslutande delar skulle hinnas med. Som 
alla andra verksamheter drabbades även 
Allt vi inte pratar om av den rådande 
pandemin, och flera insatser fick ställas 
in, ställas om och skjutas på tiden. Vi 
därför också förlängd projekttid med 
hela tre månader från vår finansiär 
Postkodstiftelsen. Med det sagt är det 
härligt att se hur många insatser vi ändå 
hunnit med, hur många vi faktiskt nått 
och att vi nu efter projektets slut har ett 
färdigt utbildningskoncept som riktar sig 
till målgruppen unga killar 12-20 år. 

En av delarna som vi satsat särskilt 
på under 2020 är att ta fram och 
lansera ett par olika kampanjer. En 
av dessa kampanjer är “Barn gör 
som vuxna gör” - totalt tre filmer som 
på olika sätt synliggör  destruktiva 
maskulinitetsnormer bland unga killar 
inom idrotten. Filmerna togs fram i 
samarbete med KultPR, och vi är oerhört 
tacksamma och glada över resultatet. 
Ni kan se filmerna på vår youtubekanal, 
och det går även att googla sig fram 

till när projektledare Johan fick delta i 
TV4-Nyhetsmorgon tillsammans med 
en av skådespelarna, Neo, för att titta 
på filmerna och diskutera varför vi 
producerat dem. 

Syntolkning: Johan Kücükaslan står i en tom fotboll-
sarena och pratar in i kameran.

Syntolkning: Tre killar sitter på en avbytarbänk vid 
en fotbollsplan, killen som pratar först är klädd i 
tränarkläder, de andra två klädda som spelare.

En annan kampanj som vi lanserade 
är “10-sätt-att-säga-ifrån”. Där tog vår 
ordförande Ida Östensson täten och 
lyckades med bravur samla ihop totalt tio 
kända manliga profiler som alla deltog. 
Kampanjen syftade till att synliggöra hur 
killar och män, på ett lösningsfokuserat 
och icke-konfrontativt sätt men ändå med 
glimten i ögat kan ingripa och säga ifrån 
vid kränkande jargong eller skämt. 
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Varje kändis representerade ett sätt att 
säga ifrån, och skickade sedan in sina 
bidrag till projektet. 
Kampanjerna blev en stor succe och 
har setts av hundratusentals personer. 
Filmerna har även integrerats och blivit 
en levande del av Allt vi inte pratar oms 
utbildningskoncept, där de kan användas 
som samtalsstartare, kunskapshöjare och 
som övningar tillsammans med unga. 

I november lanserade vi Pratkartan 
som under Make Equals “Mansvecka”. 
Sammanställningen visade att det hållits 
uppemot totalt 500 killmiddagar på 
50 olika orter i Sverige. Det har även 
kommit in fler rapporter i efterhand, så 
en kan bara spekulera över mörkertalet. 
Killmiddag har verkligen blivit ett 
framgångsrikt koncept, där flera 
verksamheter nu också vittnar om att 
det hållits samtal utifrån projektets 
samtalsguider (som i sig liknar 
killmiddagkonceptet i sin utformning). 
I samma veva som pratkartan 
publicerade vi en artikel om anstalten 
Skogomes sexualbrottsenhet. De har 
kontinuerligt använt sig av #killmiddag 
samtalsunderlag, och blir därigenom 
också “vinnarna” utifrån denna pratkarta. 
Artikeln och reportaget kan ni läsa i sin 
helhet här: 

#killmiddag på anstalt
Utöver lanseringen av Pratkartan innehöll 
Mansveckan varje dag ett lunchsamtal 
med olika teman kopplat till män och 
maskulinitetsnormer. Vi gjorde även 
delningar i våra kanaler, med bland 
annat korta info- videos, quiz-tävlingar 
och dylikt. Ett exempel är projektledare 
Johans samtal med maskulinitetsforskare 
Jesper Fundberg.

Arbetet och samarbetet tillsammans 
med Värmdö kommun fortsatte! Det 
har varit ett bärande samarbete för 
projektet under våra två år. Dels på 
grund av den ambitionsnivå som fanns 
från kommunens sida, men också 
för att vi just därför fick en möjlighet 
att inte bara genomföra insatser 
utan även testa de delar vi tagit fram 
internt. Samarbetet inleddes med en 
inspirationsföreläsning där vi träffade 
samtliga fritidspedagoger under 2.5h. 
Detta följdes upp av att vi genomförde en 
pilottestning av kartläggningsverktyget 

Syntolkning: Bild på Henrik och Kristina utanför Sk-
ogome.
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hos kommunens samtliga fritidsgårdar. 
Vi sammanställde sedan resultatet 
och höll en uppföljande workshop där 
vi redogjorde för vad undersökningen 
visade på. Samma workshop innehöll 
även “testa-på-övningar” utifrån de 
förbättringsområden som enkäten visat 
på. Bland annat fanns utmaningar med 
jargongen på flera av fritidsgårdarna, 
vilket i sin tur gjorde att vi testade 
övningen om just jargonger som nu är en 
del av utbildningsmaterialet. Utöver detta 
har Johan hållit i två öppna föreläsningar 
som kommunen arrangerat, och bjudit 
in skol- och fritidspersonal, men även 
kommunens politiker. Tillfällena blev 
oerhört lyckade, och nådde totalt 
drygt 100 personer. 100% nöjdhet från 
deltagarna, och vidare kontakter som 
knytits för eventuella framtida insatser 
hos dessa verksamheter.
Sammantaget har detta samarbete, 
som inledningsvis var en bonus via 
Fritidsforum, visat sig vara oerhört 
nyttigt för projektet. Vi har nått ut brett, 
fått feedback på våra metoder - men 
också givits möjligheten att vara en 
bidragande del i en större kommuns 
aktiva jämlikhetsarbete. Det har verkligen 
varit en Win-win, och vi ser nu fram emot 
ytterligare insatser tillsammans med 
kommunen! 

Ett av de centrala projektmålen har 
varit att ta fram ett utbildningskoncept 
som riktar sig till projektets målgrupp. 
Detta är vi oerhört stolta över att ha 
gjort - det finns nu föreläsningsmaterial, 
workshopövningar, filmer och en massa 
metoder för att skapa förändring ute 
i landets verksamheter. Vi vill också 
passa på att nämna särskilt det 
kartläggningsverktyg som vi tagit fram, 
och som nu även finns tillgängligt att 
genomföra i verksamheter. Det mesta 

förändringsarbetet förutsätter att vi vet 
hur det ser ut i just vår verksamhet, och 
det är därför det är så viktigt att arbeta 
med kartläggning. Det möjliggör även att 
arbeta med uppföljning på ett helt annat 
sätt, särskilt när det är så pass kvalitativa 
frågor som jämlikhet och inkludering 
som vi arbetar med. Vi kallar verktyget 
för “Avipoenkäten”. Enkäten är en hybrid 
där vi dels utgått från Make Equals enkät 
och dels adderat teoretisk kunskap från 
framförallt den kritiska mansforskningen. 
Vi har alltså omvandlat den kunskap 
som finns på området kopplat till unga 
killar,  maskulinitetsnormer, idrott och 
fritidsverksamheter till ett så tydligt 
och omfattande kartläggningsverktyg 
som möjligt. Fritidsdelen har vi testat på 
Värmdö kommuns samtliga fritidsgårdar. 
Det gick över förväntan trots att det var 
tidigt i utvecklingsprocessen. Vi kartlade 
både ungdomar och ledares erfarenheter 
av trygghet, trivsel och bemötande 
internt.

Efter testtillfället med Värmdö kommun 
fortsatte vi utveckla enkäten, och 
skräddarsydde även en helt egen 
idrottsenkät. Så det finns nu två separata 
enkäter - en för fritidssektorn och en 
för idrottssektorn. Vi har även gått över 
till verktyget Qualtrics, där enkäterna i 
nuläget finns för att kunna genomföras 
smidigt digitalt i verksamheter. Under 
förlängningen av projektet har vi 
testat Idrottsenkäten hos FoC Farsta 
ishockeyförening. Vi kartlade både aktiva 
och ledare i pojklag från åldrarna 11-20. 
Veckan innan vi lanserade enkäten kom 
nya, hårdare restriktioner kopplat till 
Covid-19, vilket ledde till att de unga inte 
längre kunde genomföra träningar som 
vanligt vilket har inneburit att allt har 
behövt ske på andra sätt än planerat.



Verksamhetsberättelse 2020 - Våra projekt34

Det känns väldigt kul att kunna 
erbjuda den här helt unika 
kartläggningsverktyget. Responsen från 
deltagarna, unga som vuxna, från Värmdö 
kommun har varit rakt igenom positiv. 
Det är inte bara att verktyget faktiskt 
kartlägger erfarenheter utan bara genom 
att göra enkäten så får deltagarna en 
reflektion kring att dessa saker faktiskt 
existerar - en reflektion i sig. Vi har även 
bollat kartläggningen med framstående 
maskulinitetsforskare inom idrotten 
som lyfte att det faktum att vi även 
riktar oss till ledare med kartläggningen 
och föreläsningarna var ovanligt och 
positivt. Därför har målet att ta fram ett 
utbildningskoncept varit ett av de bärande 
och mest lyckade som vi tar med oss från 
projektet.

En annan av årets höjdpunkter var 
Släppkonferensen som vi anordnade 
och höll digitalt den 27:e maj 2020. 
Vi presenterade de metoder vi har 
tagit fram, kartläggningsverktyget, 

samtalsguiderna, filmerna samt våra 
lärdomar från dessa två år som Make 
Equal drivit projektet. Vi avslutade 
konferensen med ett panelsamtal om 
arbetet med unga killar ur ett kritiskt 
maskulinitetsperspektiv inom idrotts 
och fritidsverksamheter. Konferensen 
hade ett stadigt deltagande (digitalt) 
på cirka 100 personer, vilket under 
omständigheterna var en succé. Den har 
i efterhand setts av totalt uppåt 6000 
personer runt om i landet. Unga, ledare, 
lärare, politiker och andra på olika sätt 
inflytelserika personer. Det blev ett 
ypperligt tillfälle inte bara att avsluta 
delar av processerna som vi haft igång 
utan även att synliggöra både projektet 
och frågorna - och en rad förfrågningar 
kom till Make Equal efter det att 
konferensen var genomförd. Oerhört kul 
att få till en så kvalitativ konferens med 
hög spridning!
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Syntolkning: Bild på Johan som föreläser med hjälp av en powerpoint presentation.
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Allierad
Under 2020 har det 
Arvsfondsfinansierade treåriga projektet 
Allierad gått över i andra halvan. Projektet 
har vuxit fram ur ett behov Make Equal 
sett under flera år - behovet av att vi står 
upp för varandras rättigheter och behovet 
av metoder och mötesplatser för detta. 

Projektet ska skapa förutsättningar 
och ge verktyg till personer som vill 
engagera sig mot diskriminering de själva 
inte utsätts för. En allierad är alltså en 
person som agerar mot ett förtryck den 
inte själv drabbas av. Med andra ord är 
det en person som får fördelar i dagens 
ojämlika samhälle och som använder 
sina fördelar för att stötta personer som 
bryter mot normen. Tolkningsföreträde 
är ett genomgående perspektiv som 
präglar projektet och vårt arbete. Det 
ska vara den som utsätts som får 
berätta vad som är diskriminerande, 
kränkande eller på annat sätt inte 
känns bra. Det ska också vara den som 
utsätts som får ange om och hur den 
skulle vilja att omgivningen agerar. 
Därför är våra samarbetsorganisationer, 
som representerar alla 
diskrimineringsgrunder, avgörande för 
våra vägval, vårt arbete och för projektets 
framgång. För att testa metoder, för att 
praktisera det vi kommer fram till och för 
att så småningom hjälpa oss att sprida 
alliering bygger vi upp ett aktivistnätverk. 

Syntolkning: Logotyp Allierad
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Syntolkning: Formgiven gruppbild tagen i ett konfer-
ensrum.

Syntolkning:  Fem aktivister samt Kristina och Maria. vinkar mot kameran.

Referensgruppen
Vår referensgrupp, sekundära 

målgruppen, består av 
ungdomsorganisationer från alla 
diskrimineringsgrunder. Under 
2020 hann vi ha en fysisk träff innan 
pandemin gjorde att vi fick ställa om vår 
verksamhet. 

Under en intensiv februarieftermiddag 
gav projektet en uppdatering om vad som 
hänt sedan sist samt smakprov på det 
nya utbildningskonceptet. Tillsammans 
bollade vi hur alliering i praktiken kan 
fungera och diskuterade idéer och 
metoder för hur vi kan stötta varandra 
i kampen för mänskliga rättigheter och 
jämlikhet?
Precis före sommaren genomfördes en 
digital träff med referensgruppen och 
under hösten bestod kontakterna av 
enskilda samtal eller mail mellan oss och 
organisationerna. 

Aktivistnätverket 
En helg i april samlades våra aktivister för två digitala dagar tillsammans. Med 
varierande upplägg och regelbundna pauser gick det över förväntan att umgås 
tillsammans via skärmarna så lång tid. Förutom diskussioner och uppgifter kopplade 
till att vara aktivist och till konkreta aktiviteter inom projektet fick vi också fylla på med 
en föreläsning av Elias Fjellander, om engagemang.
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Allierade berättar
I början av året presenterade vi fyra personer som i sin vardag, i sina uppdrag, 
allierar sig i andras rättighetskamper. De är alla förebilder som använder sin röst, 
sin plattform, sin kompetens och sin tid för att stå upp för mänskliga rättigheter. På 
projektets allierad.makeequal.se finns längre intervjuer att ta del av.

Statsvetaren Niklas Altermark ger sin syn 
på skillnaden mellan forskning som drivs 
av solidaritet respektive medömkan och 
på vikten av tolkningsföreträde.
Niklas Altermark är forskare vid Lunds 
universitet med lång erfarenhet av att 
studera funktionshinderpolitik. Han 
menar att forskning och olika typer av 
medborgarrättsrörelser bör vara del av 
samma politiska kamp. 

Syntolkning: Porträttfoto av Niklas som tittar in i 
kameran.

Syntolkning: Porträttfoto av Barakat som tittar in i 
kameran.

Barakat Ghebrehawariat, 
Demokratiagenten, berättar hur 
han började engagera sig för 
mångfaldsarbete, varför språket är viktigt 
när man vill alliera sig och varför en av 
de viktigaste handlingarna en allierad kan 
göra är att lyssna.

Barakat Ghebrehawariat har lång 
erfarenhet av att föreläsa, ge rådgivning 
och utbilda om mångfald, inkludering och 
normkritisk kommunikation. 
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Riksdagsledamoten Barbro Westerholm 
berättar om hur det var att gå från att inte 
kunna så mycket om diskriminering mot 
HBTQ-personer till att vara en allierad 
och varför det inte räcker att tycka synd 
om en grupp som utsätts för förtryck. 

Året 1979 ockuperade demonstranter 
trappan till Socialstyrelsen för att kräva 
ett borttagande av klassificeringen av 
homosexualitet som psykisk sjukdom. 
I nytillträdda generaldirektören Barbro 
Westerholm hittade de en allierad.

Syntolkning: Porträttfoto av Barbro som tittar in i 
kameran.

Syntolkning: Porträttfoto av Eliot som ler och tittar in i 
kameran.

I ett allt råare samhällsklimat 
kämpar Läkare i Världen och dess 
generalsekreterare Eliot Wieslander 
för utsatta EU-medborgares och 
papperslösas rätt till vård. 

För att fler ska engagera sig i 
rättvisekamper en kanske inte själv 
berörs direkt av menar Eliot att vi 
behöver skapa oss en positiv spiral där vi 
förväntar oss att kunna få hjälp av andra.
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Allieringslöftet med ambassadörer och 
budskapssmycken
Under våren och sommaren 
uppmärksammade vi ett antal förebilder 
som på olika sätt allierat sig med andra. 
Vi gav också våra följare möjlighet att 
avge sina egna allieringslöften i sociala 
medier och få ett smycke. 

Smyckena, som finns i tre varianter - 
med Allierad loggan två knutna nävar 
som bildar ett hjärta, med texten “Alliera 
dig”, med texten “För att min kamp är din 
kamp”, är framtagna i samarbete med 
Feministsmeden.

vara den första som stöttar den som 
säger ifrån mot kränkande beteenden 
och genom att förbereda svar på tal inför 
släktmiddagen! 

Allierad släkting
PA Wallner har varit engagerad i Stolta 
Föräldrar i många år, som allierad 
pappa till sonen Anders. Vi är stolta 
att presentera honom som vår första 
ambassadör i ALLIERINGSLÖFTET!
PA lovar att som släkting fortsätta alliera 
sig med de som utsätts för förtryck eller 
diskriminering. Till exempel genom att 

Syntolkning: Porträttfoto på PA med silverhalsband 
runt halsen med texten “Alliera dig!”, liten formgiven 
rund ring med samma text samt bård med texten 
“Allieringslöftet”.

Syntolkning: Porträttfoto på Gun med silverhalsband 
runt halsen med texten “Make Equal”, liten formgiven 
rund ring med samma text samt bård med texten 
“Allieringslöftet”.

Allierad chef
Gun Schurtenberger intervjuades i 
tidningen Kollega 2019, med anledning 
av att hon gjort en drömrekrytering 
av en person som (förmodligen på 
grund av stamning) valts bort i en rad 
rekryteringsprocesser tidigare. I intervjun 
lyfte hon vikten av att se till den faktiska 
kompetensen när man rekryterar och vi 
är stolta över att ha Gun som ambassadör 
för ALLIERINGSLÖFTET!

Gun lovar att som chef fortsätta alliera 
sig med de som utsätts för förtryck 
eller diskriminering genom att se varje 
individ som just en individ med sina egna 
förutsättningar och möjligheter. 

En chef kan också vara allierad genom 
att lyfta perspektiv som den själv inte 
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har erfarenhet av och genom att ha 
pronomenrundor, ha fler kategorier i 
enkäter kopplat till kön och ålder och 
genom att till exempel säga “din partner” 
i stället för “din flickvän/pojkvän”, ställa 
inkluderande frågor vid introduktionen av 
nyanställda.

Allierad kompis
Petter Edler visar genom sitt engagemang 
i så väl äldres rättigheter som rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning 
att han står för bredd i representation 
och jämlikhet. Vi är stolta över att 
presentera Petter som ambassadör för 
ALLIERINGSLÖFTET!

Petter lovar att fortsätta alliera sig med 
personer som bryter mot normen i de 
olika föreningar han engagerar sig i. Han 
kommer fortsätta lyssna på normbrytares 
upplevelser och vara medveten om sina 
privilegier och använda dem för att 
förändra ojämlikhet.

En föreningskompis kan vara allierad 
genom att lyfta perspektiv som den själv 
inte har erfarenhet av genom att till 
exempel säga till om representationen 
är dålig på mötet eller om lokalen är 
otillgänglig för rullstol. 

Syntolkning:Porträttfoto på Elias med silverhalsband 
runt halsen med texten “För att din kamp är min 
kamp”, liten formgiven rund ring med samma text 
samt bård med texten “Allieringslöftet”.

Syntolkning: Porträttfoto på Petter med silverhalsband 
runt halsen med texten “Alliera dig”, liten formgiven 
rund ring med samma text samt bård med texten 
“Allieringslöftet”.

 Allierad Facebookvän
Elias Artur Fjellander har 
ett brett engagemang i flera 
ungdomsorganisationer och har 
tagit ställning mot såväl rasism och 
transfobi som för rätten till abort och 
för barns rättigheter. Vi är stolta över 
att presentera dagens ambassadör för 
ALLIERINGSLÖFTET – en person som så 
tydligt bär med sig allieringstanken i allt 
han gör både offline och online!
Elias lovar att som facebookvän fortsätta 
alliera sig med de som utsätts för 
förtryck eller diskriminering genom att 
polisanmäla näthat som faller under 
brottsrubriceringen hets mot folkgrupp, 
det kan man göra oavsett om man tillhör 
gruppen hatet riktas mot eller inte. 
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Syntolkning: Foto på Jonatan som håller upp ett 
smycke med Allierads symbol på – två knutna nävar 
formade till ett hjärta, liten formgiven rund ring med 
samma symbol samt bård med texten “Alliering-
slöftet”.

Syntolkning:  Foto på Eva som håller upp ett smycke 
med Allierads symbol på – två knutna nävar formade 
till ett hjärta, liten formgiven rund ring med samma 
symbol samt bård med texten “Allieringslöftet”.

Allierad skolkompis
Hösten 2019 slöt Josef Jaweds 
skolkompisar upp bakom honom när han 
fick ännu ett utvisningsbeslut trots att 
han bott fyra år i Sverige och byggt upp 
ett liv här. Hans skolkompisar samlade 
ihop över 50 000 kronor för att kunna ta 
hjälp och överklaga beslutet. Vi är stolta 
över att presentera en av initiativtagarna 
till insamlingen – Jonatan Lamy – som 
ambassadör för ALLIERINGSLÖFTET!

Jonatan lovar att som skolkompis 
fortsätta alliera sig med de som utsätts 
för förtryck eller diskriminering. Till 
exempel genom att säga ifrån om någon 
drar sexistiska, rasistiska eller på annat 
sätt kränkande skämt. Det kan man göra 
genom att förklara vad som är kränkande, 
låta bli att skratta med, fråga den som 
drog skämtet vad det var som var roligt 
eller prata med sin lärare eller någon 
annan ur skolans personal. 

Allierad kollega
Hösten 2017 var #tystnadtagning det 
första branschuppropet i Sveriges 
#metoo-revolution. Idag är vi stolta över 
att presentera dagens ambassadör för 
ALLIERINGSLÖFTET: Eva Röse som tog 
initiativ till uppropet och därmed allierade 
sig med de tusentals kollegor som utsatts 
för sexuella trakasserier och övergrepp.

Eva lovar att som kollega fortsätta alliera 
sig med de som utsätts för förtryck 
eller diskriminering. Till exempel 
genom att lyfta perspektiv som hon 
själv inte har erfarenhet av och använda 
främjartekniker när andra använder 
härskartekniker! 
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Uppmärksammade filmer

Kan du göra något?
I kampanjfilmen Kan du göra något? visas 
en situation som ledarhundsförare ofta 
råkar ut för, att slentrianmässigt nekas 
tillträde med sin ledarhund, detta trots 
att det finns särskilt regelverk för just 
ledar- och assistanshundar och trots 
den överenskommelse som Astma- 
och Allergiförbundet och Synskadades 
Riksförbund gjort om hur ledarhundar 
ska hanteras i offentliga lokaler - ett bra 
exempel på alliering grupper emellan! 
Med filmen vill vi uppmärksamma den 
möjlighet vi ofta har att ta ställning 
och göra något för att alliera oss, när 
vi ser att någon, genom exempelvis 

HÄR:
Kan du göra något?  
finns syntolkad och 
teckenspråkstolkad 
version av filmen.

Syntolkning: En person går in med ledarhund i en restaurang.

otillgänglighet, utestängs eller behandlas 
diskriminerande. Övriga gäster på 
restaurangen uppmärksammar den 
diskriminering huvudpersonen Josef 
utsätts för och agerar.
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Inget illa ment?
Kommentarer och handlingar kan 
skada utan att det är avsikten. 
Mikroaggressioner är beteenden som 
kan verka harmlösa i betraktarens ögon 
men som för personer som utsätts är 
uttröttande och stressande. Särskilt 
eftersom mikroaggressioner ofta sker 
återkommande för de som drabbas 
och kan kopplas samman med skadliga 
värderingar så som exempelvis rasism, 
homofobi och funkofobi. Vardagsrasism är 
ett exempel på mikroaggressioner.

I filmen Inget illa ment? får vi följa 
Abena och hennes dotter under en vanlig 
morgon. En morgon där det ena efter det 
andra gör att Abena till slut bryter ihop av 
en välmenande kollegas kommentar.

HÄR:
Inget illa ment?

finns syntolkad och 
teckenspråkstolkad 
version av filmen.

Syntolkning: En mamma som diskar medans ett barn sitter vid matbordet och leker med en leksak.
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Båda filmerna väckte stor 
uppmärksamhet när vi släppte dem, 
framför allt Inget illa ment? som blev 
färdig precis då BLM blossade upp i USA 
och sedan spreds över världen. 

Gemensamt för filmerna är att många 
har hört av sig till oss och berättat att 
de känner igen sig i de två filmernas 
huvudkaraktärernas erfarenheter 
och tackat för att vi visar och 
uppmärksammar deras verklighet.

Filmerna fick också mycket stor 
spridning. Siffrorna nedan gäller endast 
Make Equals kanaler, de spreds också 
från flera andra konton. 

Instagram

Inget illa ment: 

67 747 räckviddd

Kan du göra något?:
16 544 räckvidd

Facebook

Inget illa ment: 

78 482 räckvidd

Kan du göra något?: 
43 889 räckvidd
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Utbildningskoncept och skolturné
Ett utbildningskoncept om alliering, 
normer, tolkningsföreträde har 
tagits fram, vi har testat det på olika 
målgrupper. Bland annat fysiskt för 
Afrikagruppernas personal under våren 
samt vid en offentlig digital workshop 
under Regnbågsveckan i Linköping i 
augusti. 

Under hösten har vi varit på skolturné 
för att möta elever på högstadiet och i 
gymnasiet kring övningar och samtal om 
alliering. Skolturnén började fysiskt med 
en resa till Linköping, men övergick snart 
till att bli digital istället. 

Syntolkning: Foto på Maria och Kristina som föreläser. 
I förgrunden syns människor som sitter runt ett stort 
runt bord.

Syntolkning: Foto på Maria och Kristina som föreläser. 
Allierda på skolturne textad på bakgrunden.

Några citat ur elevernas utvärderingar: 

- Att lyssna på hur man som person kan 
göra skillnad även fast man inte är utsatt.

- Allt :) Bra exempel som finns och kul att se 
alliering som skett

- Jag tyckte det var intressant att höra om 
allieringen, för jag har inte direkt hört någon 
prata om det på det sättet förr.

- Hur vi påverkas av samhället och hur små 
ageranden kan ha sådan stor påverkan.

Alliering i praktiken 
Vi har under året försökt koppla 
aktuella företeelser och händelser till 
allieringstanken.
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När pandemin förändrade allt 
sammanställde vi de fina initiativ som 
växte fram runt om i Sverige och inom 
alla möjliga sektorer och presenterade 
dessa på projektets hemsida - med allt 
från läxhjälp och munskyddsinsamling 
till stödgrupper för kulturarbetare i 
Coronakris. 

Under I tider av kris är det viktigt att vi 
tänker på och bryr oss om varandra. Att 
vi allierar oss med de av oss som är extra 
utsatta av olika anledningar. Just nu sliter 
många välfärdshjältar dag och natt för att 
samhället ska gå runt – men vi är många 
fler som kan bidra! 

Syntolkning:  Bild på Coronaviruset, texten “Alliera dig i 
Coronatider” och Allierads logotyp i form av två knutna 
nävar formade till ett hjärta.

Corona
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Händelserna i USA i början av sommaren 
gav anledning att uppmärksamma den 
strukturella rasismen mot svarta som 
finns också här samt väcka frågan hur 
man bäst allierar sig, mana till att låta 
personer med tolkningsföreträde först 
visa vägen och sätta agendan samt tipsa 
om röster att lyssna till.

Ska man backa, vara tyst och bara 
lyssna eller ska man höja rösten och 
använda sitt privilegium för att sätta 
strålkastarljuset på den aktuella frågan? 
Det finns inte ett enkelt svar här.

Vi menar att alliering handlar om att 
göra. Vi tror att rättighetskamper kräver 
allierade syskon för att nå i mål. Men 
vi tror också att var sak har sin tid. För 
att en person utan egen erfarenhet ska 
kunna alliera sig behövs kunskap och 
förståelse för hur makt fungerar. För att 

rörelser ska byggas på rätt premisser 
behöver personer med tolkningsföreträde 
sätta agendan.

Vi tror och hoppas att det som händer 
i USA just nu är starten på något stort. 
En global rörelse som kommer att pågå 
längre än några veckor. Vi tror därför 
att vi just nu bör fokusera på svartas 
röster, svartas vittnesmål och svartas 
problemformuleringar. Vi tror att vara 
allierad just nu handlar om att ta in vad 
som händer. Att sluta upp bakom de 
initiativ som tas och lyssna aktivt. Snart 
kommer en tid för allierade att höja 
rösten och agera. Att ställa politiska krav, 
säga ifrån, lyfta frågor om rasism i alla 
rum – att se till att den här frågan inte 
ebbar ut när media gått vidare till nya 
saker att rapportera om.

Black lives matter

Syntolkning:  Formgiven bild med texten “Alliering” 
samt projekt #Allierad’s logotyp i form av två knutna 
nävar formade till ett hjärta.

Syntolkning: Helsvart bild.
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Sommar i P1

“Vi har under en tid nu tagit del 
av berättelser av debattörer om 
hur personer som är döva eller 
hörselskadade kan följa hyllningarna, 
debatterna och media runt omkring, men 
aldrig får ta del av själva programmen. 
I Sverige finns ungefär 10 000 döva 
personer och ca 1,3 miljoner personer 
med nedsatt hörsel. För denna grupp är 
Sommar i P1 inte tillgängligt.”

Vi gjorde ett litet avbrott i semestern 
för att tillsammans med tolv av årets 
sommarvärdar skriva debattartikel 
i Dagens Nyheter. Ett konkret och 

Syntolkning:   Foto, tidning på bord, kaffekopp, 
krukväxt. I tidningen rubriken “Låt även hörselskadade 
ta del av våra sommarprogram”, tre porträttbilder av 
Rojda Sekersöz, Björn Natthiko Lindeblad och Therése 
Lindgren i blomsterkrans.

konstruktivt sätt att alliera sig. 
Berättelserna vi får höra i Sommar i 
P1 startar ofta stora och viktiga samtal 
över hela Sverige och vi tror att många 
som själva inte påverkas av till exempel 
hörselnedsättning inte kan föreställa sig 
att inte kunna ta del av de berättelserna.
Syftet med artikeln var att uppmana 
Sveriges Radio att själva bistå med 
textade och teckenspråkstolkade 
versioner av Sommar i P1, något som 
gjorts ideellt de senaste två åren efter 
misslyckade försök med att få Sveriges 
Radio att själva erbjuda tillgängliggjorda 
versioner.
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Syntolkning:  Foto på billboard vid tunnelbanespår: Två 
olika sorters annonser med rubriken och texten ovan, 
på foto från tunnelbanemiljöer.

Med det budskapet bemötte vi
Stockholms lokaltrafiks omdebatterade 
kampanj i tunnelbanan i höstas. 

“Visa civilkurage. Titta bort.” var orden 
som SL använde för att sprida nyheten 
att deras trygghetscentral nu hade en 
chattfunktion. Även om meningen var 
att uppmana till att ingripa genom att 
kontakta chatten, något som kan upplevas 
enklare än att ringa, var vi många som 
reagerade på det förenklade budskapet 
som lätt kunde missförstås.

Vi satte ihop en fiktiv annons och sökte 
sponsorer för att kunna annonsera på 
riktigt i kollektivtrafiken. Vi fick inget 
napp, men vi fanns med i debatten om 
vad man kan göra när någon utsätts i det 
offentliga rummet. 

Tyvärr förekommer rasism, sexuella 
trakasserier, homofobi och kränkningar på 
grund av till exempel funktionsnedsättning i 
våra offentliga rum.

Var en aktiv åskådare och agera när du ser 
något hända. Det finns olika sätt att göra 
detta på. Du kan säga ifrån eller ingripa 
direkt, avleda och börja prata om något 
annat, bara ställa dig nära och göra dig 
synlig och/eller stötta den som utsattes 
i efterhand. Det är lättare att ingripa om 
man är fler. Sök aktivt hjälp av människor 
i omgivningen och agera tillsammans. 
Ibland kanske det är bäst att ringa polis 
eller kontakta en ansvarig för platsen, till 
exempel trygghetstjänst i kollektivtrafiken.

Läs mer på www.allierad.se

Alliera dig, titta inte bort
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Okej med dig?
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Projektet Okej med dig startades i 

augusti 2020 med statsbidrag från 
Jämställdhetsmyndigheten. Arbetet med 
projektet kommer att fortsätta fram 
till juli 2021. Under projektets första 
tid har projektgruppen genomfört en 
undersökning där pedagoger, rektorer 
och vårdnadshavare i hela Sverige 
deltagit. Syftet med undersökningen 
var att se om det finns en efterfrågan 
på ett nytt metodmaterial om samtycke 
i förskolan. Av de ca 500 som deltog i 
undersökningen svarade nästan 100% 
att materialet behövs. Projektgruppen 
tog även kontakt med forskare för att 
undersöka vad forskningen säger om 
barn och samtycke. Kontakt etablerades 
med åtta förskolor som vill vara med 
i projektet och skapa referensgrupper 
på sina förskolor. Referensgrupperna 
blev under 2020 involverade i projektet 
och kommer framöver att testa delar av 
metodmaterialet.  
Inom ramarna för projektet startade 
arbetet med barnboken Okej med dig, som 
lyfter frågan om samtycke och vikten av 
att inhämta samtycke. 

Syntolkning:  Logotyp - Bubbla med händer och texten“Okej med dig?“.

Barnboken illustreras av Åsa Karsin, som 
även var illustratör till Rädda Barnens bok 
Stopp! Min kropp! Projektet okej med dig? 
kommer även lansera en hemsida våren 
2021 som började byggas under 2020. 
På hemsidan kommer det bland annat 
att finnas metodmaterial för pedagoger, 
några kortare filmer samt affischer för att 
sätta upp på förskolor.
Projektet och boken Okej med dig tas 
fram som ett komplement till de redan 
befintliga metoder och böcker som 
adresserar samtycke för målgruppen 
förskolebarn och pedagoger. Rädda 
Barnens bok Stopp! Min Kropp! utgör en 
av dom redan befintliga satsningarna 
på att lyfta samtycke för förskolebarn. 
Rädda Barnens satsning bygger på att 
det är upp till barn att säga NEJ när dom 
inte vill något. Okej med dig kommer att 
komplettera Stopp! Min Kropp! genom 
att fokus skiftas för vem som ansvarar 
för samtycket. Projektet hoppas bidra till 
en samtyckeskultur inom förskolan där 
samtycke inhämtas innan någon behöver 
säga NEJ.
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