
 



 

 









 

 

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag enligt förordningen (2017:937) med 

instruktion för Jämställdhetsmyndigheten att bidra till en strategisk, sammanhållen 

och hållbar styrning, och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.1  

Jämställdhetsmyndigheten ska därutöver fördela statsbidrag där myndigheten har 

sådant uppdrag.  

Jämställdhetsmyndigheten ska enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till 

jämställdhetsprojekt senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en 

sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en 

bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till dess syfte.2 

 

Enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt är syftet att 

främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Bidraget kan sökas av ideella 

föreningar eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, som inte bedriver en 

verksamhet som strider mot demokratins idéer och inte har ett kommersiellt syfte. 

Bidraget ska stödja tillfälliga och tidsbegränsade verksamheter, ligga inom ramen 

för regeringens mål med jämställdhetspolitiken, vara skäliga ur kostnadssynpunkt 

och ha förutsättningar att nå sina målsättningar. Projekt som är nyskapande och 

projekt som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet ska 

prioriteras. Bidraget kan ges för ett år i taget. I statens budget sorterar statsbidraget 

under utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. 

1 Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten 
2 Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt



 

Civilsamhället har en särställning i det svenska samhället och anses vara en 

förlängning av de traditionella folkrörelserna. I den nutida forskningen beskrivs 

civilsamhället som en röstbärare, demokratiskola och opinionsbildare och har 

utöver det en allt större roll som bland annat utförare av välfärdstjänster.3  

Ett starkt civilsamhälle har stor betydelse för ett fritt, demokratiskt och jämställt 

samhälle och utgör en arena för diskussion och reflektion som bidrar med nya 

perspektiv och förslag till lösningar på gemensamma utmaningar (dir. 2015:38). 

Av direktiven framgår också att grunden för att det civila samhället ska kunna 

spela en aktiv roll är att det finns goda och långsiktiga förutsättningar för 

organisationerna att bedriva såväl verksamhet som organisationsutveckling. 

Civilsamhällets organisationer är den primära målgruppen för statsbidrag till 

jämställdhetsprojekt, som finansierar nyskapande verksamheter under 12 månader 

och som inom ramen för regeringens mål med jämställdhetspolitiken ger kunskap 

och värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. 

Civilsamhället är därmed drivande i att utveckla och undersöka vilka angreppssätt 

som har störst effekt på främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män. För att 

säkra detta är det av särskild vikt att det offentliga stödjer civilsamhället med såväl 

ekonomiska medel som att verka för goda förutsättningar på andra sätt.4 

 

 

Jämställdhetsmyndigheten fördelar både generella och riktade statsbidrag till 

civilsamhället. De generella bidragen finansierar den ordinarie verksamheten 

långsiktigt, medan riktade bidrag syftar till kortare insatser.  

För utlysningen av jämställdhetsprojekt 2018 hade Jämställdhetsmyndigheten 15 

miljoner kronor att fördela. Totalt inkom 72 ansökningar till ett värde av 

51 932 918 kronor och fördelningen bedömdes i konkurrens mellan alla inkomna 

ansökningar som uppfyllde de grundläggande villkoren. 

I utlysningen 2018 prioriterades ansökningar som 1) stödjer arbetet med pojkar, 

män och jämställdhet och projekt som 2) syftar till att motverka efterfrågan på 

sexuella tjänster, i enlighet med regeringens regleringsbrev för budgetåret 2018.5 

3 Wijkström, F, red. (2012) Civilsamhället i samhällskontraktet, en antologi om vad som står på spel. 

European Civil Society Press 
4 Regeringens skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för 

civilsamhället (s22) 
5 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 3:1, Särskilda jämställdhetsåtgärder inom 

utgiftsområde 13



 

Frågeställningarna i rapporten är en direkt spegling av de frågor som ställs i 

myndighetens blankett för slutredovisning i syfte att redovisa vad pengarna använts 

till och om projekten bidragit till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 

 

1. Vilka organisationer beviljades statsbidrag till jämställdhetsprojekt vid 

utlysningen 2018? 

2. Hur ser fördelningen ut mellan de jämställdhetspolitiska målen? 

3. Hur ser fördelningen ut mellan inriktningarna för relevant bidragsperiod? 

4. Hur ser den geografiska spridningen ut för jämställdhetsprojekten? 

5. Vilken har varit den främsta målgruppen för jämställdhetsprojekten? 

 

1. Har statsbidraget till jämställdhetsprojekt främjat jämställdhet mellan 

kvinnor och män? 

- Vilka huvudsakliga aktiviteter har genomförts? 

- Hur ser projektens måluppfyllelse ut? 

- Har projekten resulterat i bestående förändringar? 

- Hur förhåller sig bidragets effekter till förordningens syfte? 

- Har projekten varit nyskapande? 

- Har projekten genererat kunskap av värde? 

 

 

Rapporten utgörs främst av inkomna slutredovisningar som består av 

organisationernas egna bedömningar av projektens genomförande samt betydelse. 

Också Jämställdhetsmyndighetens egen statistik och inkomna ansökningar har 

använts.  

Projektens verksamhet och genomförande har efter en kvalitativ innehållsanalys 

analyserats och sorterats efter ett kodschema. Detta ligger till grund för 

bedömningen om bidraget främjat jämställdhet mellan kvinnor och män. 



Uppgifter om organisationer, utbetalda belopp och fördelningen mellan de 

inriktningarna finns i Jämställdhetsmyndighetens egen statistik, medan uppgifter 

om vilka jämställdhetspolitiska delmål som projekten riktats mot framgår av 

slutredovisningarna. 

 

 

På grund av variationen i projektperioder tas enbart slutredovisningar som 

inkommit till myndigheten senast 15 april 2020 med som underlag. Det innebär att 

nio slutredovisningar ligger till grund för rapporten och dess slutsatser. Rapportens 

slutsatser bygger enbart på de analyser som kan anses generaliserbara för det 

tillgängliga underlaget. Underlagets omfattning påverkar möjligheterna till att med 

exakthet göra uttalanden som berör statsbidragets effekter på jämställdhet.  

 



 

 

 

Totalt beviljades 14 819 620 kronor till 16 organisationer av totalt 72 inkomna 

ansökningar. Av diagrammet nedan framgår det beviljade beloppet för varje 

enskild organisation där det lägsta utbetalda beloppet var 94 800 kronor och det 

högsta 1 512 404 kronor. 

 



 

Det övergripande målet med den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och 

män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Detta mål är 

nedbrutet i sex delmål som är ömsesidigt beroende av varandra men som anger 

olika inriktningar för insatser som ska bidra till det övergripande 

jämställdhetspolitiska målet. Det är utifrån de sex jämställdhetspolitiska delmålen 

som civilsamhällesorganisationer ansöker om att genomföra jämställdhetsprojekt 

med bidrag ifrån Jämställdhetsmyndigheten. Nedan följer en presentation av de sex 

delmålen och därefter ett diagram över vilka av delmålen som organisationerna 

bedömer att de bidragit till. 

 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 

samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma 

villkoren för beslutsfattandet.  

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 

villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.  

Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 

utveckling. 

3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och 

män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 

omsorg på lika villkor.  

4. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika 

villkor.  

5. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, 

ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.  

 

Av slutredovisningarna framkommer organisationernas egen bedömning över 

huruvida deras projekt bidragit till en positiv utveckling för respektive delmål. Ett 

projekt kan vara genomfört inom flera angränsande delmål och diagrammet nedan 

visar fördelningen över vilka delmål som genomförda projekt fokuserat på. 



Ovanstående diagram tar ingen hänsyn till vilken utsträckning organisationerna 

själva bedömer att deras projekt bidragit till en positiv utveckling för respektive 

delmål. 

En mer detaljerad översyn kan göras genom att enbart se organisationernas 

bedömningar av om de i hög eller mycket hög utsträckning bidragit till en positiv 

utveckling till de jämställdhetspolitiska målen.  

 



 

 

Hälften av de 16 beviljade jämställdhetsprojekten var generella ansökningar och 

hade ingen koppling till inriktningarna. Fem projekt fördelades inom inriktningen 

pojkar, män och jämställdhet, två projekt för att motverka efterfrågan på sexuella 

tjänster och ett projekt beviljades för att arbeta med de båda inriktningarna. 

Däremot var över hälften av de 72 inkomna ansökningarna inom ramen för 

inriktningarna. 34 projekt handlade om pojkar, män och jämställdhet, fyra 

ansökningar handlade om att motverka efterfrågan på sexuella tjänster och fem 

ansökningar gällde båda inriktningarna. 

 



Det är svårt att uttala sig om huruvida de utpekade inriktningarna påverkat de 

inkomna ansökningarna. Det får dock anses vara ett lyckat förfarande då hälften av 

inkomna ansökningar och beviljade jämställdhetsprojekt genomfördes inom 

inriktningarna. Jämställdhetsmyndigheten har använt inriktningar i efterkommande 

utlysning 2019, bland annat i syfte att säkerställa en jämn fördelning mellan de 

jämställdhetspolitiska delmålen över tid. 

 

I sin ansökan om statsbidrag till jämställdhetsprojekt uppgav organisationerna om 

deras projekt skulle bedrivas nationellt eller regionalt.  

Nio av de 16 organisationer som beviljades statsbidrag angav att de skulle 

genomföra nationella projekt, utan en eller flera angränsande verksamhetsorter. Sju 

av de projekt som skulle bedrivas regionalt har genomförts i Stockholms län. Även 

Västra Götaland, Uppsala och Skåne förekommer i fler än ett fall medan 

Södermanlands län förekommer i ett projekt. Av de sju regionala projekt som 

bedrivits är den geografiska spridningen begränsad till ett fåtal län där bland annat 

de norra delarna av Sverige inte är representerade.  

 

I de jämställdhetsprojekt som utgör underlag i denna rapport är allmänheten den 

målgrupp som främst angetts. 

Organisationerna uppgav att 351 333 personer på något sätt nåddes av projekten 

och att en majoritet var kvinnor. De flesta organisationer nådde den planerade 

målgruppen, en organisation nådde en utökad målgrupp med sitt projekt, medan en 

annan hade nått en begränsad del av sin målgrupp. 



 

 

De jämställdhetsprojekt som inkommit med en slutredovisning har genomförts 

inom olika fokusområden och med olika typer av aktiviteter. Varje enskilt beviljat 

jämställdhetsprojekt presenteras med en kort sammanfattning i bilaga 1och därför 

presenteras enbart en sammanställning över de kategorier av aktiviteter som varit 

främst förekommande bland projekten.  

På Jämställdhetsmyndighetens blankett för slutredovisning var det möjligt att fylla 

i den eller de kategorier av aktiviteter som genomfördes inom ramen för projektet. 

Av diagrammet nedan framkommer en visualisering av olika aktiviteter under 

projektperioden. 



 

Som framgår av diagrammet ovan är seminarier eller workshops den främst 

förekommande aktiviteten, följt av produktion eller publicering av information och 

kampanj eller annan informationsinsats. Det tyder på att jämställdhetsprojekten 

fokuserade på aktiviteter som handlar om spridning. Eftersom allmänheten var den 

främsta målgruppen för jämställdhetsprojekten antas att syftet med aktiviteterna 

varit att sprida kunskap till allmänheten.  

 

Av de slutredovisade jämställdhetsprojekten uppger en majoritet att de uppnått 

samtliga mål, två organisationer menar att deras projekt delvis uppnått målen och 

en organisation anger att andra mål än de som först angavs har uppnåtts. Detta får 

ses som en positiv grad av måluppfyllelse och ett tecken på att projektens 

genomförande varit lyckade. Genomförandet av jämställdhetsprojekten bedöms 

också fungerat bra eller mycket bra.  

Måluppfyllelsen är central i förståelsen för statsbidragets effekter i förhållande till 

förordningens syfte. I ett senare kapitel kommer därför de framgångsfaktorer och 

hinder som organisationerna redovisat att presenteras och ge en ökad kunskap om 

vad som påverkar projektens möjligheter till måluppfyllelse.  

 



 

I slutredovisningen av jämställdhetsprojekt besvarar organisationerna frågor om 

deras verksamhet resulterat i förändringar som består över tid. Dessa 

uppskattningar av organisationerna kan användas som indikation för bidragets 

relevans i förhållande till förordningens syfte.  

 

Slutredovisningarna visar att organisationerna bedömt sina projekt olika om de 

skapat förändringar i samhället som består över tid. De slutredovisade 

organisationerna uppger enligt diagrammet nedan en viss spridning i hur väl de 

anser att deras jämställdhetsprojekt föranlett förändringar i samhället som består 

över tid.  

 

 

Lika många organisationer har angett ett värde om 2, 3 och 5 i den egna 

bedömningen av jämställdhetsprojektens förmåga att skapa samhälleliga 

förändringar som består över tid. Det innebär att medelvärdet av den egna 

bedömningen är 3,4 av 5 möjliga.  

 

 

 

 

 



Vilka effekter jämställdhetsprojekten fått för dess målgrupp ser något annorlunda 

ut och är även intressant då den främsta målgruppen för de genomförda 

jämställdhetsprojekten var allmänheten. Diagrammet nedan visar hur 

organisationerna besvarat frågan om projektet inneburit bestående förändringar för 

målgruppen, baserat på samma skala, 1 – 5.  

 

 

För organisationernas egna bedömningar framträder en stigande skala där desto fler 

anser att det stämmer mycket väl överens att de skapat förändringar för 

målgruppen som består över tid. Medeltalet för denna svarsfrekvens är 4,1 av 5 

möjliga, vilket får anses innebära en positiv respons och egenbedömning av 

projektets effekter för målgruppen.  

 

I denna rapport ska Jämställdhetsmyndigheten om möjligt göra en bedömning av 

statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen. Eftersom rapporten 

uteslutande bygger på projektens egna bedömningar är det inte möjligt att dra 

slutsatser kring den bredare frågan om vilken effekt statsbidraget haft för 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Redovisningen nedan begränsar sig till 

resonemang om projekten har bidragit till att främja jämställdhet mellan kvinnor 

och män, samt om de varit nyskapande och bidragit med kunskap av värde för 

jämställdhetsarbetet.  



Det går däremot att slå fast att allmänheten som uppges vara den främsta 

målgruppen har tagit del av aktiviteter som i synnerhet fokuserar på att sprida 

kunskap och information. Organisationerna uppger även ett högt medelvärde för 

hur de själva bedömer att deras aktiviteter resulterat i bestående förändringar över 

tid för målgruppen, vilket är positivt i relation till förordningens syfte. Totalt 

nåddes 315 333 personer av de genomförda jämställdhetsprojekten vilket innebär 

att en stor grupp tagit del av utbildande och kunskapshöjande aktiviteter som av 

organisationerna bedöms ha skapat bestående förändringar över tid.  

Det finns en relativt god geografisk spridning bland genomförda projekt då en 

majoritet har genomförts på ett nationellt plan utan regionala begränsningar. Det 

innebär att förordningens syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och män har 

potential att spridas i hela landet och inte enbart i lokala kontexter.  

Hälften av beviljade projekt genomfördes inom ramen för inriktningarna och med 

koppling till jämställdhetspolitiska delmål, som regeringen på förhand identifierat 

som särskilt angelägna områden. Slutredovisningen visar att spridningen varit 

positiv och att inriktningen påverkat de aktiviteter som genomförts under 

projektperioden. 

 

 

Beviljade ansökningar bedömts ha en hög grad av nyskapande i relation till 

metoder och målgrupper. Flertalet organisationer har därutöver redovisat som 

resultat att de tagit fram nya metoder samt producerat kunskap inom sitt 

fokusområde. Dessutom anser 66 % av de genomförda projekten att de i mycket 

hög utsträckning utvecklat arbetssätt eller metoder under projektets gång och mer 

än hälften uppger att projektet resulterat i en betydande förändring för 

organisationens egen struktur eller verksamhet.  

 

Det är positivt att 55 % av de genomförda projekten uppger att de i hög eller 

mycket hög utsträckning tagit fram och dokumenterat kunskaper under 

projektperioden. Dessutom anger 66 % av de genomförda projekten att de i mycket 

hög utsträckning kommer att fortsätta med projektets verksamhet efter 

projektperiodens slut vilket tyder på att verksamheten fungerat väl och genererat 

kunskap för organisationen som kan användas även framöver.  



 

Merparten av slutredovisningarna visar att ett tidigt inkluderande av målgruppen 

som exempelvis referenspersoner eller del av projektgruppen har skapat goda 

förutsättningar för långsiktigt genomförande.  Ett tidigt involverande skapade 

förtroende och möjligheter att anpassa aktiviteter efter målgruppernas behov och 

intressen. Flera aktörer har också uttryckt att det varit en avgörande 

framgångsfaktor. 

Tydliga utmaningar har enligt slutredovisningarna varit den ettåriga projekttiden 

och att få igång nödvändiga samarbeten med externa aktörer. 

Den tidsmässiga omfattningen har för många organisationer inneburit en tidspress 

för såväl rekrytering av personal, som för genomförandet av aktiviteter. 

Rekrytering är tidskrävande processer som inte kan starta förrän ansökningar 

beviljats och som därmed försenat projekten.  

Flertalet organisationer uppger att det varit mer problematiskt än väntat att komma 

i kontakt med externa aktörer. Även de som varit initialt positiva har i vissa fall 

även dragit sig ur under projektet gång vilket haft en negativ inverkan på 

genomförandet.   

 



 

 

Diagrammet nedan visar förändringen över tid vad gäller inkomna ansökningar och 

beviljade statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Sedan Jämställdhetsmyndigheten tog 

över uppdraget med att fördela statsbidrag (2006:390) till jämställdhetsprojekt har 

de tillgängliga medlen varierat. 2018 hade Jämställdhetsmyndigheten 15 miljoner 

kronor att fördela. 2019 var den summan tio miljoner kronor medan sju miljoner 

kronor finns att fördela till jämställdhetsprojekt för 2020. Sedan 

Jämställdhetsmyndigheten tog över uppdraget har antalet ansökningar ökat för 

varje år oberoende av myndighetens tillgängliga medel för fördelning.  

 

 

 

 

 



 

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 2018 skrivit två rapporter om myndighetens 

fördelning av statsbidrag till Jämställdhetsprojekt. I dessa rapporter redovisas även 

en fördelning över vilka jämställdhetspolitiska delmål som projekten främst varit 

inriktade på.  

Rapporten 2018 visar att en betydande majoritet av genomförda 

jämställdhetsprojekt var inriktade på delmål 1, En jämn fördelning av makt och 

inflytande, samt delmål 6, Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.6  

Slutredovisningarna i den rapporten omfattade projekt som genomfördes innan 

delmål 3, Jämställd utbildning och delmål 5, Jämställd hälsa antagits. Rapporten 

2019 visar också att delmål 1, En jämn fördelning av makt och inflytande och 

delmål 6, Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, dominerade.   

Årets rapport visar att fler projekt var inriktade mot delmål 5 Jämställd hälsa, men 

inte något hade delmål 2, Ekonomisk jämställdhet som huvudsakligt syfte.7  

Även årets rapport påvisar en liknande tendens som tidigare vad gäller 

jämställdhetsprojektens inriktningar mot de jämställdhetspolitiska delmålen. Det 

sjätte delmålet, om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, är fortsatt dominant. 

Delmål 5 om jämställd hälsa är dock nytt för årets rapport som ett av de 

huvudsakliga delmålen som jämställdhetsprojekten inriktat sig mot.  

6 Jämställdhetsmyndigheten 2018:4 
7 Jämställdhetsmyndigheten 2019:7



 

 

Utifrån ovan redovisning sammanfattas här Jämställdhetsmyndighetens 

reflektioner: 

• Förordningens syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och män har 

uppnåtts.  

• Organisationerna bedömer att deras jämställdhetsprojekt har nått sina mål 

och resulterat i bestående förändringar för målgrupperna.  

• Spridning av kunskap har varit den primära aktiviteten för majoriteten av 

jämställdhetsprojekten och uppskattas ha nått ut till drygt 315 000 

personer. Allmänheten är huvudsaklig målgrupp. 

• Samtliga jämställdhetspolitiska delmål har berörts av genomförda projekt. 

De inriktningar som användes för utlysningen har haft ett tydligt 

genomslag på inkomna ansökningar och beviljade projekt. Delmål 6, Mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra, dominerar fortsatt projektens fokusområden 

medan delmål 5, Jämställd hälsa, är nytt som ett framträdande 

fokusområde vilket kan bero på att det femte delmålet är ett relativt nytt 

antaget jämställdhetspolitiskt delmål.  

• Geografisk spridning har skapat möjligheter för jämställdhetsprojekt över 

hela landet. En stor andel nationella jämställdhetsprojekt har haft en positiv 

effekt och engagerat en större målgrupp även utanför storstäderna. 

• Den begränsade projekttiden är en utmaning för organisationerna, som 

lyfter behovet av en ökad långsiktighet och längre projektperiod för att 

jämställdhetsprojekten ska kunna genomföras med så hög kvalitet som 

möjligt.  

• Söktrycket på jämställdhetsprojekt har ökat samtidigt som tillgängliga 

medel har varierat. När anslaget minskat har också antalet beviljade 

jämställdhetsprojekt minskat. 



Jämställdhetsmyndigheten ser att utökade anslagsnivåer skulle kunna leda till fler 

beviljade nyskapande projekt med potential att driva utvecklingen framåt på 

jämställdhetspolitikens olika områden. 



 

Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten 

Förordning 2006:390 om statsbidrag till jämställdhetsprojekt 

Jämställdhetsprojekt (2018:4) Jämställdhetsmyndighetens redovisning 2018 enligt 

förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt 

Jämställdhetsprojekt (2019:7) Jämställdhetsmyndighetens redovisning 2019 enligt 

förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt 

Regeringens skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och 

oberoende för civilsamhället (s229 

Socialdepartementet (2017) Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 

3:1 

Wijkström, F, red. (2012) Civilsamhället i samhällskontraktet, en antologi om vad 

som står på spel. European Civil Society Press  



 

Projekt: ”Uppdrag anhörig” 

Bidragets användning: Anhörigas Riksförbund får bidrag för att under perioden 

31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att 

belysa genusaspekter av anhörigskap. Målet är att sammanställa och tillgängliggöra 

kunskap som berör livssituationen för kvinnor i arbetsför ålder som är anhörig till 

en medmänniska som på grund av sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning 

inte klarar vardagen på egen hand. I projektet ska befintlig kunskap på området 

kartläggas och kompletteras med berättelser från djupintervjuer. Detta ska sedan 

ligga till grund för en rapport och en kampanjfilm. Projektets målgrupp är kvinnor i 

arbetsför ålder. Samarbetspartners är Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 

(NKA). 

Belopp:  990 500 SEK 

 

 

Projekt: ”Är du man eller människa?” 

Bidragets användning: Astma- och allergiförbundet får bidrag för att under 

perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte 

är att genomföra en studie för att kartlägga attityder och normer som rör främst 

mäns relation och engagemang inom hälsoområdet. Projektet kommer att samla in 

data från enkäter, djupintervjuer och gruppsamtal genom inbjudningar och 

uppsökande verksamhet. Detta ska ligga till grund för en strategi för ökad 

jämställdhet inom hälsoområdet samt strategier för privatpersoner och 

organisationer som vill öka jämställdheten inom hälsa. Projektets målgrupp är 

personal inom vård/skola/omsorg samt ideellt engagerade inom Astma- och 

allergiförbundet. 

Belopp:  1 402 000 SEK 

 

 

 

 

 



 

Projekt: ”Bryta tystnaden – om jämställdhet, maskulinitet och våld” 

Bidragets användning: Bris får bidrag för att under perioden 15 december 2018 

till 14 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att få fler unga killar att 

känna att det går att prata om saker som är svårt och veta var de kan vända sig för 

att få hjälp. Projektets målgrupp är killar 12–16 år som är i behov av samtalsstöd. 

Projektet ska genomföra kunskapsinhämtning från målgruppen och 

kompetensutveckla kuratorer för att bättre kunna möta målgruppens behov samt 

genomföra en kommunikationskampanj riktad till målgruppen. 

Belopp:  1 050 300 SEK 

 

 

Projekt: ”FATTA jobbet!” 

Bidragets användning: Fatta får bidrag för att under perioden 31 december 2018 

till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att utbilda chefer och 

medarbetare inom offentlig sektor om sexuellt våld, samtycke och 

förändringsarbete på arbetsplatser. Syftet är att bygga en förståelse för 

samtyckeskultur i arbetslivet genom att utveckla ett lättillgängligt utbildnings- och 

informationsmaterial för att utbilda chefer och personal i offentlig sektor i hur de 

själva kan bygga en samtyckeskultur på arbetsplatsen. Projektet kommer att starta 

en utbildarpool som tillsammans med projektledarna kommer att genomföra 70 

utbildningstillfällen. Utbildningen inkluderar interaktiva workshops och konkreta 

verktyg för förändringsarbete mot en samtyckeskultur i arbetslivet. Deltagarna som 

genomgått utbildningen ska ha fått ökade kunskaper om samtycke och 

förändringsarbete på arbetsplatser, genus och normer med fokus på maskulinitet, 

olika typer av maktutövning, spektrumet av våld och sexuellt våld samt om den 

nya samtyckeslagstiftningen. Deltagarna kommer även arbeta med att ta fram en 

långsiktig samtyckesplan för arbetsplatsen, som kommer att följas upp regelbundet. 

Projektet bygger på tidigare erfarenheter kring arbete med samtycke och 

maskulinitetsnormer inom projektet FATTA Samtycke och FATTA MAN. 

Målgruppen i projektet är vuxna över 25 år. 

Belopp:  1 512 404 SEK 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt: ”BP Jämställdhet” 

Bidragets användning: IF Brommapojkarna får bidrag för att under perioden 31 

december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt som syftar till att 

utveckla metoder och arbetssätt för hur föreningen kan arbeta för att bli mer 

ekonomiskt jämställd. Projektet ska kartlägga och synliggöra hur resurser fördelas 

mellan könen vilket inkluderar ekonomiska resurser och sponsring, såväl som spel- 

och plantider samt tillgång till gym och material. Analysarbetet görs i samverkan 

med stiftelsen FairPay och Ethos International. De metoder och arbetssätt som tas 

fram inom projektet kommer att implementeras i föreningens ordinarie 

budgetarbete och utvärderas löpande under projektets gång. Resultatet av projektet 

är en metodhandbok för hur idrottsföreningar kan arbeta för att uppnå en högre 

grad av ekonomisk jämställdhet. Handboken kommer spridas till relevanta aktörer. 

Belopp:  702 000 SEK 

 

 

Projekt: ”Avstressad – Jämställd psykisk hälsa” 

Bidragets användning: Interfem får bidrag för att under perioden 31 december 

2018 till 30 december 2019 arbeta med projektet vars syfte är kartlägga hur sexism 

och rasism påverkar upplevelsen av stressrelaterad psykisk ohälsa. Projektet ska 

verka för att öka deltagarnas medvetenhet om hur rasism och sexism bidrar till 

stress och psykisk ohälsa och sprida informationen till relevanta aktörer. Målet 

med projektet är att skapa nätverk och basgrupper (stödverksamhet) för att 

organisera målgruppen och inhämta kunskap, verktyg och strategier för att hantera 

och förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa som orsakas av sexism och rasism. 

Nätverksträffar ska genomföras på tre olika fokusområden 

• arbets- och prestationsrelaterad stress, utmattning och psykisk ohälsa, 

• stressrelaterad psykisk ohälsa i relation till offentliga rum och 

• stressrelaterad till strävan efter tillhörighet, gemenskap och acceptans. 

Nätverksträffarna genomförs lokalt i Stockholm, Göteborg och Umeå. Målgruppen 

är unga kvinnor och transpersoner mellan 13–25 år som rasifieras och lider av 

stressrelaterad psykisk ohälsa. Erfarenheterna från projektet kommer samlas i en 

serie av tre metodhandböcker som samlar kunskap och verktyg för att förebygga 

stressrelaterad psykisk ohälsa som orsakas av sexism och rasism. Materialet tas 

fram tillsammans med målgruppen och kommer finnas tillgängligt digitalt på 

föreningens webbplats. 

Belopp:  876 000 SEK 

 



 

Projekt: ”BIBPSY” 

Bidragets användning: Kvinnlig Prioritet får bidrag för att under perioden 31 

december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att arbeta 

med biblioterapi, även litteraturterapi, som verktyg för ökat välmående för 

personer som lever med psykisk ohälsa. Primär målgrupp är unga kvinnor i psykisk 

ohälsa mellan 18–24 år. Sekundär målgrupp är organisationer som bedriver olika 

former av stödverksamhet. Projektet ska bidra med att fördjupa kunskaperna om 

biblioterapi som ett verktyg för att förebygga psykisk ohälsa samt sprida kunskap 

om metoden till andra stödorganisationer och andra relevanta aktörer. Projektet ska 

genomföra målgruppsanpassade biblioterapeutiska sessioner där ett 50-tal personer 

ur målgruppen genom läsning av utvald litteratur, erbjuds nya insikter och ökad 

förståelse för sig själv och andra. Syftet är främja välmående och det personliga 

växandet genom reflektion och samtal kopplade till psykisk ohälsa under varje 

biblioterapisession. Projektet kommer tillsätta en referensgrupp bestående av bland 

annat pedagog, läkare, psykolog, behandlingshemsassistenter, socionom, läkare, 

litteraturvetare och marknadschef. Projektet är lokalt och genomförs i Göteborg 

med omnejd. Samverkanspartners i projektet är Forum Skills och Tjejjouren Väst. 

Belopp:  662 000 SEK 

 

 

Projekt: ”Policy på riktigt” 

Bidragets användning: Malmö mot Diskriminering får bidrag för att under 

perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte 

är att levandegöra diskrimineringslagstiftningens krav på riktlinjer och rutiner mot 

sexuella trakasserier, genom processledning av 5–10 samarbetsorganisationer från 

föreningslivet och kultur- och fritidssektorn. Med utgångspunkt i 

diskrimineringslagens tredje kapitel om aktiva åtgärder ska Malmö mot 

Diskriminerings processledare leda interna processer huvudsakligen genom 

workshops, handledning och regelbundna avstämningar med deltagande 

organisationer. Dessa insatser ska resultera i väl förankrade policydokument som 

varje organisation förvaltar vidare efter projekttidens slut. De deltagande 

organisationerna och Malmö mot Diskriminering ska sedan göra sina erfarenheter 

och arbetssätt kända och tillgängliga på regionalt och nationellt plan, genom 

etablerade nätverk och andra intressenter. Verksamheten ska ske inom Malmö mot 

Diskriminerings upptagningsområde, bestående av 18 kommuner i sydöstra Skåne. 

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, Tillgänglighetsgruppen, Hassela 

Helpline och Handikappidrottens samarbetsorganisation är samarbetspartners i 

projektet. 

Belopp:  395 750 SEK 



 

Projekt: ”Mensmegafonen” 

Bidragets användning: MENSEN får bidrag för att under perioden 31 december 

2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att fler barn och 

unga ska få ökad kunskap och förståelse om både fysiologiska processer och 

sociokulturella normer kring mens. Projektet är ett fortsättningsprojekt som ska 

möjliggöra för fler att få utbildning, utbilda mensinformatörer samt vidareutveckla 

och utvärdera framtagna utbildningsmetoder. Projektet genomförs i samverkan 

med skolor i Stockholms, Uppsala och Västra Götalands län samt analys- och 

strategiföretaget Kontigo. 

Belopp:  802 000 SEK 

 

Projekt: ”Bálges” 

Bidragets användning: Niejda får bidrag för att under perioden 31 december 2018 

till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är översätta ett 

metodmaterial för terapeutiskt skrivande, som är framtaget av Write Your Self, till 

samiska språk. Write Your Selfs skrivmetodik startade som ett skrivarprogram för 

kvinnor, tjejer och transpersoner med erfarenhet av våld. Metoden syftar till att ge 

röst, val och egenmakt tillbaka till den som skriver. Huvudmålgrupp är kvinnor och 

tjejer som upplevt våld, och en bredare målgrupp är människor som upplevt olika 

typer av trauma och svårigheter. Syftet med projektet är att översätta 

metodmaterialet till samiska språk för att ge samisktalande en möjlighet att stärka 

sina röster, berätta sina berättelser, och bearbeta sina trauman genom skrivande: på 

det språk som de väljer. Föreningen ska genom projektet utbilda och certifiera sex 

vägledare inom metoden som därefter kommer anordna fysiska och digitala kurser 

och workshops för medlemmar inom föreningen. Projektet möjliggör att fler röster 

och berättelser får ta plats och bidrar på så vis till ökad makt och inflytande både 

inom den samiska kulturen och i andra kulturella kontexter. Projektet ska även 

inom ramen för projektet sprida metoden till andra relevanta aktörer i Sápmi. 

Projektet är nationellt. Samverkanspartners i projektet är Stockholms stift, som en 

del av utvecklingsarbetet kring samiskt kyrkoliv. 

Belopp:  826 000 SEK 

 

 

 

 

 



 

Projekt: ”Ett näringsliv fritt från trafficking” 

Bidragets användning: RealStars får bidrag för att under perioden 31 december 

2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att bidra till att 

förebygga mäns våld mot kvinnor kopplat till prostitution och människohandel. 

Projektet ska arbeta med kompetens- och kommunikationsinsatser med tre 

huvudsakliga målgrupper: massagesalonger, stora bolag samt hotell och andra 

aktörer inom besöksnäringen. Projektet ska utveckla en märkning och 

utbildningsfilm för massagesalonger, uppdatera stödmaterial och genomföra 

informations- och kompetensinsatser för besöksnäringen samt genomföra en studie 

och ta fram informationsmaterial inför riskanalyser och policyframtagning för stora 

bolag. Projektet ska genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö i samverkan 

med hotell och partnerskap inom besöksnäringen, polis och offentliga aktörer. 

Belopp:  1 468 625 SEK 

 

Projekt: ”Metoder för transinkluderande jämställdhetsarbete (MTJ)” 

Bidragets användning: RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter, får bidrag för att under perioden 31 

december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att 

offentliga aktörer som arbetar med jämställdhetsfrågor har tillgång till 

transinkluderande metoder för jämställdhetsarbete i syfte att nå ett jämställt 

samhälle där alla människor, oavsett kön, har samma rättigheter, möjligheter och 

livsvillkor. Projektets målgrupp är offentliga aktörer med uppdrag att arbeta med 

jämställdhet. Projektet ska arbeta med att inventera potentiella hinder samt 

utveckla transinkluderande metoder för systematiskt jämställdhetsarbete 

tillsammans med målgruppen samt sprida hinder och metoder till målgruppen och 

till andra intresserade aktörer. Projektet omfattar inventering samt problemanalys, 

utveckling av metoder tillsammans med målgruppen, kvalitetssäkrande 

referensläsning av extern expertis, lansering av metoder genom fyra externa 

spridningsseminarier samt spridning internt inom RFSL. Projektet är nationellt och 

aktiviteter ska genomföras i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Projektet ska 

samarbeta med en rad olika offentliga aktörer och verksamheter med uppdrag att 

arbeta med jämställdhets- och/eller transfrågor. 

Belopp:  1 252 310 SEK 

 

 

 

 



Projekt: ”Rocka mina rättigheter: Jämställd sexuell hälsa” 

Bidragets användning: RFSU Malmö får bidrag för att under perioden 31 

december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få jämställd och god sexuell 

och reproduktiv hälsa och möjlighet att bestämma över sin egen kropp, sexualitet 

och reproduktion. Projektets primära målgrupp är personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och sekundär målgrupp är yrkesverksamma inom LSS. 

Projektet ska leda till ökad kunskap och verktyg för både personer med 

intellektuell funktionsnedsättning och yrkesverksamma som möter målgruppen. 

Projektets aktiviteter innefattar utbildning och handledning av personer med 

intellektuell funktionsnedsättning samt yrkesverksamma inom LSS. Projektet 

genomförs i samarbete med föreningen Grunden Malmö samt LSS-verksamheterna 

i Eslöv, Helsingborg, Malmö och Sölvesborg. Ansökan beviljas inom bidragets 

särskilda prioritering pojkar, män och jämställdhet. 

Belopp:  1 155 723 SEK 

 

Projekt: ”Idrotten mot sexköp” 

Bidragets användning: Stiftelsen 1000 Möjligheter får bidrag för att under 

perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med projektet vars syfte 

är att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster. Projektet ska ta fram och 

använda sig av en samtalsmetod som inkluderar verktyg för att bemöta och samtala 

kring vanliga påståenden och myter kring prostitution samt ta fram riktlinjer om 

sexköp som tar tydlig ställning mot prostitution inom idrottsrörelsen. Detta ska ske 

genom att stiftelsen utbildar ledare i fem idrottsföreningar i att samtala om 

prostitution och pornografi med killar mellan 15–19 år samt att tillsammans med 

deltagarna tar fram riktlinjer för föreningslivet om vad som gäller om sexköp kring 

läger, turneringar, evenemang samt vid resor tas fram och implementeras i 

verksamheterna. Huvudsaklig målgrupp för projektet är unga idrottsutövande killar 

i åldern 15–19 år. Resultatet av projektet kommer presenteras på en konferens och 

även spridas digitalt på organisationens webbplats samt andra relevanta aktörer 

inom föreningslivet. Verksamheten kommer genomföras i idrottsföreningar i 

Stockholms län, Uppsala och Södermanlands län. Samverkansparters i projektet är 

Tensta basket. 

Belopp:  907 208 SEK 

 

 

 



Projekt: ”Integrera jämställdhet i befintliga ledningsstrukturer” 

Bidragets användning: Stiftelsen TEM får bidrag för att under perioden 17 

december 2018 till 16 augusti 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att 

underlätta verksamheters systematisering och implementering av 

jämställdhetsaspekter, exempelvis arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor i 

sina befintliga ledningssystem för att lyfta frågornas ställning i verksamheten och 

därmed skapa ett mer effektivt arbete för mer jämställda villkor och lika ersättning 

för kvinnor och män. Målgruppen är organisationer och företag med befintliga 

ledningssystem. Ett 20-tal organisationer ska delta i projektet. Projektet genomförs 

genom teoretisk granskning, workshops och seminarium. Projektet genomförs i 

Malmö med omnejd. 

Belopp:  94 800 SEK 

 

Projekt: ” En jämställd sexualundervisning” 

Bidragets användning: Sveriges Kvinnolobby får bidrag för att under perioden 31 

december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att ta 

fram riktlinjer och en vägledning för hur en mer jämställd sex- och 

samlevnadsundervisning kan utformas samt en vägledning och checklista till lärare 

som undervisar i sex- och samlevnad. Målet är att stödja lärare, rektorer, 

skolpedagoger och kuratorer i att förbättra sexualundervisningen, så att flickor och 

tjejer, pojkar och killar får tillgång till en sexualundervisning baserad på kunskap 

om jämställdhet och som utgår ifrån ett våldsförebyggande perspektiv. Projektet 

ska genom riktlinjerna och vägledningen bidra till en förbättrad sexualundervisning 

och är således ett viktigt verktyg för att främja jämställdhet och motverka sexuellt 

våld och övergrepp. Vägledningen kommer huvudsakligen spridas digitalt, men 

även tryckas i en mindre upplaga. Lärare, skolpedagoger, skolsköterskor, kuratorer 

och rektorer kommer att delta i en referensgrupp för projektet, och vara delaktiga i 

framtagandet av vägledning och riktlinjer. Projektet ska anordna 

kunskapsinhämtande seminarier och genomföra rundabordssamtal med relevanta 

aktörer såsom Skolverket och Skolinspektionen. Målgruppen för projektet är lärare, 

rektorer och kuratorer på grundskole- och gymnasienivå. Materialet kommer 

spridas till skolor i hela landet och lanseras på Skolforum i Stockholm. 

Samverkanspartners i projektet är ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer 

och tjejjourer i Sverige. 

Belopp:  722 000 SEK 

 





http://www.jämställdhetsmyndigheten.se/

