
Uppdrag: Jämställdhetsanalys Enskede IK 2022 

Enskede IK:s styrelse tog 2021 år beslut om att 
stärka jämställdhetsarbetet i det som är en av 
Stockholms allra största fotbollsverksamheter för 
flickor, pojkar, män och kvinnor. Syftet bakom 
satsningen har varit att:  
  

• Att öka antal flickor som blir kvar i klubbens 
verksamhet längre upp i åldrarna 

• Att öka andelen kvinnor bland klubbens 
tränare och andra ledare.  

• Att stärka klubbens övergripande 
jämställdhet- och jämlikhetsarbete samt 
säkerställa att klubbens resurser fördelas 
på ett rättvist sätt. 

• Styrelsen har för uppdraget utsett en 
arbetsgrupp som fått ett antal konkreta 
uppdrag varav ett är att genomföra en 
nulägesanalys av klubbens 
jämställdhetsarbete.  
 

Mål för Enskede IK  

Som målsättning för vårt arbete använder vi oss av 
RF:s övergripande målsättningar för en mer 
jämställd idrott 2025 och är som följer: 

• I Enskede IK finns det lika möjligheter för alla, 
oavsett kön, att utöva och leda idrott.  

• I Enskede IK ges flickor och pojkar, kvinnor och 
män, lika möjligheter och villkor att utöva och 
leda idrott.  

• I Enskede IK värderas kvinnors och mäns, 
flickors och pojkars idrottsutövning lika och 
prioriteras på ett likvärdigt sätt.  

• I Enskede IK har kvinnor och män lika stort 
inflytande i beslutande och rådgivande organ. 
Inget kön ska vara representerat med mindre än 
40 procent. 

• I Enskede IK fördelas uppdrag, arbetsformer och 
villkor för beslutsfattande organ så att kvinnor 
och män får lika stora möjligheter att medverka 
och påverka.  

• I Enskede IK är jämställdhetsperspektivet 
införlivat i den dagliga verksamheten och 
genomsyrar alla verksamhetsområden. 

  

Uppdraget  

Uppdraget går ut på att göra en nulägesanalys av 
Enskede IK:s verksamhet i förhållande till ovan mål 
samt komma med konkreta rekommendationer/
handlingsplan för hur vi utvecklar verksamheten för 
att nå dem inför 2025. 

Slutrapporten ska även innefatta ett förslag på 
uppföljningsplan/metod som styrelsen/kansliet 
själva ska kunna använda sig av för att följa 
klubbens utveckling inom jämställdhetsområdet. 
Rapporten ska presenteras för klubbens styrelse 16 
september.  

Budget 

Budget för uppdraget är totalt 75 000 kronor (ink 
moms) och ska bekosta konsultens arbetstid samt 
eventuella övriga kostnader konsulten har för att 
genomföra uppdraget.  

Utkast på genomförandeplan, beskrivning av metod 
samt budget skickas senast den 8 juni 2022.  
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