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Verksamhetsberättelse 2021

M A KE E Q UA L 2021

INNEHÅLLFÖRTECKNING

VD HAR ORDET
2021 blev ytterligare ett år präglat av
pandemi och digital samvaro. Vi fick få
möjligheter att jobba ihop från kontoret och
de stora scenerna fick vänta ytterligare en
tid. Samtidigt var det glädjande att se hur
arbetsplatser och organisationer fortsatte
prioritera - och i många fall intensifiera sitt arbete med jämlikhet, mångfald och
inkludering.
Vi på Make Equal har haft ett fantastiskt
år tillsammans med våra kunder och är
så stolta och glada över det förtroende
som visats oss. Några fakta från året
är att cirka hälften av 2021 års kunder
var nya bekantskaper, medan den andra
hälften bestod av återkommande kunder
eller samarbeten som fortlöpte. Uppdrag i
offentlig sektor stod för nästan hälften av
intäkterna, medan privat och ideell sektor
delade på den andra. Merparten av våra

kunduppdrag skedde online vilket minskat
påverkan av geografi och gav bättre
möjligheter för oss att komma ut i hela
landet och även internationellt.
Vårt och SBAB:s verktyg Respekttrappan
fortsätter att användas och i skrivande
stund har nästan 250 organisationer
och arbetsplatser skapat konton. Bäst
är all kärleksfull återkoppling vi får
kring Respekttrappan och vittnesmål
om vilken förändring av kunskap och
arbetsplatskultur den skapar. Något annat
som har varit mäktigt att följa är den
internationella spridning som vårt och
Svenska Institutets material Global Guytalk
fått, där killmiddagar hållits i bland annat
Vietnam, Kenya, Jordanien och Albanien.

Syntolkning: Skärmbild från hemsidan www.globalguytalk.se med texten #globalguytalk. Blå ruta med texten
”communication is key to adress the social problems our society have” och fem små rutor med texten about, host,
participate, register och guides. Bredvid en världskarta i turkos färg med blå markörer.
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Under året var det också dags att avsluta
våra projekt “Allierad” och “Okej med
dig?” vilket vi gjorde genom bland annat
en 24-timmars livesändning inklusive
en allieringsstafett (Allierad) och ett
släpp av en barnbok med tillhörande
lärarhandledning för förskolor och
förskoleklass (Okej med dig?).
Inom medarbetargruppen hände mycket
under året. Både Armina Etminan och
Kristina Wicksell Bukhari gick vidare till
andra jobb efter många år i team Make
Equal. Likaså tog projektanställningarna
för Maria Johansson och Ulrika Nordin slut
i samband med projektens avslut och Kim
Hof gick på deltidstjänstledighet. Vi vill
passa på att rikta ett stort tack till er för
de viktiga insatser ni bidragit med till vår
verksamhet, ni kommer alltid ha en plats
i våra hjärtan samt stående inbjudan att
komma förbi och fika på kontoret. Vi fick
även chansen att knyta nya bekantskaper
genom nyrekryteringar. I augusti stärktes
vårt konsultteam upp genom Isatou
Svenungsson och i oktober tillträdde Aygül
Kabaca som operativ chef. Henne känner
kanske några igen då hon var utbildare
för Make Equal tidigare. Inte mindre än
fyra praktikanter förstärkte verksamheten
under olika delar av året. Tack Emma
Rönnbäck, Raghda’ Harahsheh, Nora Roxell
och Alva Karlsson för att ni valde att lägga
er tid och ert engagemang på oss!
När vi summerar 2021 kan vi konstatera
att vi haft ytterligare ett framgångsrikt
(och roligt!) år där vi ihop med våra kunder
och samarbetspartners skapat stor
samhällspåverkan - och det vill vi fortsätta
med!

Syntolkning: ”Okej med dig?”-bokens framsida: illustrerad bild på ett barn i gul tröja och en ram i färgerna
grön, orange och rosa.

Syntolkning: Illustrationen av 8 personer föreställande
personalen på Make Equal. Under bilden står texten
Make Equal och Personaldagar med ett hjärta ovan.

Syntolkning: VD Frida Hasselblads signatur
4
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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 ses
över årligen, för att identifiera eventuella
behov av revidering utifrån förändrade
samhällsutmaningar och utveckling av vår
organisation. Värdegrunden påminner vi
oss om genom att kommunicera den på vår
hemsida samt att den är uppsatt fysisk att
läsa för alla som vistas i våra lokaler.
Vår värdegrund bygger på i huvudsak
våra tre värdeord: inkluderande,
lösningsfokuserade och utmanande.
Utöver detta har vi identifierat ytterligare
ett värdeord - antirasism, som ska vara
vägledande i alla våra uppdrag och vår
verksamhet i stort. Värdeorden beskriver
både hur vi ska arbeta internt och i våra
kunduppdrag externt. Vi är Make Equal
och vi är vad vi gör. Vi utbildar om och
konsultar andra i att arbeta inkluderande
och lösningsfokuserat på ett utmanande
sätt. Värdeorden ska också guida oss i
våra val av samarbeten, kunduppdrag och
framtida satsningar, men också i hur vi
håller möten och verkar som en lärande
organisation inåt. Vi använder värdeorden
som en checklista för att stämma av att det
vi gör lever upp till vår värdegrund.
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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.
På grund av rådande världsläge och den samhällsomdaning
vi identifierat de senaste åren, valde vi på Make Equal att
2018 addera antirasism som ett fjärde värdeord för att
tydligt markera vikten av ett aktivt antirasistiskt arbete
som en självklar del av det bredare jämlikhetsarbetet.

6
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VI PÅ MAKE EQUAL
Under året har vi fått säga hejdå till några medarbetare som gått vidare mot nya äventyr,
och hälsat nya medarbetare välkomna in i gänget. Totalt har vi varit 16 personer som
verkat på Make Equal under olika perioder under året. Vi har varit elva personer som
varit anställda, och fyra personer som genomfört sin praktik hos oss. Vi är så tacksamma
för allas insatser!
Medarbetare

Armina Etminan
Operativ chef och jämlikhetskonsult

Kristina Wicksell Bukhari
Kommunikatör och jämlikhetskonsult

Aygül Kabaca
Operativ chef och jämlikhetskonsult

Isatou Svenungsson
Jämlikhetskonsult

Frida Hasselblad
VD och jämlikhetskonsult

Johan Pettersson
Projektmedarbetare och
jämlikhetskonsult
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Medarbetare

Malin Averstad Ryd
Uppdragssamordnare och
jämlikhetskonsult

Kim Hof
Kartläggning & analys, och
jämlikhetskonsult

Maria Johansson
Projektledare

Gilma Sobrino
Grafisk formgivare

Ulrika Nordin
Projektledare
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Ett stort tack till Amanda Wikström som kom
in och stärkte upp oss under delar av 2021
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 2021 års
stjärnor:

Emma Rönnbäck
Praktikant VT 2021

Raghda’ Harahsheh, Alva Karlsson, Nora Roxell
Praktikanter HT 2021

Styrelse
Make Equals styrelse bestod under större
delen av året av sex ledamöter inklusive
ordförande, men sammansättningen
förändras i september då två ledamöter,
Leila Svärd Ramberg och Maria Arnholm,
klev av. Vid slutet av året består styrelse
av:
Ida Östensson – Ordförande
Tanvir Mansur – Ledamot
Magnus Larsson – Ledamot
Johanna Hallin – Ledamot

Styrelsen är ideell och sammansatt
av kompetenta proffs från olika
samhällsområden som kompletterar och
utmanar oss i personalgruppen genom sina
olika perspektiv. Ordförande har fortsatt
varit arvoderad på 25% för att genomföra
riktade satsningar för organisationen samt
arbete för stiftelsens räkning i bland annat
ett bokprojekt. Styrelsen sammanträder
mins fyra gånger per år, och vid mötena
deltar också VD samt operativ chef som
föredragande.
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UPPDRAGSVERKSAMHETEN
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.

10
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Under året har vi satsat stort på vår
uppdragsverksamhet, konsultuppdrag för
kund. Vi har sett en jämn balans mellan
återkommande kunder eller samarbeten
som fortlöpt och helt nya uppdragsgivare
som velat ta del av vårt utbud och bokat
oss för vår spetskompetens. 49% av
våra bokningar var nya kontakter som
knutits. Uppdragen är även i år likt i fjol
spridda ganska jämnt över året, vilket vi
uppfattar är en positiv följd av att våra
kompetenshöjande insatser efterfrågas
i såväl privat, offentlig och även ideell
sektor, där årshjulen och behoven av
kompetensförsörjning under året tenderar
att se något olika ut. En viss intensifiering
går att identifiera mot årets slut i
september till november, men också en
upptrappning precis innan sommaren, i
april och maj.
Uppdragen i offentlig sektor har stått för
44% av våra intäkter, medan ideell och

privat sektor representerade 30% och
26% vardera. Merparten av våra uppdrag
i privat sektor är för företag med fler än
100 anställda. Inom offentlig sektor har
hälften av uppdragen genomförts för en
myndighet. Total försäljning för året uppgår
till 4,2 miljoner kronor. Vi är glada att
kunna ha avrundat året med 127 bokningar
som innehållit allt från konsultuppdrag
med kartläggningar och processledning
till föreläsningar och workshops, vilket
genererat 157 framträdanden inför
publik. Detta år, som fortsatt präglats av
pandemirestriktioner, har över 80% av våra
uppdrag genomförts online, och totalt har
vi nått närmare 5000 personer med våra
kunskapshöjande insatser. Därtill adderas
alla de tusentals personer som årligen
klickar in och ser våra filmer, inspelade
föreläsningar och utbildningsseminarier
online i efterhand.

Hur vi fördelat vår tid hos
uppdragsgivare under året.
Paneldeltagande

7%
Moderatorskap

2%

Utbildning

5%

Föreläsning
Konsultuppdrag

32%

22%

Kartläggning

9%
Workshop

23%

Syntolkning: Cirkeldiagram i blått och grått som visar hur vi fördelat vår tid hos uppdragsgivare
under 2021. Utbildning 5%. Föreläsning 32%. Workshop 23%. Kartläggning 9%. Konsultuppdrag
22%. Moderatorskap 2%. Paneldeltagande 7%.
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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.
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:
makeequal.se/in-inne-ut-webbforelasning
(10 min).
Så här ser Jämlikhetseffekten ut i sin
helhet.

3
1

VÄRDEGRUND

INSATSER

2
KARTLÄGGNING

4
IN:

REKRYTERING

INNE:
ORG.
-KULTUR

UT:

UPPFÖLJNING

EXTERNT
ARBETE

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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IN-INNE-UT
IN: Inflödet till verksamheten i form av
rekrytering och kompetensförsörjning.
Vilka är det som söker sig till oss? Vilka får
jobb?
INNE: 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?
UT: Det som kommer ur vår verksamhet,
exempelvis marknadsföring, varor och
tjänster samt det externa bemötandet.

IN

INNE

UT

Syntolkning: Illustrerad bild på tre svarta cirklar med orden IN, INNE, UT i
turkost. Mellan cirklarna två pilar i turkost.
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VAD VI ERBJUDER
Vi på Make Equal stöttar våra kunder inom
privat och offentlig sektor till framgång och
kvalitetsutveckling genom ökad jämlikhet
och inkludering. Vi har över 10 års
erfarenhet av flexibla och framåtsyftande
lösningar i framkant. Vårt mål är att alla
ska kunna känna sig trygga, vara sig själva
och nå sin fulla potential på jobbet och i
sina organisationer.
Våra huvuderbjudanden:

Syntolkning: Tre formgivna rutor i grön färg med svart text. Ruta 1 med texten Lösningsfokuserad kompetensutveckling. Ruta 2 med texten Kartläggning och analys. Ruta 3 med texten Skräddarsydda konsulttjänster.
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LÖSNINGSFOKUSERAD
KOMPETENSUTVECKLING
Kompetensutveckling är en av de viktigaste
framgångsfaktorerna för att säkerställa
en kunskapsutjämning och samsyn inom
arbetsgruppen, öka engagemanget men
även att ge verktyg och strategier för ett
inkluderande externt bemötande och en
verksamhet som finns till för hela vår
målgrupp.
Make Equal har sedan starten 2010
uppskattas för vår förmåga att förmedla
kunskap på ett konkret och lättförståeligt

sätt med ett tydligt lösningsfokus samt
för att vi engagerar och motiverar fler
till att jobba aktivt med frågorna. Våra
jämlikhetskonsulter är erfarna utbildare,
föreläsare och processledare med olika
spetskunskaper inom jämlikhetsområdet.
Utifrån kundernas specifika behov och mål
bygger vi en kompetenshöjning som passar
varje enskild organisation och arbetsplats.
Några av de teman vi har stor erfarenhet
av att utbilda inom är:

Syntolkning: En formgiven bild i grå färg med 17 bubblor med svart text som beskriver 17 olika teman som vi
utbildar inom: Normförändring, Jämställdhetsintegrering, Intersektionalitet, Inkluderande möten, Härskartekniker,
Normkreativ kommunikation, Diskrimineringslagen, Inkluerande ledarskap, Maskulinitetsnormer, Alliering på jobbet,
Inkluerande bemötande, Mål och mätning av mångfald, Sexuella trakasserier, Unconscious bias, Jargonger,
Vithetsnormer, Tillgängliga arbetsplatser.
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KARTLÄGGNING OCH ANALYS
Ett viktigt första steg i att skapa en mer
jämlik och inkluderande verksamhet är
att kartlägga nuläget. På så sätt får vi en
djupare förståelse av våra utmaningar
såväl som styrkor. Vi ökar även chanserna
att rikta resurser rätt och göra skillnad
där det behövs som mest. Make Equals
kartläggning och analys där vi använder
oss av jämlikhetsdata, undersöker det
interna klimatet och mäter specifika
upplevelser av begränsande normer,
utanförskap, otrygghet och trakasserier
i er verksamhet. Kartläggningen är
uppbyggd för att möta kravet på aktiva
åtgärder i diskrimineringslagen.

konfidentiellt kopplas till de olika
diskrimineringsgrunderna.

Insamling av jämlikhetsdata som en
del av våra kartläggningsmetoder
används för att så effektivt som
möjligt motverka diskriminering och
skapa förutsättningar för jämlikhet.
Användning av jämlikhetsdata
syftar till att mäta, synliggöra och
åtgärda strukturella skillnader
mellan olika grupper. Användning av
jämlikhetsdata rekommenderas av
såväl FN som EU och den svenska
Diskrimineringsombudsmannen. Den
här typen av data ha använts länge för
att påvisa strukturella skillnader mellan
kvinnor och män, i Sverige till exempel
med metoden könsuppdelad statistik.

•

När Make Equal använder jämlikhetsdata
på uppdrag av kund i en enkät innebär
det att anställda, konfidentiellt och
frivilligt, själva identifierar sig utifrån
de sju diskrimineringsgrunderna (kön,
könsidentitet eller uttryck, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning
och ålder). Sedan kan enkätsvaren

16

Utifrån resultatet gör Make Equal en
jämlikhetsanalys som omfattar alla
diskrimineringsgrunder och som kan ligga
till grund för rekommendationer
om områden att prioritera i det fortsatta
jämlikhetsarbetet. Resultat, analys och
rekommendationer presenteras antingen
i en skriftlig rapport eller genom en
digital sammanställning av resultatet och
presentation med dialog.
Leveranser (anpassas per uppdrag)

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Skräddarsytt frågebatteri inklusive
jämlikhetsdatafrågor
Administration och distribution av enkät
via enkätverktyget Qualtrics
Kvantitativ analys av alla enkätfrågor
kopplat till var och en av de sju
jämlikhetsdatafrågorna
Kvalitativ analys av alla fritextsvar
Kartläggningen kan fördjupas och
kompletteras med policyanalys och
individuella djupintervjuer
Digital sammanställning av resultatet
på alla frågor, inklusive uppdelat på alla
diskrimineringsgrunder och fritextsvar
Analys av resultatet ur ett
jämlikhetsperspektiv
Make Equals rekommendationer för
insatser
Resultatpresentation av main findings
för utvalda målgrupper
Skriftlig rapport med main findings
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SKRÄDDARSYDDA
KONSULTTJÄNSTER
Make Equal agerar strategiskt stöd och
erbjuder skräddarsydda konsulttjänster
efter behov. Några exempel:
•
•
•
•

•
•
•

Konkretisera och/eller följa upp mål
Kartlägga och analysera delar av
verksamheten
Planera insatser eller annat som det
uppstår behov av
Metodutveckling - lärplattformar,
utbildningsfilmer, pedagogiska övningar
etc.
Genomlysa och kvalitetssäkra policys,
handlingsplaner och processer
Granskning av kommunikationsmaterial
eller rekryteringsannonser
Strategiskt bollplank och coachning

PANELSAMTAL, SEMINARIER,
PODDAR OCH MODERATORSKAP
Utöver våra huvuderbjudanden bokas vi
på Make Equal ofta till samtal och paneler
där vårt lättillgängliga sätt att förmedla
komplexa saker och vårt lösningsfokus
uppskattas. Vi bidrar med professionalitet,
tydlighet och en trygg stämning i de
samtal vi bokas till. Som moderatorer
och konferencierer kan vi också lyfta
samtalet om intersektionell jämlikhet och
inkludering.

Verksamhetsberättelse 2021 - Uppdragsverksamheten

17

KONSULTUPPDRAG HOS KUND
- ETT URVAL 2021

• Majority
En aktuell, konkret och användbar policy
för mångfald och inkludering kan vara ett
bra stöd i det praktiska arbetet. Det skapar
samsyn och kan användas som ett verktyg
i allt från beslutsfattande, bemötande och
strategiskt arbete. Make Equal stöttade
bolaget Majority i att ta fram en policy och
handlingsplan för en internationell kontext
som ska funka både externt och internt.
• Svenska institutet
SI Leader Lab är ett internationellt
ledarskapsprogram som leds av Svenska
institutet med stöd av Hyper Island och
oss på Make Equal. Under året bidrog vi
bland annat med kunskapspass under sex
sessioner om jämlikhet och inkludering.
Vi fick även vara med i en dialogprocess
där vi tillsammans med alumner från
ledarskapsprogrammen utforskade hur
alliering för jämställdhet kan se ut i
praktiken.
• Smurfit Kappa
Vi är varandras arbetsmiljö! Genom en
interaktiv workshop fick skyddsombud
utforska hur en inkluderande
organisationskultur kan se ut och hur
föreställningar om maskulinitet och
jargong riskerar bygga upp hinder för
personer att vara sig själva, känna sig
trygga och nå sin fulla potential. En
uppskattad workshop som under 2022 ska
genomföras för alla anställda under fyra
ytterligare workshops.
• Tillväxtverket
Under 2021 har vi haft många samarbeten
med Tillväxtverket och regionerna kopplat
till intersektionalitet. Ett spännande
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samarbete då intersektionalitet är framlyft
som ett obligatoriskt perspektiv att jobba
med i de regionala utvecklingsprojekten
genom regeringsuppdraget - ett tydligt
och bra styrmedel som sänder viktigt
signalvärde. Teman vi jobbat med var bland
annat vad intersektionalitet är och hur det
kan hjälpa oss att nå bredare och längre
med vårt arbete. Särskilt fokus las på de
fyra identifierade perspektiv med stor
inverkan regionalt, nämligen ålder, etnisk
bakgrund, kön och geografi.
• Tele2
Under 2021 fick vi förnyat förtroende
att stötta Tele2 i deras arbete med
jämställdhet, mångfald och inkludering.
Denna gång var det enheterna Tech
och IT vi arbetade tillsammans med
och uppdraget var att genomföra en
kartläggning via enkät och intervjuer
med medarbetare. Utifrån kartläggningen
analyserade vi nuläget och sammanställde
en rapport med prioriterade
förändringsområden i arbetet framåt. Vi
fortsatte under året även att sprida vårt
framtagna workshop-material om jargong
på jobbet, skräddarsytt för medarbetare på
butiker och kundservice.
• Högsta förvaltningsdomstolen
Under 2021 fick vi möjligheten att
träffa många verksamheter inom
Sveriges Domstolar. Hos högsta
förvaltningsdomstolen höll vi en
föreläsning om normmedvetenhet och
inkluderande bemötande. Som en del av
deras arbete med icke-diskriminering
fick vi vara med och skapa en gemensam
kunskapsgrund kring normmedvetenhet
och hur omedvetna fördomar riskerar att
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skapa hinder och ojämlika förutsättningar
och möjligheter både internt bland
medarbetare och externt bland besökare
och parter.
• Södertörns tingsrätt
Chefer från olika enheter samlades under
en halvdag om jämställdhetsintegrering
med särskilt fokus på normkritisk
hinderspaning och hur vi hittar våra
styrkor och utmaningar att arbeta vidare
med framåt. Mycket diskussioner utifrån
den egna verksamheten och konkreta tips
för arbetet framåt.
• Svenska arboristbranschen
När företagen är små med få anställda
är det en bra möjlighet att gå ihop
och anordna branschöverskridande
kompetensutveckling. Så gjorde Hvilan
Utbildning AB, Sveriges Arboristförbund,
Svenska Trädföreningen, och
Arboristbutiken. De anlitade Make Equal för
att hålla 3 digitala workshops i jämlikhet
och inkludering och bjöd in aktörer från
arboristbranschen. Kunskapshöjning,
erfarenhetsutbyte och framtagandet av
en insatsplan att hämta hem till den egna
verksamheten.

•

Naturvårdsverkets internationella
enhet
Sedan sommaren 2020 har Make Equal
ramavtal med Naturvårdsverket. 2021
fick vi även möjlighet att träffa den
internationella enheten där vi höll en
workshopserie i fyra delar för anställda
samt samverkande myndigheter kopplat
till internationella miljö- och klimatprojekt.
En spännande process där vi utforskade
hur vi kan förstå jämställdhet i en
internationell kontext och hitta relevansen
i våra projekt, även där vi vid första anblick
inte tror att ett jämställdhetsperspektiv gör
skillnad. I slutet av året fick vi även leda
en heldag kring jämställdhetsintegrering
med alla medarbetare på internationella
enheten.
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HÖJDPUNKTER PÅ SCENEN 2021
•

Vi fick äran att föreläsa under en
jämställdhetsdag arrangerad av
Länsstyrelsen Kalmar län i syfte
att hylla och minnas Ann Bomans
gärning. 130 eldsjälar slöt upp digitalt
och det tema vi valde att lyfta var
intersektionellt jämställdhetsarbete “alltid kön, aldrig bara kön”.

•

En solig dag höll vi ett brandtal
•
för återinvigningen av Kvinnliga
medborgarskolan vid Fogelstad. Ett tal
om Demokrati - makt, maktlöshet och
medborgerlig bildning för 150 personer.

•

På internationella mansdagen höll
vi en föreläsning genom Eskilstuna
kommun med efterföljande #killmiddag
för att uppmuntra fler män att delta i
jämställdhetskampen.

Under ett av våra många uppdrag
med Svenska institutet föreläste vi om
samhällsförändrande opinionsbildning
och om hur samtyckeslagen
blev verklighet i sverige för ett
internationellt nätverk av unga
civilsamhällesledare.

•

Länsstyrelsen Västerbotten bjöd in
oss att presentera våra lärplattformar
www.respekttrappan.se och www.
mangorskillnad.se på en digital
nationell konferens för aktörer inom
skogsnäringen.

2021 var ett år där den fysiska scenen
i många sammanhang ersattes av den
digitala. Många modiga aktörer som inte
ställde in, utan istället ställde om. Större
publika arrangemang, nätverk, nationellt
och internationellt. Här vill vi gärna dela
med oss av några guldkorn från både
fysiska och digitala scener.
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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. Under 2021 drev vi
två projekt som båda slutfördes under året.

ALLIERAD
I slutet av våren 2021 knöt vi ihop säcken
för vårt treåriga Arvsfonden-finansierade
projekt Allierad. Projektet växte 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. Vi hann med
mycket det sista halvåret och här är
några höjdpunkter vi vill dela med er. Allt
material och filmer finns att ta del av på
www.allierad.se.
Rätt ska vara rätt
RÄTT ska va RÄTT är en samtalsserie
i sju delar om diskriminering, om hur
det kan kännas och upplevas att bli
annorlunda behandlad och om hur vi
tillsammans kan alliera oss med varandra,
mot diskriminering. Ambitionen har varit
att fram ett lättsamt och lättillgängligt
material om allvarliga frågor. Tanken är att
uppmuntra till att ta del av erfarenheterna
och berättelserna som våra experter
delar med sig av. Projektledare Maria
Johansson parar ihop Thor Rutgersson
med rättighetsbärare, för att få ökade
insikter om hur det kan vara att utsättas
för diskriminering i syfte att bli en bättre
allierad.
Syntolkning: screenshot från filmen där Maria och
Thor sitter och pratar framför gröna växter
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Makthavarmöten
Inom projektet har vi utforskat vad
som krävs för att vara en bra allierad,
och en av de första och viktigaste
sakerna är att lyssna på personer med
tolkningsföreträde. Därför skapade Allierad
förutsättningarna för unga att möta
makthavare eller personer med inflytande
i frågor som berör just dem. Mötena blev
filmer som vi kunde sprida både i kort och
lång version!
•

Alexander Zadrusny vill att medierna
skildrar förorterna mer rättvist. Han
mötte Ulrika By, journalist på en
morgontidning.

Syntolkning: Alexander sitter utomhus, med en filt över
axlarna, vid ett bord och pratar.

•

Mayson Joacimsbarn Persson vill
att vården ska sluta svika unga
transpersoner. Hen möter Acko
Ankarberg Johansson som är
ordförande i Socialutskottet.

•

Rahaf Alkurdi som läser
samhällsbyggnad på KTH vill se en
byggbransch med 50% kvinnor och 50%
män. Hon möter Ali Jamshir, platschef
på ett byggföretag.

•
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Nicole Lilan Blomgren vill se bättre
rättsligt skydd för hbtqi-personer.

Hon möter Alice Bah Kuhnke,
europaparlamentariker.

Syntolkning: inspelat videomöte med Nicole och Alice.
Alice ser fokuserad ut och lyssnar på Nicole som pratar
och gestikulerar med händerna.

•

Elias Fjellander vill sänka
rösträttsåldern i Sverige och möter Olle
Wästberg, demokratiutredare.

•

Benjamin Balsom möter
Magnus Tideman, forskare i
handikappvetenskap, för att prata om
jobbmöjligheter för personer med en
intellektuell funktionsnedsättning.

•

Ahsen Agrali vill att alla elever ska få
sin rätt att praktisera sin tro i skolan.
Hon möter Helya Riazat, rektor på en
högstadieskola.

Syntolkning: Mobiltelefon som visar Ahsen som talar
in i mobilkameran. Texten “Ahsen möter Helya - om
religionsutövande i skolan”. I bakgrunden syns en suddig
inspelningsplats i utomhusmiljö.
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Allieringsstaffetten
Fredagen den 21 maj - lördagen den
22 maj 2021 streamade vi live i 24
timmar! Vi kallade denna livestreaming
Allieringsstafetten. En dygnslång
utmaning för att, med hjälp av våra fem
fantastiska ambassadörer, sätta fokus på
alliering och uppmuntra, uppmana och
inspirera människor runt om i Sverige att
genomföra alla handlingar i det vi kallade
för Allieringsbanken, att ta sig genom hela
listan av handlingar och bocka av en efter
en. Lättare handlingar i början och sedan
allt svårare.
Transflaggor hängdes på anslagstavlor
och ut genom fönster, namninsamlingar
skrevs under och rättighetsbärares
röster förstärktes, människor sa ifrån
mot kränkningar, skickade nätkärlek
och lärde sig mer om alliering. Stödköp
hos kreatörer från underrepresenterade
grupper genomfördes, hets mot folkgrupp
polisanmäldes och otillgängliga lokaler
rapporterades till kommuner. Flygblad
delades ut, insändare skrevs och brandtal
hölls. För att nämna bara några exempel
från den allieringsbank vi utgick ifrån.
Förutom återkommande uppdateringar
av våra ambassadörer om hur det gick
för dem att få människor att alliera sig
bjöd sändningen på livemusik, vår nya
dokumentär Dok Allierad, de kortfilmer
och de utbildningsfilmer vi spelat in inom
projektet, klipp där personer som har levda
erfarenheter av diskriminering kopplat
till en av de sju diskrimineringsgrunderna
berättade hur de önskar att omgivningen
ska alliera sig med dem, gäster från våra
referensorganisationer, personer som
medverkat i material vi tagit fram genom
åren och djupdykningar i ord och begrepp.
Allt under ledning av vår programledare
Leila Trulsen.

Tack vare ett mycket generöst samarbete
med Södertörns Folkhögskola kunde
Allieringsstafetten direkttextas och
teckenspråkstolkas då deras tolkstudenter
gjorde detta som praktik.
Det blev en succé och en härlig avslutning
på ett roligt och viktigt projekt!
Tack för allt!
Projektet är avslutat men vi, tillsammans
med många många andra, fortsätter
arbetet för alliering och en värld där vi står
enade mot ojämlikheter! Stort tack till alla
som vi träffat och samarbetat med under
dessa tre år - det hade inte varit möjligt
utan er!
Läs mer på allierad.se

Syntolkning: Bildskärm med översikt över de olika
kamerornas bilder under livesändningen. Programledare Leila och projektledare Maria i studion, närbild på
Leila, teckenspråkstolken, allieringsstaffettens logotyp.
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OKEJ MED DIG?
Projektet Okej med dig? startades i
augusti 2020 med statsbidrag från
Jämställdhetsmyndigheten och avslutades
enligt plan i juli 2021.
Syftet med projektet var kortfattat att
Syntolkning: Logotyp - Bubbla med händer och texten
“Okej med dig?”.
skapa viktiga komplement till de redan
befintliga metoder och böcker som
Som komplement till boken skapade vi
adresserar samtycke för målgruppen
också hemsidan okejmeddig.se där vi
förskolebarn och pedagoger. Rädda
utöver boken i pdf även samlat kunskap
Barnens bok Stopp! Min Kropp! utgör en
om samtycke, en lärarhandledning,
av dom redan befintliga satsningarna
filmklipp, affischer, en låt och tips om
på att lyfta samtycke för förskolebarn.
andras material. Även efter projektets slut
Rädda Barnens satsning bygger på att
erbjuder vi föreläsningar och workshops
det är upp till barn att säga NEJ när dom
kopplat till samtycke och normer för
inte vill något. Okej med dig kommer att
förskoleverksamheter.
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. Satsningen var vältajmad
då samtycke från 2022 är inskrivet i
läroplanerna och då kan vårt material
finnas som stöd för att genomföra detta i
praktiken.
Under projektets första tid genomförde vi
en undersökning där pedagoger, rektorer
och vårdnadshavare i hela Sverige fick ge
sin syn på nuläge och önskemål framåt
kopplat till samtyckesarbetet i förskolan
och vi samverkade såväl med forskare
som med åtta förskolor för att skapa bäst
möjliga projekt. Och vilken succé det blev!
Våren 2021 släppte vi barnboken “Okej med
dig? - Lilla boken om samtycke i förskolan”
ihop med illustratören Åsa Karsin och
Rädda Barnen. Första upplagan tog slut
omedelbart och vi har i dagsläget en lång
kölista med verksamheter intresserade av Syntolkning: Skärmbild från hemsidan
www.okejmeddig.se. Grön, rosa och orange bakgrund
att skaffa boken.
med två vita rutor med svart text på. Texten är två
förskolors recensioner av okejmeddig-materialet .
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KOMMUNIKATION, MEDIA, PRESS
OCH OUTREACH
Under 2021 har vi fortsatt nedprioritering
av opinionsarbetet och fokuserat mer
på konsultverksamheten. Den mediala
synligheten som ändå skedde rörde
framförallt den globala spridningen av
#killmiddag under #globalguytalk där ett
hundratal medier har rapporterat runt om
i världen. Övriga mediala omnämnande
rörde framförallt vår satsning “Okej med
dig men även #näthatshjälpen omnämns
samt olika kunduppdrag och samarbeten.
Vi har skrivit två debattartiklar under året
som båda fokuserade på machokulturens
negativa inverkan.

Syntolkning: Skärmbild på Make Equals instagram.

SOCIALA MEDIER

Våra sociala medier har vi fortsatt att
prioritera under året, med fokus på
vår kärnverksamhet samt tips på hur
arbetsplatser och andra verksamheter kan
bli mer jämlika och inkluderande. Under
året avslutades det Arvsfondsfinansierade
3-åriga projektet Allierad med ett livesänt
24-timmarsevent, Allieringsstafetten.

Vi lanserade även boken Okej med dig?
med tillhörande arbetsmaterial, och har
under året arbetat med att marknadsföra
det. I våra sociala medier har vi varvat
marknadskommunikation med delningar
om aktuella ämnen. Vi har bland annat
haft en mansvecka i samband med
Internationella mansdagen för att på
olika sätt uppmärksamma killar och
mäns ansvar i jämlikhetsarbetet men
också för att visa på de konsekvenser
av mansnormer som drabbar även de av
oss som identifierar som kollar och män.
Sist men inte minst tog vi #killmiddag
ut i världen tillsammans med Svenska
Institutet genom #globalguytalk. Varje
vecka får vi uppdateringar om nya platser i
olika länder där initiativet har fått fäste.
Hösten 2021 genomförde vi en
marknadsundersökning. Med hjälp av
en enkät frågade vi över 200 chefer och
HR-anställda, i olika branscher, om deras
tankar kring framtidens arbete med
jämställdhet, mångfald och inkludering.
Enkäten delades i våra sociala medier.
Över hälften av respondenterna svarade att
de främst ser ett behov av att lägga vikt
på det interna arbetet med jämställdhet,
mångfald och inkludering. Nästan lika
många ansåg att de är i behov av externt
stöd för att göra det. Fint att se att det
arbete vi på Make Equal fokuserar på
också är det som finns ett stort behov av i
verksamheter runt om i landet.
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Vårt totala antal följare i sociala medier
ökar även i år, med viss variation mellan
olika plattformar. Siffrorna speglar tydligt
våra ambitioner, där vi satsat extra mycket
på att växa på Linkedin där vår målgrupp,
arbetsplatser inom privat och offentlig
sektor, befinner sig. Också facebook och
instagram, där vi har har våra största
följarskaror, har ökat även i år. I och med
vår omprioritering av kärnverksamheten,
till att inte längre satsa på opinion och
påverkan som en av våra tre ben, har
vi gjort ett medvetet val att inte satsa
på en twitter-närvaro under året, vilket
också syns i följarantalet på just den
plattformen. Ett strategiskt viktigt beslut
för oss. Hemsidan har sett en nedgång i
antal besökare under året, vilket har en
tudelad förklaring. I linje med att vi som
organisation fattat det strategiska beslutet
att prioritera konsultuppdrag hos enskilda
kunder framför projekt, har de tidigare
unika projektrelaterade besöken för att
hitta material på hemsidan försvunnit.
Som ett steg i en större utveckling
av hemsidan, där vi bygger om för
att bättre spegla vår prioriterade
verksamhetsinriktning, var hemsidan
också nedstängd under en längre tid
och genererade därför inga träffar
i googlesökningar, vilket i praktiken
omvandlas till noll besökare under ett par
månader. En utvecklingssatsning vi nu är
taggade på att få på plats under 2022!

Instagram

19 889 följare (från 19 078 följare)

Facebook

19 264 följare (från 18 972 följare)

Twitter

3 410 följare (från 3 441 följare)

LinkedIn

2 825 följare (från 2 014 följare)

Hemsidan

12 265 (från 20 000)
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UTCHECKNING
Året 2021 kom och gick, med både
motgångar och många anledningar till att
fira framgångar. Som med de flesta år.
Vi på Make Equal har haft ett fantastiskt
år tillsammans med våra kunder och
uppdragsgivare. Pandemin har fortsatt
lärt oss att ställa om och tänka nytt, att
förvalta den kunskap och de arbetssätt
som funkar och utforska nya innovativa
tillvägagångssätt för att ta oss dit vi vill.
Vi gör vad vi heter - vi gör jämlikt,
med målet att all människor, oavsett
förutsättning, ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter i samhället
och på livets alla områden. Vi har haft
ynnesten att följa med på våra kunders
utvecklingsresor mot mer jämlika
arbetsplatser, där alla ska kunna vara sig
själva, känna sig trygga och nå sin fulla
potential på jobbet! Tack för ett riktigt bra
2021, nu ser vi med spänning fram emot
ett händelserikt, positivt och utvecklande
2022!
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