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På gång på SKL under hösten

§ Webbinarium om e-boksfrågan
§ Nationellt forum för kultursamverkansmodellen
§ Årliga kulturkonferensen, Umeå, 6-7 oktober (mingelstart 5 okt)
§ Träffpunkt idrott, Göteborg, 18-20 november
§ Konferens: Ungas mötesplatser, Jönköping, 29-30 september
§ Enkät om kultur- och fritidsanläggningar
§ Gemensam kravspec. vid upphandling av lokalbokningssystem
§ Ny skrift: ”Badhus i Sverige – en härlig utmaning”
§ Ny utgåva av Måttboken
§ SKL:s nätverk för kultur- och fritidschefer





Program för hållbar jämställdhet

§ 240 mkr från regeringen 2008-
2013 + 5 mkr 2014

§ 140 utvecklingsarbeten i 72 
kommuner, landsting, regioner och 
privata utförare

§ Jämställdhet som rättighet – och 
nyttighet, fokus på kvalitet

§ Likvärdig  service oavsett kön
§ Spridning genom Leda och styra för 

hållbar jämställdhet



Jämställdhet och snöröjning?



Bus och stök – häng och gäng

§ Funkabo fritidsgård 
i Kalmar

§ Könssegregerad 
verksamhet, 80/20

§ ”Bus och stök”, 
otrygghet, häng-
och gängkultur, 
sunkig miljö.



Den genussmarta fritidsgården
§ Tydligare och gemensam 

verksamhetsplan.
§ Från polis till 

ungdomsledare.
§ Medvetenhet kring genus.
§ Fler normbrytande 

aktiviteter, fler fria val.
§ Ungdomar ökat inflytande.
§ ”Genus sitter i väggarna”
§ Från 4 000 till 9 000 

besökare – från 20 till 43 
procent tjejer.



Att räkna på jämställdhetsvinster

§ Smart ekonomi – att räkna på 
jämställdhetsvinster

§ ”Money talks” – beslutsunderlag i 
kronor och ören

§ Göteborg, Borås, Botkyrka, 
Örebro

§ Kalkylmodell: vad kostar det att 
göra en insats jämfört med att 
inte göra den?



Jämställdhetsintegrering i Göteborg

§ Uppdrag från KF – alla 
verksamheter ska 
jämställdhetssäkras.

§ Resurser ska fördelas jämnt 
mellan kvinnor och män, 
flickor och pojkar.

§ KF:s budget 2013, nytt 
uppdrag: alla nämnder och 
bolag ska kartlägga 
resursfördelningen utifrån 
kön.



Kartläggning av idrottsstödet

§ 80 miljoner kronor per år i 
föreningsstöd – merparten 
till idrottsföreningar

§ Kartläggning av bidrag till 58 
största idrottsföreningarna

§ Kartläggning av
- Aktivitetsbidrag
- Lokalbidrag
- Investeringsbidrag

§ Fördelning mellan flickor och 
pojkar 7-26 år

Olika bidragsformer

Övrigt 10%

Aktivitet 30%

Lokal 30%

Investering 30%



Fördelning av aktivitetsbidrag

§ Baseras på antal redovisade 
aktiviteter

§ Pojkar 64 procent, flickor 36 
procent av aktiviteterna

§ 5:50 kr per aktivitet för 
flickor

§ 5 kr per aktivitet för pojkar



Lokal- och investeringsbidrag

§ Kostnader i föreningens egna 
eller långtidshyrda lokaler 
där föreningen bedriver ideell 
verksamhet.

§ 385 kr per flicka, 360 kronor 
per pojke

§ Investeringsbidrag beviljas 
för ny-, till- och ombyggnad 
av egna eller långtidshyrda 
anläggningar.
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Mer bidrag till pojkars aktiviteter

§ I 36 av 44 idrotter går större del av aktivitetsbidraget till pojkar 
än till flickor

§ Mer till flickor inom ridsport, basket, dans, gymnastik, 
konståkning, simning och volleyboll.

§ I 9 av 11 idrotter går mer lokal- och investeringsbidrag till pojkar 
än till flickor.

§ Mer till flickor inom ridsport och gymnastik.



Fritidsvaneundersökningen

§ 74 procent av flickorna och 82 
procent av pojkarna tränar 
minst två gånger i veckan. 

§ Flickor och pojkar har olika 
preferenser.

§ Flickor – dans, gymnastik, 
gymping/aerobics, 
simning/bad, klättring, 
konståkning, ridning, vistelse 
i skog, hav och grönområden.



Bidragsgivningen gynnar pojkar

§ Kommunalt stöd går framför 
allt till idrottsföreningar –
där pojkarna dominerar.

§ Alltså får pojkar mer stöd av 
kommunen än flickor.

§ Flickor betalar mer själva för 
sitt idrottande, t.ex. ridning, 
dans, yoga, gym/aerobics etc.

Kartläggning, större gym- och 
friskvårdsaktörer i Göteborg:

Flickor/unga kvinnor utgör stor 
majoritet av medlemmarna.

Medlemskap mellan 2 400 och 
4 500 kronor per år – och mer.



Hälsovinster på kort och lång sikt

§ Unga kvinnor har sämre 
psykisk och psykosomatisk 
hälsa - stress, ängslighet, 
oro, ångest, huvudvärk, 
magont.

§ Fysisk aktivitet förebygger 
och motverkar fysisk och 
psykisk ohälsa.

§ Stora samhällsekonomiska 
vinster att göra.

Exempel - benskörhet
1 000 frakturer till följd av 
fallolyckor varje år i Göteborg.
Tre av fyra som drabbas är kvinnor

Varje fallolycka kostar 300 tkr, 
varav hälften sjukvård, hälften 
rehabilitering = 300 mkr per år, 
varav 150 mkr på kommunen, varav 
kvinnor 112,5 miljoner och män 
37,5 miljoner.

Fysisk aktivitet barn/unga ökar 
bentätheten och förebygger 
benskörhet längre fram i livet.



Lyckesele har koll på fördelningen

§ JämGIS, aktivitetskort 
och ekonomisystem

§ Uppföljningen 2012: 57 
procent till männen och 
killarna, 43 procent till 
kvinnorna och tjejerna.

§ Säkerställer 
jämställdhetsanalys 
innan beslut om 
resursfördelning



Från snygga till medvetna bilder
§ Kultur & Fritid i Gävle: Vita män 

i 30-års åldern på webben.
§ Få kvinnor, äldre eller personer 

med utländsk bakgrund, ingen 
med funktionsnedsättning.

§ Utmanat  bildnormen, flyttat 
fokus från snygga till medvetna 
bildval.

§ Aktivitet i  jämställdhetsplanen.
§ Nu en del i Gävles bildpolicy.
§ Ledning lyfter ämnet och 

medarbetare utbildas.



Nu gör tjejer och killar lika mycket!
Fler tjejer än killar tog initiativ 
och genomförde projekt inom 
ramen för Påpp (Påse Pengar 
Projekt). Påpp är en pott med 
pengar avsedd att stimulera ungas 
egna initiativ.
Genom att förändra 
informationen till ungdomarna 
och ge exempel från både 
killprojekt och tjejprojekt ökade 
antalet killar som tog initiativ och 
genomförde projekt. 
Antalet tjejer minskade inte så nu 
är det lika många tjejer och killar 
som gör det.



Från skatepark till aktivitetspark
§ Mönsterås, 50-tal deltagare 

Leda och styra för hållbar 
jämställdhet

§ Planerad skatepark blev 
aktivitetspark: klättring, 
utegym, dans, boule, parcour

§ Ny fritidsgård knyter ihop ute 
och inne.

§ Tillgång till toaletter.
§ Ny omgång: 28-29 oktober + 

23 april – även 
uppdragsutbildning



Frågor? Veta mer?

§ Om SKL:s 
jämställdhetsarbete:

§ magnus.jacobson@skl.se
§ Om SKL:s arbete med kultur-

och fritidsfrågor:
§ nils-olof.zethrin@skl.se
§ Om jämställdhetsarbete:
§ www.jamstall.nu
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