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SAMMANFATTNING
Jämställdhetsmyndigheten lämnar årligen en redogörelse till regeringen för
myndighetens fördelning av statsbidrag. Föreliggande rapport redogör för
fördelning av statsbidrag enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag för
kvinnors organisering. Rapporten redogör för organisations- och
etableringsbidrag som beviljades 2018 samt verksamhetsbidrag som beviljades
2019.
Utifrån inkomna slutredovisningar framkommer att organisations- och
etableringsbidraget i synnerhet använts för att bedriva organisationernas
ordinarie verksamhet, finansierat opinionsbildande aktiviteter och i mån av
medel verksamhet som syftat till att utveckla den egna organisationen.
Mottagarna av statsbidraget anser att bidraget i hög utsträckning är
ändamålsenligt och därmed uppfyller syftet med förordningen. Antalet
inkomna ansökningar om organisations- och etableringsbidrag fortsätter att
öka. Den geografiska spridningen av mottagare är i stor utsträckning
koncentrerad inom storstadsregionerna i landet.
För verksamhetsbidragen som slutredovisats anser en majoritet av mottagarna
att uppfyllelsen av verksamhetens initiala målsättningar är hög. Därutöver
menar organisationerna att verksamheten resulterat i organisatoriska
förändringar som består även efter bidragsperiodens slut. Det innebär att
verksamhetsbidraget, som har en utvecklande ansats, bedöms som uppfyllt av
organisationerna genom bland annat förändrade arbetssätt eller metoder.
Verksamhetsbidrag som genomfördes 2020 präglades av coronapandemin
och i flera fall försvårades relationsbygget till målgrupperna. För flera av
organisationerna har coronapandemin inneburit en anpassning och, i
synnerhet, digitalisering för genomförandet av planerade aktiviteter och
verksamheter.
For an English summary, see the final (35th) page.
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1.

INLEDNING
Det inledande kapitlet redogör för Jämställdhetsmyndighetens
uppdrag att fördela statsbidrag och därefter återrapportera
årligen till regeringen. Kapitlet innehåller även en kort
sammanfattning om förordningen (2005:1089) om
statsbidrag för kvinnors organisering.

1.1.

UPPDRAG
Jämställdhetsmyndighetens fördelning av statsbidrag sker enligt instruktion
(2017:937) som anger att myndigheten ska pröva frågor om statsbidrag utifrån
gällande författningar där myndigheten har ett sådant uppdrag.
Jämställdhetsmyndigheten har sedan start fördelat statsbidrag till civilsamhället i
enlighet med två förordningar, statsbidrag för kvinnors organisering och
statsbidrag till jämställdhetsprojekt.
Föreliggande rapport utgår ifrån 23 § i förordningen (2005:1089) om statsbidrag
för kvinnors organisering som ålägger Jämställdhetsmyndigheten att senast 1 juni
varje år inkomma till regeringen med en sammanfattande redogörelse för vad
bidragen använts till och, om möjlighet, en bedömning av statsbidragets effekter i
förhållande till syftena med bidraget.
Jämställdhetsmyndighetens återrapportering till regeringen redogör för de
slutredovisningar som inkommit till myndigheten av de organisationer som
mottagit statsbidrag. Det är de uppgifter som framkommer i slutredovisningarna
som sammanställs i rapporten och ligger till grund för de slutsatser som sedan dras.
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1.2.

FÖRORDNINGEN OM STATSBIDRAG
FÖR KVINNORS ORGANISERING
Förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering ger
Jämställdhetsmyndigheten möjlighet att fördela statsbidraget som organisationsbidrag,
etableringsbidrag och verksamhetsbidrag. Sedan Jämställdhetsmyndighetens start
har myndigheten valt att fördela samtliga bidragsformer. Förordningens
övergripande syfte för samtliga bidragsformer är tredelat:
1. Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna
sammanslutningar,
2. Bidraget skall främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen
och i samhällslivet,
3. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och
driva sina krav.
Organisations- och etableringsbidrag får lämnas till en ideell förening som uppfyller
kriterierna för att definieras som en kvinnoorganisation. En kvinnoorganisation är
enligt 2 § i förordningen antingen en ideell förening där tre fjärdedelar av medlemmarna
är kvinnor och har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället, en ideell
förening vars medlemsföreningar består till tre fjärdedelar av kvinnoorganisationer
med ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället eller en sammanslutning av
kvinnor inom en ideell förening som arbetar för att stärka kvinnors ställning i
samhället. Bidrag får lämnas till kvinnoorganisationer som har en demokratisk
uppbyggnad, bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer och
som antingen har en riksomfattande verksamhet i minst fem län eller bedriver en
verksamhet som har ett riksintresse.
Verksamhetsbidraget får ges till kvinnoorganisationer och till stiftelser som inte är
statliga eller kommunala vars huvudsakliga ändamål är att stärka kvinnors ställning i
samhället. Verksamhetsbidraget ska finansiera aktiviteter som är tillfälliga och
avgränsade ifrån den ordinarie verksamheten. Aktiviteterna ska dessutom engagera
kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte
mellan kvinnor.
Förordningens bidragsformer kan även delas upp som generella eller riktade bidrag.
Organisations- och etableringsbidrag faller inom ramen för generella bidrag som ofta
används för att finansiera organisationernas ordinarie verksamhet utan omfattande
krav på motprestationer ifrån bidragsmottagande part. Riktade bidrag, som
verksamhetsbidraget, är mer av projektbaserade bidrag som ges för specifika
aktiviteter och kostnader för verksamheter som ligger utanför den ordinarie och här
med större krav om uppföljning. Verksamhetsbidraget är även en konkurrensutsatt
bidragsform som ges till de sökande vars ansökan som av myndighetens utredning
av ansökningar bedöms hålla högst kvalitet.
Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2021:19
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1.3.

UTVECKLINGEN FRAMÅT
Jämställdhetsmyndighetens återrapportering till regeringen om fördelningen av
statsbidrag bygger på mottagarnas egna redogörelser och bedömningar av
statsbidraget. Sedan 2018 har Jämställdhetsmyndigheten fördelat statsbidrag i
enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.
Under 2020 påbörjades ett internt arbete på myndigheten med avsikt att se över hur
myndigheten fördelar statsbidrag och i vilka bidragsformer. Som grund för det
interna utvecklingsarbetet låg de behov som myndigheten tagit del av i form av
långsiktighet och förutsägbarhet för civilsamhället som sökande och mottagare av
statsbidrag. I mars 2021 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att från och
med utlysningen 2021 fördela hela det tillgängliga anslaget för kvinnors
organisering som organisations- och etableringsbidrag, vilket innebär att
verksamhetsbidraget inte fördelas tills annat beslutas.
Som ett ytterligare led i det interna utvecklingsarbetet ser myndigheten även över
processen inför- och strukturen av återrapporteringen till regeringen om fördelning
av statsbidrag som föreliggande rapport utgör. Här ser myndigheten en potential i
att komma närmare bidragsmottagarna och utveckla formerna för hur information
inhämtas i syfte att kunna dra slutsatser med högre träffsäkerhet. En sådan
utveckling skulle även innebära att återrapporteringen till regeringen ökar i
relevans genom att exempelvis göra nedslag med särskilt fokus som varierar
mellan åren, som exempelvis coronapandemin i årets rapport.
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2.

URVAL, METOD OCH AVGRÄNSNING

2.1.

URVAL
Rapportens underlag består av inkomna slutredovisningar av statsbidrag. I
Jämställdhetsmyndighetens beslut om statsbidrag framgår när respektive
bidragsmottagare ska inkomma med en slutredovisning innehållandes en
ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen
har använts till. För organisations- och etableringsbidrag, vars bidragsperiod är ett
kalenderår, innebär det att organisationerna inkommer med en slutredovisning
senast den 1 april året efter.
Denna rapport utgår ifrån organisations- och etableringsbidrag som beviljades i
december 2018 för verksamhet under kalenderåret 2019, vars slutredovisningar
inkom till myndigheten 1 april 2020. För verksamhetsbidrag redogör rapporten för
de som beviljades bidrag under 2019 och vars slutredovisningar inkommit under
2020–2021. Anledningen till olikheten i utlysningar mellan bidragsformerna beror
på de olika bidragens bidragsperioder.
Tabell 1. Antalet organisationer som beviljats statsbidrag och utgör rapportens
underlag, fördelat efter bidragsform
Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering
Bidragsform

2.2.

Antal beviljade bidrag

Organisationsbidrag, beviljade 2018

61

Etableringsbidrag, beviljade 2018

6

Verksamhetsbidrag, beviljade 2019

11

METOD
Slutredovisningarna som inkommer till myndigheten innehåller redogörelser av
ekonomi och den verksamhet som bedrivits. I slutredovisningarna beskriver
organisationerna omfattande och i detalj vilka aktiviteter som genomförts, vilka
som varit målgruppen för aktiviteterna och ifall aktiviteterna nått det förväntade
resultatet och på förhand fastslagna målsättningarna. Därutöver innehåller
slutredovisningarna bland annat organisationens egna bedömningar av
statsbidragets betydelse utifrån förordningens syften och skattningar av bestående
förändringar till följd av statsbidraget.
Uppgifter i slutredovisningarna sammanställs tematiskt utifrån de uppgifter som
lämnas. Med utgångspunkt i inkomna uppgifter så är det möjligt att se de tendenser
Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2021:19
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och mönster som förenar flera organisationer. De uppgifter som inkommer är av
såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär. De kvantitativa uppgifterna behandlas
och presenteras i form av sammanställd statistik medan de kvalitativa uppgifterna
genomgår en textanalys innan de presenteras.

2.3.

AVGRÄNSNING
Rapporterna bygger på uppgifter som inkommer till myndigheten i samband med
slutredovisningar och uppgifter som kan tillgängliggöras därifrån. De resultat som
presenteras i rapporten bygger på sammanställda uppgifter vilket innebär att inga
enskilda resultat eller händelser redogörs för, om inte annat framkommer i
samband med resultatet.
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3.

RESULTAT
I följande kapitel presenteras olika former av resultat för att ge
en helhetsbild av de statsbidrag för kvinnors organisering
som fördelats under tidsperioden. Då bidragsformerna skiljer
sig åt kommer organisations- och etableringsbidrag i hög
utsträckning redovisas gemensamt medan
verksamhetsbidraget redovisas separat.

3.1.

BEVILJADE MEDEL

3.1.1.

Organisations- och etableringsbidraget
Utlysningen av organisations- och etableringsbidrag under 2018 var
Jämställdhetsmyndighetens första utlysning av dessa bidragsformer efter
myndighetens start i januari samma år. Totalt beviljades 61 organisationsbidrag av
75 sökande och sex etableringsbidrag av elva sökande. Antalet inkomna
ansökningar för dessa två bidragsformer hade därmed ökat med 14 procent jämfört
med året tidigare, då MUCF fördelade bidragen. Det totala utbetalda beloppet för
organisationsbidrag uppgick till 20 957 908 kronor och för etableringsbidrag
uppgick de utbetalda medlen till 1 130 400 kronor. Resterande medel av det totala
anslaget om 28 163 000 kronor fördelades som verksamhetsbidrag.

Figur 1. Etableringsbidrag som beviljades 2018
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Figur 2. Organisationsbidrag som beviljades 2018
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Av de som beviljades organisations- och etableringsbidrag var 65 procent enskilda
ideella föreningar, 27 procent var antingen riks- eller paraplyorganisationer och
8 procent var sammanslutningar av kvinnor inom en riksorganisation.
De utbetalda medlen fastställs av myndighetens beslutade fördelningsnyckel där
hänsyn tas till en organisations medlemsantal samt verksamhetsnivå. Spridningen
av beviljade medel består av fördelningsnyckelns utfall där ett högre medlemsantal
och mer omfattande verksamhet innebär ett högre beviljat belopp för respektive
organisation.
Fördelningsnyckeln som användes vid utlysningen presenteras nedan. Till varje del
av fördelningsnyckeln knyts en på förhand fastslagen summa. Organisationernas
placering i fördelningsnyckeln, baserat på inkomna ansökningshandlingar, avgör
det belopp som beviljas.

Tabell 2. Den fördelningsnyckel som Jämställdhetsmyndigheten använder i
fördelning av organisations- och etableringsbidrag
Kategorier

Kriterier

Grundbelopp

-

Organisation med upp till 100 medlemmar
Organisation med 100 medlemmar eller fler
Sammanslutning av kvinnor inom en riksorganisation

Medlemsantal

-

Färre än 100 medlemmar
100–1000 medlemmar
1001 medlemmar eller fler

Verksamhetsomfattning

-

Nivå 1 Begränsad verksamhet
Nivå 2 Relativt omfattande verksamhet
Nivå 3 Omfattande verksamhet
Nivå 4 Mycket omfattande verksamhet

Vid ansökan om organisations- och etableringsbidrag anger organisationerna sitt
medlemsantal vilket intygas av revisor. För organisationerna som beviljades
organisations- och etableringsbidrag 2018 hade ett totalt medlemsantal om
365 583 personer uppgetts vid ansökningen.

3.1.2.

Verksamhetsbidraget
Vid Jämställdhetsmyndighetens utlysning av verksamhetsbidrag 2019 ansökte
26 organisationer om verksamhetsbidrag och av dessa beviljades elva till en
summa om 6 925 182 kronor. Vid ansökan om verksamhetsbidrag bifogas en
budgetkalkyl för den verksamhet man ansöker om. Jämställdhetsmyndigheten
använder därmed inte den fördelningsnyckel som nämns ovan i fördelningen av
verksamhetsbidrag.

Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2021:19
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Tabell 3. Tabellen listar beviljade verksamhetsbidrag 2019 med en kort
projektbeskrivning
Organisation

Medel Ändamål

ASOV Stockholm

568 578 kr Organisationens verksamhet syftar till att bidra till att motverka
tvångs- och barnäktenskap genom att skapa ett nätverk som
stöttar flickor och kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas.
Genom ökad kunskap och informationsspridning förbygger man
även tvångs- och barnäktenskap.

FEMNET

233 000 kr Statsbidraget ska finansiera ett internationellt utbyte med socialt
företagande som tema. Med hjälp av sitt europeiska nätverk så
ska fokus för verksamheten vara kvinnor som idag står långt ifrån
arbetsmarknaden.

Internationella
Kvinnoföreningen i
Malmö

717 131 kr I samverkan med Jämställd Utveckling Skåne och SV
Vuxenskolan så ska en normkritisk studie göras för att undersöka
jämställdhet som begrepp och hur det kan bli mer inkluderande
än idag genom att ge en röst till kvinnor som idag står utanför
begreppet.

Jämställd
Utveckling Skåne

639 730 kr Statsbidraget ska användas för att arbeta med jämställdhet inom
spelbranschen. Tillsammans med föreningen Game Habitat så
kommer spelutvecklare och entreprenörer ifrån 30 skånska
företag att samlas för att försöka förbättra jämställdheten inom
branschen.

Maktsalongen

339 000 kr Med projektet Maktmötet så skapar organisationen ett
mentorskapsprogram för unga kvinnor i ledande positioner som
syftar till att utveckla deltagarna som ledare.

MENSEN – forum
för menstruation

852 000 kr Statsbidraget finansierar ett fortsättningsprojekt som ska ta fram
flera utbildningspaket riktade till olika aktörer inom arbetslivet
som exempelvis företagsledningar och fackförbund.

Operation 1325

551 000 kr Med FN-resolutionerna 2250 och 2242 som grund vill
organisationerna fokusera på unga kvinnor som aktörer i arbetet
mot våldsbejakande extremism i sina närområden och i den
offentliga debatten.

Rise –
Riksförbundet mot
incest och andra
sexuella övergrepp
i barndomen

467 000 kr Med statsbidraget ska organisationen ta fram en internetbaserad
plattform för hjälp till självhjälp i syfte att nå ut till fler kvinnor i
Sverige som varit utsatta för incest eller andra sexuella
övergrepp som barn. Plattformen kommer att erbjuda verktyg
för sin läkningsprocess.

Sveriges
Kvinnolobby

Tjejzonen

Trajosko Drom

Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2021:19

1 002 000 kr Verksamheten utgår ifrån att färdigställa en skuggrapport till FN
gällande hur väl Sverige uppfyller kraven enligt CEDAW.
Rapporten utgör civilsamhällets granskning av utvecklingen av
jämställdhet i Sverige under de senaste åren.
1 142 000 kr Statsbidraget finansierar en vidareutveckling av Tjejzonens
webbaserade grundutbildning, samt ska skapa standardiserade
uppdragsutbildningar och utbilda Tjejzonens personal att också
hålla i webbaserade utbildningar av nya volontärer.
413 743 kr Verksamheten syftar till att stärka kvinnor i den romska
minoriteten i Sverige, vilka identifierats som en särskilt utsatt
grupp som också sällan är i kontakt med samhällets övriga
resurser. Verksamheten vill främja relationsbyggandet mellan
målgruppen och exempelvis myndigheter och andra offentliga
aktörer.
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Bedömningen av inkomna ansökningar för verksamhetsbidrag görs i konkurrens med
samtliga inkomna ansökningar. Bedömningen av en ansökan om verksamhetsbidrag
görs utifrån ett flertal kriterier som bland annat projektets relevans utifrån
förordningens syfte, en sammanhängande och trovärdig projektlogik samt huruvida
det finns en plan för omhändertagandet av resultatet efter bidragsperiodens slut.

3.2.

GEOGRAFISK SPRIDNING
Statsbidrag för kvinnors organisering fördelas till organisationer som bland annat
uppfyller förordningens krav om att antingen bedriva en riksomfattande
verksamhet eller en verksamhet med riksintresse. Med riksomfattande verksamhet
krävs att ordinarie verksamhet bedrivs i minst fem län medan riksintresse bedöms
av myndigheten vid utredningen av ansökningar. Den geografiska spridningen som
redogörs för här utgår enbart ifrån organisationernas huvudsakliga säte och inte var
övrig verksamhet bedrivs. Därefter redogörs även för spridningen mellan
riksomfattande verksamhet och verksamhet med riksintresse

3.2.1.

Organisations- och etableringsbidraget
Den geografiska spridningen av organisations- och etableringsbidrag redovisas här
gemensamt. Att redogöra för sökande organisations huvudsakliga säte ger en
fingervisning om statsbidragets genomslag och den geografiska spridningen av
förordningens syften.
Figur 3. Den geografiska spridningen av organisationers huvudsakliga säte,
redovisat i procent per län
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Nedbrutet efter län så var det en tydlig majoritet av organisationerna som
beviljades organisations- och etableringsbidrag vars huvudsakliga säte återfinns i
Stockholms län. För Västra Götaland och Skånes län som är andra, respektive
tredje vanligast är det i synnerhet storstäderna Göteborg och Malmö som
organisationerna utgår ifrån. Likt tidigare år finns det en tydlig koncentration i
storstadsområdena för organisations- och etableringsbidraget.
Av de totalt 67 organisationer som beviljades antingen organisations- eller
etableringsbidrag för tidsperioden var det tre organisationer som beviljades med
riksintresse som grund. Resterande organisationer beviljades utifrån att de bedriver
en riksomfattande verksamhet med ordinarie verksamhet i minst fem län.

3.2.2.

Verksamhetsbidraget
Verksamhetsbidraget skiljer sig mot organisations- och etableringsbidraget då
sökanden inte behöver uppfylla kravet om antingen riksomfattande verksamhet eller
riksintresse. Det motsvarande kriteriet för verksamhetsbidraget innebär i stället att
verksamheten skall bestå i aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett
visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor.
Den geografiska spridningen av verksamhetsbidrag är dock likvärdigt intressant
som för organisations- och etableringsbidrag då även verksamhetsbidraget skall
bedrivas i enlighet med förordningens övergripande syften.

Figur 4. Figuren redogör för den geografiska spridningen av organisationers
huvudsakliga säte, redovisat i procent per län
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Som diagrammet ovan visar så finns det även för verksamhetsbidraget en
överrepresentation av organisationer med sitt huvudsakliga säte i Stockholm. Av

Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2021:19

16 (37)

KVINNORS ORGANISERING

samtliga 11 organisationer som beviljats verksamhetsbidrag under tidsperioden
tillhörde samtliga en storstadsregion.
Koncentrationen i storstadsregionerna innebär att den utvecklande inriktning som
aktiviteterna inom verksamhetsbidraget vanligtvis har, alltjämt håller sig inom
storstäderna och därmed riskerar att inte nå ut till hela landet.

3.3.

AKTIVITETER OCH FINANSERING
Som ett led i att besvara vad bidragen har använts till under tidsperioden kommer
genomförda aktiviteter att redogöras för nedan. Organisations- och
etableringsbidraget redogörs gemensamt och därefter följer verksamhetsbidraget.
Redovisningen av aktiviteter består av de främst förekommande kategorier av
genomförda aktiviteter och tar inte hänsyn till varje enskild aktivitet som
genomförts under tidsperioden. Kategoriseringen av aktiviteter är gjord av
Jämställdhetsmyndigheten utifrån uppgifter som framkommer i slutredovisningar,
där aktiviteter som i hög utsträckning påminner om varandra faller inom samma
grupp.

3.3.1.

Organisations- och etableringsbidraget
”Ordinarie verksamhet”
Den vanligaste kategorin av aktiviteter som organisations- eller etableringsbidraget
finansierat faller inom ramen för respektive organisations ordinarie verksamhet.
Det innebär aktiviteter som är återkommande och inte tidsbegränsade i någon
mening. Eftersom organisationerna skiljer sig åt och det finns en stor spridning
mellan organisationerna så innebär det att kategoriseringen av aktiviteter som
”ordinarie verksamhet” inte består av identiska aktiviteter. Det som är ordinarie
verksamhet för en organisation behöver inte vara det för en annan.
Aktiviteter inom kategorin ”ordinarie verksamhet” kan i vissa fall vara att anordna
en årlig festival eller kongress, uppmärksamma viktiga datum och händelser under
året eller anordna studiecirklar. Aktiviteterna varierar men tenderar att bestå av
återkommande händelser som är viktiga för organisationernas identitet.

”Lobbying och opinionsbildning”
En annan vanlig förekommande kategori av aktiviteter är någon form av lobbying
eller opinionsbildning som inte nödvändigtvis tillhör organisationens ordinarie
verksamhet men utförs i så pass stor omfattning att det ändå faller inom ramen för
kategorin.
Den lobbying eller opinionsbildning som bedrivs utgår nästan uteslutande ifrån den
egna organisationens hjärtefråga, det vill säga den fråga som organisationen är
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formad kring. Det kan bland annat vara debattartiklar som är skrivna om kvinnors
roll i fredsprocesser eller anordnande av panelsamtal för att diskutera
pensionssystemet. Av de organisationer som mottar statsbidraget och bedriver en
lobbying och opinionsbildning riktas dessa insatser mot samtliga politiska nivåer
ifrån EU till den kommunala. Vissa av organisationerna är medlemmar i
europeiska eller globala paraplyorganisationer och har därigenom en plattform att
sprida sitt perspektiv eller kunskap i en internationell kontext, medan andra
bedriver sin lobbying eller opinionsbildning i lokalsamhället och drar fördel av de
nätverk som där finns.
Av slutredovisningarna framgår det att den lobbying och opinionsbildning som
bedrivs inte enbart riktar sig mot politiska beslutsfattare utan även mot exempelvis
myndigheter och andra aktörer med ett samhällsinflytande som även privata
företag. Dessutom finns det de organisationer som genom sin lobbying och
opinionsbildning skapar arenor och mötesplatser för andra organisationer. Det kan
röra sig om organisationer som arrangerar konferenser eller liknande mötesplatser
där även andra organisationer kan delta och sprida sina budskap till en potentiellt
ny publik.
Av slutredovisningarna att döma tillskrivs lobbying och opinionsbildning ett stort
värde av organisationerna själva. Aktiviteter som faller inom denna kategori lyfts
ofta fram som särskilt viktiga både internt och externt.
”Organisationsutveckling”
Ett flertal organisationer anger även att statsbidraget används för att utveckla den
egna organisationen. Vad organisationsutvecklingen består av varierar, men
aktiviteterna kännetecknas av att nya metoder, verktyg eller mötesformer prövas
med hjälp av statsbidraget. Vad som är organisationsutveckling behöver förstås
utifrån varje enskild organisation och den situation man befinner sig i.
Ett exempel på utveckling av verksamheten är hur en organisation använde
statsbidraget för att ta fram ett nytt digitalt medlemsregister som gör det lättare för
varje enskild medlem att betala sin medlemsavgift och även ändra sina
medlemsuppgifter. Ett annat exempel är en organisation som med statsbidragets
hjälp kunnat digitalisera sina kampanjer och därmed nå fler och nya målgrupper.
Av slutredovisningarna att döma är organisationsutveckling ett ständigt närvarande
arbete som används för att uppdatera organisationen och hitta nya möjligheter till
aktiviteter för medlemmarnas engagemang. Organisationsutvecklingen beskrivs
därmed som mer än en ny logotyp eller ökad närvaro på sociala medier och i stället
ett medel för att på ett dynamiskt vis behålla organisationens relevans gentemot
övriga samhället på det sätt som passar den enskilda organisationen.
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3.3.2.

Verksamhetsbidraget
I slutredovisningen av de genomförda verksamhetsbidragen anger organisationerna
vilka former av aktiviteter som använts under bidragsperioden för att nå
verksamhetens målsättningar.

Figur 5. Av figuren framgår vilka huvudsakliga aktiviteter som genomförts
inom verksamhetsbidragen och fördelningen i antal.
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För de slutredovisningar där organisationer har angett ”annat” har syftet i flera fall
varit att mer i detalj beskriva aktiviteternas innehåll. Exempel på detta är en
kartläggning i form av en enkätstudie eller att de filmer som producerades även
fungerade som utbildningsmaterial för verksamheten.
Under bidragsperiodens gång är det vanligt förekommande att organisationer
behöver justera eller revidera projektplanerna och därmed förändra de aktiviteter som
var planerade att genomföras. coronapandemin och de restriktioner som följde är en
fråga som behandlas i ett särskilt avsnitt i rapporten. Andra orsaker har varit
samarbeten som inte levde upp till förväntningarna eller där den ena parten drog sig ur.

3.4.

STATSBIDRAGETS BETYDELSE
En bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till förordningens syften görs
utifrån organisationernas egna värderingar av statsbidragets betydelse. I
slutredovisningarna bedömer organisationerna dels statsbidragets betydelse för
varje enskild del av förordningens syfte enligt en femgradig skala och besvarar
även frågan om eventuella långsiktiga effekter av statsbidraget. I de bedömningar
som gjorts så finns det ett noterbart starkt stöd för att utbetalda statsbidrag är
förenliga med förordningens syfte och i hög grad bistår i uppfyllandet av
densamma.
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3.4.1.

Organisations- och etableringsbidraget
I slutredovisningarna av statsbidraget utvecklar organisationerna sina resonemang
om statsbidragets betydelse för organisationernas möjlighet att existera och bedriva
sin verksamhet. Ett flertal slutredovisningar vittnar om statsbidragets fundamentala
betydelse för att bibehålla sin verksamhet och därutöver ha kapacitet att bedriva
organisationsutveckling. Statsbidragets ekonomiska betydelse för organisationerna
tycks av slutredovisningarna bestå i att erbjuda en trygghet för den ordinarie
verksamheten och därutöver tillåta organisationen att också utveckla och testa nya
former av verksamhet. Av slutredovisningarna att döma är det den ordinarie
verksamheten och den utvecklande verksamheten som bibehåller och skapar
ytterligare engagemang inom organisationen.
Syftet med statsbidraget för kvinnors organisering är att:
1. stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar,
2. främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i
samhällslivet samt,
3. möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.
Hur väl statsbidraget bidragit till detta tredelade syfte bedömer organisationerna
utifrån en femgradig skala. Genom att presentera utfallet av organisationernas egna
bedömningar kan myndigheten bidra med en ökad förståelse om hur
organisationerna anser att statsbidragets uppfyller förordningens syften. Nedan
presenteras organisationernas svar i diagramform för varje enskild del av
förordningens syften med statsbidraget.

Figur 6. Hur organisationerna besvarat påståendet att statsbidraget varit
avgörande för deras möjlighet att organisera sig kring en viss, redovisat i
procent
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Figur 7. Hur organisationerna besvarat påståendet att statsbidraget har stärkt
deras möjligheter att delta i den demokratiska processen och i samhällslivet,
redovisat i procent
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Figur 8. Hur organisationerna besvarat påståendet att statsbidraget gett dem
möjlighet att bättre bevaka sina rättigheter och driva sina krav, redovisat i
procent
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Samtliga diagram och därmed varje enskilt syfte med statsbidraget följer en snarlik
svarsfrekvens där en betydande majoritet av organisationerna bedömer att
statsbidraget i mycket hög utsträckning bidrar till att uppfylla syftet med bidraget.
Redovisat i enbart ett diagram framstår organisationernas egna bedömningar än
tydligare utifrån att varje enskild del av syftet bedöms som likvärdigt utifrån den
femgradiga skalan. Mottagare av organisations- och etableringsbidrag bedömer
nästintill uteslutande att statsbidraget i hög eller mycket hög utsträckning bidrar till
att uppfylla förordningens syften.
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Figur 9. Organisationernas samlade bedömning av statsbidragets betydelse för
förordningens tredelade syfte, redovisat i antal
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3.4.2.

Verksamhetsbidraget
Ändamålsenligheten och graden av uppfyllande av förordningens syfte med
verksamhetsbidragen kan bättre förstås genom att undersöka måluppfyllelsen för
varje enskilt verksamhetsbidrag. Av verksamhetsbidragen som genomförts anger
55 procent att de uppnått samtliga målsättningar, 27 procent att de delvis uppnått
målsättningarna och 18 procent anger att de uppnått andra målsättningar än de på
förhand angivna.

Figur 10. Organisationernas bedömning av verksamhetsbidragets
måluppfyllelse, redovisat i procent
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Av de organisationer som menar att de uppnått andra målsättningar än de på förhand
angivna för verksamhetsbidraget så anger organisationerna att det bland annat
inneburit att man överstigit tidigare målsättningar exempelvis i antal genomförda
aktiviteter och därmed kunnat expandera sin målgrupp och nå en större mängd
deltagare. Nedan bifogas en sammanställning över målbeskrivningar och
måluppfyllelsen vars text är tagen direkt ifrån respektive organisations slutredovisning.

Tabell 4. Tabellen redogör organisationernas egna beskrivningar av
målsättningarna under bidragsperioden samt huruvida de uppfyllts eller inte
Måluppfyllelse

Beskriv målen

Projektet har
uppnått samtliga
mål

Fas 1: Uppstart. Samtliga delmål uppfyllda.
Fas 2: Undersökning. Samtliga delmål uppfyllda.
Fas 3: Utveckling. Samtliga delmål uppfyllda.
Fas 4: Utbildning. Samtliga delmål uppfyllda.
Fas 5: Lansering. Samtliga delmål uppfyllda.
Fas 6: Utvärdering och uppsamling. Delvis uppnått målen. Allt är färdigplanerat för
en digital lansering men på grund av smittspridningen och Folkhälsomyndighetens
nya bud att alla uppmanas att jobba hemma hela januari känns det olämpligt att
lansera ett material med arbetsplatsfokus just nu.

Projektet har
uppnått samtliga
mål eller
projektet har
uppnått andra
mål

Romska kvinnor stärks i sin roll och kapacitet att söka hjälp om de utsätts för våld
och får större kontaktytor och nätverk i övriga samhället. Kartlägga behov och få
underlag för hur väl våldsutsatta romska kvinnors behov möts av existerande
verksamheter idag. Fler utbildningsinsatser som är direkt anpassade efter den
romska kvinnans situation. Kompetenshöja organisationens personal avseende hur
kvinnojourer i Göteborg med kranskommuner arbetar. Ta fram en informationsfolder
om våld i nära relationer och hederskultur som speciellt riktar sig till den romska
personen. Större öppenhet och dialog kvinnor och män emellan där kvinnorna tar
mer plats. Under pandemin har träffarna gett kvinnorna möjlighet att komma
hemifrån och få en ventil då hemmiljön varit mer hotfull och kontrollerande pga.
isolering, ökat missbruk mm. Fler faktiska hjälpinsatser har skett under projektet än
vi räknat med där vi haft nytta av upparbetade kontakter under första halvåret.

Projektet har
uppnått samtliga
mål eller
projektet har
uppnått andra
mål

Projektet uppnådde samtliga projektmål och nådde totalt ut till 416 kvinnor direkt
och 773 kvinnor indirekt via till exempel sociala medier. Projektet nådde ut till
85 män direkt och 228 män indirekt. Under konferensen i mars deltog 152 kvinnor
totalt. Vid de två mindre efterföljande konferenserna i Malmö och Sundsvall deltog
sammanlagt 87 kvinnor; 46 kvinnor i Malmö och 41 kvinnor i Sundsvall. Ett av
projektets delmål var att det sammanlagt 100 personer från den internationella
konferensen skulle medverka i två mindre efterföljande konferenser i Sundsvall och
Malmö för att upprätthålla kontakten och planera nästa steg. På grund av covid-19
ville dock deltagarna försöka hålla dessa möten i mindre skala och undvika onödiga
resor i landet varför endast 87 kvinnor deltog på dessa möten. Utöver dessa
planerade möten hölls även möten i Gotland, Stockholm och Linköping för, liksom
mötena i Malmö och Sundsvall, planera nästa steg och bilda nätverket. Vid mötet i
Gotland deltog ca 30 personer, vid mötet i Stockholm deltog 27 personer och vid
mötet i Linköping deltog 50 personer. Vi har även haft 1
halvtidsavstämning/uppföljningsmöte samt 1 utvärderingsmöte i Stockholm där
totalt 70 kvinnor deltog.

Projektet har
nått samtliga mål

Övergripande mål var att stärka unga kvinnor som aktörer i arbetet mot
våldsbejakande extremism i sina närområden och i den offentliga debatten.
Projektet har lett till ökad kunskap hos målgruppen om hur stereotypa könsroller
används och spelar in i rekrytering av VBE. Genom ökad kunskap har målgruppen
fått möjlighet att påverka sin omgivning samt den offentliga debatten, inte bara på
lokal och nationell nivå som projektet syftade till utan även internationellt genom
samverkan med UNOCT.
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Projektet har
nått samtliga mål

Genomfört en studie utifrån intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Ett
underlag som inkluderar fler kvinnors tankar kring jämställdhet. Synliggjort de
alternativa berättelserna i förhållande till gängse jämställdhetsnorm. Skapat
förutsättningar för utvecklandet av jämställdhetsintegrerande metoder och en
hållbar och inkluderande jämställdhet i Sverige.

Projektet har
delvis uppnått
målen

Projektet har uppnått, och i flera fall långt överstigit, de uppställda målen med ett
undantag som behandlats i en ändringsansökan. Vi har producerat det
metodmaterial som varit centralt i projektet samt arrangerat föreläsningar,
seminarium och workshops där målet överstigits flera gånger om i såväl antalet
individuella deltagare som aktörer nådda. Det mätbara mål som inte nåddes var
antalet aktivitetstillfällen. Deltagarutvärderingar underbygger även att projektets
aktiviteter har varit lyckade. På ett övergripande och mer svårmätbart plan bedömer
vi att vi har nått målen för projektet. Vi kan med trygghet påstå att projektet har
bidragit till jämställdhetsutveckling inom spelbranschen. Vi har sett en ökad
kunskap, ett ökat engagemang och fler insatser på företagsnivå för att fortsätta
göra spelbranschen mer jämställd.

Projektet har
delvis uppnått
målen

Deltagare från hela Sverige deltar i dessa träffar. Var en bor upplevs inte utgöra ett
hinder för deltagande. På så sätt bidrar verksamheten till att stärka unga
engagerade kvinnor även utanför storstadsregionerna.
* Maktmötet attraherar personer som vanligtvis inte nås av Maktsalongens eller
liknande organisationers verksamheter och därav sällan får ta del av
ledarskapsutbildningar. Förutom att fokusera på den geografiska spridningen
kommer vi särskilt arbeta för att nå unga kvinnor med utomnordisk bakgrund.
* Maktmötet utvecklar deltagarna som ledare.

Projektet har
delvis uppnått
målen

Vi har, enligt vårt huvudmål, lanserat en stödportal för vuxna som utsatts för incest
och andra sexuella övergrepp som barn. Stödportalen innehåller kunskap och
verktyg som på olika vis kan vara hjälpsamma i läkningsprocessen på egen hand och
som också är helt platsoberoende. Vi har, enligt vårt huvudmål, lanserat en
stödportal för vuxna som utsatts för incest och andra sexuella övergrepp som barn.
Stödportalen innehåller kunskap och verktyg som på olika vis kan vara hjälpsamma i
läkningsprocessen på egen hand och som också är helt platsoberoende - vilket ger
ett värde för alla oavsett bostadsort. Aldrig har det väl varit så viktigt och rätt i tiden
som nu under en brinnande pandemi.

Projektet har
uppnått samtliga
mål

Det första målet om att möjliggöra för fler att engagera sig som volontärer genom
en webbaserad utbildningsverksamhet har uppnåtts. Under projektåret har vi
kunnat utbilda 75 procent fler volontärer jämfört med året innan, något som delvis
kan förklaras av den nya digitala utbildningen. Den nya utbildningsmodellen är
dessutom mer tillgänglig och inkluderande. Med hjälp av den har antal utbildade
som kommer från orter utanför Stockholmsområdet ökat från 13 procent till
31 procent jämfört med året innan. Det andra målet om att kunskapshöja anställda
och frivilliga från civilsamhällesorganisationer som möter tjejer i sin verksamhet har
också uppnåtts med hjälp av utveckling av metodmaterial och utbildningar. Av de
utbildade anser 93 procent att de har fått ny kunskap som de kommer att ha
användning av i sitt arbete eller uppdrag. Utbildningarna beskrivs som viktiga,
lärorika, intressanta och spännande, och deltagarna uppskattar särskilt att ha fått
konkreta verktyg för hur de kan förbättra sitt lyssnande och bemötande.

Projektet har
uppnått samtliga
mål

Vi har uppnått målet att öka kvinnors möjlighet att bevaka sina rättigheter och driva
krav för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Vi har uppmanat regeringen att
realisera sina skyldigheter utifrån Kvinnokonventionen genom överlämningar och
möten med sex ministrar och dialog med FN:s CEDAW-kommitté. Genom projektet
har vi uppnått målet att bidra till ökad kännedom om Kvinnokonventionen, även för
grupper med begränsad kunskap i svenska språket, dyslektiker och personer med
synnedsättning. Genom skuggrapporten, dialog med statsråd och kommande
rekommendationer från CEDAW-kommittén är vår förhoppning att projektet bidrar
till bättre implementering av Kvinnokonventionen och en förbättring av kvinnors
livsvillkor på lång sikt.
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Utifrån den femgradiga skalan uppskattade organisationerna påståendet om hur väl
deras verksamhet bidragit till antingen internationellt utbyte mellan kvinnor eller att
det engagerat kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse. I fördelningen
mellan dessa två huvudsakliga syften, utifrån vilka verksamhetsbidraget fördelas,
så påvisar slutredovisningarna ett kraftigt övertag för syftet att engagera kvinnor
för ett visst ändamål som har ett riksintresse. I figuren nedan framgår spridningen
av hur organisationerna besvarat påståendet om hur väl deras verksamhet bidragit
till de två syftena där en stor del angett att de i mycket hög utsträckning bidragit till
syftet att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse.

Figur 11. Fördelningen av ändamål för verksamhetsbidraget, redovisat i antal
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Engagerat kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse.
Internationellt utbyte mellan kvinnor

Organisationerna som beviljats verksamhetsbidrag besvarar också frågor som berör
vilka resultat som framkommit i samband med bidragsperioden. Eftersom
verksamheterna som finansieras med bidraget skall vara av avgränsad karaktär är
resultatet för den egna organisationen intressant, i syfte att förstå det långsiktiga
utfallet av verksamheten. I slutredovisningarna besvaras frågor som berör hur
verksamheten påverkat den egna organisationen och hur framtiden ser ut efter
avslutad bidragsperiod. Utifrån samma femgradiga skala som tidigare besvarar
organisationerna påståenden vars svar presenteras i diagrammen nedan.
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Figur 11. Hur organisationerna besvarat påståendet att verksamhetsbidraget
skapat bestående förändringar i organisationens verksamhet eller struktur,
redovisat i procent
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Figur 12. Hur organisationerna besvarat påståendet att organisationen arbetar
mot nya mål eller har formulerat nya prioriteringar till följd av
verksamhetsbidraget, redovisat i procent
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Figur 13. Hur organisationerna besvarat påståendet att organisationen har
utvecklat eller förbättrat arbetssätt eller metoder till följd av
verksamhetsbidraget, redovisat i procent
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Av diagrammen framgår det att flera av verksamhetsbidragen som genomförts
inneburit organisatoriska förändringar efter avslutad bidragsperiod. Av
slutredovisningarna framgår det inte mer i detalj vad dessa förändringar består i
men det tycks innebära att den avgränsade verksamheten med utvecklande karaktär
i flera fall består efter bidragsperiodens slut.
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4.

UTVECKLING ÖVER TID
Statsbidrag för kvinnors organisering har fördelats av
Jämställdhetsmyndigheten sedan 2018, då myndigheten tog
över uppdraget ifrån Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF). De olika bidragsformerna har
utvecklats olika över tid och söktrycket varierar mellan å ena
sidan organisations- och etableringsbidrag och å andra sidan
verksamhetsbidrag.
Statistiken som presenteras nedan är tagen ifrån såväl Jämställdhetsmyndigheten
som MUCF för kompletterande uppgifter bakåt i tiden. Under samma tidsperiod
som informationen är hämtad ifrån så har det tillgängliga anslaget för fördelning
inte ökat eller kompenserats för inflation.
Utvecklingen för de olika bidragsformerna ligger i linje med vad som tidigare
uttryckts ifrån civilsamhället, nämligen om ett större behov av generella bidrag i
stället för riktade bidrag. 1 Det faktum att ansökningar om organisations- och
etableringsbidrag fortsätter att öka i antal, medan verksamhetsbidraget följer en
motsatt utveckling, ligger i linje med tidigare genomförda undersökningar.

4.1.

ORGANISATIONS- OCH ETABLERINGSBIDRAGET
För organisations- och etableringsbidrag har söktrycket varit ständigt ökande det
senaste decenniet och nådde en toppnotering vid Jämställdhetsmyndighetens
utlysning under hösten 2020. Diagrammet nedan visar söktryckets utveckling över
tid för organisations- och etableringsbidrag. Sedan 2010 har antalet inkomna
ansökningar ökat med ungefär 45 procent och antalet bifall har under samma
period ökat med 27 procent.

Regeringens skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för
civilsamhället. Stockholm: Kulturdepartementet, 2018.

1
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Figur 14. Utvecklingen av antalet ansökningar och bifall av organisations- och
etableringsbidrag över tid
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VERKSAMHETSBIDRAGET
För verksamhetsbidraget har en motsatt utveckling uppmätts sedan 2013 då antalet
ansökningar stadigt minskat. Vid Jämställdhetsmyndighetens utlysning 2020 bröts
dock den trenden då antalet ansökningar ökade till 44.
Figur 15. Utvecklingen av antalet ansökningar och bifall av verksamhetsbidrag
över tid
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5.

CORONAPANDEMIN
De organisations- och etableringsbidrag som ingår i
föreliggande rapport genomfördes under 2019 och
påverkades därför inte av coronapandemin. Det gjorde
däremot de verksamhetsbidrag som till stor del genomfördes
under 2020.
Flera av organisationerna har angett hur coronapandemin direkt eller indirekt
påverkade genomförbarheten av verksamheten samt hur organisationen i sig
påverkades. I följande avsnitt redovisas de uppgifter som framkommer av
slutredovisningarna med koppling till coronapandemin.
Flera av organisationerna uppger att coronapandemin och de restriktioner som
följde var det främsta hindret för att genomföra sitt projekt enligt planeringen.
Beroende på vilka aktiviteter och vilken verksamhet som bedrevs påverkades
organisationerna olika av coronapandemin. Medan vissa verksamhetsbidrag var
beroende av relationsbyggande och att en viss mängd aktiviteter skulle genomföras
tillsammans med målgruppen var andra verksamheter exempelvis inriktade på
arrangerandet av en större konferens. Samtliga organisationer har dock angett att
deras verksamhet påverkades i någon grad av coronapandemin och dess
restriktioner.
För vissa av organisationerna kunde aktiviteter och verksamhet anpassas efter de
rådande förhållandena och därefter relativt snabbt fortsätta utifrån den förändrade
planeringen. För andra organisationer innebar coronapandemin att aktiviteter, som
hela projektet var beroende av, inte längre kunde genomföras. I det sistnämnda
fallet har Jämställdhetsmyndigheten haft en nära dialog och erbjudit stöd för att
tillsammans arbeta för en så bra planering framåt som möjligt. Till följd av detta
har verksamhetsbidragen haft fler budgetavvikelser än tidigare år. Bidraget har
flyttats mellan budgetposter för att kompensera för bland annat nya kostnader som
uppstod i samband med pandemin. Nya kostnader har i flera fall inneburit inköp av
digitala hjälpmedel och tjänster för att ersätta fysiska möten och träffar. En större
mängd medel har också omfördelats till informationskostnader ifrån exempelvis
uteblivna kostnader för resor.
En organisation vars verksamhetsbidrag var tydligt inriktat på det sjätte delmålet
om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra anger också att pandemin på flera sätt
förstärkte behoven av deras verksamhet då de upplevde att behovet av stödinsatser
kraftigt ökade i samband med pandemin.
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6.

ANALYSER
De resultat som hittills har presenterats utgår ifrån ett
underlag bestående av organisationernas egna uppgifter i
inkomna slutredovisningar. Resultaten skildrar
organisationernas egna bedömningar av hur väl statsbidragen
har genomförts utifrån en rad olika parametrar samtidigt som
de beskriver både svårigheter och framgångsfaktorer som
påträffats under bidragsperioden.
Det som framkommer av slutredovisningarna för organisations- och
etableringsbidraget är att organisationerna med hjälp av statsbidraget kunnat
fortsätta med den verksamhet som engagerar medlemmar samt utgör den egna
organisationens särprägel. Genom att bedriva sin ordinarie verksamhet, men även
utvecklas med tiden och anpassas till externa tendenser i samhället underlättar
organisations- och etableringsbidraget för organisationerna att förbli aktuella och
vara en närvarande röst i samhället. Flera av organisationerna beskriver att den
ordinarie verksamheten, som bidraget till stor del används till, innebär att
organisationen fortsättningsvis kan erbjuda en lokal som samlingsplats eller att
opinionsbildande aktiviteter kan fortsätta att bedrivas, vilket är i enlighet
medförordningens syften. Den ordinarie verksamheten i dessa organisationer kan
tillskrivas ett värde som går i linje med det övergripande syftet med förordningen,
eftersom den ordinarie verksamheten såväl främjar kvinnors deltagande i den
demokratiska processen och i samhällslivet som att bidra till att medvetandegöra
rådande situationer och driva på för förändring.
Slutredovisningarna visar även att mottagarna av organisations- och
etableringsbidraget bedömer att betydelsen av bidraget är av stor vikt för
uppfyllandet av förordningens övergripande syfte.
För verksamhetsbidragen råder det en relativt hög grad av måluppfyllelse och en
majoritet av organisationerna anser att de nått samtliga mål med verksamheten.
Samtidigt anger flera organisationer att verksamhetsbidraget i flera avseenden
inneburit förändringar för den egna organisationen som består även efter
bidragsperiodens slut. Detta är positivt utifrån förordningens ambitioner med
verksamhetsbidraget som en utvecklande möjlighet för mottagarna där nya metoder
eller verksamhetsområden kan prövas utan att det belastar den ordinarie
verksamhetens finansiering.
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Den geografiska spridningen är, utifrån huvudsakligt säte för mottagande
organisation, fortsatt begränsad för samtliga bidragsformer. Det är inget nytt för de
utlysningar och bidragsperioder som föreliggande rapport redogör för utan är i linje
med tidigare återrapporteringar. Den tydliga koncentrationen i storstadsregioner
kan riskera att förordningens syften går förlorade i andra delar av landet och att
statsbidragets betydelse blir beroende av geografisk placering. Med ett stadigt ökat
antal organisationer som varje år ansöker och beviljas organisations- och
etableringsbidrag så minskar den faktiska summan som fördelas till varje enskild
organisation. Om koncentrationen av organisationer som mottar statsbidraget är låg
i vissa län innebär det i framtiden att medlen som tilldelas det geografiska området
kommer att minska.
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7.

SLUTSATSER
De slutsatser som presenteras nedan utgår ifrån inkomna
slutredovisningar, de uppgifter som framkommer där och som
har presenterats tidigare i rapporten. Vilken bidragsform som
avses framgår av varje enskild slutsats.

7.1.

ORGANISATIONS- OCH ETABLERINGSBIDRAG
•

Mottagare av statsbidraget anser i hög utsträckning att bidraget bistår
organisationerna med att uppfylla förordningens syfte och därutöver
ytterligare värden som brukar tillskrivas civilsamhället i bredare
bemärkelse. Förutom uppfyllandet av förordningens syfte, lyfter
organisationerna också bidragets betydelse för att kunna skapa
samlingsplatser för människor och andra organisationer.

•

Under bidragsperioden har statsbidraget använts till aktiviteter som
kännetecknar den egna organisationen och som intresserar medlemmar.
Innehållet i ordinarie verksamhet varierar mellan de olika organisationerna
men ligger i linje med vad organisationsbidrag ska finansiera. Det är den
ordinarie verksamheten som i flera fall fortsätter att attrahera medlemmar
och skapa ett engagemang för en särskild fråga eller verksamhet som
bedrivs.

•

Den geografiska koncentrationen av bidragsmottagare riskerar att den
uppmätta nyttan av statsbidraget inte sprids över hela landet. En fortsatt
koncentration till storstadsregionerna kan på sikt innebära att statsbidraget
för kvinnors organisering har svårare att nå ut till människor utanför
storstadsområdena.

•

Myndigheten erfar ett fortsatt ökande söktryck med följden att nivån på
bidrag riskerar att minska till varje enskild organisation. Sedan 2010 har
anslaget som är tillgängligt för fördelning varken höjts eller kompenserats
för inflation vilket inneburit en reell minskning av volymen på
statsbidraget.
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7.2.

VERKSAMHETSBIDRAG
•

Organisationerna anger att deras verksamhet haft en hög grad av
måluppfyllelse där samtliga organisationer anger att de uppnått
verksamhetens målsättningar, helt eller delvis.

•

I likhet med organisations- och etableringsbidraget finns det en tydlig
koncentration till storstadsregionerna. För verksamhetsbidraget som har en
utvecklande prägel innebär det att denna effekt riskerar att inte spridas till
övriga delar av landet.

•

Bidraget har inneburit organisatoriska förändringar genom att det skapat
bestående förändringar i organisationens verksamhet. Detta innebär att
verksamhetsbidraget skapat förutsättningar för organisationerna att
utveckla sin verksamhet på ett sätt som kan bestå även efter
bidragsperiodens slut.

•

Bidraget har i stor utsträckning påverkats av coronapandemin och dess
effekter på samhället. I hög grad anger mottagarna av verksamhetsbidraget
att pandemin påverkat relationen till bland annat verksamhetens målgrupp
och i vilken form aktiviteter är möjliga att genomföra. Det framkommer
också att enskilda deltagare riskerar att inte kunna delta där exempelvis
digitala hjälpmedel blivit nödvändiga.
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8.

ENGLISH SUMMARY
The Swedish Gender Equality Agency submits its annual report regarding the
distribution of public funds. The agency distributes public funds according to
regulation (2005:1089) on behalf of the Swedish Government. The regulation
allows the agency to distribute the funds in the form of support for
organisations and projects. Each granted fund is followed by a final account
reviewing how the funds have been used. The final accounts constitute the
data which the report is based on.
Funds in the form of support for organisations have been used mostly to
finance activities which can be described as “their regular”, or activities such as
lobbying, and activities aimed at internal development. The organisations
which have received funds consider the fund to contribute to the realisation of
the regulation to a high degree. The amount of submitted application for funds
continues to increase as previous reports have also concluded.
Funds granted as projects are considered by the receivers to reach the initial
targets and goals of the projects to a high degree. The activities carried out
within the projects have resulted in structural changes within the organisations
which will last even after the fund have ended.
The projects were carried out during the Covid-19 pandemic which affected
their possibilities to meet the initial plans and budget of the project. The
pandemic meant that the organisations had to adopt according to restrictions
implemented due to the pandemic. The situation resulted in difficulties for the
organisations to reach their target audience in several cases but also meant
that activities moved online during the period of funding.
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