
Grrl Tech är en förening med fokus på att bedriva jämställdhetsarbete 
på bred front. Grrl Tech ingår i Nätverket SIP som en av fyra juridiska 
organisationer i nätverket. Vi samarbetar med uppfinningsrika teknik-, 
kultur- och samhällsengagerade människor. Vi arbetar utifrån en stark 
värdegrund om alla människors lika värde. I den andan intresserar vi 
oss för hur jämställdhetsarbete kan utföras på olika sätt och på olika 
nivåer. Vi vill vara ett stöd för alla de som vill göra saker i Grrl Techs 
anda och vi erbjuder gärna dessa människor inspiration, motivation, 
mentorskap och coachning. 

Föreningen Grrl Tech bildades år 2001 och föreningens tradition är 
sedan dess att både delta i och arrangera coola, roliga och givande 
aktiviteter med jämställdhet som utgångspunkt. Det sista året har Grrl 
Tech varit involverade i att skapa och bedriva projektverksamhet. 

Verksamhetsåret löpte mellan  
31 mars 2011 till 28 mars 2012
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på tal om 6
I början på 2011 beslutade Grrl Techs styrelse att finansiera 

en halvtidslön i en månad finansiering till Karin Carlsson 

för att kunna skapa en ansökan för projektet ”På tal om 

6”. Detta gav resultat och i början på November 2011 

beviljade Allmänna arvsfonden projektet “På tal om 6”  3.9 

miljoner kronor för tre års verksamhet. Under det 3 åriga 

projektet ska det tas fram ett utbildningsmaterial med 

filmer och diskussionsövningar både för lärare och elever. 

Syftet är att förbättra sexualundervisningen i högstadie- och 

gymnasieskolan, både lokalt och nationellt.

Projektet startade igång på allvar i januari 2012. Grrl tech 

ideell förening är huvudman och projektet bedrivs i samarbete 

med Unga synskadade, Unga Funkisar, RFSL och RFSU. Grrl 

techs ordförande Karin Carlsson är projektledare och i mitten 

på januari anställdes Karin Nilsson som projektassistent.

Projektet har nu påbörjat arbetet med att göra research bland 

lärare och elever på högstadium och gymnasieskolan för att 

klargöra hur villkoren för 

undervisningen ser ut 

och vilken typ av material 

som efterfrågas. Man har 

börjat gå igenom befintligt 

material på området, 

litteratur, filmer, program 

samt webbplatser. 

Parallellt med detta arbete 

samverkar projektet 

med medsökande 

organisationer för att hitta 

och intervjua 50 personer 

som vill dela sin historia kring sexualitet och identitet och 

göra en digital berättelse. I slutet av året räknar vi med att 

kunna börja producera berättelserna.  För att kunna handleda 

i den berättande processen har projektledarna gått en fyra-

dagarskurs i Digitalt berättande, Digital storytelling. 

projektsatsningar

mediamedverkan
Både lokala och nationella medier visade tidigt intresse för projektet På tal om 6. Projek-

tet har synliggjorts i sju mediainslag, både lokalt och nationellt. Dessutom har Grrl Tech 

och projektet På tal om 6 nominerats till Rättviseförmedlingens Rättvisepris 2012

2011-12-10 Smålandsposten “Filmer ska ge bättre kunskap”

2011-12-15 LokaltidningenVäxjo “Hon brinner för sexfragor”

2011-12-22 Smålandspostens Ledare “Opartisk?”

2012-01-19 Smålandsnytt SVT

2012-01-20 Smålandsnytt SVT

2012-01-29 Landet runt SVT

2012-01-31 TV4 VäxjöNyheterna



Demokratiprojeket ”på mina villkor”
Grrl tech samarbetar med Projektor i den 2-åriga 
projektsatsningen vid namn Demokrati - På mina villkor. 
Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden har pågått 
under ett år och ett år återstår. På Mina Villkor är ett 
projekt som ska inspirera och stärka unga mellan 16-25 
år att påverka sin vardag. Det görs genom att skapa nya 
innovativa metoder för att göra skillnad. Tillsammans med 
målgruppen arbetar vi för att göra skillnaden som gör 
skillnad.  Aktiviteter sedan projektstart januari 2011;
 
Projektet har utformat ett brett workshopkoncept med 8 
teman som erbjuds Växjös gymnasieskolor. Man har sedan 

projektstart 2011 hållit en rad workshops på skolor och 
för Nätverket SIPs olika verksamheter. Man genomförde 
dessutom en workshoputbildning med Navid Modiri för 9 
ungdomar ”Demokratikämpar”.

Andra aktiviteter under året har varit att ta emot 
sommarjobbande ungdomar i samarbete med Växjö 
kommuns satsning “Växjösommar”. I samarbete med dessa 
ungdomar genomfördes ett Luftballong-event på Stortorget 
i Växjö i juli samt en Idéfest på Stadsbiblioteket 6:e juli med 
89 besökare och där Navid Modiri föreläste.

Den 16e september tävlade 9 ungdomslag för 
9 uppdragsgivare (Länsstyrelsen, Växjö Polisen, 
Kommunstyrelsen, Näringslivskontoret, Ungdomskontoret, 
Kommunikationsenheten, Kulturparken Småland/
Smålands museum, Nätverket Hjälp!? samt kommunens 
mångfaldssamordnare). Tävlingen hette Demokratijakten 

där Grrl tech var en av samarbetsparterna.

kronobergs läns jämställdhetsråd
Sedan hösten 2008 arbetar Regionförbundet södra 
Småland med att Kronoberg skall ”bli bäst i klassen i 
jämställdhet”. Grrl Tech har sedan rådet bildades, suttit 
med i länets jämställdhetsråd där Karin Carlsson har varit 
föreningens representanter under verksamhetsåret.

samarbeten
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Stort tack till alla som arbetat med
 Grrl Tech under året: Karin Carlsson, 

Sofie Sjöstrand, Ida Qvarnström, 
Frida Skogh, Karin Nilsson 

och Aleksa Pajovic!


