
 



 

 









 

 

Jämställdhetsmyndigheten ska i enlighet med sitt kärnuppdrag (2017:937) bidra till 

en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av 

jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsmyndigheten ska därutöver fördela statsbidrag 

där myndigheten har ett sådant uppdrag, i syfte att bistå regeringen i 

jämställdhetspolitiska frågor.  

Jämställdhetsmyndigheten prövar frågor om statsbidrag enligt två förordningar, 

varvid denna rapport utgår ifrån att lämna en samlad redogörelse för vad fördelade 

statsbidrag enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors 

organisering använts till och en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande 

till förordningens syfte.  

 

Förordningen (2005:1089) uppger ett tredelat syfte för vilka 

Jämställdhetsmyndigheten ska pröva frågor om statsbidrag. Statsbidrag för 

kvinnors organisering ska stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar, 

främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och samhällslivet samt 

möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.  

Förordningen ger Jämställdhetsmyndigheten möjlighet att fördela statsbidrag för 

kvinnors organisering som organisationsbidrag, etableringsbidrag och 

verksamhetsbidrag. För såväl organisationsbidraget som etableringsbidraget får 

detta enbart lämnas till kvinnoorganisationer, medan verksamhetsbidrag även får 

ges till stiftelser utöver kvinnoorganisationer.  



För varje bidragsform i förordningen finns särskilda rekvisit som utgör villkoren 

för Jämställdhetsmyndighetens fördelning av statsbidraget. Dessa framgår i bilaga 

1. Anslaget för statsbidrag för kvinnors organisering har inte utökats sedan 2010 

och uppgår till 28 163 000 kronor i löpande priser, vilket i praktiken betyder 

minskade anslag i fasta priser.1 Merparten av dessa medel fördelas som 

organisations- och etableringsbidrag. 

 

Organisations- och etableringsbidrag är generella bidrag och inkomna ansökningar 

för dessa bidrag beviljas om sökande organisation uppfyller förordningens villkor. 

I fördelningen av organisations- och etableringsbidrag används en 

fördelningsnyckel som består av ett grundbelopp, ett basbelopp som justeras efter 

sökande organisations medlemsantal, samt ett belopp som baseras på 

verksamhetens omfattning. Fördelningsnyckeln har varit föremål för justering till 

följd av det ökade antalet inkomna ansökningar till Jämställdhetsmyndigheten.  

Verksamhetsbidraget är däremot ett riktat bidrag och inkomna ansökningar bedöms 

i konkurrens med varandra, vilket innebär att enbart de ansökningar som uppfyller 

villkoren samt bedöms vara av högst kvalitet enligt myndighetens bedömningsmall 

beviljas verksamhetsbidrag.   

 

Civilsamhället har sedan lång tid tillbaka en central roll i det svenska samhället och 

är en förlängning av de traditionella folkrörelserna.2 Idag beskrivs civilsamhället 

som en självständig röstbärare, opinionsbildare och demokratiskola utöver att 

aktivt bidra till välfärden. Statsbidrag till civilsamhället är en betydande del av den 

finansiering som möjliggör deras verksamheter.3  

Organisations- och etableringsbidrag är generella bidrag som stödjer civilsamhället 

för vad de är och inte för vad de gör. Det innebär att de generella bidragen används 

till den ordinarie verksamheten utan krav om särskilda aktiviteter eller 

motprestationer.   

1 Nyberg Anita (2019) Anslag till kvinnoorganisationer och särskilda jämställdhetsåtgärder i statens 

budget 1980-talet–2018, Underlagsrapport till Jämställdhetsmyndigheten 

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

European Civil Society Press  
3 SOU 2016:13. Palett för ett stärkt civilsamhälle. Betänkande av Utredningen för ett stärkt 

civilsamhälle.



Verksamhetsbidraget är däremot ett riktat bidrag där en viss aktivitet eller 

verksamhet är i fokus för fördelningen av bidraget.4 

 

 

Frågeställningarna i rapporten är en direkt spegling av frågorna i myndighetens 

blankett för slutredovisning i syfte att ge en samlad redogörelse för vad 

statsbidraget använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i 

förhållande till bidragens syfte. 

Frågeställningarna är både kvantitativa och kvalitativa och här nedan uppdelade 

mellan generella bidrag och riktat bidrag. Organisations- och etableringsbidraget 

fördelas enligt gemensamma villkor och principer medan verksamhetsbidraget har 

en särprägel och finansierar andra former av verksamheter.  

 

1. Vilka organisationer har mottagit organisations- och etableringsbidrag 

under den fastslagna tidsperiod som rapporten förhåller sig efter? 

2. Hur såg fördelningen ut mellan riksintresse och riksomfattande verksamhet 

som ändamål ut i fördelningen av organisations- och etableringsbidrag?  

3. Hur såg den geografiska spridningen ut i fördelningen av organisations- 

och etableringsbidrag? 

 

1. Har organisations- och etableringsbidraget medverkat till att stödja 

kvinnors organisering i egna sammanslutningar? 

2. Har organisations- och etableringsbidraget medverkat till att främja 

kvinnors deltagande i den demokratiska processen och samhällslivet? 

3. Har organisations- och etableringsbidraget medverkat till att möjliggöra för 

kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav? 

 

1. Vilka organisationer har mottagit verksamhetsbidrag under den fastslagna 

tidsperiod som rapporten förhåller sig efter? 

4 DS 2018:13. Långsiktigt stöd till det civila samhället. Departementsskrivelse Kulturdepartementet 



2. Hur såg fördelningen ut mellan riksintresse och internationellt utbyte som 

ändamål ut i fördelningen av organisations- och etableringsbidrag?  

3. Hur såg den geografiska spridningen ut i fördelningen av 

verksamhetsbidrag? 

1. Har verksamhetsbidraget medverkat till att stödja kvinnors organisering i 

egna sammanslutningar? 

2. Har verksamhetsbidraget medverkat till att främja kvinnors deltagande i 

den demokratiska processen och samhällslivet? 

3. Har verksamhetsbidraget medverkat till att möjliggöra för kvinnor att 

bevaka sina rättigheter och driva sina krav? 

 

 

Rapporten utgörs till största del av inkomna slutredovisningar som består av 

organisationernas egna bedömningar av bidragens genomförande och betydelse. De 

redovisar vad pengarna har använts till, huvudsakliga aktiviteter och utfall. För den 

kvantitativa redogörelsen används Jämställdhetsmyndighetens egen statistik. För 

att besvara de kvalitativa frågeställningarna används en kvalitativ innehållsanalys. 

Rapporten kan dock enbart redogöra för övergripande slutsatser.  

 

Årets rapport om statsbidrag för kvinnors organisering har sin utgångspunkt i 

utlysningen av organisations- och etableringsbidrag som Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) genomförde 2017 och vars bidrag 

slutredovisades till Jämställdhetsmyndigheten under 2019.  

För redovisningen av verksamhetsbidrag är det Jämställdhetsmyndighetens 

utlysning 2018 som ligger till grund för rapporten och de slutredovisningar som 

inkommit till myndigheten i början av 2020.  

Sammantaget baseras rapporten om kvinnors organisering på 64 slutredovisade 

organisationsbidrag och fyra slutredovisade etableringsbidrag ifrån utlysningen 

2017, samt sju slutredovisade verksamhetsbidrag från utlysningen 2018.  



 

 

 

Denna del av rapporten redovisar organisationsbidrag som beviljades av 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2017.  

22 190 329 kronor fördelades till 64 organisationer och som inkommit med sina 

slutredovisningar till Jämställdhetsmyndigheten. 

 

 

Diagrammet nedan visar hur stor spridningen är mellan summorna i de beviljade 

bidragen. I fördelningen av organisationsbidragen används en fördelningsnyckel 

som består av ett grundbelopp, ett basbelopp som justeras efter sökande 

organisations medlemsantal, samt ett belopp som baseras på verksamhetens 

omfattning det senast avslutade kalenderåret. 



 



 



 

Enligt förordningen (2005:1089) ska sökande organisationer antingen ha en 

riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län eller bedriva 

en verksamhet av riksintresse. Vid utlysningen definierades riksintresse i enlighet 

med regeringens proposition5 och tidigare beslut av MUCF, som antingen:  

1. att organisationen verkar för en nationell minoritet eller andra grupper 

bildade på etnisk grund eller; 

2. att organisationen verkar för personer med funktionsnedsättning  

Detta alternativa rekvisit i förordningen kan anses vara det primära ändamålet för 

organisationsbidraget och ger en första indikation om vad bidraget används till. Av 

diagrammet nedan framgår fördelningen mellan ändamålen för de beviljade 

organisationsbidragen. 

Som diagrammet visar har en stor majoritet av organisationerna beviljats 

organisationsbidrag för att de bedriver en ordinarie verksamhet i minst fem län och 

därmed anses vara riksomfattande. Enbart en organisation beviljades 

organisationsbidrag för att de bedriver en verksamhet av riksintresse som verkar 

för personer med funktionsnedsättning och fyra organisationer för att de verkar för 

en nationell minoritet eller andra grupper bildade på etnisk grund. Fyra 

organisationer angav i ansökan att de arbetar både som en riksomfattande 

organisation och med något av alternativen som riksintresse beviljades även 

organisationsbidrag.  

5 Regeringens proposition 2005/06:4 Statligt stöd för kvinnors organisering 



 

En klar majoritet av organisationerna som beviljats organisationsbidrag har sitt 

huvudsäte i Stockholms län. Övriga landet och då främst norra Sverige är kraftigt 

underrepresenterat. Men eftersom en majoritet av organisationerna är 

riksomfattande och har verksamhet i minst fem län, kan bilden av den geografiska 

spridningen förändras. Det finns dock inga garantier för att förordningens syfte 

införlivas i hela landet.   

 

I redovisningen av etableringsbidraget används också data framtagen av 

slutredovisningar för de bidrag som beviljades av Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor, MUCF, i utlysningen 2017. Fyra etableringsbidrag som 

tillsammans omfattar 749 770 kr ingår i slutredovisningarna till 

Jämställdhetsmyndigheten.  

 

Diagrammet nedan visar att spridningen mellan beviljade etableringsbidrag inte är 

lika omfattande som för organisationsbidrag.  Orsaken är att etableringsbidrag ges 

till relativt nystartade organisationer vars medlemsantal och omfattning av 

verksamhet ligger på en likartad nivå. För etableringsbidrag används samma 

fördelningsnyckel som för organisationsbidrag.  



 

 

Förordningens alternativa rekvisit att en organisation antingen ska vara 

riksomfattande med ordinarie verksamhet i minst fem län eller bedriva en 

verksamhet av riksintresse, gäller även för etableringsbidraget. 

Samtliga etableringsbidrag som slutredovisats till Jämställdhetsmyndigheten har 

ansökt som riksomfattande organisationer, ingen bedrev någon verksamhet som var 

av riksintresse. 

 

 

Den geografiska spridningen för beviljade etableringsbidrag är densamma som för 

organisationsbidrag. Av de fyra beviljade bidragen har samtliga organisationer sitt 

huvudsakliga säte i befolkningstäta län, varav hälften av dessa i Stockholm, vilket 

framgår av diagrammet nedan. 

 

 

Då etableringsbidrag enbart får lämnas under högst tre år är den bakomliggande 

förståelsen att dessa organisationer därefter kan ansöka om organisationsbidrag.  



 

Vid Jämställdhetsmyndighetens utlysning av verksamhetsbidrag 2018 beviljades 

sju ansökningar av de 36 ansökningar som kom in. Summorna varierade i storlek 

och totalt beviljades projekt till ett värde av 3 926 000 kr.  

 

 

Verksamhetsbidraget är däremot ett riktat bidrag och inkomna ansökningar bedöms 

i konkurrens med varandra, vilket innebär att enbart de ansökningar som uppfyller 

villkoren samt bedöms vara av högst kvalitet enligt myndighetens bedömningsmall 

beviljas verksamhetsbidrag.   

Den totala summan för samtliga inkomna ansökningar uppgick till 21 022 896 

kronor. 3 926 000 kronor fördelades till sju projekt.   

 

 

 

 

I ansökan om verksamhetsbidrag anger organisationerna vilket ändamål 

verksamhetsbidraget ska användas till. Antingen för att engagera kvinnor för ett 

ändamål som har riksintresse eller ett internationellt utbyte mellan kvinnor. 

Samtliga beviljade ansökningar skulle engagera kvinnor för ett ändamål som hade 

riksintresse.  

Till skillnad ifrån organisations- och etableringsbidraget används ingen på förhand 

bestämd definition av riksintresse. Eftersom verksamhetsbidraget är ett 

konkurrensutsatt bidrag är det i utredningen av varje enskild ansökan som den 

typen av bedömning genomförs.  

 



 

Även för verksamhetsbidraget är den geografiska spridningen av bidragsmottagare 

koncentrerad till befolkningstäta regioner. Av de sju organisationer som beviljades 

verksamhetsbidrag 2018 har fem sitt huvudsakliga säte i Stockholmsregionen, en i 

Västra Götaland och en i Västerbotten.  



 

 

 

För att kunna besvara rapportens frågeställning om bidragets effekter i förhållande 

till förordningens syfte inleds detta avsnitt med en redogörelse över vilka 

huvudsakliga aktiviteter som bidraget använts till. Eftersom organisations- och 

etableringsbidraget båda är generella bidrag och slutredovisningarna vittnar om 

likartade aktiviteter, kommer dessa att inledningsvis redogöras gemensamt i detta 

avsnitt. Verksamhetsbidraget, som är ett riktat bidrag och som beviljas i syfte att 

finansiera särskilda insatser redogörs för separat. 

 

 

Gemensamt för samtliga beviljade organisations- och etableringsbidrag är att 

bidragsårets aktiviteter i huvudsak har riktats mot egna medlemmar. Aktiviteterna 

skiljer sig åt, men består till största del av att möjliggöra fysiska träffar, att anordna 

föreläsningar, kompetensutveckling och insatser för rekrytering av nya 

medlemmar. Flera organisationer beskriver att statsbidraget gjort det möjligt att 

stimulera ett fortsatt engagemang inom den egna organisationen, vilket också leder 

till en ökad grad av utåtriktad verksamhet.  

Aktiviteter som riktar sig mot de egna medlemmarna är i många fall inriktade på 

att tilltala medlemmarnas engagemang genom att erbjuda verksamheter att samlas 

kring. Medlemmar i fokus innefattar såväl medlemsaktiviteter i syfte att främja 

organisationens budskap som aktiviteter om medlemmarnas hälsa och välmående. 

Av slutredovisningarna framkommer vilken eller vilka de huvudsakliga 

målgrupperna för bidraget har varit. Det rör sig om de huvudsakliga målgrupperna 

för bidragsårets aktiviteter där fler än ett svarsalternativ var möjligt att ange. Av de 

totalt 68 organisations- och etableringsbidrag angav alla utom en att de egna 

medlemmarna var en av deras huvudsakliga målgrupper för deras aktiviteter.  



 

En av organisationernas vanligaste aktiviteter 2018 var olika former av 

opinionsbildning i syfte att påverka den allmänna opinionen såväl lokalt som 

nationellt. Flera av organisationerna som slutredovisat organisations- och 

etableringsbidrag kunde finansiera sin egen tidskrift och fördela resurser för att 

delta i debatter i andra medier. 2018 var ett valår vilket kan ha påverkat vilka 

aktiviteter som prioriterades och genomfördes. Flera organisationer deltog i och 

arrangerade seminarier och debatter i Almedalen, men bjöd även in lokala och 

nationella beslutsfattare till öppna möten och panelsamtal, skrev debattartiklar och 

jobbade med annan informationsspridning.   

Av de 68 beviljade organisations- och etableringsbidrag uppgav 55 av 

organisationerna att allmänheten var en av deras huvudsakliga målgrupper och 42 

uppgav att beslutsfattare, politiker och högre tjänstemän var en av deras 

huvudsakliga målgrupper.  

 

Den tredje kategorin av aktiviteter som återkommer i en majoritet av 

slutredovisade organisations- och etableringsbidrag är olika former av 

utvecklingsarbete inom den egna organisationen. Det gav dem bland annat 

möjlighet att anställa någon inom organisationen, ta fram eller vidareutveckla 

organisationens hemsida eller andra insatser som förbättrar organisationens 

infrastruktur. Organisationer som har en eller flera anställda beskriver att de kunnat 

bedriva ett strukturerat arbete och lättare kunnat säkerställa sitt deltagande och 

närvaro i samhället.  

 

De sju beviljade verksamhetsbidragen har under projektperioden bedrivit en rad 

olika projekt med varierade aktiviteter och verksamheter. Följande avsnitt kommer 

att redogöra för ett flertal faktorer som bedöms ha en påverkan på statsbidragets 

effekter på förordningens syften.  

 

En sammanfattning av samtliga verksamhetsbidrag vars slutredovisningar 

inkommit till Jämställdhetsmyndigheten presenteras i bilaga 2. Sammanställningen 

av genomförda aktiviteter framgår av diagrammet nedan och visar att aktiviteter 

som produktion eller publicering av olika former av information, seminarier och 

workshops samt erfarenhetsutbyte och studiebesök är de främst genomförda 

aktiviteterna. 



 

 

 

 

De aktiviteter som genomförts under projektperioden har totalt nått 130 844 

personer och organisationerna har angett allmänheten och sina egna medlemmar 

som de främsta målgrupperna för projekten. Av det totala antalet personer som 

nåtts av verksamhetsbidragen är kvinnor den främsta gruppen i de fall där 

organisationerna angett kön i slutredovisningarna.  

 

Verksamhetsbidragens målsättningar varierar, vilket framgår mer detaljerat i den 

sammanfattning som presenteras i bilaga 2. Gemensamt för ett flertal 

organisationer har varit att skapa förutsättningar för utbildning till sina främsta 

målgrupper och i slutredovisningarna framgår att organisationerna tagit fram eller 

vidareutvecklat nya former för utbildning för sina främsta målgrupper. Metoderna 

för utbildning varierar men består bland annat av mentorskap för egna medlemmar, 

för nya målgrupper och för andra civilsamhällesorganisationer.  



Av de slutredovisade verksamhetsbidragen uppger en majoritet att de uppnått 

samtliga mål de hade inför projektperioden. Ett fåtal organisationer har uppgett att 

de istället uppnått andra mål med verksamhetsbidraget.   

 

 

Genom att utgå ifrån genomförda aktiviteter, deras utfall och vad organisationerna 

själva uppger i frågor kopplade till bidragets tredelade syfte, kan vissa generella 

slutsatser dras på aggregerad nivå. Bidragets tredelade syfte kommer att redovisas 

separat för att enklare kunna urskilja var organisationernas aktiviteter haft starkast 

påverkan och vilka tendenser som tydligast framträder. Samtliga bidragsformer 

kommer även att redovisas separat, till skillnad från avsnittet ovan där 

organisations- och etableringsbidrag redovisades gemensamt i egenskap av 

generella bidrag.  

 

Av slutredovisningarna framkommer att organisationsbidraget utgjort en betydande 

grund och förutsättning för fortsatt organisering och verksamhet. Flera 

organisationer menar att de inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet utan detta 

och organisationer som tidigare inte fått organisationsbidrag, pekar på en väsentlig 

förändring i graden av verksamhet och genomförda aktiviteter. Med hjälp av 

organisationsbidraget har de kunnat fokusera på de frågor som de är organiserade 

för och med en ekonomisk trygghet som garanterar att den organisatoriska 

infrastrukturen är stabil under verksamhetsåret.  

En betydande majoritet av organisationerna som mottagit organisationsbidrag 

saknar finansiering utöver medlemsavgifter och är därmed beroende av ett årligt 

organisationsbidrag. Med generella bidrag, som bland annat organisationsbidrag, 

menar organisationerna att de själva kan fördela och prioritera kostnader under året 

för att bedriva en verksamhet som ligger i linje med organisationens kompetens 

och expertis inom särskilda områden.  

Flera organisationer har även använt bidraget för att ingå samarbeten med 

angränsande organisationer i syfte att nå ut bättre med sina budskap. Av 

slutredovisningarna framkommer det att såväl #metoo-rörelsen som de allmänna 

val som hölls under bidragsåret har varit en bidragande extern faktor till de 

aktiviteter som genomförts och det engagemang som uppmätts.  



 

En mängd variabler kan i detta avseende påverka utfallet, men flera organisationer 

uppger i sina slutredovisningar att bidraget använts till att skapa plattformar där 

kvinnor dels lär sig de demokratiska processer som underblåser föreningslivet, dels 

kunnat erbjuda ett nätverk för ett ökat deltagande även utanför den egna 

organisationen.  

Med en ökad medlemsbas för Sveriges kvinnoorganisationer tar allt fler del av den 

demokratiskola som civilsamhället är. Flera organisationer menar dessutom att 

organisationsbidraget möjliggjort en geografisk expansion av sina verksamheter 

och att flera regionala och lokala förbund startats upp, vilket resulterat i att det inte 

enbart är i befolkningstäta områden som nya medlemmar rekryteras. 

Eftersom många aktiviteter som genomfördes under bidragsåret också var präglade 

av de allmänna val som hölls, är det möjligt att anta att kvinnoorganisationerna och 

deras medlemmar fick en större delaktighet i den politiska debatten som en effekt 

av organisationsbidraget.  

Av utfallet att döma har flera organisationers aktiviteter inneburit 

utbildningsinsatser med intern eller extern kompetens inom flera områden, bland 

annat ledarskap vilket ökat benägenheten att kandidera till förtroendeuppdrag inom 

den egna organisationen. Parallellt med utbildningsinsatser har bidraget även 

använts till informationsspridning som resulterat i ett stort intresse för både 

politiska frågor och för den demokratiska processen.  

 

 

Organisationerna menar att organisationsbidraget inneburit en ekonomisk trygghet 

som säkrat finansieringen av den ordinarie verksamheten men att de också kunnat 

expandera för att driva sina frågor med ökad intensitet och större genomslag. 

En annan tydlig tendens är att egna medlemmar erbjudits vidareutbildning inom de 

frågor som organisationen driver, samt att aktiviteter som syftar till att sprida 

organisationens frågor till andra än de egna medlemmarna, kunnat genomföras med 

stöd av organisationsbidraget. 

Utfallet av organisationsbidraget har i flera avseenden underblåst en starkare 

gräsrotsrörelse där lokala förbund tagit del av bidraget och i högre utsträckning 

kunnat engagera medlemmar på lokal nivå. Organisationernas styrelser på nationell 

nivå har kunnat fungera som stöd medan aktiviteterna genomförts av medlemmar 

på lokal nivå i syfte att stärka varje del av organisationen och dra nytta av det 

engagemang som även finns utanför de befolkningstäta områdena. Flera 

organisationer beskriver även hur möjligheten att finansiera varaktiga lokaler har 

inneburit förnyade möjligheter att driva frågor tillsammans 



Nedan följer en sammanställning av hur organisationerna själva uppskattar 

bidragets relevans i förhållande till förordningens syfte. Organisationerna uppgav 

detta i slutredovisningen med en skala 1 – 5, där 1 betyder ”i mycket liten 

utsträckning” och 5 betyder ”i mycket hög utsträckning”.  

 

 

 



 

 

Av de fyra slutredovisade etableringsbidragen står det klart att bidraget varit 

avgörande för organisationernas fortsatta förmåga att bedriva en bestående 

verksamhet. Etableringsbidraget har kunnat erbjuda en ekonomisk stabilitet som 

gjort det möjligt för organisationerna att bygga upp en struktur och inte enbart vara 

beroende av ideella krafter och internt engagemang.  

Etableringsbidraget har även gjort det möjligt för organisationerna att starta lokala 

verksamheter och rekrytera fler medlemmar med hjälp av bland annat föreläsningar 

och sociala aktiviteter som finansierats av etableringsbidraget. Sammanfattningsvis 

beskrivs etableringsbidraget som avgörande för att organisationerna kunnat växa 

och fortsätta bedriva verksamhet inom sina frågor utan att förlita sig enbart på 

ideellt engagemang.  

.  

Med etableringsbidraget har organisationerna kunnat erbjuda sina medlemmar 

aktiviteter som möjliggjort ett ökat deltagande inom olika verksamhetsområden. 

Med enbart fyra slutredovisade etableringsbidrag är det svårt att precisera 

effekterna av kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i 

samhällslivet. Det går däremot att se ett liknande mönster som för 

organisationsbidraget, där organisationerna uppger att fler medlemmar kunnat 

rekryteras och fler aktiviteter av lärande karaktär kunnat genomföras med hjälp av 

etableringsbidraget.   

Etableringsbidraget har gett organisationerna ekonomiska möjligheter att erbjuda 

medlemmarna större engagemang, bland annat genom arvoderade uppdrag inom 

den egna organisationen. Utfallet av detta är dels att organisationen får större 

spridning för sina frågor samtidigt som fler medlemmar tar en mer aktiv roll inom 

den egna organisationen.  

 

Av de fyra slutredovisade etableringsbidragen framgår att bidraget använts till att 

bland annat finansiera opinionsbildning, deltagande i sammankomster och 

framtagande av nya metoder som testats och sedan spridits till aktörer och nätverk.  

Eftersom bidraget använts under ett år då även allmänna val ägt rum redovisar 

organisationer att etableringsbidraget använts för att finansiera aktiviteter i nära 

anslutning till de allmänna valen. En del av detta arbete var deltagande under 

Almedalsveckan, som utgjorde en naturlig arena för att lyfta fram sina frågor och 

få spridning för dessa även utanför sin egen medlemsbas.  



Med hjälp av etableringsbidraget uppger organisationerna att de i högre 

utsträckning kunnat fokusera på att driva sina frågor utan att helt förlita sig på 

medlemmarnas ideella engagemang. Etableringsbidraget har minskat risken för att 

belasta medlemmarna med att både driva frågor och säkerställa den egna 

organisationens administrativa uppgifter.  

Utfallet av etableringsbidraget beskrivs med säkerhet ha lyft organisationernas 

frågor på den politiska dagordningen och att de till följd av genomförda aktiviteter 

blir inbjudna av beslutsfattare till möten. Med hjälp av etableringsbidraget kunde 

även organisationer finansiera lokaler, vilket innebar en ökad möjlighet att 

arrangera evenemang och andra aktiviteter för att sprida sina kunskaper och driva 

sina frågor.  

Nedan följer en sammanställning av hur organisationerna själva uppskattar 

bidragets relevans i förhållande till förordningens syfte. Organisationerna uppgav 

detta i slutredovisningen med en skala 1 – 5, där 1 betyder ”i mycket liten 

utsträckning” och 5 betyder ”i mycket hög utsträckning”.  

 



 

För verksamhetsbidraget ger slutredovisningarna inte svar på hur organisationerna 

själva bedömer att deras aktiviteter uppfyllt förordningens syfte. Därmed kan inga 

slutsatser dras baserat på organisationernas egna bedömningar utan måste göras 

utifrån resterande material som återfinns i slutredovisningarna. För att besvara 

verksamhetsbidragets effekter i förhållande till förordningens syfte utgår rapporten 

utifrån ett flertal variabler som kan ge en aggregerad bild av verksamhetsbidragets 

effekter.  

Då ett flertal genomförda verksamhetsbidrag syftade till att öka kunskap och 

erbjuda utbildningar till sin målgrupp besvaras frågorna om utfall baserat på hur 

väl dessa målsättningar förvekligats.  

Av de slutredovisade verksamhetsbidragen uppger fyra organisationer att deras 

projekt uppnått alla förväntade utfall som först angavs vid ansökningstillfället. 

Övriga organisationer uppger att de delvis uppnått samtliga utfall och förklarar att 

det var för tidigt att utvärdera huruvida projekten resulterat i bestående 

förändringar. Även det faktum att finansiering saknats för att göra projektens 

aktiviteter självständiga över tid, har påverkat den bedömningen.  

Av de organisationer som uppger att de uppnått samtliga utfall är just 

förutsättningarna för självständighet efter projektperiodens slut avgörande. 

Utbildande och kunskapshöjande aktiviteter som genomförts inom 

verksamhetsbidraget har i flera fall skapat förutsättningar för självständighet efter 

projektperiodens slut genom att sprida kunskaper till nya områden eller nya 

medlemmar som fortsätter det påbörjade arbetet.  

 

 

 



Eftersom det saknas egna bedömningar om hur väl organisationerna anser att 

verksamhetsbidraget bidragit till förordningens syften, kan organisationernas egna 

uppskattningar av om deras verksamhet resulterat i förändringar som består över 

tid, användas som indikation för bidragets relevans i förhållande till förordningens 

syfte. Diagrammet nedan visar hur de slutredovisade verksamhetsbidragen anser att 

deras genomförda aktiviteter skapat förändringar som består över tid.  

 

 

I slutredovisningen av verksamhetsbidraget besvarades frågan om statsbidraget 

bidragit till förändringar i samhället som består över tid med en skala 1 – 5. 

Medelvärdet blev 3,33 och endast en organisation angav 5, ”stämmer mycket väl 

överens”. En förklaring till detta kan vara att tidsperioden inte gett möjlighet att 

utvärdera aktiviteternas effekter i samhället över tid. 

Om vi däremot ser till hur organisationerna anser att statsbidraget bidragit till 

bestående förändringar för målgruppen framträder en mer positiv bild. Detta kan 

bero på att målgruppens delaktighet i projekten gör det möjligt för organisationerna 

att utvärdera effekterna för målgruppen på en kortare tidsintervall. Av diagrammet 

nedan framkommer istället ett medelvärde om 4,5 på samma skala om 1 – 5 som 

för tidigare diagram.  

 



 

 

Jämställdhetsmyndigheten har skrivit två rapporter tidigare om statsbidrag för 

kvinnors organisering till regeringen6 7 med målsättningen att utreda statsbidragets 

effekter i förhållande till förordningens syfte. Årets rapport är den tredje. 

 

 

Till att börja med visar en redogörelse över tid att inkomna ansökningar och även 

beviljade ansökningar av organisations- och etableringsbidraget stadigt ökar. 

Samtidigt syns en nedåtgående trend för ansökningar och beviljade ansökningar av 

verksamhetsbidraget. Det innebär att konkurrensen om tillgängliga medel för 

generella bidrag blir allt hårdare medan det riktade bidraget uppvisar ett 

motsatsförhållande, vilket framgår av diagrammen nedan.  

 

6 Jämställdhetsmyndigheten 2019:8 
7 Jämställdhetsmyndigheten 2018:3



 

Sett till hur organisationerna själva värderar statsbidragets relevans över tid kan det 

enbart göras en jämförelse med föregående års bidragsrapport om statsbidrag för 

kvinnors organisering. Bidragets relevans utgår ifrån en skattning av bidragets 

betydelse för organisationerna i deras arbete med att uppfylla förordningens 

tredelade syfte. Organisationernas egna skattningar av bidragets relevans har över 

denna korta tidsperiod varit relativt likvärdigt. Det går att se vissa positiva 

förändringar över tvåårsperioden, men det korta tidsintervallet gör det svårt att 

bedöma tillförlitligheten och exaktheten i dessa skattningar.  

Om vi jämför medeltal för organisations- och etableringsbidraget i de 

slutredovisningar som användes som underlag till föregående års rapport8 och årets 

rapport går det att utläsa en marginellt positiv förändring.  

 

Bidraget har varit avgörande för möjligheten att organisera oss kring en fråga 

4,617647 4,765625 

 

 

8 Kvinnors organisering (2019:8) Jämställdhetsmyndighetens redovisning 2019 enligt förordningen 

(2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering 



Bidraget har stärkt möjligheterna att delta i den demokratiska processen och i 

samhällslivet 

4,791045 4,890625 

Bidraget har gett möjlighet att bättre bevaka rättigheter och driva krav 

4,731343 4,75 

Dessa förändringar är marginella men ger en fingervisning om att 

organisationernas egna bedömningar av statsbidragets effekter har ökat över tid. 

Om trenden fortsätter framöver är det möjligt att med större exakthet uttala sig 

huruvida bidragets relevans för förordningens syfte har påverkats positivt.   



 

• 

• 

 

Syftet med statsbidrag för kvinnors organisering är att stödja kvinnors organisering 

i egna sammanslutningar, främja kvinnors deltagande i den demokratiska 

processen och i samhällslivet, samt möjliggöra för kvinnor att bevaka sina 

rättigheter och driva sina krav. 

Av inkomna slutredovisningar framgår att bidragets relevans för förordningens 

syfte är högt och att organisationsbidrag och etableringsbidrag är en förutsättning 

för organisationerna att bedriva sin verksamhet.  

Genomförda aktiviteter följer ett liknande mönster som i 

Jämställdhetsmyndighetens tidigare rapporter, det vill säga fokus på egna 

medlemmar, opinionsbildning och organisationsutveckling. Detta har i stor 

utsträckning ökat organisationernas interna kapacitet och skapat förutsättningar för 

civilsamhället i sin roll som röstbärare, opinionsbildare och demokratiskola. 

Organisationernas bedömning nu liksom tidigare är att generella bidrag skapar 

bättre förutsättningar för verksamheten än riktade bidrag, vilket också 

överensstämmer med tidigare utredningar. 



De generella bidragen har goda förutsättningar att nå förordningens syfte. Men det 

oförändrade anslaget för kvinnors organisering i kombination med ett ökat intresse 

för bidragsformen och ett kraftigt ökat söktryck, har resulterat i sänkta 

bidragsnivåer till organisationerna. Utvecklingen ser ut att fortsätta om anslaget till 

kvinnors organisering förblir oförändrat.   

 

Baserat på de slutredovisade verksamhetsbidragen är det svårare att dra slutsatser 

om statsbidragets effekter i förhållande till förordningens syfte. I underlaget till 

rapporten framgår att organisationerna själva anser att den tillgängliga 

projektperioden inte är tillräckligt lång för att utvärdera statsbidragets effekter.  

Ett flertal projekt har utbildning och kunskapshöjande insatser som gemensamma 

nämnare, medan målgrupper och metoder skiljer sig åt. I projekt där målgruppen 

varit mer delaktig har utvärderingar av verksamhetens påverkan på målgruppen 

blivit enklare än i andra projekt. 

Precis som i andra bidragsformer är koncentrationen stor kring befolkningstäta 

regioner, Stockholm i synnerhet. Men med tanke på att en majoritet av projekten 

handlar om utbildning och kunskapshöjande insatser, kan projekten som nådde ut 

till 130 844 personer också bidra till geografisk spridning. 



 

DS 2018:13. Långsiktigt stöd till det civila samhället.  

Kvinnors organisering (2019:8) Jämställdhetsmyndighetens redovisning 2019 

enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering 

Nyberg Anita (2019) Anslag till kvinnoorganisationer och särskilda 

jämställdhetsåtgärder i statens budget 1980-talet–2018, Underlagsrapport till 

Jämställdhetsmyndigheten 

SOU 2016:13. Palett för ett stärkt civilsamhälle. Betänkande av Utredningen för ett 

stärkt civilsamhälle. 

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

som står på spel. European Civil Society Press  



 

Organisationsbidrag är ett generellt bidrag som fördelas till kvinnoorganisationer 

som uppfyller förordningens syften om att stödja kvinnors organisering i egna 

sammanslutningar, främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och 

samhällslivet samt möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina 

krav. Organisationsbidraget är ett stöd för den roll som civilsamhället har och 

spelar en central roll för civilsamhällets fortsatta verksamhet. För att beviljas 

organisationsbidrag ska sökande kvinnoorganisation dessutom ha en demokratisk 

uppbyggnad och bedriva en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer, ha 

en riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län eller ha 

ett riksintresse samt ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år före 

ansökan om statsbidrag.  

 

Etableringsbidrag är ett generellt bidrag som fördelas till nybildade 

kvinnoorganisationer som uppfyller förordningens syften om att stödja kvinnors 

organisering i egna sammanslutningar, främja kvinnors deltagande i den 

demokratiska processen och samhällslivet samt möjliggöra för kvinnor att bevaka 

sina rättigheter och driva sina krav. Etableringsbidraget är ett verktyg för att 

nystartade organisationer ska kunna etablera sig och överleva ekonomiskt. 

Verksamheten som bidraget avser finansiera skall dessutom bedrivas i Sverige och 

sökande kvinnoorganisation dessutom ha en demokratisk uppbyggnad och bedriva 

en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer samt ha en riksomfattande 

organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län eller ha ett riksintresse. 

Etableringsbidrag får lämnas under högst tre år och får inte lämnas om även 

organisationsbidrag beviljas för samma organisation.  

Verksamhetsbidrag är ett riktat bidrag som får lämnas till ideella föreningar eller 

stiftelser som uppfyller förordningens syften om att stödja kvinnors organisering i 

egna sammanslutningar, främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen 

och samhällslivet samt möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva 

sina krav. Verksamhetsbidraget finansierar avgränsade aktiviteter i syfte att främja 

exempelvis metodutveckling inom en organisation.  



För verksamhetsbidrag till en ideell förening skall det vara en kvinnoorganisation 

som har en demokratisk uppbyggnad medan verksamhetsbidrag till en stiftelse 

kräver att verksamheten inte är statlig eller kommunal och med huvudsakligt 

ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället. Verksamhetsbidraget får enbart 

finansiera aktiviteter som är tillfälliga och avgränsade från den ordinarie 

verksamheten som har som ändamål antingen riksintresse eller för internationellt 

utbyte mellan kvinnor och som inte strider mot demokratins idéer.  



 

Projekt: ”Coacha framtiden år 2” 

Bidragets användning: Insamlingsstiftelsen Girls in Sport får bidrag för att under 

perioden 1 september 2018 till den 31 augusti 2019 arbeta med ett projekt vars 

syfte är att involvera fler kvinnor i idrottscoachning och föreningsliv. Projektet 

syftar till att vidareutveckla ett nytt och innovativt corporate social responsibility 

(CSR)-och social innovation projekt som erbjuder Win-Win-Win lösningar till tre 

målgrupper: företag, kvinnor i ledarroller och samhällets idrottsrörelse i Umeå. 

Projektet stödjer kvinnor (coacher) från deltagande företag med intresse av socialt 

ansvarstagande i att utforska sina egna förmågor som tränare och förebilder samt 

att det utrustar dem med färdigheter som behövs för att engagera och coacha unga 

tjejer inom olika idrotter. Projektets mål är att uppmuntra fler tjejer till idrott 

genom att låta tjejer mötas och stödjas av kvinnliga coacher från näringslivet inom 

idrottsrörelsen. Projektet är ett fortsättningsprojekt på projektet ”Coacha 

framtiden” som tidigare finansierats av Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Belopp: 930 604 SEK 

 

 

Projekt: ”Feministisk crash-course i kärnvapenfrågan” 

Bidragets användning: IKFF får bidrag för att under perioden 1 september, 2018 

till 31 augusti, 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att motverka den ensidiga 

och mansdominerade debatten om kärnvapen. Detta ska göras genom att stärka 

kapaciteten hos kvinnor att delta i den svenska kärnvapendebatten. IKFF ämnar 

bygga kunskap, kapacitet och engagemang hos målgrupperna och sedan använda 

det i sitt påverkansarbete. De huvudsakliga aktiviteterna är att ta fram ett 

utbildningsmaterial och utbildningskoncept som IKFF kallar ”Feministisk crash-

course i kärnvapendebatten”. Projektet är av nationell karaktär men 

utbildningstillfällena kommer att ske på olika platser i landet med fokus på städer 

där IKFF har lokala kretsar: Göteborg, Stockholm, Malmö/Lund, Växjö, Motala, 

Uppsala och Jönköping. 

Belopp: 481 000 SEK 

 



 

Projekt: ”Vi skulle spelat Lysistrate” 

Bidragets användning: Kvinnor för fred får bidrag för att under perioden 1 

september 2018 till 31 maj 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att sätta upp 

föreställningen ”Vi skulle spelat Lysistrate”, skriven och regisserad av Stina 

Oscarsson. Föreställningen handlar om kvinnorna i fredsrörelsen, från kampen om 

rösträtt till Alva Myrdals nobeltal till Pussy Riot. Föreställningen kommer sättas 

upp i Västerbotten, Norrbotten, Halland och Skåne. Målgruppen för projektet är 

unga kvinnor som går på folkhögskolor/gymnasiet och allmänheten. Efter 

föreställningen kommer samtal och diskussion att hållas med deltagarna. Projektets 

mål är att väcka debatt om den ökade militariseringen och framföra en feministisk 

syn på säkerhetspolitiken. 

Belopp: 398 000 SEK 

  

 

Projekt: ”Maktmötet” 

Bidragets användning: Maktsalongen får bidrag för att under perioden 31 

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

unga kvinnliga ledare utanför storstäderna att kunna ta och behålla makt. Detta ska 

ske genom att bygga nätverk utanför storstäderna och ge teoretiska och praktiska 

verktyg för att lyckas som ledare. De huvudsakliga aktiviteterna är att arrangera tre 

utbildningshelger i tre regioner där unga kvinnor som är eller vill bli ledare i sina 

idéburna organisationer eller rörelser är målgruppen. 

Belopp: 692 000 SEK 

 

 

Projekt: “Menscertifiering av arbetsplatser” 

Bidragets användning: MENSEN – Forum för menstruation får bidrag för att 

under perioden 1 december 2018 till 1 december 2019 arbeta att ta fram metoder 

och strategier för att kunna ge arbetsplatser verktyg för att skapa ett så kallat 

mensvänligt arbetsklimat. Projektets mål är att bryta menstabun i arbetslivet genom 

att minska okunskapen och integrera menstruerande behov som en självklar 

dimension i arbetet för en god arbetsmiljö. Projektet genomförs som en pilot i 

Göteborg. Pilotprojektet kan utgöra grunden för en framtida konsulterande 

föreläsningsverksamhet (“Menscertifiering av arbetsplatser”) som kan erbjudas 

arbetsplatser och företag framgent. Samverkanspartners i projektet är Forza Fotboll 

App. 



Belopp: 530 010 SEK 

 

 

Projekt: ”Nordiska skogskvinnor tillsammans – konferens 2019” 

Bidragets användning: Spillkråkan får bidrag för att under perioden 1 september 

2018 till 31 augusti 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att anordna en nordisk 

konferens för kvinnor inom skogsbruket under 2019. Konferensen utformas så att 

föreläsningar varvas med workshops och studiebesök/exkursioner. Projektets mål 

är att genom konferensen skapa en plattform för fortsatt nordisk samarbete mellan 

kvinnor i skogsnäringen. Projektet avser att genom konferensen bidra till en 

innovativ, stark och jämställd skogsnäring i norden. Konferensen äger rum i 

Sverige. Projektet dokumenteras av en skribent/fotograf och resultaten görs 

tillgängliga för deltagare och allmänhet. Samverkanspartners i projektet är Kvinnor 

i Skogsbruket i Norge och skogsforskningsinstitutet skògræktin på Island samt 

Skogskvinnor i Värmland. 

Belopp: 229 000 SEK 

 

 

Projekt: ”Främja systerskap och ideellt engagemang genom online-utbildning i 

framkant år 1” 

Bidragets användning: Tjejzonen får bidrag för att under perioden 1 september 

2018 till 31 augusti 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att etablera en 

innovativ utbildningsmodell för föreningens volontärer genom 

utbildningsplattformen ”Learnify”. Onlineutbildningen ska tas fram för 

föreningens volontärer för att kunna organisera fler medlemmar och på så sätt 

stötta fler tjejer över hela Sverige. Den nya utbildningsmodellen syftar till att ge en 

effektiv, flexibel, likvärdig volontärutbildning med hög kvalitet över hela landet. 

Materialet ska också inspirera andra ideella organisationer som bedriver 

psykosocial stödverksamhet genom att resultatet av projektet ska spridas till andra 

organisationer. Samverkanspartners i projektet är Tollare folkhögskola och 

Studieförbundet Sensus.

Belopp: 667 390 SEK 





http://www.jämställdhetsmyndigheten.se/

