
 

 

Vikarierande projektledare för projektet  
Blattequeers i Film 

Interfem söker en vikarierande projektledare då vår nuvarande projektledare går på 
föräldraledighet. Tjänsten är på 100% och gäller från den 4 januari 2021 till och med den 31 
juli 2021.  

 
Om interfem 
Interfem är en antirasistisk och feministisk tankesmedja och ett resurscenter. Syftet med vår 
organisation är att utforma strategier och metoder som minskar rasism och sexism och stärker 
kvinnor och transpersoner som drabbas av rasism. Alla som driver och genomför Interfems 
ordinarie verksamhet och projekt är själva kvinnor eller transpersoner som drabbas av rasism. 

Utgångspunkten för allt arbete inom Interfem, såväl externt som internt, är en intersektionell 
förståelse av makt. Detta innebär att vi utgår från att olika maktstrukturer i samhället bygger 
på särskiljande och hierarkisering av människor baserat på sexism, rasism, heteronormativitet, 
klassförtryck, funkisförtryck och åldersförtryck. 

Du kan läsa mer om Interfem på vår hemsida www.Interfem.se/om-interfem 

 
Om projektet 
Det nationella projektet Blattequeers i Film startade i augusti 2020 och pågår till och med 31 
juli 2021. Målet med projektet är att minska hbtqi-fobi och rasism inom film- och 
mediebranschen och att öka representation av och om hbtqi-personer med erfarenhet av 
rasism. Projektets målgrupp är hbtqi-personer som drabbas av rasism inom film- och 
mediebranschen. 
 

För att bryta och förändra de rådande normer och maktstrukturer inom film- och 
mediebranschen arrangeras det nätverksträffar med projektets målgrupp. Under dessa 
nätverksträffar kartläggs problem, identifieras behov och önskade åtgärder. Kartläggningen 
ska därefter sammanställas i en åtgärdsplan och presenteras för och diskuteras tillsammans 
med branschfolk. I projektet ingår det även att ta fram och sprida en påverkanskampanj (fyra 
producerade kampanjfilmer) om vikten av representation och som synliggör rasism och hbtqi- 
fobi inom film- och mediebranschen.  

 
Om uppdraget 
Som vikarierande projektledare kommer du ansvara för att driva projektet framåt mot de 
uppsatta målen, hålla budget samt ha kontakt och kommunicera med projektets 
samarbetspartners och andra intresserade. Då projektet avslutas 31 juli 2021 kommer du även 
ansvara för projektets slutrapportering till bidragsgivarna.  
 
Du kommer vara den enda anställda i projektet och för stöd i ditt arbete kommer du ha en 
engagerad styrgrupp som också består av ansvarig arbetsgivarrepresentant ur Interfems 
styrelse.  



 

 
 
 
För att lyckas med uppdraget som vikarierande projektledare ska du:  
 

• ha erfarenhet av att leda projekt där du har haft budgetansvar samt bidragsrapporterat.  
• kunna arbeta självständigt och vara helt självgående då du är den enda anställda i 

projektet. 
• ha kunskap och erfarenhet av att arbeta mot strukturell rasism och hbtqi-fobi och hur 

det går att arbeta med representation utifrån ett antirasistiskt hbtqi- perspektiv. 
• ha förankring och kontakter inom film- och mediebranschen. 

 
  
Det är meriterande om du:  

• kan producera engagerande innehåll för sociala medier.  
• tillhör projektets målgrupp då det kommer underlätta i kontakten och arbetet med att 

uppnå projektets mål.    
 
 
 
Anställningsvillkor   
 
Varaktighet/arbetstid: Anställningen är på 100% och sträcker sig från 4 januari 2021 till 31 
juli 2021. På interfem arbetar vi utifrån målstyrd arbetstid.  
 
Ersättning: Fast månadslön. 
 
Placering: Tjänsten utgår ifrån Stockholm där Interfem har sitt kontor. 
 
Tillträde: Efter överenskommelse, dock helst 4 januari 2021. 
 
Kontakt för frågor om tjänsten och rekrytering: styrelsen@interfem.se  
 
 
Om rekryteringsprocessen 
Sök tjänsten genom att svara på nedanstående formulär samt maila in ditt CV till 
styrelsen@interfem.se senast 9 december. Observera att vi inte tar emot personligt brev!   
 
 
Länk till ansökningsformulär: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeTw0q2czxioMxkIyyE5uS99qManYIoTJfdUmK
u5i84CuOpQ/viewform?usp=sf_link 
 
 
 


