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1. Inledning 
I november 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge kontoret i uppdrag att genomföra 
en förstudie (vidare kallad utredning) av Jämställdhetens hus. Detta mot bakgrund av nämndens 
ökade prioritering av jämställdhetsfrågor sedan flera år tillbaka samt det ökade engagemanget 
för jämställdhetsfrågor bland aktörer i civilsamhället. Kultur- och fritidskontoret gav uppdraget 
till Enheten för utredning och hållbarhet, kommunstyrelsens kontor, i februari 2018 och till detta 
har en styrgrupp tillsatts under ledning av kultur- och fritidskontoret. Utredningen har 
genomförts under perioden februari-maj 2018.  

1.1 Syfte 
Syftet med utredningen är att utreda behovet av samlokalisering av ideella och kommunala 
verksamheter inom kommunens nuvarande ägda/hyrda lokaler till förmån för 
jämställdhetsarbete i Södertälje kommun. Utredningen ska undersöka för- och nackdelar med 
samlokalisering sett till arbetssätt, lokal och utrustning samt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.  

1.2 Avgränsning 
I utredningen ingår inte att ta fram en konkret projektplan eller ekonomiska konsekvenser för ett 
framtida Jämställdhetens hus.  

1.3 Definition av jämställdhet 
Jämställdhet är ett begrepp som betonar jämlikhet mellan kön och brukar definieras som att 
kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla 
området.1 

1.4 Riktlinjer för jämställdhet 
I Agenda 2030 är mål 5: Jämställdhet, som uppnås när kvinnor, män, flickor och pojkar har lika 
rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets 
utveckling. Jämställdhet kan uppnås genom en rättvis fördelning av makt, inflytande och 
resurser i samhället. Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för 
utveckling.2 

På nationell nivå har regeringen antagit sex jämställdhetspolitiska mål, två delmål är särskilt 
relevanta för denna utredning. Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande, innebär att 
kvinnor och män ska kunna delta på samma villkor i samhället. Det gäller även fördelningen av 
makt och inflytande som ligger utanför det formella demokratiska systemet såsom inom det 
civila samhället. Målet ses som en avgörande förutsättning för att maktutövning ska kunna 
förändras i jämställd riktning.3  

Regeringens delmål 3: Jämställd utbildning, innebär att kvinnor och män, pojkar och flickor ska 
ha jämställda möjligheter och förutsättningar för att kunna utveckla intressen, ambitioner och nå 
sin fulla potential utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar utifrån 

                                           
1 http://www.jamstall.nu/fakta/jamstalldhet/. 
2 http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-uppna-jamstalldhet/. 
3 http://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-1-en-jamn-fordelning-av-makt-och-inflytande/. 
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kön. Inom målet lyfts även den icke-formella utbildningssektorns roll, exempelvis 
föreningslivet.4  

Södertälje kommuns arbete utgår ifrån Agenda 2030 där jämställdhet ska uppnås och kvinnors 
och flickors egenmakt främjas. I KF-mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor, ska skillnader 
mellan pojkar och flickors möjlighet till fritidssysselsättning minska genom ytterligare 
satsningar på flickors möjlighet till att delta i kommunens fritidsutbud.5 

Arbetet med att få fler flickor att delta i kultur- och fritidsnämndens verksamheter är ett 
prioriterat område i nämndens verksamhetsplan för 2018. Utvecklingen går åt rätt håll och det är 
fler flickor som deltar i idrottsaktiviteter och besöker fritidsgårdar. Riktat stöd till föreningslivet 
och planering utifrån flickors intressen är hänsyn som tas vi planering av utbyggnad av nya 
anläggningar. Nämndens uppdrag/åtgärder för 2018 är att flickors deltagande ska öka i Ung 
fritids aktiviteter och bidragsberättigade aktiviteter. 6   

  

                                           
4 http://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-3-jamstalld-utbildning/. 
5 Mål och budget 2018-2020 för Södertälje kommun. 
6 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2018. 
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2. Material och metod 
Förstudiens syfte kräver en kombination av metoder. Dels för att kunna utreda kommunala och 
ideella verksamheters behov av lokal utifrån utrustning, arbetssätt och tillgänglighet men även 
för att utreda vad ett sådant hus skulle innebära för jämställdhetsarbetet i Södertälje kommun 
och för kultur- och fritidskontorets verksamhet. Underlaget har samlats in från en tidigare 
rapport och intervjuer med intressenter. Till analysen av underlaget används ett 
jämställdhetsperspektiv. 

2.1 Intressentanalys 
Vid uppdragets start gjordes en intressentanalys av styrgruppen för att fånga upp de intressenter 
som kan påverka eller bli påverkade av utredningen. En intressentanalys innebär även att 
identifiera potentiella informationskällor och individer eller grupper att förankra arbetet med.7 
De intressenter som styrgruppen hade som förslag att genomföra möten/intervjuer med var 
Tjejhuset som drivs av Södertörns Blåbandförening, Juventas ungdomsjour och Livet Bitch!. 
Intressenterna gav i sin tur RFSL Södertälje och Ungdomsmottagningen som förslag på 
verksamheter att förankra utredningen med. Inom tidsramen för utredningen har det inte varit 
möjligt att få till en intervju med RFSL Södertälje.  

Tjejhuset bedriver två öppna mötesplatser i deras nuvarande lokal i Södertälje. Tre dagar i 
veckan bedrivs verksamhet för nyblivna föräldrar och tre gånger i veckan hålls det öppet för 
unga flickor i Södertälje i åldrarna 13-23. En gång i veckan hålls det öppet för flickor i åldern 
10 år och uppåt. Tjejhuset tar även emot studiebesök från skolor.     

Tjejhuset är en mötesplats där öppna aktiviteter spelar en viktig roll. Skapande i olika former 
har blivit den viktigaste aktiviteten eftersom det öppnar upp för många viktiga samtal.8 

Juventas ungdomsjour, tidigare Tjejjouren juventas systrar, är en ideell, partipolitisk och 
religiöst obunden verksamhet inom föreningen Brottsoffer-, Kvinno- och Ungdomsjouren i 
Södertälje, Salem och Nykvarn. Ungdomsjouren bedriver stödverksamhet, utåtriktad 
verksamhet och volontärverksamhet som riktar sig till ungdomar mellan 13-21 år. 
Ungdomsjouren består av två stödben – Juventas Systrar som riktar sig till unga tjejer och 
Juventas Bröder som riktar sig till unga killar men ungdomar av andra könsidentiteter är även 
välkomna.9  

Livet Bitch! är en del av kulturrådets nationella satsning ”Kreativa platser” vars syfte är att 
stärka kulturverksamhet i vissa bostadsområden. Det är ett kultur- och samverkansprojekt som 
är öppen för alla som identifierar sig som tjejer mellan 13-25 år och involverar flera föreningar 
från kulturlivet, civilsamhället, institutioner samt Södertälje kommun. Projektet är till för alla 
unga kulturintresserade tjejer och kvinnor som vill vara med och skapa modern scenkonst om 
Södertälje och Sverige idag – ur unga kvinnor och tjejers perspektiv.10  

                                           
7 Magnus Hambraeus & Johnny Tedenfors. En slags verktygslåda – med tips för utredaren, förändringsledaren och 
beslutsfattaren. www.kvadrat.se. 2014. Utgåva 1. 
8 Verksamhetsberättelse Tjejhuset Södertälje år 2016. 
9 Brottsoffer-, Kvinno- och Tjejjouren i Södertälje – Verksamhetsberättelse & Ekonomisk redovisning 2016. 
10 http://livetbitch.se/. 

http://www.kvadrat.se/
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2.2 Intervjuer med intressenter 
Till utredningen har fem intervjuer genomförts mellan mars-april 2018. Intervjuerna har hållits 
med intressenternas verksamhetsansvariga och med representanter från Brottsoffer-, Kvinno- 
och Ungdomsjourens styrelse. Intervjuguiden (bilaga 1) strukturerades utifrån två teman; 
Nuläge och framtid. Utifrån respektive tema har frågor ställts kring verksamhetens målgrupp, 
utmaningar, behov av lokal, samverkan med andra verksamheter, långsiktiga planer etcetera. 

2.3 Textmaterial  
Under hösten 2017-våren 2018 genomförde Enheten för utredning och hållbarhet en utredning 
om mötesplatser för unga baserad på intervjuer med nyckelpersoner inom Ung fritid, 
verksamhetsbesök hos mötesplatser i Södertälje och omvärldsbevakning. Rapporten 
”Mötesplatser för unga – omvärldsbevakning” daterad 2018-02-26 innehåller material som kan 
användas som underlag även i denna utredning.  

2.4 Jämställdhetsperspektiv  
Utredningen görs till förmån för jämställdhetsarbetet i Södertälje kommun och för att anta ett 
jämställdhetsperspektiv kommer en kombination av analysmetoder för jämställdhet att användas 
på materialet.   

Könskonsekvensanalys kan användas för att anta ett könsperspektiv i utredningar, förslag eller 
verksamheter. En sådan analys innebär att se till olika potentiella effekter för kvinnor respektive 
mäns situation inom det berörda området innan viktiga beslut fattas. För att genomföra analysen 
behövs könsuppdelad statistik.11  

Statistiska centralbyrån (SCB) har publicerat en rapport om hur könsuppdelad statistik kan 
analyseras för att spegla kvinnors och mäns verklighet inom olika samhällsområden. 
Könsuppdelad statistik innebär att alla resultat, såväl texter som tabeller och diagram, 
presenteras genomgående efter kön. Vid användning av en sådan analysmetod kan resultatet 
visa hur könsfördelningen ser ut mellan kvinnor och män inom olika områden såsom utbildning, 
yrke, fritidsaktiviteter och maktpositioner. Metoden kan användas som verktyg för att uppnå 
jämställdhetspolitiska mål. 12  

I sin tur handlar ’gender budgeting’ om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget 
genom att exempelvis undersöka hur offentliga resurser fördelas mellan könen. Kunskap från en 
sådan metod kan användas för att uppnå en mer rättvis och jämn fördelning av resurser mellan 
könen.13  

 

 
 
  

                                           
11 http://www.jamstall.nu/verktygslada/konskonsekvensanalys/ 
12 Statistiska centralbyrån. Könsuppdelad statistik – Ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys. SCB-Tryck: 
Örebro. 2004. CBM 2004:1. 
13 http://www.jamstall.nu/verktygslada/gender-budgeting/ 

http://www.jamstall.nu/verktygslada/gender-budgeting/
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3. Resultat 
I denna del presenteras resultatet från intervjuerna och textmaterialet. Resultatet från 
intervjuerna redovisas i två delar; ”Nulägesbild och behov” och ”Samverkan och framtid” följt 
av en tabell med översikt av resultatet.  

3.1 Intervjuer 

3.1.1 Nulägesbild och behov 

Tjejhuset 
Tjejhuset ligger centralt i Södertälje men avskilt från centrum och är ett koncept från Finland. I 
Finlands version av Tjejhuset finns allt som har med flickor och kvinnor att göra under samma 
tak; kuratorer, barnmorskor, ungdomsmottagning, verksamhet för unga föräldrar med mera.  

De tjejer som besöker Tjejhuset kommer från olika områden i kommunen, både från närområdet 
och ytterområdet som Järna och Hölö. En del av besökarna kommer även från andra närliggande 
kommuner som Nykvarn och Botkyrka. Tjejhuset bjuder in till studiebesök i samarbete med 
skolor för att introducera fler unga tjejer till verksamheten. Utifrån besöksstatistik (inte unika) 
hade Tjejhuset 1684 stycken besök under våren 2017 och cirka 1942 besökare under hösten 
2017. Tjejhuset beskriver att det finns ett behov av personer som stöttar och lyssnar på unga 
tjejer. Ibland kan det handla om att lotsa tjejer vidare till någon form av stöd och ibland kan det 
handla om att bara finnas där och sätta dem i ett sammanhang.  

Tjejhuset anser sig ha en lokal som är tilltalande för deras besökare. Den är öppen, mysig och 
inbjudande som gör att tjejerna kan koppla av. Det gör även att personalen kan få en bra kontakt 
med tjejerna samt föräldrar. Det negativa med lokalen är att den är liten och verksamheten är i 
behov av något större. Tjejhuset ser även ett behov av att ha öppet oftare, speciellt för tjejer som 
är 10 år och uppåt som det endast är öppet för en gång i veckan.  

En utmaning som Tjejhuset har är att de lever i osäkerhet om vidare finansiering för 
verksamheten. Södertörns blåbandsförening startade Tjejhuset som ett projekt och sedan dess 
har verksamheten levt vidare på bidrag som gör det svårt att arbeta långsiktigt. Det kan 
exempelvis hämma personalen till att ta kurser och utbilda sig inom vissa frågor eftersom det 
inte finns en säkerhet i att verksamheten kommer att fortsätta. Något Tjejhuset skulle vilja 
arbeta mer med är självförsvar, hederskultur och HBTQ-certifiering. 14 

Juventas ungdomsjour 
Juventas ungdomsjour är beläget centralt i Södertälje och delar kontor med Brottsoffer- och 
Kvinnojouren. Dessa tre föreningar har tidigare varit separata men bedrivs nu tillsammans och 
har en gemensam styrelse. I lokalen finns tre kontor, ett kök och två större arbetsrum för 
utbildningar.  

Ungdomsjouren arbetar med stödverksamhet för unga mellan 13-21 år, främst i Södertälje men 
även i Salem och Nykvarn. Inom stödverksamheten jobbar volontärer med jourens chatt eller 
                                           
14 Intervju med Tjejhuset, 2018. 
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genom systerskap och broderskap. Systerskap och broderskap innebär att en volontär matchas 
ihop med en yngre person under en termin för att umgås och göra aktiviteter tillsammans. I 
dagsläget finns det cirka 10-15 volontärer men utbildningar hålls löpande för att rekrytera fler 
och intresset för jouren har växt sedan kampanjen om #metoo. Jouren genomför vissa 
punktinsatser vid behov såsom gruppaktiviteter på kontoret. Under sommaren har jouren lånat 
Tjejhusets lokaler för att hålla i aktiviteter för ungdomar.   

Juventas ungdomsjour arbetar även med utåtriktad och förebyggande verksamhet genom 
föreläsningar och workshoppar i skolor och andra sammanhang. Verksamheten jobbar med 
exempelvis med jämställdhet genom projektet ”Kärlek börjar aldrig med bråk” som finansieras 
med projektmedel.  

Den fysiska lokalen är viktig för verksamheten. Sett till den nuvarande lokalen är den främst till 
för jourens volontärer. Ett första möte inom syster- och broderskapet sker i lokalen samt arbetet 
med chatten som är öppen för ungdomar cirka 2-3 gånger i veckan. Ungdomsjouren skulle dock 
behöva en större lokal till sina utbildningar. De tre olika jourerna som delar lokalen har även 
olika behov utifrån sina verksamheter och användningen av lokalen får delas upp utefter 
behov.15 

Livet Bitch! 
Livet Bitch! är ett konstnärligt projekt där huvudspåret är att producera scenkonst i samverkan 
med andra aktörer i Södertälje. Verksamheten håller till i gamla flickskolan som får användas 
kostnadsfritt till verksamhet som bedrivs för unga.  

Livet Bitch! arbetar även med uppsökande verksamhet där de jobbar mot fritidsgårdar och 
skolor. På så vis är det även ett socialt arbete även om det i grunden handlar om kultur och 
konst. Projektet har fått stöd av kulturrådet med start under 2017 och tre år framåt till 2019. 
Bidraget som ges trappas succesivt ned genom åren men projektet har fortsatta ambitioner 
bortom projekttiden.  

Livet Bitch! arbetar i olika processer. I den fasta verksamheten i gamla flickskolan deltar mellan 
10-20 tjejer medan den uppsökande verksamheten i skolor och fritidsgårdar når många fler, ett 
hundratal tjejer. Livet Bitch! samlar in material till föreställningar genom det uppsökande 
arbetet men de försöker även att ha workshops med ungdomar.  

En utmaning för Livet Bitch! är att nå olika typer av grupper i Södertälje och få en strak 
representation. Genom samarbete med andra aktörer i Södertälje, bland annat Tjejhuset med sin 
etablerade mötesplats, har verksamheten kunnat knyta nya kontakter.  

Livet Bitch! har ingen egen lokal vilket påverkar verksamhetens effektivitet. Gamla flickskolan 
kan bokas av vem som helst och det finns därmed ingen säkerhet i när lokalen kan användas. 
Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad men den har fungerat att repetera i. Tjejerna som deltar i 

                                           
15 Intervju  med Juventas ungdomsjour, 2018 & Brottsoffer-, Kvinno- och Ungdomsjourens styrelserepresentanter, 
2018.  
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projektet har hittills trivts i lokalen även om belysning och övrig inredning skulle behöva 
förbättras.16 

Ungdomsmottagningen  
Ungdomsmottagningen (UMO) är centralt belägen i Södertälje och delar lokal med 
Resurscenter. UMO är en av utbildningskontorets verksamheter. UMO i Södertälje är även den 
närmsta mottagningen för de ungdomar som bor i Nykvarns eftersom Nykvarns kommun inte 
har en egen ungdomsmottagning.  

UMO riktar sig till unga mellan 13-23 år. Det finns kuratorer och barnmorskor på mottagningen 
och unga kan boka tid för möte eller komma på drop in-tider. Landstinget finansierar 
barnmorskor och kommunen står för lokalen och kuratortjänsterna. UMO tar emot studiebesök 
för elever i årskurs 8 cirka 3-4 gånger i veckan och då är det upp till 30 elever varje gång. Det är 
en lågtröskelverksamhet och alla ska ha möjlighet att besöka UMO. Väntetiden för att få ett 
möte med en kurator är emellertid lång, ca 2 månader. De som fortfarande går i skolan kan 
vända sig till skolkuratorer men de mellan 18-23 år får vända sig till kuratorer på UMO.  

UMO arbetar mycket med normer, jämställdhet och HBTQ-frågor. Det var den första 
verksamheten som blev HBTQ-certifierad i kommunen och sedan dess har de även 
omcertifierats. Det är många transpersoner som söker sig till verksamheten och UMO ser ett 
behov av att arbeta mer aktivt med just den målgruppen. Personalen jobbar med normer och 
normronder genom att se över lokalen fysiskt för att se vad som kan förbättras. Däremot 
uppfyller inte UMO landstingets tillgänglighetskrav.  

Lokalen som UMO ligger i har olika ingångar för att besök ska kunna tas emot diskret om 
ungdomen så önskar. Lokalen är dock för liten och det skulle behövas en större lokal där alla 
delar av UMO kan samlas på ett våningsplan. I dagsläget är verksamheten uppdelad på olika 
våningar som gör det svårt för personalen att kommunicera. Det kan även vara problematiskt 
när besökare måste lotsas runt öppet mellan olika våningsplan. Det finns även ett behov av att 
ha ett större rum som kan användas vid studiebesöken från skolor.17  

3.1.2 Samverkan och framtid 

Tjejhuset 
Sett till samverkan med andra aktörer så finns det redan många aktörer som Tjejhuset 
samarbetar med; kuratorer, fältare, Juventas ungdomsjour, Livet Bitch! mfl. I framtiden ser 
Tjejhuset positivt på ett eventuellt Jämställdhetens hus där fler aktörer kan samverka och arbeta 
tillsammans. De ser att verksamheter inte tjänar på att konkurrera om samma målgrupp, 
samverkan skulle snarare stärka alla. Tjejhuset menar även att den trygghet som finns i deras 
nuvarande lokal är viktig att ta tillvara på i en annan framtida lokal. Det ska vara en plats som 
tjejer kan känna sig trygga i sett till lokalens fysiska utformning och med personal som de kan 

                                           
16 Intervju med Livet Bitch!, 2018.  
17 Intervju med Ungdomsmottagningen, 2018. 



Rapport | Jämställdhetens hus | 2018-09-21 | Södertälje kommun | Kommunstyrelsens kontor 

 

10 (18) 

känna förtroende för. Det vore fördelaktigt att ha både större rum för aktiviteter och mindre rum 
för enskilda samtal.18 

Juventas ungdomsjour 
Ungdomsjouren ser att delar av verksamheten skulle kunna passa in i ett Jämställdhetens hus. 
Även delar av Kvinnojouren och Brottsofferjourens arbete kan bedrivas i ett Jämställdhetens 
hus beroende på syftet. Ungdomsjourens volontärer och besökare skulle gynnas av att ha en mer 
öppen mötesplats att vara i. Att samverka med fler föreningar under samma tak skulle kunna ge 
en positiv känsla av gemensamkap i gemensamma frågor. Viktigt att lyfta, är att delar av 
Brottsoffer- Kvinno- och Ungdomsjourens verksamhet, fortfarande skulle kunna kvarstå i en 
egen lokal medan vissa delar av föreningens verksamhet bedrivs i en annan.   

Ungdomsjouren avser även att fortsätta arbetet med broderskap eftersom det är lika viktigt att 
arbeta med killar som tjejer i jämställdhetsarbetet. Sett till ett framtida Jämställdhetens hus syfte 
så menar Ungdomsjouren att det även kan det vara en verksamhet som bjuder in till seminarier 
om matchokultur och mansnormer.19  

Livet Bitch! 
Livet Bitch! ser att ett eventuellt Jämställdhetens hus skulle kunna möjliggöra en mer öppen 
daglig verksamhet som projektets tjejer skulle uppskatta. Det kan bidra till nyare konstidéer och 
mer skapande, likt hur Tjejhuset arbetar. Ett Jämställdhetens hus skulle kunna bidra till att olika 
aktörers verksamheter blir mer tillgängliga och att det blir enklare att samarbeta och hjälpa 
varandra. Fler perspektiv och behov skulle kunna täckas in i ett och samma hus. Livet Bitch! 
lyfter även att det finns ett behov av en mötesplats för HBTQ-personer i kommunen.  

Ett jämställdhetens hus kan fungera som en rörlig verksamhet där det ges utrymme för olika 
aktörer att verka utifrån olika behov. Det är däremot viktigt att ha ett tydlige syfte med ett 
Jämställdhetens hus för att det ska hålla en viss kvalitet.20  

Ungdomsmottagningen 
UMO ser att ett Jämställdhetens hus skulle kunna möta deras målgrupps behov och är positiva 
till att ideella och kommunala verksamheter skulle kunna samlokaliseras i ett hus. De upplever 
att många ungdomar är ensamma och har behov av att träffa andra. UMO arbetar redan med att 
försöka slussa vidare ungdomar till andra verksamheter utefter behov, såsom föreningar eller 
fritidsgårdar. UMO samverkar redan med en del föreningar samt andra kommunala 
verksamheter såsom fältarna, Ung i Tälje, Ung fritid och familjecentralen i Geneta. 

UMO tror att ett Jämställdhetens hus bör vara centralt placerad i Södertälje. Det som är viktigt 
för UMO:s verksamhet är att det ska vara en flexibel plats för att kunna möta olika ungdomars 
behov. För UMO är det viktigt att det finns flera ingångar till ett sådant hus för att vissa besök 
ska kunna tas emot mer diskret, det ska vara en lokal där besökare kan gå in utan att det är 

                                           
18 Intervju med Tjejhuset, 2018.  
19 Intervju med Juventas ungdomsjour, 2018. 
20 Intervju med Livet Bitch!, 2018. 
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tydligt vart personen ska. Vissa delar av UMO:s verksamhet skulle kunna passa i ett 
Jämställdhetens hus och andra inte.21  

3.1.3 Översikt av intressenternas verksamheter 
Översikt av intervjuerna utifrån nuvarande arbetssätt samt framtida behov av utrustning och 
lokal. 

Intressent Arbetssätt Utrustning Lokal 

T
je

jh
us

et
 Mötesplats för föräldralediga 

samt tjejer mellan 10-23 år. 
Tar emot studiebesök ifrån 
skolor.  

Utrustning till en 
trygg miljö. 

Behov av en större lokal 
med kök. Miljön ska vara 
inbjudande och trygg. 
Mindre rum för enskilda 
samtal. 

Ju
ve

nt
as

 
un

gd
om

sj
ou

r 

Stödverksamhet för unga 
mellan 13-21 år. Volontärer 
arbetar med chatt och syster- 
och broderskap. Utåtriktad och 
förebyggande arbete genom 
föreläsningar, workshops 
etcetera.   

Utrustning till 
utbildningar som 
hålls i lokalen.  

Behov av en större lokal, 
för utbildningar. Kan 
utveckla fler aktiviteter i 
en större lokal.  

L
iv

et
 B

itc
h!

 Konstnärligt projekt, scenkonst 
och uppsökande verksamhet i 
skolor och fritidsgårdar.  

Viss teknik till den 
öppna 
teaterverksamheten.   

Har i dagsläget ingen 
lokal. Behov av en lokal 
till teaterverksamhet inför 
föreställningar. Ser även 
behov av en mer öppen 
daglig verksamhet. 

U
ng

do
m

sm
ot

ta
gn

in
ge

n 

Riktar sig till ungdomar mellan 
13-23 år. Unga kan boka 
möten, komma på drop in-tider 
och klassbesök. Finns 
kuratorer och barnmorskor.  

 Behov av en större lokal 
som är flexibel med olika 
ingångar så besök kan ske 
diskret.  

3.2 Textmaterial 

3.2.1 Mötesplatser för unga 
Den tidigare utredningen om mötesplatser för unga visar att det är fler killar än tjejer som 
besöker kommunens fritidsgårdar i dagsläget, trots att Ung fritids verksamhet riktar sig till alla 
unga mellan 13-18 år i kommunen. I vissa områden kan det vara problematiskt för tjejer att 
besöka fritidsgårdarna eftersom killgrupper ”lagt beslag” på dem. Miljön i vissa lokaler lyfts 
fram som bristfällig sett till trygghet och att de inte är anpassade efter olika gruppers intressen. I 
utredningens omvärldsbevakning tas Tjejhuset upp som exempel på verksamhet som 
                                           
21 Intervju med Ungdomsmottagningen, 2018. 
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kommunen kan arbeta utefter för att möta tjejers behov. Rekommendationerna i rapporten riktar 
sig till att utveckla Ung fritids verksamhet till att arbeta mer aktivt för att nå de grupper av tjejer 
som inte besöker fritidsgårdarna genom följande åtgärder: 

• Se över möjligheten att starta versioner av Tjejhuset i fler områden i Södertälje.  
• Ung fritid bör aktivt arbeta med att se över arbets- och driftsformer för att möta tjejers 

behov. 
• Utveckla Ung fritids arrangemang utanför fritidsgårdsverksamheten. 

Utredningen tar även upp exempel på mötesplatser för HBTQ-personer. I rapporter om ungas 
hälsa framgår att HBTQ-personer är särskilt utsatta och att många drabbas av diskriminering i 
olika former. I dagsläge finns inga mötesplatser för HBTQ-ungdomar i Södertälje. Däremot 
finns samarbete mellan Juventas ungdomsjour, Tjejhuset och kommunens fältare för att öppna 
ett kvällscafé i Tjejhusets lokaler.    

Det finns i dagsläget ett påbörjat arbete med en HBTQ-certifiering av Ung fritid. Utredningen 
rekommenderar att Ung fritid ska arbeta aktivt med HBTQ-perspektivet genom en tydlig 
handlingsplan samt inventering av nuvarande lokalers fysiska form utifrån ett 
genusperspektiv.22   

                                           
22 Rapport Mötesplatser för unga – omvärldsbevakning, 2018-02-26.  
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4. Analys 
4.1 Behov av samlokalisering  
Samtliga intressenter ser positivt på att samlokalisera hela eller delar av sin verksamhet i ett 
Jämställdhetens hus. Fördelen med ett Jämställdhetens hus är att det kan bidra till ännu bättre 
samverkan mellan aktörerna. Intressenterna ser även att det skulle gynna deras nuvarande 
målgrupper till att kunna ta del av fler verksamheter som arbetar med liknande frågor.  

Behovet av lokal ser olika ut för varje intressent och så även arbetssätt, målgrupp och 
utrustning. Därför är det svårt att se till vilken lokal som skulle kunna passa till ett 
Jämställdhetens hus i dagsläget. Livet Bitch! står idag utan lokal, Tjejhuset har en lokal men 
med en osäkerhet kring verksamhetens fortsatta kvarlevande, Brottsoffer-, Kvinno- och 
Ungdomsjouren delar på gemensamma lokaler och UMO har en lokal men skulle behöva något 
större. Behoven är olika och även olika akuta.  

Sammanlagt arbetar verksamheterna med flera olika målgrupper. Ungdomsjouren når unga 
killar via broderskap samt ungdomar av andra könsidentiteter och UMO:s arbete riktar sig till 
alla ungdomar. Brottsoffer- och Kvinnojouren riktar sig till både kvinnor och män och Tjejhuset 
bedriver verksamhet för föräldralediga. Den gemensamma gruppen som aktörerna arbetar med 
är unga tjejer. Tjejhuset riktar sig till de yngsta som är 10 år och Livet Bitch! riktar sig till de 
äldsta som är upp till 25 år. 

Vilka delar av respektive aktörs verksamhet som passar in i ett Jämställdhetens hus kan 
anpassas och huset kan användas för att möta olika målgrupper utefter behov. Det beror på vad 
ett Jämställdhetens hus har för syfte och vision.  

4.2 Behov utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
Kultur- och fritidsnämnden har ökat prioriteringen av jämställdhetsfrågor de senaste åren och 
ser ett ökat engagemang för jämställdhetsfrågor bland aktörer i civilsamhället. I enlighet med 
riktlinjer för jämställdhet på global, nationell och lokal nivå ska Södertälje kommun verka för 
att flickor och pojkar, män och kvinnor, har lika möjligheter och resurser till att delta på lika 
villkor i samhället.    

Den gemensamma målgruppen som intressenterna arbetar med är unga tjejer i åldern 10-25 år. 
Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter finns Ung fritid som arbetar med fritid för unga 
mellan 13-18 år i kommunen och Förening och anläggning vars bidrag avser att stödja 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Utifrån tidigare utredning om mötesplatser för 
unga framgår att det finns ett behov av att utveckla mötesplatser och aktiviteter för unga tjejer i 
kommunen. I rapporten rekommenderas att mötesplatser likt Tjejhuset utvecklas för att möta 
tjejers behov. Kultur- och fritidsnämndens uppdrag/åtgärder för 2018 är att flickors deltagande 
ska öka i Ung fritids aktiviteter och bidragsberättigade aktiviteter, i linje med hur kommunen 
bör arbeta för jämställdhet. Ett perspektiv av ’gender budgeting’ och en könskonsekvensanalys 
styrker hur dessa resurser utnyttjas av pojkar i större utsträckning än av flickor som bör följas av 
åtgärder för ökad jämställdhet. 
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Det finns alltså ett behov av att skapa en mötesplats för unga tjejer i ett eventuellt 
Jämställdhetens hus utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Ett Jämställdhetens hus bör även 
bedrivas utifrån flera målgruppers behov än enbart unga tjejer. I intervjuerna beskrivs att ett 
Jämställdhetens hus även kan anordna seminarier om matchokultur och mansnormer för att 
arbeta med jämställdhet på flera nivåer. I den tidigare utredningen och även i denna, 
framkommer också behovet av en mötesplats för HBTQ-personer. 
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5. Konkretisering av ett Jämställdhetens hus 
Utifrån resultatet och analysen följer ett exempel på hur idén om ett Jämställdhetens hus kan 
konkretiseras.  

5.1 Lokal 
1. Ett rum för öppen daglig verksamhet  
2. Två större rum för konferenser/utbildningar/seminarier/teaterverksamhet/studiebesök  
3. Mindre rum för enskilda samtal 
4. Ett kök  
5. Kontorsplatser 

 

5.2 Verksamhet 
I ett Jämställdhetens hus har både kommunala och ideella verksamheter möjlighet till att 
använda husets lokaler. En öppen mötesplats för tjejer i åldern 13-25 år utgör den huvudsakliga 
verksamheten och är öppen minst tre dagar i veckan men kan anpassas utefter behov. 
Mötesplatsen kan riktas till andra målgrupper resterande tid i veckan såsom tjejer från 10 år och 
uppåt, unga killar, föräldralediga och HBTQ-personer. Det förutsätter ett bra samarbete och 
kommunikation mellan aktörerna som vill bedriva verksamhet i huset.  

I de två större rummen kan aktörer ha olika aktiviteter. Ett av de större rummen kan användas 
som ett aktivitetsrum och det andra kan vara mer anpassad för 
konferenser/utbildningar/seminarier/studiebesök med tillbehör såsom stolar, bord, white board 
och projektor. 
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Miljön i huset, särskilt på den öppna mötesplatsen, ska vara inbjudande och utformad för att 
besökarna ska känna sig trygga. Likväl måste personerna som bedriver verksamhet i huset vara 
väl medvetna om Jämställdhetens hus syfte för att det ska vara en trygg plats.  

Lokalen bör ligga centralt i Södertälje. Platsen som lokalen ligger på måste även vara 
tillgänglighetsanpassad.   
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6. Slutsats och rekommendationer 
Att kommunala och ideella aktörer ska samverka i ett gemensamt hus till förmån för 
jämställdhetsarbetet i Södertälje kommun är en komplex fråga. Slutsatser utifrån denna 
utredning kan göras till att det behövs en mötesplats för unga tjejer, vilket de hörda 
intressenterna delvis arbetar med. Jämställdhetarbetet i ett Jämställdhetens hus bör dock riktas 
till fler målgrupper än enbart unga tjejer. Utredningen visar även att det finns ett behov av en 
mötesplats för HBTQ-personer.     

Det behövs ett tydligt syfte och en vision för ett Jämställdhetens hus, detta efterfrågades även av 
intressenterna. Dels för att tydliggöra behovet av ett Jämställdhetens hus i förhållande till 
kommunen och kultur- och fritidskontorets jämställdhetarbete men även för att intressenterna 
ska kunna bedöma sina verksamheters mål och syften gentemot ett sådant hus.   

Sett till samlokalisering är intressenterna öppna för att helt, eller delvis bedriva verksamhet i en 
gemensam lokal. Det skulle kunna förenkla/möjliggöra samverkan och bemöta målgruppernas 
behov. Utredningen visar att behovet av en lokal är mest akut för Tjejhuset och Livet Bitch! 
fortsatta verksamhet.  

I utredningen har en konkretisering av en lokal sammanställts utifrån resultatet och analysen. 
Det behövs dock en ytterligare konkretisering där även ett tillgänglighetsperspektiv ingår. 
Nämnden bör även ta ställning till vad ett Jämställdhetens hus skulle bidra med för 
jämställdhetsarbetet i Södertälje kommun utifrån just begreppet ’jämställdhet’, eller om namnet 
på huset ska omformuleras. Nämnden bör även ta ställning till vilka kostnader ett införande av 
ett jämställdhetens hus innebär jämfört med två andra scenarion: 

1. Att arbete för ökad jämställdhet ytterligare integreras i kultur- och fritidsnämndens 
nuvarande linjeverksamhet. 

2. Att ge ytterligare stöd och bidrag till ideella aktörer som arbetar med jämställdhetsfrågor 
enligt de behov som beskrivs i utredningen utan att de samlokaliseras i ett 
Jämställdhetens hus.  

6.1 Utredarens rekommendationer 
- Ett tydligt syfte, mål och/eller vision med ett Jämställdhetens hus behöver formuleras för 

att tydliggöra behovet utifrån Södertälje kommuns arbete med jämställdhet.  
- Kultur- och fritidsnämnden ger kontoret i uppdrag se över följande alternativ gentemot 

att införa ett Jämställdhetens hus:  
1. Att arbete för ökad jämställdhet ytterligare integreras i kultur- och fritidsnämndens 
nuvarande linjeverksamhet. 
2. Att ge ytterligare stöd och bidrag till ideella aktörer som arbetar med 
jämställdhetsfrågor enligt de behov som beskrivs i utredningen utan att de 
samlokaliseras i ett Jämställdhetens hus.  

- Kultur- och fritidsnämnden ger kontoret i uppdrag att se över hur idéen om ett 
Jämställdhetens hus samstämmer med andra uppdrag i kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsplan för 2018 såsom ett kulturhus LUNA och teaterlokal Orionkullen 
(gamla flickskolan).  
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Bilagor 
Bilaga 1  

Jämställdhetens hus – intervjuguide 
Nuläge 

Bakgrund 
- Vad bedriver ni för verksamhet idag? 
- Vilka är er målgrupp? Är det en målgrupp ni vill fortsätta rikta er till eller utveckla? 
- Hur många besökare/medlemmar har ni? 
- Vad har er verksamhet för utmaningar i dagsläget? 
- Vad tycker ni att er verksamhet bidrar till för Södertäljes befolkning och ur ett 

jämställdhetsperspektiv? 

Lokal 
- Vad är bra med er lokal idag? 
- Vad är mindre bra med er lokal idag? 
- Har ni behov av en annan typ av lokal idag och i så fall hur skulle den se ut? 

Framtid 

Verksamhet 
- Hur ser ni på er verksamhet i ett långsiktigt perspektiv? 
- Vilket behov har era besökare av er verksamhet i framtiden?  
- Vilka andra typer av verksamheter ser ni att det finns ett behov av i Södertälje för att öka 

jämställdheten?  

Behov 
- Vad tror ni att det finns för behov av ett jämställdhetens hus utifrån era besökares behov 

i dagsläget, eller i framtiden? 
- Vart tror ni det finns behov att placera ett jämställdhetens hus? Centralt eller inte 

centralt? 
- Vilken målgrupp i Södertälje är i behov av ett jämställdhetens hus? Ålder, kön, genus, 

funktionsvariation, etnicitet, språk? 

Samverkan 
- Hur ser ni på möjligheten att samverka med andra föreningar?  
- Finns det någon slags samverkan som ni inte vill ingå? Kommunal verksamhet 

exempelvis. 
- Vilka hinder ser ni i ökad samverkan med andra föreningar? 
- Vilka fördelar ser ni i ökad samverkan med andra föreningar? 
- Hur ser ni på att samverka med andra som har mixade grupper? 
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