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GENERALDIREKTÖREN  
HAR ORDET

Covid-19-pandemin har fortsatt att prägla Jämställdhets-
myndighetens arbete under 2021, både internt och verk-
samhetsmässigt. Pandemin har påverkat den ekonomiska 
jämställdheten negativt. Kvinnor har förlorat inkomst i 
större utsträckning än män och pandemin har inneburit 
än mer ansträngda arbetsförhållanden inom kvinnodomi-
nerade sektorer. De krisåtgärder, i form av stöd till kort-
tidsarbete, som satts in har dessutom gynnat män i större 
utsträckning än kvinnor. Globalt har pandemin fått allvar-
liga konsekvenser för kvinnors och flickors rättigheter och 
säkerhet, flickors skolgång och ökad utsatthet för våld i 
nära relationer. 

År 2021 var det 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i 
vårt land och myndighetens fjärde verksamhetsår in-
leddes med uppföljningen av jämställdhetspolitikens 
delmål 1 om en jämn fördelning av makt och inflytande. 
I vår rapport Ett sekel av rösträtt och valbarhet, lyfts 
att kvinnors representation i politiken har stagnerat, 
att kvinnor och män inte verkar på lika villkor och att 
medvetna politiska åtgärder är nödvändiga för att del-
målet ska uppnås. I vår undersökning syns påtagliga 
skillnader i attityder till jämställdhet bland unga män 
och kvinnor, där unga män visar minst intresse för jäm-
ställdhetsfrågor. 

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga 
strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. Myndighetens stödjande arbete inom 
ramen för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), 

samt i högskolor och universitet (JiHU) fortsätter. Under 
året har ett utvecklingsarbete skett med ett strukturerat er-
farenhetsutbyte, kallat JiM+, mellan myndigheter med an-
gränsande verksamhetsområden i syfte att förstärka arbete 
med jämställdhetsintegrering i myndigheternas ordinarie 
styrprocesser och att utveckla arbetssätt och följa upp re-
sultat för att nå ökad jämställdhet.

I samband med den omfattande samhällsdebatten om 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i våras, 
efter att flera kvinnor på kort tid mördats av män de haft 
en relation till, medverkade myndigheten vid partisam-
tal i frågan, samt vid den utfrågning som arrangerades i 
riksdagen kort därpå. Det åtgärdspaket om 40 punkter 
för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor 
som regeringen sedan presenterade ledde till att myndig-
heten fick flera nya uppdrag, bland annat en fördjupad 
uppföljning av jämställdhetspolitikens delmål 6 om att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppföljningen ska 
utgöra underlag till den skrivelse som regeringen ska 
lämna till riksdagen vartannat år, med början 2022.

I vår kartläggning om våld eller andra övergrepp beaktas 
i mål om vårdnad, boende eller umgänge, en av de mest 
omfattande som gjorts, har 814 domar granskats. I 64 pro-
cent av fallen framkommer uppgifter om våld eller andra 
övergrepp. Barnkonventionen är lag men den behöver få 
genomslag i rättsprocesser. Under hösten 2021 redovisades 
ett stärkt arbete mot prostitution och människohandel, in-
klusive en omfattningskartläggning som visar att prostitu-
tionen tycks ha ökat under pandemin och hittat nya arenor. 
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Förövare tar kontakt med unga, främst flickor, via sociala 
medier och även spelappar, i syfte att utnyttja dem sexuellt. 

Ett strategiskt råd med generaldirektörer från nyckel-
myndigheter för att stärka det våldsförebyggande och 
brottsbekämpande arbetet har inrättats på vårt initiativ. 
Även ett vetenskapligt råd inrättades under året för att 
stärka relationerna med forskarsamhället, och en återkom-
mande uppsatstävling för studenter initierades.

Under året har myndigheten bistått regeringen med 
expertstöd inom EU-samarbetet samt i flera internationel-
la sammanhang inom FN. I egenskap av myndighetens 
generaldirektör har jag haft en rådgivande funktion som 
ordförande i det internationella referensrådet för Agendan 
för kvinnor, fred och säkerhet, knutet till utrikesministern, 
under det svenska ordförandeskapet i Organisationen för 
Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE). 

Genom digitala möten och arrangemang, webb och 
sociala medier når vi våra prioriterade målgrupper och 
kan kommunicera relevanta resultat från myndighetens 
uppdrag. Under året har vår nya webbplats tagit form, där 
innehåll från sex tidigare webbplatser integreras i syfte att 
vara ett samlat nav för jämställdhetsfrågor.

Myndigheten har utvecklats och fått allt fler och lång-
siktiga regeringsuppdrag. Sedan starten 2018 har våra bi-
dragsfinansierade uppdrag ökat från 16 mnkr till 59 mnkr 
(269 procent), och i takt med detta har antalet anställda 
fördubblats. En ny funktionell organisation med ett nytt 
chefsled har därför etablerats under året i syfte att tillgodo-
se myndighetens uppdrag och stärka förutsättningarna för 

ett hållbart ledarskap och arbetsliv. Internt pågår ett arbete, 
kallat ”Framtidens arbetsplats”, som ska se över myndighe-
tens kommande arbetssätt i kölvattnet av pandemin och di-
gitaliseringen och skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats.

Jag kan konstatera att myndigheten trots Coronarestrik-
tioner levererat planenligt och samtidigt utvecklat och ge-
nomfört en ny funktionell organisation.

När vi nu går in i valåret 2022 gör vi det med flera lång-
siktiga och omfattande uppdrag på jämställdhetsområdet 
och med en förvissning om att myndigheten bidrar till en 
sammanhållen och effektiv styrning av jämställdhetspo-
litiken. Vi ska bidra med kunskap och stöd för att stärka 
förutsättningarna för att målet att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv uppnås.

Lena Ag, generaldirektör
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Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 
liv. Arbetet omfattar makt och inflytande, ekonomi, utbild-
ning, obetalt hem- och omsorgsarbete, hälsa samt mäns våld 
mot kvinnor. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att 
omfördela makt och resurser för att uppnå målen. Det hand-
lar även om att granska normer kring kön som kan ha en ne-
gativ inverkan på både kvinnor och män, flickor och pojkar.

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS UPPGIFT

Jämställdhetsmyndigheten är en nationell förvaltningsmyn-
dighet som inrättades 2018 för att effektivisera arbetet inom 
jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska bistå med kunskap 
och stöd, samt bidra till en strategisk, sammanhållen och 
hållbar styrning i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. 
Myndigheten är placerad i Göteborg, med kontor i Angered.

Verksamheten har sin grund i myndighetens instruktion 
och särskilda regeringsuppdrag, som blivit fler för varje år 
och mer långsiktiga. Under 2021 arbetade vi med 25 sär-
skilda regeringsuppdrag som kompletterar uppföljningar 
inom de jämställdhetspolitiska delmålen, flest inom det 
sjätte jämställdhetspolitiska delmålet; Mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar 
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Jämställdhet berör alla i vårt samhälle och är ett upp-
drag för hela Sverige. Jämställdhetsarbetet ska drivas av 
alla myndigheter inom sina olika verksamhetsområden 
och på alla nivåer i samhället, såväl nationellt som regio-
nalt och lokalt. Jämställdhetsmyndigheten ska främja ett 

effektivt genomförande av det arbetet och ska ha en nära 
samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner, 
regioner och det civila samhället. 

Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag enligt instruk-
tionen är att arbeta med uppföljning, analys, samordning, 
kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska 
målen. Myndigheten ska stödja andra statliga myndigheter 
i deras arbete med jämställdhetsintegrering och i deras öv-
riga arbete för att nå de jämställdhetspolitiska målen, samt 
fördela statsbidrag för kvinnors organisering och till jäm-
ställdhetsprojekt utifrån gällande förordningar. 

Myndigheten ska även främja utvecklingen av förebyg-
gande insatser mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelate-
rat våld och förtryck, prostitution och människohandel för 
alla ändamål och mot våld i samkönade relationer, samt 
synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck 
med inriktning på nationell kunskapsutveckling och stra-
tegiska övergripande frågor.

Myndigheten har ett särskilt ansvar för att på nationell 
nivå samordna Sveriges arbete mot människohandel för 
alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och 
andra aktörer, liksom med internationella aktörer och bistår 
myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling.

Jämställdhetsmyndigheten bistår därtill regeringen i 
FN- och EU-arbetet och annat internationellt samarbete, 
bland annat med kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

MÅL FÖR JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKEN

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män 

OM JÄMSTÄLLDHETS
MYNDIGHETEN
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ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
Utifrån det övergripande målet bedrivs jämställdhetspoli-
tiken efter sex delmål:

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor 
och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara ak-
tiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för 
beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha sam-
ma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som 
ger ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och poj-
kar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 
utbildning, studieval och personlig utveckling.

4. Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsar-
betet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för he-
marbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på 
lika villkor.

5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar 
ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt er-
bjudas vård och omsorg på lika villkor.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, 
flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till 
kroppslig integritet.

ORGANISATION

Myndigheten leds av generaldirektören och har fem av-
delningar med varsin avdelningschef med ansvar att leda, 

styra och utveckla verksamheten. Dessutom finns ett GD-
stöd till generaldirektören.

INSYNSRÅD

Generaldirektören är insynsrådets ordförande och infor-
merar om verksamheten. Insynsrådet ska utöva allmänhe-
tens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. 
Insynsrådet har haft fyra möten under året. Se även Till-
läggsupplysningar och noter vid kapitel 2.

ANSTÄLLDA

Myndigheten hade 103 anställda vid årets slut. Av dessa 
var 82 tillsvidareanställningar och 21 allmänna visstidsan-
ställningar. Tjänsterna fördelade sig på 80 kvinnor och 23 
män, vilket innebär att andelen kvinnor var 78 procent och 
andelen män var 22 procent.

Medelantal anställda under året var 97. Medelåldern inom 
myndigheten var 45 år. Åldersspridningen var 25 till 65 år.

Se även avsnitt 1,7, kapitel 2 och 3.

EKONOMI

Myndighetens intäkter och kostnader uppgick för året till 
127 miljoner kronor, vilket är en ökning med 27 procent 
jämfört med föregående år. Skillnaden beror på ökade bi-
dragsfinansierade regeringsuppdrag. Merparten av kostna-
derna avser personalkostnader, även om andelen minskat 
något jämfört med föregående år. 

För ytterligare information se avsnitt 1.1 Ekonomisk 
översikt.

GENERALDIREKTÖRGD-SAMORDNARE, STRATEGISK 
RÅDGIVARE OCH ASSISTENT

EKONOMIENHETEN

VERKSAMHETSSTÖD

JURIDIKENHETEN HR-ENHETEN

KOMMUNIKATION NATIONELLA STRATEGIN
FÖR ATT FÖREBYGGA

OCH BEKÄMPA MÄNS VÅLD 
MOT KVINNOR

HEDERSRELATERAT VÅLD 
OCH FÖRTRYCK, 

VÅLD BARN OCH UNGA

VÅLDSPREVENTION

PROSTITUTION 
OCH MÄNNISKOHANDEL

STÖD OCH SAMORDNING

ENHETEN FÖR STATSBIDRAG 
OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 
I STATLIGA MYNDIGHETER

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 
I HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET

ANALYS OCH UPPFÖLJNING

UTREDNINGSENHET 1

UTREDNINGSENHET 2
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1. RESULTATREDOVISNING
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1. RESULTATREDOVISNING
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Rösträttsfestivalen i Fogelstad�
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Jämställdhetsmyndighetens verksamhet utgår från instruktion 
utifrån vilken verksamheten indelats i tre områden: följa 
och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska 
målen, stödja aktörer i arbetet för att främja jämställdhet 
och arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor.

I enlighet med 3 kap. 2 § förordning (2000:605) om års-
redovisning och budgetunderlag redovisas myndighetens 
intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsområden 
i tabell 1 och 2 liksom avgiftsintäkter i tabell 3.

Myndighetens omslutning avseende intäkter och kost-
nader uppgår till 127 mnkr, har ökat med 27 procent jäm-
fört med årsredovisningen 2020 (föregående års utfall vi-
sas inom parentes). 

Jämställdhetsmyndighetens intäkter uppgår till 127 mnkr 
(100 mnkr) och utgörs till 58,7 procent (75 procent) av 
förvaltningsanslag, 40,7 procent (25 procent) av statliga 
bidrag till särskilda regeringsuppdrag och 0,5 procent (0,4 
procent) av avgiftsintäkter. 

Av de totala kostnaderna, 127 mnkr (100 mnkr), utgör 
68 procent (72 procent) personalkostnader, 28 procent 
(23 procent) övriga driftskostnader, 2 procent (3 procent) 
kostnader för lokaler och 2 procent (2 procent) finansiella 
kostnader och avskrivningar. 

På intäktssidan ökade tilldelade förvaltningsanslag med 
1 procent till 75,6 mnkr (75 mnkr) och anslagsutnyttjandet 
(inklusive anslagssparande) uppgår till 100 procent (99,6 
procent). Bidragsintäkterna ökade med 110 procent till 
52 mnkr (25 mnkr) på grund av att vi fick fler och större 

bidrags finansierade regeringsuppdrag vilka framgår av ta-
bell 4. Av kostnaderna har personalkostnaderna ökat med 
20 procent till 86 mnkr (72 mnkr) och övriga driftskost-
nader med 55 procent till 36 mnkr (23 mnkr), vilket också 
främst förklaras av att de ökade antalen regeringsuppdrag 
bemannats och genomförts. 

För ytterligare och mer detaljerad finansiell informa-
tion hänvisas till kapitel 2 Finansiell redovisning.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger ekonomiskt kvar 
på verksamhetsområde förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor. Verksamhetsområde stödja aktörer i arbetet 
för jämställdhet ökar sin andel medan följa och analysera 
utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen minskar 
något. Förändringarna förklaras av hur bidragsfinansiera-
de regeringsuppdrag tilldelats olika verksamhetsområden.

Verksamhetsområde förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor och stödja aktörer i arbetet för jämställdhet 
ökade sin bidragsfinansierade verksamhet väsentligt, dvs. 
fick fler särskilda regeringsuppdrag, medan bidragen till 
följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspo-
litiska målen minskade något.

Redovisade kostnader finansierades med anslags- och bi-
dragsmedel liksom av avgiftsintäkter. Lämnade bidrag till 
civilsamhället med flera har ökat med 6 procent till 39 mnkr 
(36 mnkr) varav en ökad andel 6 mnkr (2 mnkr) finansieras 
med medel erhållna för särskilda regeringsuppdrag.

1.1 EKONOMISK ÖVERSIKT
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Tabell 1 Totala intäkter per verksamhetsområde fördelade på förvaltningsanslag, bidrag och övriga intäkter (tkr)�

VERKSAMHETSOMRÅDE 2021 2020 2019

Följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen

Förvaltningsanslag 24 780 25 869 17 869

Bidrag 3 963 5 708 467

Övriga intäkter 68 2 20

Totala intäkter 28 811 31 579 18 356

Stödja aktörer i arbetet för jämställdhet

Förvaltningsanslag 22 802 18 733 22 645

Bidrag 10 856 3 354 105

Övriga intäkter 406 346 354

Totala intäkter 34 064 22 433 23 103

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Förvaltningsanslag 26 749 30 160 35 872

Bidrag 36 771 15 532 1 593

Övriga intäkter 229 21 21

Totala intäkter 63 749 45 713 37 486

Totala Intäkter 126 624 99 725 78 945

Tabell 2 Totala kostnader per verksamhetsområde (tkr)� 2021 2020 2019

Verksamhetsområde

Följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen 28 811 31 579 18 356

Stödja aktörer i arbetet för jämställdhet 34 064 22 433 23 103

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 63 749 45 713 37 486

Totala kostnader 126 624 99 725 78 945

Intäkter avser utbildningar och konferenser. Budget för 
den avgiftsbelagda verksamheten beräknades i reglerings-
brevet till 460 tkr vilket är en sänkning jämfört med tidiga-
re år, med anledning av coronapandemin. Intäkterna över-
steg emellertid budget på grund av att fler utbildningar 
och konferenser kom till stånd, även detta delvis på grund 
av de utökade regeringsuppdragen.

BIDRAGSFINANSIERADE UPPDRAG

Resultaten av de bidragsfinansierade regeringsuppdragen 
redovisas under respektive verksamhetsområde under av-
snitt 1.2 – 1.5 eller i särskilda rapporter i enlighet med det 

som föreskrivs i uppdraget. Inom respektive verksamhets-
område redovisas de prestationer och effekter myndighe-
ten anser är mest väsentliga och rättvisande för all verk-
samhet oavsett finansiering. 

Erhållna medel för särskilda uppdrag uppgår till 60 mnkr 
(33 mnkr) varav 52 mnkr (25 mnkr) finansierat verksamheten 
och 6 mnkr (2 mnkr) har vidareförmedlats. Oförbrukade och 
upplupna medel kommer att återbetalas eller rekvireras av 
uppdragsgivarna i samband med att den ekonomiska redo-
visningen sker. Under 2019 erhölls 15 mnkr för särskilda upp-
drag varav 8 mnkr användes för verksamhetens kostnader 
(redovisades 2019 under både bidrag och anslag).

Tabell 3 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr)�

Avgiftsintäkter verksamhet +/- 2019 +/- 2020 Intäkter 2021 Kostnader 
2021

+/- 2021 Ackumulerat +/- 
utgifter 2021

Utbildnings- och konferensverksamhet 0 0 641 -641 0 0

Övriga avgiftsintäkter 0 0 40 -40 0 0

Summa avgiftsbelagd verksamhet 0 0 682 -682 0 0
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Tabell 4. Bidragsfinansierade uppdrag (tkr)�

Uppdrag enligt regeringsbeslut Ingående 
balans

Erhållna 
uppdrags medel

Förbrukade 
uppdragsmedel

Oförbrukade/
upplupna medel

1� Uppdrag om Istanbulkonventionen – verka för kännedom om 
Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad 
av konventionen

 750 -750

2�  Uppdrag att utveckla och tillämpa en modell för systematiskt 
erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering 

 4 000 -4 000

3�  Arbete med förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m�m�  2 000 -1 820 180

 – varav bidrag till Nationella Nätverket för Samordningsförbund  -1 000 1 000  

4� Uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra över-
grepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge

 2 000 -2 000

5� Uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention

 1 000 -1 000

6� Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga 
myndigheter

 5 000 -4 993 7

7� Arbeta i enlighet med uppdraget om utvecklingsmedel för arbete 
mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 
med mera 

302 1 200 -1 500 2

8� Genomföra en sammanställning av befintlig forskning och kun-
skap om könsskillnader i utbildningsval

 500 -500

9� Uppdrag att belysa och sprida kunskap om Peking plattformens 
syfte 

-34 500 -466

10� Erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och 
högskolor om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck

 5 000 -4 554 446

11� Stärkt arbete mot prostitution och människohandel samt heders-
relaterat våld och förtryck

 1 500 -1 355 145

12� Uppdrag angående effektiva arbetssätt och metoder för infor-
mationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor 
samt uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av 
flickor och kvinnor

 5 000 -3 924 1 076

13� Uppdrag att fortsätta utveckla och sprida arbetssätt till kommuner 
om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 
med anledning av covid-19-pandemin

202 1 500 -1 499 203

14� Genomföra kunskapshöjande insatser om våldsutsatta personer 
som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor 
och barn� 

 3 000 -2 788 212

15� Medel för arbete mot arbetslivskriminalitet 57 1 500 -1 478 79

16� Stärka förebyggande arbete och genomföra insatser för att säkra 
skydd och stöd till utsatta inom prostitution och människo handel 
samt hedersrelaterat våld och förtryck 

 13 000 -13 000

– varav bidrag till Plattformen civila Sverige mot människohandel -2 037 2 037  

– varav bidrag till IOM International Organization For Migration  -2 649 2 649  

17� Stöd till våldsförebyggande insatser riktade till unga i partnerrela-
tioner 

 8 000 -7 566 434

18� Ta fram kunskap och genomföra kommunikationsinsats om ekono-
misk jämställdhet och covid-19-pandemin

 1 500 -1 500

19� Uppdrag att stärka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmark-
naden 

 1 500 -1 500

20� Kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av heders-förtryck 
samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse

 250 -216 34

21� Förbereda en fördjupad uppföljning av delmålet om att stoppa 
mäns våld mot kvinnor

 500 -500

Summa regeringsuppdrag 527 53 514 -51 217 2 821

EU-projekt - Jämställdhet och digitalisering för ökad konkurrenskraft -376 341 -350 -385

Summa samverkansavtal -376 341 -350 -385
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Myndigheten redovisar, i enlighet med regleringsbrevet 
för 2021, vårt arbete.

ARBETE KRING PROSTITUTION  
OCH MÄNNISKOHANDEL

Myndigheten återrapporterar uppdraget att stödja ett lik-
värdigt regionalt arbete kring prostitution och människo-
handel (återrapporteringskrav 1) i avsnitt 1.5 förebygga 
och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

REDOVISNING AV ÅTERVÄNDANDE
PROGRAMMET FÖR PROSTITUTION  
OCH MÄNNISKOHANDEL

Myndigheten redovisar finansieringen av återvändande-
programmet för prostitution och människohandel som 
drivs av International Organization for Migration (åter-
rapporteringskrav 2) i avsnitt 1.5 Förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. Vi redovisar hur många personer 
som har blivit hjälpta genom återvändandeprogrammet, 
uppdelat efter exploateringsform, åldersgrupp och kön.

1.2 ÅTERRAPPORTERING  
ENLIGT REGLERINGSBREV 
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1.3 FÖLJA OCH ANALYSERA 
UTVECKLINGEN MOT DE 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN

Jämställdhetsmyndigheten följer och analyserar utveckling-
en mot de jämställdhetspolitiska målen. Regeringen, statliga 
myndigheter, andra aktörer och allmänheten har tillgång till 
relevant kunskap kring utvecklingen mot de jämställdhetspo-
litiska målen. Myndigheten analyserar, presenterar, tillgäng-
liggör och kommunicerar fakta kring jämställdhet. Jämställd-
hetsmyndigheten stödjer även regeringen i det internationella 
samarbetet, med expertis, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen re-
dovisar och analyserar myndigheten enligt instruktionen 
varje år resultat av åtgärder som relevanta myndigheter 
och andra aktörer har vidtagit under föregående år. 

Myndigheten hade under 2021 ett regeringsuppdrag att 
genomföra en förstudie kring delaktighet och deltagande i 
den lokala demokratin.

PRIORITERADE INSATSER

Uppföljning av de jämställdhetspolitiska delmålen

Jämställdhetsmyndigheten redovisade i januari regerings-
uppdraget att följa upp det jämställdhetspolitiska delmålet 
om en jämn fördelning av makt och inflytande genom rap-
porten Ett sekel av rösträtt och valbarhet (Rapport 2021:1). 
Rapporten fokuserar på den svenska befolkningens attity-
der i jämställdhetsfrågor samt samhällsutvecklingen när det 
gäller de aspekter av delmålet som adresserar medborgerli-
ga aktiviteter, politik och offentlig förvaltning i Sverige och 
EU:s institutioner. Under året har Jämställdhetsmyndighe-
ten bjudits in till många olika sammanhang för att prata om 

resultaten av uppföljningen, så som Forum Jämställdhet, 
SCB:s demokratidagar, MUCF-dagarna, men också till 
riksdagen, länsstyrelser och andra organisationer. Myndig-
heten har också arrangerat egna seminarium för att sprida 
resultat av uppföljningen under till exempel Rösträttsfesti-
valen i Fogelstad samt Bokmässan, Frihamnsdagarna och 
Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg. 

I mars redovisade myndigheten regeringsuppdraget att 
göra en förstudie om kvinnors och mäns delaktighet och del-
tagande i den lokala demokratin i områden med socioekono-
miska utmaningar genom rapporten Kvinnor och män i lokal 
demokrati (Rapport 2021:3). Rapporten redovisar resultaten 
från en pilotkartläggning av kvinnors och mäns delaktighet 
och deltagande i formella respektive informella demokra-
tiska sammanhang som genomförts under hösten 2020 i tre 
bostadsområden i Göteborg, Mölndal och Örebro. 

Inom delmålet ekonomisk jämställdhet, delmål 2, har 
merparten av arbetet under året fokuserat på ett regerings-
uppdrag som rapporteras i januari 2022. Uppdraget hand-
lar om att genomföra en uppföljning av utvecklingen i 
förhållande till det jämställdhetspolitiska delmålet ekono-
misk jämställdhet. Vidare har myndigheten tagit fram ett 
kunskapsunderlag om Covid-19 pandemins påverkan på 
den ekonomiska jämställdheten i Sverige. Detta uppdrag 
rapporterades i december. I båda dessa regeringsuppdrag 
har Jämställdhetsmyndigheten haft ett kontinuerligt sam-
arbete med Kommissionen för jämställda livsinkomster.

Jämställdhetsmyndigheten har under året arbetat med 
regeringsuppdraget att ta fram en sammanställning av 
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befintlig forskning och kunskap om könsskillnader i ut-
bildningsval. Bakgrunden är de stora könsskillnader som 
finns gällande elevers utbildningsval och att dessa bland 
annat försämrar förutsättningarna för kompetensförsörj-
ning inom de bristyrken som har en kraftig underrepre-
sentation av antingen kvinnor eller män, såsom vård och 
omsorg, utbildning och it- och tekniksektorn. Uppdraget 
redovisas i februari 2022. 

Inom ramen för rapporten Håll i, håll ut och växla upp 
(Rapport 2021:14) genomfördes fallstudien Fortsatt ojäm-
ställt inom anhörigomsorgen som tog sikte på att analyse-
ra omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning, vilket är en del av delmålet om en jämn fördelning 
av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. I rapporten kon-
stateras att det på en övergripande nivå fortfarande råder 
en ojämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsar-
betet, där kvinnor utför mer omsorg än män eller påverkas 
mer negativt av omsorgsarbetet. 

Jämställdhetsmyndigheten har rapporterat uppdraget om 
att genomföra en uppföljning av utvecklingen i förhållande 
till det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa. 
Uppföljningen bestod av huvudrapporten Psykisk ohäl-
sa och andra aspekter av hälsa - uppföljning av det jäm-
ställdhetspolitiska delmålet om en jämställd hälsa (Rapport 
2021:2) och fem bilagor. Uppföljningens huvudfokus ligger 
på psykisk ohälsa hos framför allt barn och unga samt kvin-
nors högre sjukskrivningar för psykisk ohälsa. 

Efter att Jämställdhetsmyndigheten rapporterat uppdra-
get har innehållet i uppföljningen och relaterade frågor 
fortlöpande kommunicerats under året. Dels har myndig-
heten spridit information om uppföljningen genom egna 
kanaler, på webben och genom pressmeddelanden dels 
har resultat spridits genom att medarbetare intervjuats el-
ler kommenterat i exempelvis TT, EKOT, TV4 Nyheterna, 
SVT Forum samt i ett flertal tidningar och tidskrifter.

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Jämställdhetsmyndigheten är en av ett tjugotal myndig-
heter som har haft uppdrag att bidra med underlag till en 
kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicid-
prevention. I september levererade Jämställdhetsmyndig-
heten vårt bidrag i form av en individuell analys av hur 
myndigheten i vårt arbete kommer i kontakt med området, 
dvs ett jämställdhetsperspektiv på den psykiska ohälsan. 
Ett huvudsakligt bidrag var de fem kunskapssammanställ-
ningar som producerats under våren 2021.

Kartläggning av forskning om samband mellan jämställdhet 

i arbetslivet och psykisk ohälsa

Jämställdhetsmyndigheten fick genom en ändring av regle-
ringsbrevet ett uppdrag att kartlägga nordisk forskning om 
samband mellan obetalt arbete, familjeliv och sjukfrånva-

ro samt att genomföra en förstudie om relationen mellan 
ojämställdhet i arbetslivet och kvinnors psykiska ohälsa. 
Uppdraget rapporterades i februari och omfattade fyra un-
derlagsrapporter (Rapport 2021:4, 2021:5, 2021:6, 2021:7). 

Inom ramen för arbetet med delmål 6, att motverka 
mäns våld mot kvinnor, har myndigheten arbetat med 
både löpande och fördjupad uppföljning av delmålet och 
den nationella strategin för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor. Inom ramen för rapporten Håll 
i, håll ut och växla upp (Rapport 2021:14) genomfördes 
fallstudien ”Stoppa köp av sexuella tjänster, koppleri och 
människohandel- Fallstudie om länsstyrelsernas arbete 
mot prostitution och människohandel för sexuella än-
damål”. Fallstudien visar att länsstyrelsernas regionala 
arbete behöver utvecklas ytterligare samt ges bättre för-
utsättningar för att ett långsiktigt och effektivt förebyg-
gande och bekämpande arbete mot prostitution och män-
niskohandel ska få genomslag i alla län. Det behövs också 
mer kunskapsspridning och utbildning kring problemet, 
framför allt riktat mot yrkesverksamma och personer i 
ledningsnivå hos relevanta aktörer.

Därtill har myndigheten under året arbetat med en 
fördjupad uppföljning av genomslaget av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor inom skolväsendet. Uppföljningen analyserar hur 
myndigheter styr, granskar och stödjer skolans arbete med 
ojämställdhetsproblemet att pojkar och män utövar våld 
mot flickor och unga kvinnor. Rapporten presenteras för 
Regeringskansliet i början av 2022. 

Kartläggning och analys av jämställdhetspolitiska åtgärder 

Jämställdhetsmyndigheten analyserar och redovisar årligen, 
med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen, resul-
tat av åtgärder som relevanta myndigheter och andra aktörer 
har vidtagit under föregående år. Syftet är att förse regering 
och riksdag med en samlad bild som kan ligga till grund för 
olika jämställdhetspolitiska prioriteringar och en utvecklad 
styrning av jämställdhetspolitiken. Under 2021 utgjordes 
redovisningen av rapporten Håll i, håll ut och växla upp 
(Rapport 2021:14). Rapporten synliggör åtgärder och resul-
tat i den jämställdhetspolitiska styrkedjan. Utgångspunkten 
var den statliga budgetprocessen, statliga myndigheters 
regleringsbrev och ett urval av årsredovisningar från myn-
digheter vid fyra departement: Infrastrukturdepartementet, 
Justitiedepartementet, Kulturdepartementet och Miljöde-
partementet. Rapporten innehåller också tre fallstudier av: 
bidrag för kvinnors organisering; omsorg av äldre och per-
soner med funktionsnedsättning samt prostitution och män-
niskohandel för sexuella ändamål. 

Pandemin har fått tydliga effekter på jämställdheten 
och att det finns ett stort behov av att, ur ett jämställdhets-
perspektiv, följa upp de krisåtgärder som vidtagits. Med-



Årsredovisning 2021 | Jämställdhetsmyndigheten 17

an pandemin innebär en påverkan i relation till samtliga 
delmål har få åtgärder vidtagits i direkt syfte att begränsa 
negativa effekter på jämställdheten. Undantaget är åtgär-
der för stötta verksamheter som möter våldsutsatta kvin-
nor och barn. Möjligheterna till att få mer kunskap om 
hur pandemin och de åtgärder som vidtagits påverkat jäm-
ställdheten begränsas av att det finns bristande tillgång på 
data, t. ex i form av könsuppdelad statistik.

I rapportens analys av statsbidraget för kvinnors orga-
nisering framkommer att stödet bidrar till att olika grup-
per av kvinnor kan formulera och driva sina krav. Stödet 
främjar också kvinnors demokratiska inflytande och del-
tagande i samhällslivet. Fallstudien indikerar dock en hög 
medelålder bland kvinnoorganisationernas medlemmar 
och det kan inte uteslutas att bidraget kommer unga kvin-
nor till del i lägre utsträckning. Mot denna bakgrund finns 
behov av vidare kunskap om unga kvinnors förutsättning-
ar till deltagande och inflytande i civilsamhället. 

Analysen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet vi-
sar att utvecklingen på området står still. De få åtgärder 
som genomförts tycks enbart påverka fördelningen på 
marginalen. Det bör också utredas på vilket sätt åtgärder-
na kan göras mer effektiva. 

Ett effektivt arbete för att motverka mäns våld mot 
kvinnor kräver en mer systematisk uppföljning, metodut-
veckling och samverkan, i synnerhet på det våldsförebyg-
gande området. Samverkan är särskilt viktig då många 
aktörer tillsammans utgör den infrastruktur som finns på 
området. Fallstudien visar att samverkan kan försvåras 

genom en avsaknad av samverkansuppdrag eller resurser 
hos samverkansaktörerna. 

Den kommande redovisningen, i april 2022, kommer 
bland annat att inkludera fallstudier om stödåtgärder för 
att hantera pandemin samt en analys av det regionala ut-
vecklingsarbetet.

Internationell samverkan 

Det internationella arbetet innehåller många olika delar, det 
handlar om särskilda uppdrag men även om att vi efter be-
hov bistår regeringen med expertstöd och att arrangera och 
medverka i olika aktiviteter. Nedan beskrivs ett urval av det 
aktiviteter som myndigheten arbetat med under året.

Utrikesministerns referensråd för kvinnor, fred och säkerhet

I sin roll som ordförande för Organisationen för Säkerhet 
och Samarbete i Europa (OSSE), tillsatte utrikesminister 
Ann Linde i början av året ett internationellt referensråd för 
kvinnor, fred och säkerhet. Jämställdhetsmyndighetens ge-
neraldirektör fick uppdraget att leda referensrådet, som fyllt 
en rådgivande funktion med syfte att stärka arbetet med 
agendan för kvinnor, fred och säkerhet inom OSSE. Re-
ferensrådet presenterade sina samlade rekommendationer 
under OSSE:s Ministerrådsmöte i december i Stockholm. 

Pekingplattformen

Inom ramen för regeringsuppdraget har Jämställdhets-
myndigheten genomfört nationella aktiviteter för att bely-
sa och sprida kunskap om Pekingplattformens syfte samt 

Rapporten Håll i, håll ut och växla upp synliggör åtgärder och resultat i den jämställdhetspolitiska styrkedjan�
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dess tolv sakområden med särskild inriktning på ekono-
misk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. 

Myndigheten ingick i svenska delegationen till CSW65, 
Kvinnokommissionens 65:e möte (Commission on the 
Status of Women) för FN:s uppföljning av Pekingplattfor-
men. Årets huvudtema, och därmed tema för förhandling-
arna av kommissionens slutsatser, var makt och inflytande 
samt eliminerandet av könsbaserat våld. 

Jämställdhetsmyndigheten arrangerade och genom-
förde Sveriges tre officiella sidoevent under kvinnokom-
missionen i samråd med Regeringskansliet och Sveriges 
FN-representation. Dessa genomfördes digitalt på grund 
av rådande pandemi. Sverige, EU-kommissionen och 
UNESCO stod värdar för sidoevent om sex och sam-
levnads undervisning i vilket även Skolverket, RFSU och 
Youth Harvest Organisation (Ghana) deltog; Sverige, Syd-
korea, Världsbanken och OECD stod värdar för ett högni-
vå-event om ekonomisk jämställdhet där European Wo-
men’s Lobby, Kommissionen för jämställda livsinkomster, 
Världsbanken och Allbright Foundation deltog; Sverige, 
Montenegro, Europarådet och Promundo stod värdar för 
sidoeventet om Istanbulkonventionen.

Under året har även de sex poddavsnitt med ett antal av 
myndighetens experter och den kampanjsida kring Gene-
ration Jämställdhet och Pekingplattformen som produce-
rades 2020 fortsatt att spridas genom kampanjsidan och i 
olika format på sociala medier. 

Eftersom coronapandemin fortsatt hålla världen i 
sitt grepp har myndighetens aktiviteter inom ramen för 

uppdraget främst skett digitalt. Insatserna har nått olika 
målgrupper, däribland FN- och EU-organ, regeringsföre-
trädare, tjänstepersoner och civilsamhällesorganisationer 
både nationellt och internationellt, kommuner, regioner, 
universitet och andra myndigheter, kvinnorörelsen, stu-
denter samt företrädare för näringslivet och arbetsmark-
nadens parter. 

Internationellt expertstöd

En central del i myndighetens arbete har varit att bistå 
regeringen med internationellt expertstöd inom FN-syste-
met, EU-kommissionen, Europeiska jämställdhetsinstitu-
tet (EIGE), Europarådet, Nordiska ministerrådet och Öst-
ersjöstaternas råd (CBSS), samt att delta i internationellt 
erfarenhetsutbyte och uppföljningar inom jämställdhets-
området. 

Vi har genom medlemskap i EU-kommissionens råd-
givande grupp: Advisory Committee on Equal Opportu-
nities for Women and Men inom EU-kommissionens ge-
neraldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor 
(DG Justice) bidragit med analysunderlag och svenska 
erferenheter till kommittens ”Opinions” med rekommen-
dationer för EU policy och lagtiftning: - Opinion on the 
care gap in the EU: a holistic and gender-transformative 
approach och Opinion on combatting gender stereotypes. 
Båda antogs av den rådgivande kommittén 2021. Jäm-
ställdhetsmyndigheteten ingår nu i arbetsgruppen som tar 
fram Opinon on Gender and Climate Change och har bi-
dragit med underlag och rekommendarioner. Dokumentet 

De flesta arrangemang under året genomfördes digitalt�
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förväntas antas tidigt 2022 och bidra till EU:s ståndpunk-
ter inom CSW66 på samma tema i mars 2022.

Myndigheten är representerad i Europeiska jämställd-
hetsinstitutets (EIGE:s) expertforum och medverkade och 
bidrog med synpunkter inför publiceringen Gender Index 
2021, samt diskussioner kring framtida prioriteringar för 
EIGE.

Vi har bidragit med inspel med information och uppda-
teringar i relation till Sveriges tionde periodiska rapport 
från 2019 inför Sveriges dialog med CEDAW kommittén 
i oktober 2021.

Jämställdhetsmyndigheten ingick i delegationen till Ge-
neration Equality Forum i Paris. Under forumet lansera-
des Action Coalition on Economic Justice and Rights och 
tillhörande handlingsplan, där Sverige ingår bland ledar-
na. Myndigheten har under året ingått i den arbetsgrupp 
som leds av UDs enhet för global agenda – feministisk 
utrikespolitik, som bidragit med svenska inspel till koali-
tionens prioriteringar och handlingsplan. Koalitionens ar-
bete ingår i regeringsuppdraget kring Pekingplattformen. 

Internationella kurser och utbyten

Myndigheten har under 2021 medverkat i Sida-finansie-
rade ITP kurser (International Training Programmes) ge-
nomförda av Arbetsförmedlingen, ICLD, SCB och Kvin-
na till Kvinna. 

Samarbete med svenska myndigheter

Sidas myndighetsnav för svenska myndigheter och kapa-
citetsutveckling inom utvecklingssamarbetet lanserades i 
mars. Jämställdhetsmyndigheten har spelat en aktiv roll i 
nätverket av svenska myndigheter och bidragit med ex-
pertkunskap kring jämställdhet och jämställdhetsintegre-
ring, bland annat i dialogmöten för framtagande av stra-
tegiunderlag inom utvecklingssamarbetet. Myndigheten 
ingår nu även i Sidas myndighetsnätverk kring inklude-
rande ekonomisk utveckling.

Myndigheten har samverkat med Naturvårdsverket i 
deras regeringsuppdrag att ta fram ett förslag till strategi 
för Sveriges genomförande av Parisavtalet. 

Myndigheten har bidragit med expertstöd och mentor-
skap till Sveriges fokalpunkt (Naturvårdsverket) för jäm-
ställdhet i UNFCCC:s klimatförhandlingar och medverkat 
som expertstöd i UNFCCC:s nätverk för jämställdhetsex-
perter och fokalpunkter.

ÖVRIGA AKTIVITETER OCH UPPDRAG

Jämställdhetsbudgetering

Vi har stärkt arbetet med jämställdhetsbudgetering med 
en analys av hur statens omfattande coronastöd till olika 
sektorer i samhället under pandemin har fördelats ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Den pågående analysen innefatt-
ar bland annat stöden till företagande och till individer lik-
som till kultur- och idrottssektorn. 

Vetenskapligt råd 

Under 2021 har arbetet med att etablera myndighetens ve-
tenskapliga råd har fortsatt. Rådet består av sju ledamöter 
som sammantaget har en bred kompetens inom jämställd-
hetsområdet. Det vetenskapliga rådet bidrar med att kva-
litetssäkra myndighetens utredningsarbete, förmedla aktu-
ell forskningskunskap och underlättar för myndigheten att 
tillgodogöra oss relevant forskningskompetens vid olika 
uppdrag. Bland annat har rådet använts för att förbättra 
innehållet i myndighetens jämställdhetsundersökning 
samt utformningen av arbetet med regeringsuppdraget att 
sammanställa kunskap om könsbundna utbildningsval.

Under 2021 utlystes för första gången en uppsatstävling 
som riktar sig till studenter på högskolor och universitet 
i Sverige som skrivit uppsatser av relevans för jämställd-
hetspolitiken. Bland 45 behöriga bidrag utsågs 3 vinnande 
bidrag, som bedömdes av det vetenskapliga rådet.

UPPNÅTT RESULTAT OCH EFFEKT

Jämställdhetsmyndighetens arbete med uppföljning och 
analys syftar till att bidra till en strategisk, sammanhållen 
och hållbar styrning samt ett effektivt genomförande av 
jämställdhetpolitiken. 

Utifrån verksamhetslogiken för verksamhetsområdet 
bidrar arbetet med uppföljning och analys till de jäm-
ställdhetspolitiska målen genom att den kunskap som tas 
fram leder till att beslut om insatser fattas, så att insatserna 
blir träffsäkra och effektiva och bidrar till de jämställd-
hetspolitiska målen. En viktig förutsättning är att myndig-
heten tar fram, tillhandahåller och sprider kunskapen till 
relevanta målgrupper.

De fördjupade uppföljningarna av delmålen rörande 
makt och inflytande samt jämställd hälsa har åtföljts av 
flera olika kommunikationsinsatser, vilket medfört att 
kunskapen spridits till relevanta målgrupper såsom reger-
ingen och centrala myndigheter. 

Vidare har arbetet med redovisningen och analysen av 
resultat av åtgärder som relevanta myndigheter och andra 
aktörer har vidtagit gett upphov till viktig kunskap kring 
hur insatser och resurser förhåller sig till de jämställdhets-
politiska målen. Detta har gett en grund för en utveckling 
av insatser för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. 
Även i detta fall har riktade kommunikationsinsatser lett 
till att viktiga målgrupper har kunnat ta del av kunskapen.

Samverkan med regional och lokal nivå har utvecklat 
myndighetens och andra aktörers analyser.

Det vetenskapliga rådet bidrar till att stärka myndighet-
ens forskningsanknytning och ge en grund till att säkra att 
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myndighetens analyser bygger på relevant kunskap som 
andra aktörer har användning för.

Jämställdhetsmyndighetens internationella arbete och 
åtaganden genom expertstöd, analyser och underlag har 
bidragit till framför allt det svenska EU- och FN-samar-
betet. Myndigheten har med våra insatser varit ett viktigt 
stöd för regeringens ambitioner på jämställdhetsområdet 
i ett internationellt perspektiv. Myndighetens medverkan 
vid ett stort antal strategiska konferenser och högnivådia-
loger med centrala globala organisationer och institutioner 

tyder på att myndigheten nu är alltmer etablerad interna-
tionellt.

Sammantaget har arbetet med att följa upp de jämställd-
hetspolitiska målen resulterat i viktig och omfattande 
kunskap som kan användas som underlag för regeringens 
bedömning av resultaten av den förda politiken och för 
att identifiera områden för fortsatt politikutveckling, både 
nationellt och internationellt. Myndigheten tillhandahåller 
på ett sakligt och systematiskt sätt relevant kunskap till 
olika aktörer.
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Syftet med stödet och samordningen av jämställdhetsinte-
greringen i statliga myndigheter är att uppnå jämställdhet 
inom myndigheters sakområden. Resultaten från insatser-
na ska leda till effekter i hela samhället. Utgångpunkten är 
de jämställdhetspolitiska målen och alla områden som där 
berörs. Myndighetens stöd och samordning utförs i nära 
dialog med målgruppen och i en kontinuerligt återkom-
mande samverkan

Insatserna görs på nationella, regionala och lokala plan 
och leder till resultat och effekter i riktningen mot de jäm-
ställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsbudgetering är ett redskap för att synlig-
göra och omfördela resurser. Det är ett sätt att fördjupa 
arbetet med strategisk jämställdhetsintegrering. De myn-
digheter som medverkar har i uppdrag att bidra till de 
jämställdhetspolitiska målen och fördjupa sin förmåga att 
analysera och göra bedömningar i sina årsredovisningar. 

I stödverksamheten ingår att utlysa och besluta om 
statsbidrag till civilsamhällets organisationer inom jäm-
ställdhetsområdet. Verksamheten utvecklas löpande och 
har genomgått en ökad digitalisering under året. 

PRIORITERADE INSATSER

Jämställdhetsintegrering i statliga lärosäten

Årets stödinsatser syftade till att stärka lärosätens systema-
tik inom bland annat samverkan och uppföljning av resultat.

Rapporten Jämställdhetsintegrering i högskolor och 
universitet – Fortsatt integrering av jämställdhet i akade-

min (Rapport 2021:16) visar hur pandemin inneburit att ar-
betet med jämställdhetsintegrering tappat fart. Ändå upp-
ger drygt hälften att de nått nya resultat sedan föregående 
år, men att fortsatt stöd behövs i arbetet.

Under året genomfördes sex (digitala) träffar för läro-
sätenas samordnarfunktioner och andra relevanta nyck-
elfunktioner. Vi erbjöd kunskapsfördjupning och erfa-
renhetsutbyten inom områden som jämställdhet i högre 
utbildning, jämställd karriärutveckling i akademin samt 
uppföljning av resultat i jämställdhetsintegreringsarbetet. 

Stödstrukturen utvecklades under året genom att inrätta 
kontaktpersoner från oss till respektive lärosäte, för att ut-
veckla ett verksamhetsanpassat stöd som ska öka träffsä-
kerheten. Vi utvecklade nya (digitala) mötesformer under 
pandemin vilket medförde andra möjligheter att nå ut till 
målgruppen och att öka stödets tillgänglighet. 

Stödet stärktes genom ny funktionell organisationsstruk-
tur som innebär ökade möjligheter att mer effektivt skapa sy-
nergier mellan stödet till högskolor och universitet och andra 
av myndighetens uppdrag som har bäring på högskolesek-
torn. Det rör sig bland annat om området för mäns våld mot 
kvinnor samt kopplingen mellan Jämställdhetsintegrering i 
myndigheter (JiM) och Jämställdhetsintegrering i högsko-
lor och universitet (JiHU). Externt fokuserades högskole-
nära myndigheter så som Diskriminerings ombudsmannen 
(DO), Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Universitets- 
och högskolerådet (UHR), forskningsfinansiärer och Sam-
verkansprogrammet för genusbaserad utsatthet och sexuel-
la trakasserier. Dialogen med Samverkansprogrammet var 

1.4 STÖDJA AKTÖRER I ARBETET 
FÖR JÄMSTÄLLDHET
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en del i att säkerställa ett forskningsbaserat stöd, liksom 
myndighetens deltagande i årets Bokmässa med KTH som 
syftade till att knyta aktuell forskning till stöd och praktisk 
verksamhet. Myndigheten fortsatte att delta i olika nätverk, 
bland andra DO:s lika villkorsnätverk samt ett nätverk för 
forskningsfinansiärer.

För att underlätta lärosätenas arbete med att följa upp 
resultaten av sitt arbete med jämställdhetsintegrering tog 
myndigheten fram ett stödmaterial riktat till högskolor och 
universitet. Stödmaterialet vägleder i hur ett lärosäte kan syn-
liggöra resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering och 
vilka samhällseffekter som arbetet kan antas leda till på sikt.

Under året utvecklades mål och till viss del indikatorer 
som ska bidra till att kunna följa stödets utveckling över 
tid. Vi har påbörjat en process att upphandla följeforsk-
ning eller lärande utvärdering av myndighetens stöd till 
högskolor och. Åtgärden syftar till att följa upp hur väl 
stödet svarar mot lärosätenas behov samt vad myndighe-
tens prioritering av insatser kan antas leda till för resultat 
och effekter. 

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

Stödet till myndigheterna genomförs i enlighet med särskilt 
uppdrag (A2020/02041), under 2020 – 2025, med målet att 
samordningen och stödet är verksamhetsanpassat, träffsä-
kert och relevant för de medverkande myndigheterna. 

De myndigheter som ingår i uppdraget har i sina kärn-
verksamheter stor inverkan på ett eller flera av de jäm-
ställdhetspolitiska delmålen. Deras verksamheter har direkt 
eller indirekt inverkan på människor och deras liv. Stödet 
till dessa myndigheter ska leda till resultat och vidare till 
effekter på den lokala nivå där människor lever och verkar.

Under året har vi tagit fram två vägledningar med 
grundläggande stöd för hur man kan ta sig an och genom-
föra jämställdhetsintegrering, och ett fördjupat stöd kring 
att ta fram inriktning för jämställdhetsarbetet. Därutöver 
har ytterligare metodstödjande material tagits fram. Stöd-
materialet är digitalt och finns på myndighetens hemsida.

Medverkande myndigheter erbjuds ett nära stöd som 
innebär att varje myndighet följs av en utredare, vilket 
ökar förutsättningarna för stödets genomslag och säker-
ställer behovsanpassning. För att ytterligare öka effekten 
av gjorda insatser ingår varje medverkande myndighet i 
en grupp av tematiskt nära liggande myndigheter där kon-
takten och utbytet sker direkt mellan dem.

Genom att främja samverkan mellan myndigheter kan 
problem som finns kring ojämställdhet bättre synliggöras. 
Vi har genomfört ett flertal nätverks- och tematräffar där 
innehållet har tagits fram i nära dialog med myndigheter-
na i syfte öka träffsäkerhet och relevans. 

Myndighetens kärnuppdrag att ge stöd till statliga myn-
digheter har under året letts in på ett nytt område för stöd 

och samordning. Nya teknologier som artificiell intelli-
gens (AI) används i allt högre utsträckning inom svensk 
offentlig förvaltning inte minst inom statliga myndigheter. 
Genom ett samarbete med ett antal myndigheter har Jäm-
ställdhetsmyndigheten tagit på sig ett samordningsansvar 
under året med syfte att se till att ny kunskap och ökade 
insikter sprids för att minska risken för att ojämställdhet 
skapas i utvecklandet och användandet av digitala verktyg.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter med JiM+

Ett fördjupat stöd för statliga myndigheter har utvecklats 
under året med syfte att i nära utbyte och samverkan med 
andra myndigheter ytterligare förstärka möjligheterna att 
få effekter i arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet 
är också att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering, 
fokusera på ledningsförankringen, styrning och uppfölj-
ning och att sprida arbetet med jämställdhetsintegrering 
i myndigheterna, till exempel genom att involvera olika 
funktioner från verksamheterna i träffarna. Ett syfte är 
också att utveckla JiM-programmet som helhet och skapa 
synergier i arbetet mellan medverkande myndigheter. 

Under året har träffar genomförts för tre parallella grup-
per med teman som fördjupad problem- och målformule-
ring, jämställdhetsbudgetering samt uppföljning och redo-
visning av resultat. Sammantaget har ett 80-tal personer 
från 13 myndigheter samt representanter för Regerings-
kansliet deltagit. Samverkan med Ekonomistyrningsver-
ket har etablerats och lett till en gemensam kunskapspro-
duktion kring jämställdhetsbudgetering. 

De lärande exempel som under året arbetas fram inom 
JiM+ följs upp och sprids till andra intressenter och aktö-
rer. Det innebär att en grund läggs för fortsatt utbyte och 
fördjupat arbete med jämställdhetsintegrering. 

För att säkerställa att insatserna stämmer överens med 
syfte och mål och att själva lärandet fångas in och kan 
spridas, har en forskare följt verksamheten under hela 
framtagnings- och genomförandeprocessen. Forsknings-
uppdraget innebär en löpande utvärdering av processer 
och resultat, såväl inom ramen för våra egna insatser som 
vad de lett till hos de deltagande myndigheterna. 

UPPNÅTT RESULTAT OCH EFFEKT

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att stödinsatserna un-
der året haft en betydelse för myndigheter och andra aktö-
rers fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering. Stödin-
satserna inom myndigheten har utvecklats och blivit än mer 
verksamhets- och behovsanpassat. Effekten blir likvärdiga 
regler och en enhetlig kvalitet i myndighetsutövningen. 

Effekter för kvinnor och män redovisas vanligen ge-
nom presentation och - oftast - analys av könsuppdelad 
statistik. Strävandet gäller likvärdighet oavsett kön. Den 
könsuppdelade statistiken som målgruppen presenterar 
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underlättar en kontinuerlig uppföljning och utveckling av 
verksamheten. Hitintills kan vi bedöma att valda insatser 
hos medverkanden ger en förändrad och mer jämställd 
effekt. Att hitta, förstå och analysera åtgärder bedömer 
vi utgöra en grund för jämställdhetsarbetet gentemot de 
jämställdhetspolitiska målen. Skillnader som också finns 
i resultat och effekter bedöms i första hand ha att göra 
med skillnader i åtgärder och i arbetssätt vad det gäller 
uppföljning och analys. Ojämställdheten som framstår 
i presenterad statistik kan i detta sammanhang utryckas 
som en risk om inte förhållandet följs upp och analyseras 
samt blir föremål för åtgärder. 

De ojämställdhetsproblem som har identifierats och do-
kumenterats i medverkande myndigheters kärnverksamhe-
ter har på olika sätt bearbetats och ofta lett till nya arbetssätt 
som pekar på resultat i olika riktningar. Stödet syftar till att 
på sikt ge resultat inom myndigheternas sakområden och i 
kärnverksamheterna samt ge effekter på samhällsnivån. Ef-
fekter är svåra att mäta och visar sig vanligtvis också först i 
ett längre tidsperspektiv. Följeforskningen kommer att an-
vändas under kommande år inom de tre stora regeringsupp-
dragen som Jämställdhetsmyndigheten arbetar med.

Slutsatser i redovisningar och rapporter som vi har läm-
nat till Regeringskansliet under året visar att förutsättning-
ar för stärkt styrning i genomförandet av jämställdhetspo-
litiken har ökat. En ny grund har lagts för ett mer effektivt 
stöd och samordning av insatserna genom regelbundna 
nätverksträffar och ett systematiskt arbete med att tillgo-
dose medverkande myndigheters målgruppens behov ge-
nom verksamhetsanpassning av innehållet.

Myndigheten har genomfört insatser där erfarenhets-
utbyten, spridning av lärande exempel samt kompetens-

höjande aktiviteter varit centrala inslag. Syftet är att till-
handahålla en funktion som på bästa sätt möter aktörernas 
behov av stödinsatser för jämställdhets integreringen. 

LÄMNADE BIDRAG

En del av myndighetens arbete med stöd är riktat till ci-
vilsamhället. Stödet är utformat som ett statsbidrag och 
styrs av myndighetsförordningen. I syfte att öka förut-
sägbarheten för civilsamhället beslöt myndigheten under 
året att slå samman bidragsformerna för statsbidraget till 
kvinnors organisering. Bidraget kan enligt förordningen 
fördelas på tre olika typer av bidrag; organisationsbidrag, 
etableringsbidrag och verksamhetsbidrag. Beslutet inne-
bar att bidraget verksamhets bidraget inte utlystes för 2021. 

Hanteringen av bidragen har även utvecklats under året 
och den nya digitala tjänsten har utvecklats för att sträva 
efter en mer effektiv och överskådlig handläggning för 
våra externa aktörer.

Myndigheten har under året fördelat statsbidrag enligt 
förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors 
organ isering och enligt förordningen (2006:390) om stats-
bidrag till jämställdhetsprojekt. 

För kvinnors organisering inkom 82 ansökningar. Av 
dessa beviljades 71 organisationer organiseringsbidrag, 
och 4 organisationer beviljades etableringsbidrag.

För jämställdhetsprojekt inkom 69 ansökningar. Av 
dessa har 10 ansökningar beviljats bidrag. 

Fördelning per bidrag och organisation finns i kapitel 3 
Återrapportering.

Tabell 5 Fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering 

Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering Beslutade 2021
utbetalade 2022

Beslutade 2020
utbetalade 2021

Beslutade 2019
utbetalade 2020

Antal sökande 82 83 79

Antal beviljade bidrag 71 66 * 70

Beviljade bidrag (tkr) 26 938 26 556 21 433

Utbetalda bidrag (tkr) 26 938 26 556 21 433

*Organisationen Riksförbundet hem och samhälle beviljades statsbidrag om 529 tkr� En första utbetalning gjordes i januari 2021 om 264 tkr� Organisationen har 
därefter meddelat att organisationen lagt ner och den första utbetalningen av statsbidraget har återkrävts, resterande utbetalning stoppades�

Tabell 6 Fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering – etableringsbidrag

Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering Beslutade 2021
utbetalade 2022

Beslutade 2020
utbetalade 2021

Beslutade 2019
utbetalade 2020

Antal sökande 10 12 10

Antal beviljade bidrag 4 6 4

Beviljade bidrag (tkr) 1 225 1 579 873

Utbetalda bidrag (tkr) 1 225 1 579 873
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Tabell 8 Fördelning av statsbidrag till jämställdhetsprojekt 

Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt Beslutade 2021
utbetalade 2021

Beslutade 2020
utbetalade 2020

Beslutade 2019
utbetalade 2019

Antal sökande 69 91 79

Antal beviljade bidrag 10 9 12

Beviljade bidrag (tkr) 7 011 6 997 10 000

Utbetalda bidrag (tkr) 5 763* 6 997 10 000

*Organisationen Somaya kvinno- och tjejjour beviljades statsbidrag om 1 249 tkr� Organisationen meddelade efter att beslut fattats att de inte kunde genomföra 
projektet p�g�a pandemin, därför stoppades utbetalningen�

Tabell 7 Fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering – verksamhetsbidrag

Förordning (2005:1089) om statsbidrag  
för kvinnors organisering

Beslutade 2021
utbetalade 2021

Beslutade 2020
utbetalade 2020

Beslutade 2019
utbetalade 2020

Beslutade 2019
utbetalade 2019

Antal sökande — 44 — 26*

Antal beviljade bidrag — 6 1 10

Beviljade bidrag (tkr) — 4 960 852 6 074

Utbetalda bidrag (tkr) — 4 960 852 6 074

*Antal sökande 26 st inkluderar bidraget om 852 tkr som ansökts 2019 och utbetalats 2020�
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Arbetet med det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra är en tydlig prioritering 
och en betydande del av Jämställdhetsmyndighetens verksam-
hetsområde. Myndigheten ger stöd till genomförandet av den 
tioåriga (2017–2026) nationella strategin för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor. Genom stödet bidrar myn-
digheten till implementeringen av Europarådets konvention 
om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och 
av våld i hemmet, även kallad Istanbulkonventionen.

Ett arbete med att ta fram indikatorer för att samlat följa 
upp den nationella strategins fyra målsättningar pågår och 
ska rapporteras till regeringen i april 2022.

Jämställdhetsmyndigheten ska främja utvecklingen av 
förebyggande insatser gentemot mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och män-
niskohandel för alla ändamål samt mot våld i samkönade 
relationer. Arbetet inkluderar att synliggöra och motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck med inriktning på na-
tionell kunskapsutveckling och strategiska övergripande 
frågor, liksom nationell samordning av arbetet mot pro-
stitution och människohandel för alla ändamål. Därutöver 
har myndigheten under året arbetat med tretton särskilda 
regeringsuppdrag inom området. 

PRIORITERADE INSATSER

Informationsinsatser om Europarådets rekommendationer 
gällande Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att öka 
kännedomen bland kommuner, regioner och statliga myn-

digheter om Europarådets rekommendationer gällande 
Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen. Samtliga 
29 nationella myndigheter och organisationer som inled-
ningsvis identifierades som särskilt berörda av Europarå-
dets rekommendationer har nåtts av informationsinsatser, 
liksom samtliga 21 länsstyrelser. 

Inrättande av strategiskt GD-råd 

Jämställdhetsmyndigheten har tagit initiativ till ett strate-
giskt GD-råd med fokus på förebyggande och brottsbe-
kämpande arbete mot mäns våld mot kvinnor. Det övergri-
pande syftet med rådet är att genom samverkan stärka upp 
och effektivisera arbetet med den nationella strategin för 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Nationellt kunskaps- och metodstöd för utveckling av 
våldsförebyggande arbete.

Jämställdhetsmyndigheten har påbörjat en etablering 
av nationella strukturer för kunskaps- och metodstöd i 
utvecklingen av det våldsförebyggande arbetet regionalt 
och lokalt i nära samverkan med länsstyrelserna. Myndig-
heten har tagit fram en film, påbörjat en webbutbildning 
samt inlett arbetet med en ny webbsida om våldsförebyg-
gande arbete. Utöver dessa har en digital utbildning om 
processtöd för våldsförebyggande arbete utvecklats. Pro-
cesstödsutbildningen syftar till att stödja länsstyrelserna i 
deras roll att stödja lokala aktörer i det våldsförebyggande 
arbetet. För att förstärka och vidareutveckla etableringen 
av nationella stödstrukturer för det våldsförebyggande 
arbetet ser myndigheten på grund av hittillsvarande erfa-

1.5 FÖREBYGGA OCH BEKÄMPA 
MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
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renhet att det krävs samverkan även med andra relevanta 
myndigheter.

Fortsatta informationsinsatser om sexuella trakasserier efter 

#metoo

Jämställdhetsmyndighetens arbete har haft som syfte att 
främja ett hållbart och långsiktigt arbete med att motverka 
sexuella trakasserier. Myndigheten har tagit vara på #me-
too-uppropens erfarenheter och genomfört informations-
insatser för ökad kunskap om sexuella trakasserier och hur 
det kan motverkas. Myndigheten har tagit fram och spridit 
utbildningsfilmer med fokus på barn och unga som utsatts 
för sexuella trakasserier i ungdomsmiljöer. Myndigheten 
har därutöver släppt en rapport med utgångspunkt i resul-
tatet från pilotundersökningen Attityder, Jämställdhet och 
våld. Erfarenhetsutbyte har skett med Programmet för ge-
nusbaserad utsatthet i akademin, Kungliga tekniska hög-
skolan, Karolinska institutet, Göteborgs universitet och 
Malmö Universitet samt Diskrimineringsombudsmannen 
och Arbetsmiljöverket. Myndigheten har även haft möte 
med utredningen om ILO:s konvention (International la-
ber organization) om våld och trakasserier i arbetslivet. 

Myndigheten sponsrade två av våra #metoo-filmer, #metoo 
med fokus på barn och unga, och #metoo med fokus på he-
dersrelaterat våld och förtryck på Facebook och Instagram. 
Totalt hade annonserna en räckvidd på 52 879 personer. Vida-
re så interagerade 49 257 personer med annonserna. Antalet 
3-sekunders visningar var 48 407. Filmerna sågs färdigt av 
8 116 personer. 

Myndighetssamverkan för ökad upptäckt av våld

Jämställdhetsmyndigheten har genom sitt samordnings-
uppdrag skapat en plattform för strukturerat kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte mellan de samverkande myndigheterna 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsver-
ket, Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen. 

Plattformen bedöms ha bidragit till den myndighetsspe-
cifika måluppfyllelsen, ökad samsyn, gemensamt läran-

de, effektivare arbetsprocesser, samt större likvärdighet 
i arbetssätt. Samverkansarbetet har även bidragit till ett 
gemensamt lärande där Jämställdhetsmyndigheten bistått 
med sin expertkunskap om mäns våld mot kvinnor ur ett 
intersektionellt perspektiv. 

Utöver den löpande verksamheten inom uppdraget har 
fem fördjupande kunskaps- och erfarenhetsutbyten samt 
tre kunskapshöjande webbinarier samordnats av Jäm-
ställdhetsmyndigheten för deltagarna i uppdraget under 
året. Myndigheten har presenterat uppdraget vid Europe-
an Conference on Domestic Violence, och spred på så vis 
ett lärande exempel för en bred europeisk publik. 

I december arrangerade Jämställdhetsmyndigheten 
i samverkan med övriga medverkande myndigheter en 
spridningskonferens med över 500 anmälda deltagare 
från bland annat statliga myndigheter samt universitet och 
högskolor. Spridningskonferensen hade fokus på fördelar 
och utmaningar och syftar till att inspirera fler myndig-
heter och andra aktörer till ett liknande arbete för ökad 
upptäckt av våld i samverkan.

Fortsatt stöd till kommuner i arbetet med  

att nå våldsutsatta under pandemin 

Under våren fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag 
av regeringen att fortsätta utveckla och sprida arbetssätt 
till kommuner som ska underlätta för dessa att nå grup-
per som riskerar att vara särskilt våldsutsatta under pan-
demin. Under verksamhetsåret har myndigheten genom-
fört samverkansmöten med berörda nationella aktörer 
och myndigheter. Särskilda samråd har genomförts med 
Myndigheten för delaktighet (MFD) och representanter 
för olika funktionshinderorganisationer. Myndigheten har 
också gjort informationsutskick till landets samtliga kom-
muner om våld mot personer med funktionsnedsättning 
och tillgänglighetsanpassat information på myndighetens 
webbplats. 

I samverkan med MFD har en kort informationsfilm ta-
gits fram med fokus på våld mot personer med funktions-

Tabell 9 #metoo med fokus på barn och unga

Räckvidd (individer) ThruPlays* Inläggsinteraktion 3-sekunders visning Målgrupp (år) Belopp (kr)

24 964 2 857 11 194 10 972 18 – 65+ 5 000

* ThruPlays är det antalet individer från målgruppen som sett färdigt hela videon�

Tabell 10 #metoo fokus på hedersrelaterat våld och förtryck

Bransch: hälso- och sjukvård, samhälle och sociala tjänster, utbildning�

Räckvidd (individer) ThruPlays* Inläggsinteraktion 3-sekunders visning Målgrupp (år) Belopp (kr)

27 915 5 259 38 063 38 035 18 – 65+ 9 000

#metoo ung och sexuellt trakasserad som ej sponsrades hade en 
räckvidd om 1 184 individer, inläggsinteraktioner 77, och exponering (det vill säga det antalet gånger som annonsen visats) var 1 307�
* ThruPlays är det antalet individer från målgruppen som sett färdigt hela videon
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nedsättning. I samverkan med Utrikesdepartementet har 
en kort informationsfilm tagits fram med fokus på barn i 
hederskontext som har förts utomlands. Dialoger har förts 
med Länsstyrelsen Norrbotten, Västerbotten och Västra 
Götaland kring små kommuners behov av stöd för att kun-
na stärka sitt arbete med att nå våldsutsatta under pandemin.

Kampanjen Tillsammans mot våld har genomförts i so-
ciala medier, och matvarubutiker i hela landet.

Fortsatt kunskapsstöd till lärosäten

Jämställdhetsmyndigheten har uppdrag att erbjuda kun-
skapsstöd för lärosäten, i frågor som rör mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer. Under året har ett kurs-
utbud med sex olika kurser framtagna av fem lärosäten 
erbjudits lärare och programansvariga som tillsammans 
ansvarar för 84 program vid de 27 aktuella lärosätena. 
Därutöver har myndigheten i samverkan med Nationellt 
centrum för kvinnofrid (NCK) påbörjat ett framtagande 
av ett webbaserat stöd för lärosäten. Uppdraget har även 
tagit steget ut i Europa genom medverkan på två konfe-
renser, European Conference on Domestic Violence och 
Gender Equality in Higher Education. 

Kartläggning av förekomst av våld i domar om vårdnad, 

boende och umgänge

Jämställdhetsmyndigheten har under verksamhetsåret haft 
i uppdrag att gå igenom domar i mål om vårdnad, boen-
de eller umgänge med barn. Myndigheten har gjort en 
kartläggning av i vilken utsträckning och på vilket sätt 
uppgifter om våld eller andra övergrepp av en förälder 
mot den andra föräldern eller ett barn beaktas i domar-
na. 1 147 vårdnad-, boende- och umgängesmål har gran-
skats. I 518 mål framkom uppgifter om våld eller övergrep. 
100 överenskommelser har granskats.

För att beakta barns rätt till delaktighet i uppdraget 
har samtal genomförts med barn som har erfarenhet av 
en vårdnad-, boende, eller umgängesprocess där det 
framkommit uppgifter om våld eller andra övergrepp. Av 
granskningen framkommer att i över 60 procent av målen 
förekommer våld. Granskningen visar på brister i, om och 
hur riskbedömningar genomförs. Det finns även brister i 
hur barns rättigheter och delaktighet tillvaratas av dom-
stolen. 

Kunskapshöjande insatser om skyddade personuppgifter

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att genomföra 
kunskapshöjande insatser gällande våldsutsatta personer 
som lever med skyddade personuppgifter med fokus på 
kvinnor och barn. 

Syftet med uppdraget är att öka kännedomen om gällan-
de lagstiftning och belysa livssituationen för våldsutsatta 
kvinnor och barn som lever med skyddade personupp-

gifter. I uppdraget ingår att kartlägga och sammanställa 
kunskap, information och stödmaterial som tagits fram av 
myndigheter och andra relevanta aktörer gällande hante-
ringen av skyddade personuppgifter och andra rättsliga 
skydd för våldsutsatta personer som lever med skyddade 
personuppgifter. 

Under verksamhetsåret har cirka 20 dialogmöten med 
myndigheter och civilsamhällesorganisationer genom-
förts för att kartlägga och inhämta kunskap, information 
och stödmaterial. En intervjustudie har genomförts med 
våldsutsatta kvinnor och barn. 85 intervjuer har genom-
förts med kvinnor och 15 med barn.

Om våld i nära relation och dess påverkan på arbetsplatsen

Jämställdhetsmyndigheten har i samarbete med Western 
University Ontario planerat och genomfört en enkät med 
fokus på erfarenheter av våld i nära relation och dess 
påverkan på arbetsplatsen. Enkäten har riktats till alla 
medarbetare vid fyra svenska länsstyrelser samt den egna 
myndigheten. Ungefär var femte kvinna och var tionde 
man uppgav sig ha erfarenhet av våld i nära relationer. En 
minoritet av respondenterna uppgav att de själva hade ut-
övat våld i nära relationer. Bland de som hade erfarenhet 
av våld i nära relationer uppgav nästan 10 procent att vål-
det fortgick på eller i närheten av arbetsplatsen, till exem-
pel genom förföljelser, trakasserier eller nedvärderande 
e-post. Respondenterna rekommenderade att arbetsgiva-
ren bör vidta åtgärder för ökat stöd till anställda, tillhanda-
hålla utbildning, kommunicera sina åtgärder och löpande 
följa upp sitt arbete med att göra arbetsplatsen till en trygg 
plats. För att ge förutsättningar att omhänderta frågan om 
arbetsgivarens möjlighet i att ge stöd gällande våld i nära 
relationer har utredare från Jämställdhetsmyndigheten ut-
bildat chefer och förtroendevalda på de fem myndigheter-
na. Myndigheten har även påbörjat att ta fram en webbut-
bildning om våld i nära relation ur ett arbetslivsperspektiv, 
där både medarbetare och chefer är i fokus. 

Samverkan med CVE i arbetet mot destruktiva 

maskulinitetsnormer

Jämställdhetsmyndigheten och Center mot våldsbejakan-
de extremism (CVE) inom Brottsförebyggande rådet in-
ledde under året en samverkan. Jämställdhetsmyndigheten 
ingår fortsättningsvis i CVE:s myndighetsnätverk. I sep-
tember genomförde Jämställdhetsmyndigheten och CVE 
ett möte med myndighetsnätverket i ett samarbete med te-
mat ”Destruktiva maskulinitetsnormer och våldsbejakan-
de extremism” med syfte att belysa hur medvetenhet om 
destruktiva maskulinitetsnormer kan användas i det före-
byggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Vidare 
har Jämställdhetsmyndigheten och CVE givit i uppdrag 
åt en forskare att ta fram en kunskapsöversikt som utgörs 
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av relevant forskning på temat maskulinitetsnormer och 
våldsbejakande extremism. 

Fortsatt arbete med att förebygga och uppmärksamma 

våld i ungas partnerrelationer

Jämställdhetsmyndigheten har genomfört ett särskilt reger-
ingsuppdrag om att stödja arbetet för att stötta unga som 
har utsatts för våld, samt ge stöd till våldsförebyggande in-
satser riktade till unga i partnerrelationer. Inom ramen för 
uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten även genomföra 
insatser riktade till unga män som utövar våld och kontroll 
i sina relationer. Vidare ska myndigheten lämna förslag på 
hur stödet till unga våldsutsatta kan stärkas ytterligare.1

I enlighet med uppdraget inhämtade Jämställdhets-
myndigheten synpunkter från Brottsförebyggande rådet 
(Brå), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF), Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen 
i Östergötlands län, Länsstyrelsen i Stockholms län samt 
Barnafrid vid Linköpings universitet. Synpunkter som 
framkom och som haft betydelse för arbete med uppdraget 
är exempelvis brist på långsiktigt stöd till flera civilsam-
hällesorganisationer, behov av mer kunskap och inkludera i 
kommunikation för att nå hela målgruppen unga (som iden-
tifierar sig som hbtqi person, som har en funktionsnedsätt-
ning eller som lever med hedersförtryck och våld) samt att 
insatser finns både till våldsutsatta och våldsutövare.

Inom ramen för uppdraget har Jämställdhetsmyndigheten 
samverkat med stiftelsen 1000 Möjligheter samt organisatio-
nen MÄN. Syftet har varit att stärka pågående arbete mot 
ungas våld i parrelationer för att på så vis snabbt nå ut till 
unga våldsutsatta och unga våldsutövare, vilket även stärker 
det långsiktiga arbetet. Jämställdhetsmyndigheten har även 
bidragit finansiellt till kampanjen Välj att sluta, som drivs 
av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum 
och i samarbete med länsstyrelserna, i syfte för att säker-
ställa spridningen av kampanjen till målgruppen unga män 
18–25 år som utövar våld och kontroll i sina relationer.

Vidare har Stockholms universitet fått medel och upp-
drag av Jämställdhetsmyndigheten att påbörja forsknings-
projektet Våld i ungas nära relationer – stödbehov hos 
utsatta och utövare med fokus på särskilt utsatta grupper. 
Studien kommer inledas med en kartläggning av ungdo-
mars upplevelse av samhällets stöd och responser med fo-
kus på verksamheter inom den idéburna sektorn. 

Utveckling av det interna barnrättsarbetet med fokus  

på barn och våldsutsatthet

För att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har 
myndigheten arbetat med att stärka barnrättsperspektivet in-
ternt i syfte genom att säkerställa barns förhållanden och rättig-

1 Regleringsbrev för budgetår 2021 avseende Jämställdhetsmyndigheten (A2021/01443 A2021/01397)

heter. Ett stöd till myndighetens medarbetare vid bedömningar 
av barns bästa är påbörjat under året och ska implementeras 
under 2022. Vidare kommer även informationsmaterial anpas-
sat för särskilda målgrupper av barn att tas fram.

SÄRSKILDA INSATSER RÖRANDE 
HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

Jämställdhetsmyndighetens samlade arbete mot hedersrela-
terat våld och förtyck har fokuserat på stöd till utveckling-
en av förebyggande arbete med barn, pojkar och unga män, 
samt på att bidra till en strategisk samordning av insatser och 
åtgärder inom området i samverkan med andra myndigheter.

Myndigheten har kontinuerligt samverkat med Nationella 
kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland, bland an-
nat i deras uppdrag att ta fram vägledning och information 
samt upprätta ett nationellt kompetenscentrum. I denna sam-
verkan har fokus varit att stärka och samordna arbetet, analy-
sera behov och planera gemensamma insatser inom området. 

Samverkan har även skett med Socialstyrelsens upp-
drag inom området som exempelvis i arbetet mot köns-
stympning av flickor och kvinnor, Delegationen mot 
segregations (Delmos) arbete med kartläggning av segre-
gation och hedersrelaterat våld och förtryck samt MUCF 
och deras arbete med information och vägledning. Myn-
digheten har även medverkat i olika utbildningssatsningar 
och konferenser med bland annat Barnafrid, länsstyrelser-
na, och Sveriges kommuner och Regioner.

Förstärkt arbete mot att hedersvåldsutsatta barn och vuxna 

utnyttjas i prostitution och människohandel

Jämställdhetsmyndigheten har uppdrag att kartlägga före-
komst av, samt sprida kunskap om, behov av särskilda in-
satser för barn och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld 
och förtryck och som utnyttjas inom prostitution eller utsätts 
för människohandel. Genom avtal har forskare på Örebro 
och Karlstads Universitet genomfört en kartläggning av det 
stöd som socialtjänsten kan erbjuda parallellt med en rätts-
process. Syftet är att se i vilken mån människohandelslag-
stiftningen tillämpas inom rättsväsendet i fall av barn- och 
tvångsäktenskap. Forskarna har kartlagt i vilken grad perso-
ner, som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och 
samtidigt är utsatta för prostitution, har fått insatser av sam-
hället. Myndigheten har även för avsikt att inom uppdragspe-
rioden genomföra intervjuer med målgruppen för att ta del av 
deras erfarenheter och undersöka behov av stöd. 

Fortsatt utveckling av arbetet mot könsstympning av flickor 

och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten har fortsatt arbetet med att ut-
veckla det förebyggande arbetet mot könsstympning av 
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flickor och kvinnor. Myndigheten har initialt särskilt tit-
tat på elevhälsan och ungdomsmottagningarnas roll i det 
förebyggande arbetet där behovet av kompetenshöjande 
insatser och vikten av nationella riktlinjer och handlings-
planer lyfts fram från representanter för elevhälsan och 
ungdomsmottagningarna.

Myndigheten har även genomfört särskilda utbyten 
med aktörer inom rättsväsendet där behov av kontinu-
erliga kompetenshöjande insatser betonas och framöver 
planeras interna genomgångar av ärenden hos Polismyn-
digheten och Åklagarmyndigheten för att identifiera even-
tuella lärdomar som kan utveckla arbetet framåt.

Jämställdhetsmyndigheten arrangerade det första av 
fem uppföljningsmöten inom ramen för myndighetens an-
svar för den nationella samordningen av arbetet mot köns-
stympning av flickor och kvinnor. Deltagande myndig-
heter beskrev bland annat behovet av en samverkansyta, 
forskning inom området och lärande exempel från andra 
länder bland annat lagföring av könsstympningsbrott.

Kartläggning av förebyggande arbete mot könsstympning 

av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten har genomfört en fördjupad kart-
läggning och uppföljning av åtta verksamheter som arbetar 
förebyggande riktat mot könsstympning av flickor och kvin-
nor. I kartläggningen konstateras att det saknas utvärderade 
metoder och arbetssätt inom området. Även utvecklingen av 
det våldsförebyggande arbetet med fokus på könsstympning 
av flickor och kvinnor behövs ett mer långsiktigt nationellt 
stöd, stärkt finansiering och ökad uppföljning. 

Kartläggning av förebyggande arbete riktat till pojkar  

och unga män i en hederskontext

Jämställdhetsmyndigheten har genomfört en fördjupad 
kartläggning och uppföljning av tio verksamheter som 
arbetar förebyggande riktat till pojkar och unga män i 
en hederskontext. Syftet med kartläggningen har varit 
att identifiera och beskriva förebyggande arbetssätt mot 
hedersrelaterat våld på universell och selektiv nivå som 
riktas till unga män och pojkar och som används i Sverige. 
Resultatet visar på att det finns få utvärderade metoder. 
Flera lovande arbetssätt har dock identifierats, vilka kom-
mer att följas upp. Utvecklingen av det våldsförebyggande 
arbetet riktat till pojkar och unga män i en hederskontext 
bedrivs främst av organisationer utan långsiktigt stöd. För 
att stärka utvecklingen behövs ett mer långsiktigt natio-
nellt stöd, finansiering och uppföljning. 

SÄRSKILDA INSATSER RÖRANDE 
PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL

Jämställdhetsmyndigheten har det nationella samord-
ningsansvaret för arbetet mot prostitution och människo-

handel för alla ändamål. Arbetet innefattar fyra delar; att 
samordna arbetet mot människohandel, utveckla samver-
kan nationellt och internationellt, bistå myndigheter med 
kompetens- och metodstöd samt främja utvecklingen av 
förebyggande insatser mot prostitution och människohan-
del för alla ändamål. 

NATIONELL SAMORDNING AV ARBETET  
MOT PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL

Nationellt metodstödsteam

Jämställdhetsmyndigheten samordnar varje år träffar med 
det nationella metodstödsteamet (NMT) som består av 
representanter från myndigheter som arbetar mot sexuell 
exploatering, prostitution och människohandel. I NMT in-
går Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Migrations-
verket, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Tullverket, regi-
onkoordinatorerna samt verksamheter inom socialtjänst 
och hälso- och sjukvård. Jämställdhetsmyndigheten har 
vid fyra tillfällen under verksamhetsåret sammankallat 
NMT för utbyte av information, identifiering av verksam-
ma arbetssätt, hinder och utvecklingsområden i arbetet. 
NMT har under verksamhetsåret även belyst Istanbul-
konventionens påverkan på arbetet med prostitution och 
människohandel, kopplingen till människosmuggling och 
migrationsströmmar i arbetet med barn och unga i män-
niskohandel samt kopplingen mellan hedersrelaterat våld, 
förtryck, prostitution och människohandel. Företrädare 
för arbetsmarknadsdepartementet har bjudits in. Myndig-
heten har därutöver initierat ett pilotprojekt med en myn-
dighetsgemensam expertgrupp som kommer arbeta med 
identifierade hinder i arbetet och lämna förslag på åtgär-
der för att lösa dessa. Pilotprojektet är en del av en större 
översyn av NMT som kommer att genomföras 2022.

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel

Under året har det tillsatts en regionkoordinatortjänst i 
Uppsala. Totalt finns nu regionkoordinatorer på tio orter 
i samtliga sju regioner i Sverige. Jämställdhetsmyndig-
heten har samordnat fyra möten för regionkoordinatorer 
som bland annat fokuserat på återvändandeprogrammet 
samt arbetet mot rasism och för inkludering av mino-
riteter, med fokus på romsk minoritet. Jämställdhets-
myndigheten har tagit fram reviderade samverkansavtal 
med tillhörande arbetsbeskrivning. En förändring sedan 
tidigare år är att samtliga 21 länsstyrelser nu ingår i sam-
verkan. Genom avtalen är det säkerställt att regionkoor-
dinatorerna erbjuder samma stöd och att finansieringen 
av tjänsterna är likvärdig. Jämställdhetsmyndigheten har 
sammankallat samtliga 31 avtalsparter till ett nationellt 
samråd i syfte att utveckla samverkan. Inför kommande 
avtalsperiod arbetar myndigheten med att följa upp ar-
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betet i respektive region genom regionala samråd med 
avtalens parter. 

Stödtelefonen

Jämställdhetsmyndigheten driver en nationell stödtelefon 
för yrkesverksamma i frågor om prostitution och männis-
kohandel. Information och metodstöd har erbjudits samt 
att kontaktuppgifter till relevanta samverkanspartners har 
förmedlats. 

Översyn av statistik

Jämställdhetsmyndigheten har under året påbörjat en 
översyn av myndighetens statistikbearbetning, som inne-
fattar statistik från regionkoordinatorer, stödtelefonen och 
återvändandeprogrammet. En arbetsgrupp har påbörjat 
arbetet med att analysera vilken statistik som ska hämtas 
in, att dataskyddslagstiftningens krav följs, att eventuella 
avtal och tekniska hjälpmedel finns tillgängliga samt att 
statistiken kommuniceras på lämpligt sätt. Myndigheten 
har för avsikt att presentera samlad statistik för år 2020 
och 2021 i början av år 2022.

Myndighetsgemensamt arbete mot arbetslivskriminalitet

Myndigheten har under året haft en aktiv roll i det myn-
dighetsgemensamma uppdraget som syftar till att utveck-
la ändamålsenliga och effektiva metoder för att motverka 
fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Myn-
digheten har särskilt bidragit till att synliggöra och utbilda i 
frågor rörande människohandel och människoexploatering.

Ett ”Metodstöd för det myndighetsgemensamma arbe-
tet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i 
arbetslivet” samt en ”Lägesbild 2021 för det gemensamma 
arbetet mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i ar-
betslivet” har tagits fram.

Regionskoordinatorernas arbete inom de regionala sam-
ordningsgrupperna mot arbetslivskriminalitet (RMS-grup-
perna) har intensifierats under året. De myndigheter som 
deltar i de myndighetsgemensamma kontrollerna är Ar-
betsmiljöverket, Skatteverket och Polismyndigheten samt 
i förekommande fall regionskoordinatorerna. Fler fall av 
människoexploatering har identifierats men ännu har ing-
et ärende lett till lagakraftvunnen dom. 

UTVECKLAD SAMVERKAN NATIONELLT  
OCH INTERNATIONELLT

Nationella stödprogrammet för offer för människohandel

Jämställdhetsmyndigheten har finansierat det nationella 
stödprogrammet som drivs av plattformen Civila Sveri-
ge mot människohandel. Ett samverkansavtal har skapats 
och former för samverkan har utvecklats. Jämställdhets-
myndigheten och civila plattformen har fört en dialog 

kring utveckling av programmet i syfte att säkerställa ett 
likvärdigt stöd över hela landet.

Återvändandeprogrammet och dess finansiering

Jämställdhetsmyndigheten har ett regelbundet och nära 
samarbete med The International Organisation for Migra-
tion (IOM) och finansierar det återvändandeprogram som 
drivs av IOM. Genom myndighetens finansiering har IOM 
kunnat erbjuda stöd till offer för människohandel, säkra 
personella resurser för att administrera återvändanden 
och ge rådgivning till de svenska regionkoordinatorerna. 
Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att säkerställa en 
effektiv och rättssäker process. Representanter för IOM i 
Finland och Rumänien har medverkat på ett regionkoor-
dinatormöte som anordnats av Jämställdhetsmyndigheten. 
Samarbetet med IOM:s kontor i Helsingfors och det frivil-
liga Återvändandeprogrammet - Människohandel - Prosti-
tution (ÅMP) som de genomför utgör en central del av 
detta uppdrag. Jämställdhetsmyndigheten har finansierat 
ÅMP med totalt 3 936 tusen kronor.

ÅMP består av ett säkert återvändande och återintegra-
tionsinsatser och riktar sig till både vuxna och barn som 
utsatts för människohandel för alla ändamål eller prostitu-
tion. Återvändandet syftar till att skapa förutsättningar för 
att utsatta personer ska kunna lämna prostitution eller an-
nat utnyttjande, minimera riskerna för att de åter hamnar i 
människohandel vid hemkomsten, minska det mänskliga 
lidandet och öka känslan av trygghet och säkerhet.

Stödet genom ÅMP består av följande:
 ● Stöd, rådgivning och praktiska förberedelser inför åter-

vändandet och reseplanering.
 ● Stöd under resan.
 ● Stöd efter hemkomsten och för den återvändandes socio-

ekonomiska återintegration. Återintegreringsinsatser be-
ror på möjligheterna i landet och kan bestå av t.ex. hjälp 
med boende, medicinskt och psykosocialt stöd, juridisk 
rådgivning, ekonomiskt stöd, skolgång eller yrkesutbild-
ning. Stödet tillhandahålls både genom kontanta medel, 
tjänster och utrustning och hanteras av IOM i hemlandet.

I tabell 11 redovisas antalet personer som har fått stöd av 
IOM uppdelat på exploateringsform, åldersgrupp och kön. 
Statistiken redovisas i tre kategorier; en över alla personer 
som tagit del av ÅVP, en över personer som fått stöd med 
både resan och återintegreringen, och en över personer 
som endast fått återintegreringsstöd.

Av statistiken framgår att 61 personer har beviljats stöd 
genom ÅVP. Det är en fördubbling jämfört med tidigare år. 
Flest personer har utsatts för människohandel/människoex-
ploatering för arbete inom bärplockningsbranschen. Samt-
liga 32 som exploaterats inom bärplockningsbranschen 
ingick i samma ärende. Människohandel för sexuella ända-
mål utgör den näst vanligaste exploateringsformen. Antalet 
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Tabell 11 Statistik, återvändandeprogrammet

barn inkluderar både barn som själva blivit utsatta och med-
följande barn till utsatta vuxna. Antalet barn som beviljades 
stöd ökade väsentligt. Av de personer som beviljats stöd är 
61 procent kvinnor och 39 procent män.

Övrig internationell samverkan under verksamhetsåret

Jämställdhetsmyndigheten har under verksamhetsåret 
medverkat i en mängd internationella samverkansformer. 

Det innebär bland annat möten i projekt och rådslag ar-
rangerade av Östersjöstaternas råd, årligt möte med Eu-
roparådet och Organisationen för säkerhet och samarbete 
i Europa (OSSE) samt möte med Europeiska Migrations-
nätverket och Interpol. Myndigheten har därutöver bidra-
git till internationella förfrågningar, däribland information 
till den årliga rapport som ges ut av USA:s utrikesdeparte-
ment (Trafficking in Persons Report). Kontakten med det 



32 Årsredovisning 2021 | Jämställdhetsmyndigheten

nordiska barnnätverket, som varit vilande under pande-
min, har återupptagits. 

Jämställdhetsmyndigheten deltar som en av tre svenska 
experter i det EU-finansierade projektet, EUPROM, Pro-
ject Unaccompanied Minors. Projektet syftar till att pre-
sentera gemensamma riktlinjer rörande omhändertagande 
av ensamkommande barn i Frankrike, Spanien, Italien 
och Sverige. Under året har ett digitalt studiebesök ge-
nomförts i Frankrike och ett studiebesök i Italien. 

Jämställdhetsmyndigheten har medverkat på ett sam-
verkansmöte för EU:s nätverk för nationella rapportörer 
(The EU Network of National Rapporteurs and/or Equi-
valent Mechanisms on Trafficking in Human Beings 
(NREM) då EU:s nya strategi för att bekämpa männis-
kohandel 2021–2025 presenterades. Myndigheten är även 
permanent medlem av Östersjöstaternas råds aktions-
grupp mot människohandel. 

Jämställdhetsmyndigheten har medverkat vid en kon-
ferens som Finland arrangerat under sitt ordförandeskap 
i Nordiska ministerrådet. Mötet syftade till att utbyta er-
farenheter om verksamma arbetssätt mot människohandel. 
Jämställdhetsmyndigheten har presenterat Manual vid 
misstanke om människohandel- en stöd- och skyddspro-
cess för offer för människohandel i Sverige, erfarenhet-
er av brottsbekämpande arbete mot sexuell exploatering 
samt deltagit i seminarier för erfarenhetsutbyte.

KUNSKAPS OCH METODSTÖD TILL ANDRA 
MYNDIGHETER 

Omfattningskartläggning av prostitution  

och människohandel för sexuella ändamål

Jämställdhetsmyndigheten har under verksamhetsåret 
slutfört uppdraget om att förstärka arbetet med barn och 
vuxna som utnyttjas i prostitution och människohandel. 
En del av uppdraget bestod i att genomföra en omfatt-
ningskartläggning. Kartläggningen som genomfördes av 
forskare på Göteborgs universitet visar att prostitutionen 
och människohandeln för sexuella ändamål ligger relativt 
konstant sedan senaste mätningen 2014. Utsattheten synes 
dock ha ökat i samband med Covid-19-pandemin. Kart-
läggningen visar vidare att risken för att barn och unga 
utsätts för sexuell exploatering har ökat. Internet är den 
största arenan och kontakter tas nu även på sociala medie-
plattformar, dejtingsajter och exempelvis spelappar för 
barn. Verksamheter har dessutom identifierat en ny grupp 
unga, utan tydliga riskfaktorer, som utnyttjats via så kall-
lade sugardejtingsajter. I omfattningskartläggningen kon-
stateras vidare att det saknas grundläggande kunskaper 
om ämnet inom ordinarie socialtjänst och hälsosjukvård.

När det gäller bemötandefrågor visar utredningen gene-
rellt sett stora brister. 

Jämställdhetsmyndigheten har förutom behovet av kun-
skap också lyft vikten av tillgång till likvärdigt stöd över 
landet. Verksamheter som möter barn och unga behöver 
inkludera barn som utnyttjas i prostitution och männis-
kohandel tydligare i sina verksamheter, rutiner och hand-
lingsplaner. Myndigheten bedömer det som centralt att 
skola och fritidsverksamheter utvecklar sitt förebyggande 
arbete. 

Digitalt spridningsseminarium om prostitution  

och människohandel 

Den 18 oktober, på den europeiska dagen mot människo-
handel, anordnade Jämställdhetsmyndigheten ett digitalt 
spridningsseminarium om uppdraget att stärka arbetet 
mot prostitution och människohandel. Vid seminariet pre-
senterades myndighetens arbete, tillsammans med omfatt-
ningskartläggningen av prostitution i Sverige samt arbetet 
med att utvärdera mottagningarna för köpare av sexuella 
tjänster (KAST). Seminariet hade 419 anmälda deltagare 
och totalt uppmättes 435 visningar, med 147 samtida vis-
ningar som mest. Seminariet har även textats och public-
erats på myndighetens Youtube-kanal i efterhand. 

Ny webbutbildning

Mot bakgrund av en ökad efterfrågan av kunskapsstöd 
gällande sexuell exploatering av barn, prostitution och 
människohandel har myndigheten utvecklat en webbut-
bildning inom ämnesområdet. Syftet med webbutbild-
ningen är att höja kunskapsnivån både hos yrkesverksam-
ma och andra i samhället som möter barn, unga och vuxna 
som har utnyttjats eller riskerar att utnyttjas i prostitution 
eller människohandel. Utbildningen är kostnadsfri och 
tillgänglig på Jämställdhetsmyndighetens webb men även 
via Kunskapsguiden.se som drivs av Socialstyrelsen. 

FRÄMJA UTVECKLINGEN AV FÖREBYGGANDE 
INSATSER

Nationell utvärdering köpare av sexuella tjänster (KAST-

utvärdering) och litteraturöversikt kring förebyggande metoder

Jämställdhetsmyndigheten har, tillsammans med Läns-
styrelserna i Stockholms, Skånes och Västerbottens län, 
initierat en nationell utvärdering av landets mottagningar 
för köpare av sexuella tjänster. Studien är långsiktig med 
kontrollgrupp för att utvärdera de självupplevda effekter-
na hos klienter och dokumentera mottagningarnas arbets-
metoder. Uppdraget utförs av forskare på Forskning och 
Utveckling Väst vid Göteborgsregionen. 

Myndigheten har även påbörjat arbetet med en omfat-
tande litteraturöversikt gällande utvärderade metoder för 
förebyggande arbete på indikerad, selektiv och universell 
nivå. Detta kopplat till prostitution, sexuell exploatering 
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av barn, sexuella övergrepp mot barn samt människohan-
del för sexuella ändamål som kommer att publiceras 2022. 

Kampanjen ”Vem är polare, vem är groomare?” 

Jämställdhetsmyndigheten har identifierat att det finns 
ett behov av att öka kunskapen om sexuell exploatering 
av barn och unga på nätet. Under pandemin har många 
barn och unga spenderat mer tid på nätet. Förövare söker 
sig till plattformar där barn och unga befinner sig. För att 
uppmärksamma och synliggöra sexuell exploatering av 
barn och unga på nätet, har Jämställdhetsmyndigheten ta-
git fram en kampanj om grooming kallad Vem är polare, 
vem är groomare? Syftet med kampanjen är att förebygga 
och motverka sexuella övergrepp av barn och unga på nä-
tet, genom att uppmuntra och stödja föräldrar och vuxna 
i barn och ungas närhet, att samtala med barn om vad de 
kan komma i kontakt med på nätet. Kampanjen lanserades 
i juni och spreds genom sociala medier. I kampanjen hän-
visades till en sida som skapats på Jämställdhetsmyndig-
hetens webb med information och konkreta råd om vad 
föräldrar och vuxna kan göra, vad de ska tänka på i samtal 
med barn och unga, samt var de kan vända sig för att få 
stöd och hjälp om något händer. Sidan har haft 2 895 unika 
besökare. 

Informationskampanj till allmänheten gällande 

arbetslivskriminalitet

En kampanj riktad mot allmänheten som lanserades un-
der hösten har utvecklats i det myndighetsgemensamma 
metodutvecklingsprojektet mot arbetslivskriminalitet 
som leds av Arbetsmiljöverket. Syftet med kampanjen är 
att rikta uppmärksamheten mot oegentligheter på arbets-
marknaden, inbegripet människohandel och människo-
exploatering. Kampanjen är tillgänglig på sociala medier 
samt vissa TV kanaler. Samtliga åtta myndigheter i det 
myndighetsgemensamma nätverket står som avsändare. 

Informationskampanj till utsatta gällande 

arbetslivskriminalitet

En kampanj med information till utländsk arbetskraft på 
den svenska arbetsmarknaden har initierats av Jämställd-
hetsmyndigheten i samarbete med Östersjöstaternas råd. 
Ett projektförslag har tagits fram och framtagandet av 
kampanjen har påbörjats. Syftet med kampanjen är att 
förebygga arbetslivskriminalitet genom att tillhandahålla 
utländsk arbetskraft på svensk arbetsmarknad med infor-
mation om deras rättigheter och skyldigheter.

UPPNÅTT RESULTAT OCH EFFEKT

Myndigheten har haft goda möjligheter att etablera sig på 
området genom en rad regeringsuppdrag som väl överens-
stämmer med intentionerna i den nationell strategi för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och där-
med även Sveriges åtaganden enligt Istanbulkonventionen. 

Myndigheten har bidragit till ett strategiskt, samordnat 
stöd och stärkt upp och effektiviserat arbetet på området. 
Detta har skett genom samverkan med andra myndigheter, 
kommuner, regioner och organisationer 

Genom att medvetet och aktivt arbeta för att tillvarata 
möjliga synergier mellan regeringsuppdragen, så har vi 
haft möjlighet att bidra med ytterligare kompetens och 
utveckling.

Myndigheten har haft ett tydligt och överordnat fokus 
på att stärka sina insatser för att främja utvecklingen av 
våldspreventivt arbete inom hela området mäns våld mot 
kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt prostitution och människohandel. Bildandet 
av ett strategiskt GD-råd med inriktning på våldsförebyg-
gande och brottsbekämpande myndigheter, kommer ha 
strategisk betydelse för det fortsatta arbetet. 

Flera kartläggningar har genomförts under året. Dessa 
ger kunskapsunderlag till regeringen men även till myn-
digheten och bildar en bra grund för fortsatt utvecklings-
arbete. Etablering av nationella strukturer för kunskaps- 
och metodstöd pågår med målsättningen att stödet ska bli 
långsiktigt och hållbart. 
Myndigheten har i sina rapporter till regeringen presente-
rat förslag som kan stärka myndighetens roll och mandat 
samt ge en möjlighet att styra utvecklingen i linje med 
nationella strategins intentioner med fokus på mäns våld 
mot kvinnor och alla dess uttryck som hedersrelaterat 
våld, förtryck, prostitution och människohandel, särskilt 
med inriktning på det våldsförebyggande arbetet. Myn-
digheten har pekat på behovet av metodutveckling, utvär-
dering, forskning samt implementering inom det våldspre-
ventiva fältet. 
Myndigheten har i flera av sina uppdrag synliggjort barn 
och ungas utsatta situation. Våldsutsatta barn och ungas 
situation behöver ytterligare uppmärksammas och arbets-
sätt och metoder för att säkerställa deras rättigheter behö-
ver utvecklas.
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JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING INOM 
MYNDIGHETEN 

Jämställdhetsmyndigheten tillämpar utifrån instruktionen 
jämställdhetsintegrering genom att beakta de jämställd-
hetspolitiska målen och främja jämställdhet i alla delar av 
vår interna verksamhet.

Jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten 
har bedrivits avdelningsvis. Syftet är att säkerställa att 
myndighetens organisation och verksamhet bidrar till att 
identifiera jämställdhetsproblem och ta fram aktiviteter 
som kan åtgärda dessa. Fyra områden har setts som sär-
skilt värda att fokusera på under det gångna året: analysar-
betet, ekonomi i form av jämställdhetsbudgetering, kom-
munikation i ord, bild och text samt rekrytering för att få 
fler män att söka tjänster vid myndigheten.

Vi har ett jämställdhetsperspektiv i allt löpande arbete 
och tar fram åtgärder som tar sig an de jämställdhetspro-
blem som är identifierade.

Utbildningsverksamheten vid myndigheten har tagit 
fram en internutbildning för att öka kunskapen om jäm-
ställdhetsintegrering vid alla avdelningar och som ska lig-
ga till grund för genomförandet av det interna arbetet med 
jämställdhetsintegrering på myndigheten.

Insatser har genomförts som handlar om att i medarbe-
tar- och utvecklingssamtal ställa frågan om våldsutsatthet 
bland medarbetare.

HBTQISTRATEGISK MYNDIGHET 

Jämställdhetsmyndigheten har sedan 2018 i uppdrag att 

vara en av tio strategiska myndigheter för hbtgi-personers 
lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att iden-
tifiera och redovisa de utvecklingsbehov, mål och aktivite-
ter som vi avser att vidta i vår ordinarie verksamhet. 

Under året har myndighetens utvecklingsarbete inom 
området hbtqi-personers ökade möjligheter och rättigheter 
följt en övergripande handlingsplan. För att effektivisera 
genomförandet av de båda uppdragen inkluderar planen 
både det hbtqi-strategiska regeringsuppdraget och uppdra-
get att jämställdhetsintegrera vår egen myndighet.

Jämställdhetsmyndigheten har samordnat och deltagit i 
fyra samverkansmöten tillsammans med övriga hbtqi-stra-
tegiska myndigheter. Syftet med mötena är omvärldsbe-
vakning, kunskapsspridning samt att identifiera synergier 
och samarbetsområden.

Jämställdhetsmyndigheten har initierat flera kompe-
tenshöjande insatser med fokus på ett främjande arbete 
för hbtqi-personer i både intern och extern verksamhet. 
Jämställdhetsmyndigheten har infört som rutin att alla ny-
anställda genomför en introducerande webbutbildning om 
normer, hbtqi-begrepp, lagar och icke-diskriminerande 
bemötande, distribuerad av RFSU.

ARBETE MED BARNKONVENTIONEN

Under året har myndigheten fortsatt arbetet med barn-
konventionen utifrån de utvecklingsbehov som identifie-
rades i rapporten Att arbeta med barnkonventionen (Rap-
port 2020:3). Det myndighetsövergripande arbetet har 
stärkts genom att en arbetsgrupp kring barnrättsfrågor har 

1.6 ÖVRIGA UPPDRAG
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formerats, med representanter från samtliga avdelningar. 
Arbetsgruppen fungerar som ett stöd för implementering-
en av arbetet med barnkonventionen. 

Myndigheten har under året stärkt kompetensen kring 
barnkonventionen och hur den ska implementeras genom 
avdelningsspecifika workshops. Jämställdhetsmyndigheten 
har även gjort det obligatoriskt för medarbetare att gå 
Barn ombudsmannens webbutbildning Barn konventionen.

Jämställdhetsmyndigheten har deltagit i myndighets-
samverkan och samverkan med organisationer för kun-
skap- och erfarenhetsutbyte i barnrättsfrågor, inom bland 
annat BIP-nätverket (Barnrätt i praktiken) och BO:s 
(Barnombudsmannens) barnrättsnätverk för jurister.

Myndigheten har påbörjat arbetet med att inkludera 
barnrättsperspektivet i remiss-och rapportrutiner. Under 
året har vi tagit fram en kommunikationsstrategi där ett 
barnrättsperspektiv är inkluderat. 

UPPDRAG ATT TA EMOT PERSONER  
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING RESPEKTIVE 
NYANLÄNDA ARBETSSÖKANDE

Myndigheten har i uppdrag att erbjuda praktikplatser för 
personer med funktionsnedsättning samt erbjuda praktik-
platser för nyanlända arbetssökande. På grund av Covid 
19-pandemin och beslut om att en stor del av myndighet-
ens medarbetare ska arbeta hemifrån kunde dessa platser 
inte fyllas eftersom myndigheten inte har kunnat erbjuda 
handledare eller fysisk kontorsplats. Att erbjuda praktik-
plats på distans har inte varit möjligt. Kontakt har ändå 
upprätthållits med presumtiva personer under året och för-
hoppningen är att kunna bereda platser under 2022.

AGENDA 2030 

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram ett utkast till 
handlingsplan för integrering av Agenda 2030 på myn-
digheten. Interna föredrag och workshops kring Agen-
da 2030 har hållits. Myndigheten har samtidigt fortsatt 
arbetet med Agenda 2030 och bidragit till Sveriges 
uppföljning och rapportering av Agenda 2030, samt bi-
dragit med expertstöd inom jämställdhet i framtagandet 
av underlag för regeringens medverkan vid High Level 
Political Forum vid FN. Myndigheten ingår i SCB:s 
(Statistikmyndigheten) arbetsgrupp kring den statistiska 
uppföljningen av Agenda 2030 och i arbetsgruppen för 
indikatorerna. 

Myndigheten har integrerat Agenda 2030 och de globa-
la målen i genomförda utbildningar, föreläsningar samt i 
analyser och rapporter.

HÅLLBARHET

Jämställdhetsmyndigheten arbetar med att ständigt ut-
veckla rutiner och arbetssätt avseende hållbarhet utifrån 

de tre perspektiven miljö, social och ekonomisk hållbar-
het. 

Under året har myndigheten prioriterat följande områ-
den:

 ● Myndighetens resor 
 ● Energianvändning.
 ● Inköp och upphandlingar 
 ● Säker avfallshantering 

De resultat vi kan se 2021 är följande:
 ● På grund av den pågående pandemin samt genom att 

följa myndighetens resepolicy har myndigheten mins-
kat resande. Detta har inneburit positiv påverkan på 
alla tre hållbarhetsperspektiven. 

 ● Lägre energiförbrukning och därmed också lägre kost-
nad för el jämfört med 2020 genom att bland annat rö-
relsestyrd belysning. Myndigheten använder grön el.

 ● Inköp och upphandling påverkar främst miljöperspek-
tivet positivt genom inköp ekologiska och miljövänliga 
varor.

 ● Allt avfall omhändertas på säkert och miljövänligt sätt. 
Elektronik återanvänds eller lämnas till återbruk. 

UTBILDNINGSVERKSAMHET

Myndigheten har fortsatt att bygga upp en långsiktig or-
ganisation för det stöd som ges genom utbildningsverk-
samheten. Syftet är att erbjuda externa utbildningar till de 
aktörer myndigheten samverkar med. Under året har en 
plattform för digitala utbildningar tagits fram. Myndig-
heten kan, med start under 2022, erbjuda digitala grund-
utbildningar och andra tematiska utbildningar som stöttar 
vår målgrupp i sitt utvecklingsarbete. Totalt deltog 1 121 
personer i dessa utbildningar. Under året har fokus varit 
på introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare 
och chefer i staten inklusive lärosäten och länsstyrelser, 
där myndigheten har genomfört fyra utbildningar. Totalt 
deltog 78 personer, varav 70 procent kvinnor och 30 pro-
cent män. Jämställdhetsbudgetering har genomfört en ut-
bildning där 21 personer deltog, varav 80 procent kvinnor 
och 20 procent män. Myndigheten har också genomfört 
utbildningsverksamhet för statliga myndigheter om Agen-
da 2030 och jämställdhet med fokus på de globala målen 
för hållbarutveckling med ett integrerat jämställdhetsper-
spektiv. Under året genomfördes också en flernivådialog.

INDIKATORER

Kartläggning pågår för att tydliggöra myndighetens verk-
samhetslogik där identifiering av indikatorer ska använ-
das till att redovisa måluppfyllelse, kvalitet och effekter.



Årsredovisning 2021 | Jämställdhetsmyndigheten 37

Kompetensförsörjning är en del i det strategiska arbetet 
mot målet att vara en attraktiv arbetsgivare och för att 
säkerställa rätt kompetens för att kunna fullgöra våra 
uppdrag. 

Personalomsättningen har under året varit 2,1 procent 
och 12,4 procent om visstidsanställningar också inklude-
ras. Den senaste tillgängliga siffran för hela statliga områ-
det var 9,8 procent. Se även kapitel 2 och 3.

PRIORITERADE INSATSER

Jämställdhetsmyndighetens rekryteringsbehov har varit 
stort bland annat utifrån att antalet uppdrag ökat. Att sä-
kerställa myndighetens kompetensförsörjning har därför 
varit prioriterat. 

Jämställdhetsmyndigheten har fått fler och större nya 
uppdrag, med en ökning från 25 mnkr 2020 till 52 mnkr 
2021, vilket medfört ett behov av såväl nyrekryteringar 
som behov av översyn av processer, arbetssätt och iden-
tifiering av eventuella synergieffekter som kan bidra till 
ökad produktivitet. Flera av uppdragen är fleråriga viket 
har gett myndigheten möjlighet att se över vilka anställ-
ningsformer som kan erbjudas. 

Ur perspektivet att vara en attraktiv arbetsgivare är 
tillsvidareanställningar viktigt att erbjuda både för or-
ganisationen och individen. Myndighetens översyn av 
kommande bemanningsbehov har resulterat i ett arbete 
med att omvandla visstidsanställningar till tillsvida-
reanställningar. Genom att i så hög grad som möjligt 
prioritera tillsvidareanställningar skapas ökad trygghet, 

långsiktighet och positiva effekter för möjligheten att ge-
nomföra våra uppdrag. 

En annan viktig insats under året har varit införandet 
av myndighetens nya funktionella organisation. Ett nytt 
chefsled har etablerats och ett tiotal chefsrekryteringar har 
genomförts. Syftet med denna förändring är ytterst att få 
en modell för en funktionell organisation, med avseen-
de på chefs- och ledarskapsnivåer, som utöver att stödja 
myndighetens uppdrag också skapar förutsättningar för 
ett hållbart ledarskap och hållbart arbetsliv. Organisa-
tionsförändringen ligger inom ramen för myndighetens 
strategiska plan. Ett omfattande internt utbildningspaket 
för det nya chefsledet har genomförts under hösten. 

I samband med arbetet kring aktiva åtgärder har mallar 
och underlag som används vid rekrytering inom myndig-
heten undersökts ur ett diskrimineringsperspektiv. Inga 
risker för diskriminering identifierandes i undersökningen. 

Interna kompetensutvecklade aktiviteter har genom-
förts i syfte att stärka medarbetarnas kunskaper för att 
möta kommande kompetensbehov. Till exempel erbjuds 
alla medarbetare deltagande i seminarium där aktuell 
forskning inom myndighetens sakområden presenteras. 
Vidare erbjuds alla utbildningar avseende förvaltningsrätt, 
allmänna handlingar och offentlighet, upphandlingar och 
avtal, IT-säkerhet och ekonomi. 

UPPNÅTT RESULTAT OCH EFFEKT

Att ha tillgång till och kunna rekrytera rätt kompetens är 
en av de viktigaste faktorerna när det gäller vår förmåga 

1.7 KOMPETENSFÖRSÖRJNING
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att utföra våra uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt 
sätt.

Totalt har ett 40-tal rekryteringar genomförts och till 
dessa har Jämställdhetsmyndigheten fått in över 2 000 an-
sökningar. Andelen manliga sökanden var ca 20 procent 
vilket avspeglar den nuvarande fördelningen mellan män 
och kvinnor inom myndigheten. Detta kan jämföras med 
föregående år då drygt 30 rekryteringar genomfördes. 
Även då låg andelen manliga sökanden på ca 20 pro-
cent. I genomsnitt har vi under året som gått fått cirka 
50 sökanden till varje utannonserad tjänst (före gående år 
60 sökanden). 

Jämställdhetsmyndigheten är en nationell expertmyn-
dighet, att rekrytera och behålla önskad kompetens är 
en nyckelfaktor för oss. Trots relativt stort intresse och 
många ansökningar har det varit svårt att rekrytera viss 
spetskompetens. 

Under året har 9 studenter (7 kvinnor och 2 män) ge-
nomfört praktik på Jämställdhetsmyndigheten. Detta kan 
jämföras med år 2020 då 13 studenter (12 kvinnor och 1 
man) genomförde praktik hos oss.

Praktikanternas insatser har upplevts som mycket gi-
vande. Jämställdhetsmyndigheten har fått möjlighet att 
sprida kunskap om organisationen och det arbete som 
bedrivs, samtidigt som praktikanterna tillfört ny kompe-
tens och kunskap.

Trots pandemiutmaningen med att arbeta digitalt har 
vi kunnat rekrytera, behålla och kompetensutveckla med-
arbetare. Vår bedömning är att kompetensförsörjningen 

sammantaget har bidragit till fullgörandet av myndighetens 
uppgifter och utveckling av verksamheten

FRAMTIDENS ARBETSPLATS

Arbetsliv och arbetssätt har utvecklats i spåren av pande-
min genom den snabba omställningen till ett flexibelt och 
digitalt arbetssätt. Förutsättningarna för vår verksamhet, 
arbetsmiljö och möjligheter att samverka med andra har 
förändrats. Under hösten startade myndigheten ett internt 
utvecklingsuppdrag Framtidens arbetsplats, i syfte att ut-
värdera och utveckla vår egen flexibla och aktivitetsbase-
rade modell, forma en väl avvägd kombination av digitala 
och fysiska arbetsprocesser och skapa en modern arbets-
plats som ger oss möjlighet att attrahera, rekrytera och 
behålla medarbetare med kvalificerad kompetens. Arbetet 
tar utgångspunkt i myndighetens strategiska målbild att 
vara en attraktiv arbetsgivare, stärka samverkan, erbjuda 
goda utvecklingsmöjligheter och skapa ett hållbart arbets-
liv. Uppdraget arbetar brett och myndighetsövergripande 
inom flera områden, bland annat det nya digitala och flex-
ibla arbetssättet, teknikens möjligheter och utmaningar, 
kommunikation, IT-säkerhet, HR-frågor, arbetsmiljö, lo-
kaler anpassade efter framtida behov och omvärldsbevak-
ning. Arbetet kommer att intensifieras under 2022, då upp-
draget ska redovisa ett övergripande förslag på framtidens 
arbetssätt och framtidens arbetsplats.

Vi har under året ordnat utbildning i hjärt-lungräddning för hela personalen�
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Jämställdhetsmyndigheten har fortsatt att utveckla den digi-
tala kommunikationen som coronapandemin har påskyndat. 
Fler målgrupper och aktörer har nåtts på olika nivåer både 
nationellt och internationellt genom digitala möten och ar-
rangemang. Webb och sociala medier har utvecklats för att 
tillgodose behov hos prioriterade målgrupper och kommu-
nicera relevanta resultat från genomförda uppdrag. Särskilt 
fokus har legat på de omfattande uppdrag som berör mäns 
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt 
prostitution och människohandel. Kommunikation av del-
målet om jämn fördelning av makt och inflytande har också 
varit återkommande som en del av myndighetens åtagande 
för att uppmärksamma demokratin 100 år.

En kommunikationsstrategi som definierar myndighe-
tens prioriterade målgrupper och vilka kommunikations-
kanaler som ska användas för att nå dem har tagits fram. 
Kommunikationsstrategin bidrar till ökad effekt och för-
bättrade prioriteringar inom kommunikationsinsatserna. 
Detta ligger till grund för de kommunikationsplaner som 
tas fram inom uppdragen.

Myndigheten har under året byggt upp en ny webbplats 
där innehåll från tidigare webbplatser integrerats. Webb-
platsen har förbättrat möjligheten för besökare att hitta 
den information och kunskap de söker. Den lanseras i 
början av 2022. Under året har intresset för myndighet-
ens webbplats ökat med en tredjedel och har uppgått till 
650 000 sidvisningar.

Myndigheten har fortsatt satsa på att nå ut via sociala 
medier och har särskilt ökat räckvidden på LinkedIn ge-

nom att antalet följare har ökat från 10 000 om året innan 
till 15 000 under 2021. Men räckvidden har också ökat på 
Facebook och Instagram.

Myndighetens experter har medverkat i medierna kring 
aktuella samhällsfrågor som berör våra uppdrag. Myndig-
hetens experter har varit särskilt intressanta för medier att 
intervjua i frågor om mäns våld mot kvinnor, prostitution 
och människohandel samt jämställd fördelning av makt 
och inflytande.

Myndigheten har under året medverkat i och arrangerat 
externa arrangemang både digitalt och fysiskt när lättade 
restriktioner för covid -19 har medgett det:

 ● Forum Jämställdhet
 ● Rösträttsfestivalen i Fogelstad
 ● Frihamnsfestivalen i Göteborg
 ● Bokmässan i Göteborg
 ● Mänskliga Rättighets-dagarna i Göteborg.

Utöver detta arrangerade myndigheten ett 20-tal webbi-
narier och nätverksmöten från den studio som har byggts 
upp i myndighetens kontor i Angered. Webbinarierna har 
ofta nått ett par hundra deltagare i direktsändning och 
sedan nått fler genom att ha publicerats i efterhand. Den 
största produktionen var genomförandet av tre sidevents i 
CSW från myndighetens studio.

1.8 KOMMUNIKATION
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RESULTATRÄKNING
(tkr) Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 74 331 74 761

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 682 369

Intäkter av bidrag 3 51 590 24 594

Finansiella intäkter 4 21 1

Summa 126 624 99 725

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -85 595 -71 528

Kostnader för lokaler -2 820 -2 863

Övriga driftkostnader 6 -35 880 -23 161

Finansiella kostnader 7 -7 -2

Avskrivningar och nedskrivningar -2 322 -2 172

Summa -126 624 -99 725

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 33 679 34 356

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 5 686 2 000

Lämnade bidrag 8 -38 710 -36 356

Saldo 655 0

Årets kapitalförändring 9 655 0
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BALANSRÄKNING
(tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 10 3 388 1 500

Summa 3 388 1 500

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 615 1 231

Maskiner, inventarier, installationer m�m� 12 2 403 3 389

Summa 3 018 4 619

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 34

Fordringar hos andra myndigheter 13 2 399 1 171

Övriga kortfristiga fordringar 14 655 0

Summa 3 054 1 204

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 15 1 245 747

Upplupna bidragsintäkter 16 385 377

Summa 1 630 1 124

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 17 -2 205 -2 546

Summa -2 205 -2 546

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 18 25 407 23 986

Summa 25 407 23 986

Summa tillgångar 34 291 29 887

Kapital och skulder

Myndighetskapital 19

Statskapital 20 193 193

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 9 655 0

Summa 848 193

Avsättningar

Övriga avsättningar 21 471 315

Summa 471 315

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 22 6 270 5 915

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 23 5 891 4 669

Leverantörsskulder 24 8 806 3 958

Övriga kortfristiga skulder 25 1 445 1 336

Summa 22 412 15 877

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 26 7 741 6 640

Oförbrukade bidrag 27 2 820 6 863

Summa 10 561 13 503

Summa kapital och skulder 34 291 29 887
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

Anslag 
(tkr)

Not Ingående 
överförings-

belopp

Årets till-
delning enligt 

regleringsbrev

Indragning Totalt  
disponibelt 

belopp

Utgifter Utgående 
överförings-

belopp

Uo 13 3:1 Ramanslag

Särskilda jämställdhetsåtgärder

ap�6 Jämställdhetsprojekt - del 

till Jämställdhetsmyndigheten 

28 22 7 000 -22 7 000 -5 401 1 599

Uo 13 3:2 Ramanslag

ap�1 Jämställdhetsmyndigheten 29 2 546 75 573 -296 77 823 -75 618 2 205

Uo 13 3:3 Ramanslag

ap�1 Bidrag för kvinnors 

organiser ing

30 785 28 163 -785 28 163 -26 991 1 172

Summa 3 353 110 736 -1 103 112 986 -108 010 4 976

REDOVISNING AV BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE I ÅRSREDOVISNINGEN
Anslag/ Anslagsbenämning
(tkr)

Not Tilldelat  
bemyndigande

Ingående 
åtaganden

Utestående 
åtaganden

Utestående åtagandenas fördelning per år

2022 2023 2024

Uo 13 3:3 Ramanslag

ap�1 Bidrag för kvinnors organisering 31 28 163 28 135 28 163 28 163 0 0

Summa 28 163 28 135 28 163 28 163 0 0
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Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget an-
nat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser 
förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och 
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt 
Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna 
råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna 
råd till denna förordning. 

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förord-
ning om myndigheters bokföring) tillämpar myndigheten 
brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor över-
stigande 50 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. 

Värderingsprinciper

Anläggningstillgångar 

Som anläggningstillgångar redovisas förvärvade data program, 
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier 
som har ett anskaffningsvärde om minst ett halvt prisbas-
belopp och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår 
till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på 

annans fastighet är 50 tkr. Avskrivning sker enligt linjär 
avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret 
sker från den månad tillgången kan tas i bruk. 

Tillämpade avskrivningstider 

3 år Dataprogram, licenser, rättigheter  
Datorer och kringutrustning 

5 år Maskiner och tekniska anläggningar. 
Inredningsinventarier 
Övriga inventarier

Avskrivningstiden på förbättringsutgifter på annans fastighet 
uppgår till högst den återstående hyrestiden, dock lägst 
3 år. Nuvarande hyreskontrakt löper till och med oktober 
2023.

Mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare livslängd 
än tre år och kostnadförs därför direkt. Större inköp av 
datorer där enskilda enheters värde understiger ett halvt 
prisbasbelopp redovisas som anläggningstillgång, om det 
är nödvändigt för att uppnå en jämn kostnadsfördelning 
över tid. I annat fall kostnadsförs de direkt.

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräk-
nas inflyta.

Skulder

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag

 Ersättning i tkr

Generaldirektör Lena Ag 1 288
Insynsrådets ordförande
Inga andra uppdrag
 Förmån i tkr
Förmån av fria resor 64

Rådsledamöter / andra styrelseuppdrag

 Ersättning i tkr
Ann-Christine Ahlberg 3 
Insynsrådet för Länsstyrelsen Västra Götaland
Allmänföreträdare rättsliga rådet (Socialstyrelsen)
Ordförande/ledamot i KUBIS i Sjuhärad AB

Clara Berglund 5
Inga andra uppdrag

Peter Grönberg 4
Inga andra uppdrag

Houshyar Kafashi 1
Inga andra uppdrag

Josefin Malmqvist 3
Ledamot i Sieps insynsråd
Suppleant i Överklagandenämnden  
för nämndemanna uppdrag

Fredrik Lennartsson 1
Ledamot i insynsrådet för Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket
Ledamot i nämnden för Statens beredning  
för medicinsk och social utvärdering

Helene Odenjung 4
Ledamot i styrelsen för Chalmers stiftelse

Thomas Pålsson 0
Ledamot i Försäkringskassans styrelse
Ledamot i Kulturrådets styrelse

Mikael Ribbenvik 3
Inga andra uppdrag

Annika Strandhäll 0
Inga andra uppdrag

Anställdas sjukfrånvaro

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhål-
lande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare 
redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en samman-
hängande tid av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas 
också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande 
till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. 
Sjukfrånvaron redovisas i procent.

Sjukfrånvaro (procent) 2021 2020

Kvinnor 1,69 2,24

Män 0,17 0,15

Sjukfrånvaro totalt 1,86 2,39

varav andel långtidssjukskrivna kvinnor 25,87 62,86

varav andel långtidssjukskrivna män — —

Varav andel långtidssjukskrivna (60 dagar 

eller mer) totalt

25,87 62,86

Anställda 29 år eller yngre, kvinnor — —

Anställda 29 år eller yngre, män — —

Anställda 29 år eller yngre, totalt * — —

Anställda 30 – 49 år, kvinnor 1,47 2,23

Anställda 30 – 49 år, män 0,29 0,2

Anställda 30 – 49 år, totalt 1,76 2,43

Anställda 50 år och äldre, kvinnor 2,22 1,23

Anställda 50 år och äldre, män — 0,05

Anställda 50 år och äldre, totalt 2,22 1,28

* Sjukfrånvaro för anställda under 29 år lämnas inte efter-
som antalet anställda i gruppen är under tio personer.

Jämförelsetal 2020 avseende andel 60 dagar eller mer 
samt andelen kvinnor och män har korrigerats.
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NOTER
(tkr)

Resultaträkning

Not 1 Intäkter av anslag 2021 2020
Inkomster av anslag 74 331 74 761

Summa 74 331 74 761

Utgifter i anslagsredovisningen -108 010 -109 117

Saldo -33 679 -34 356

Anslag Uo13 3:1 ap�6, 3:2 ap�1 och 3:3 ap�1� Redovisning i transfereringsavsnittet som 

medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag�

33 679 34 356

Saldo 33 679 34 356

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2021 2020
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen och instruktion 641 354

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 40 15

Summa 682 369

Intäkter av avgiftsfinansierad verksamhet avser utbildningar och konferenser� För redovisning av intäkter av avgiftsbelagd verksamhet hänvisas 
till resultatredovisningen, avsnitt 1�1 tabell 3�

Not 3 Intäkter av bidrag 2021 2020
Bidrag från statliga myndigheter 51 241 24 588

Bidrag från EU:s institutioner 0 6

Bidrag från övriga 350 0

Summa 51 590 24 594

Bidragsintäkterna har ökat på grund av att myndigheten fått fler och större bidragsfinansierade regeringsuppdrag, främst inom verksamhets-
område Arbeta för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor men även inom Stödja och samordna aktörer i arbetet för att främja 
jämställdhet� Myndigheten har även, trots ibland sena beslut, lyckats genomföra verksamhet och använda bidragen på ett sätt som medfört att 
en mindre andel än tidigare återbetalas� Se Resultatredovisningen, avsnitt 1�1 tabell 4 där de bidragsfinansierade regeringsuppdragen framgår�

Not 4 Finansiella intäkter 2021 2020
Övriga finansiella intäkter 21 0

Summa 21 0

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit noll� 
Övriga finansiella intäkter utgörs av valutakursvinster�

Not 5 Kostnader för personal 2021 2020
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag 

och avtal)

52 944 44 321

Varav lönekostnader ej anställd personal 373 160

Sociala avgifter 30 726 25 513

Övriga kostnader för personal 1 925 1 694

Summa 85 595 71 528

Under året har myndigheten haft ett ökat rekryteringsbehov för att kunna bemanna flertalet nya och större bidragsfinan-

sierade uppdrag� Myndigheten har också under året infört ett nytt chefsled och ett tiotal chefsrekryteringar har genom-

förts� Totalt har antalet årsarbetskrafter ökat med 10 jämfört med föregående år� 

Not 6 Övriga driftkostnader 2021 2020
Resor, representation, information 1 410 2 247

Köp av tjänster 33 652 19 870

Övrigt 818 1 043

Summa 35 880 23 161

Kostnaderna för resor har minskat ytterligare som en fortsatt effekt av pandemin och att myndigheten har anpassat sig till digitala mötesformer�
Posten köp av tjänster har ökat på grund av att myndigheten köpt in tjänster för att genomföra bidragsfinansierade regeringsuppdrag, främst 
inom verksamhetsområde förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor liksom stödja aktörer i arbetet för jämställdhet�
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Not 7 Finansiella kostnader 2021 2020
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 1

Övriga finansiella kostnader 7 1

Summa 7 2

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit noll� 
Övriga finansiella kostnader utgörs främst av valutakursförluster�

Not 8 Lämnade bidrag 2021 2020
Lämnade bidrag till internationella organisationer 3 936 0

Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar 34 774 36 356

Summa 38 710 36 356
För ytterligare information om lämnade bidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt, se avsnitt 1�4 och avsnitt 3�1 De lämnade 
bidragen fördelar sig enligt nedan: 

Bidrag till internationella organisationer

- International Organisation for Migration (IOM) 3 936 0

Bidrag till kvinnors organisering (förordning 2005:1089)

- organisering 26 556 21 433

- etablering 1 579 872

- verksamhetsbidrag 0 5 812

28 135 28 117

Återbetalade bidrag – kvinnors organisering –1 144 –739

Jämställdhetsprojekt (förordning 2006:390)

- Jämställdhetsprojekt 5 763 6 997

Återbetalade bidrag – Jämställdhetsprojekt –362 –19

Övriga bidrag

- Nationella Nätverket för Samordningsförbund 1 000 1 000

- Barnafrid vid Linköpings universitet 0 1 000

- Plattformen civila Sverige mot människohandel 2 037 0

3 037 2 000

Fordran återkrav – periodiserad post -655 0

38 710 36 356

Not 9 Årets kapitalförändring 2021 2020
Periodiseringsdifferenser transfereringsverksamhet 655 0

Summa 655 0
Årets kapitalförändring avser fordran gällande återkrav av lämnat bidrag� 
Återkravet avräknas anslaget först vid återbetalningen�

Balansräkning

Not 10 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 2 224 700

Årets anskaffningar 2 526 1 524

Summa anskaffningsvärde 4 751 2 224
Ingående ackumulerade avskrivningar –725 –428

Årets avskrivningar –638 –297

Summa ackumulerade avskrivningar –1 363 –725
Utgående bokfört värde 3 388 1 500
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Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 070 3 070

Summa anskaffningsvärde 3 070 3 070
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 840 -1 224

Årets avskrivningar -615 -615

Summa ackumulerade avskrivningar -2 455 -1 840
Utgående bokfört värde 615 1 231

Not 12 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 610 4 585

Årets anskaffningar 82 2 024

Summa anskaffningsvärde 6 692 6 610
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 221 -1 962

Årets avskrivningar -1 068 -1 259

Summa ackumulerade avskrivningar -4 289 -3 221
Utgående bokfört värde 2 403 3 389

Not 13 Fordringar hos andra myndigheter 2021-12-31 2020-12-31
Fordran ingående mervärdesskatt 2 047 1 026

Kundfordringar hos andra myndigheter 351 144

Övriga fordringar hos andra myndigheter 0 0

Summa 2 399 1 171

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31
Fordran avseende återkrav bidrag 655 0

Summa 655 0
Fordran avser återkrav av lämnat statsbidrag enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering

Not 15 Förutbetalda kostnader 2021-12-31 2020-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 715 411

Övriga förutbetalda kostnader 529 336

Summa 1 245 747
Skillnaden i förutbetalda hyreskostnader förklaras med att fakturan avseende första kvartalet 2021 innehåll en nedsättning av hyreskostnaden 
på grund av brister i fastigheten, främst avseende ventilation och avlopp�

Not 16 Upplupna bidragsintäkter 2021-12-31 2020-12-31
EU-projekt Jämställdhet och digitalisering för ökad konkurrenskraft� 385 377

Summa 385 377
I årsredovisningen för 2020 uppgavs att fordran för upplupna bidragsintäkter avsåg Tillväxtverket, som är övergripande koordinator för projek-
tet� Jämställdhets myndigheten erhåller dock utbetalningar från Region Norrbotten för sin medverkan i projektet�
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Not 17 Avräkning med statsverket 2021-12-31 2020-12-31
Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 0 2 828

Redovisat mot anslag 32 392 34 356

Medel hänförbara till transfereringar m�m� som betalats till icke ränte-

bärande flöde 

-32 392 -37 185

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 0

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -2 546 -5 992

Redovisat mot anslag 75 618 74 761

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -75 573 -75 000

Återbetalning av anslagsmedel 296 3 685

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -2 205 -2 546

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 1 513 8 630

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -33 905 -45 815

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 32 392 37 185

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 0 0

Summa Avräkning med statsverket -2 205 -2 546

Not 18 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 25 407 23 986

Summa 25 407 23 986

Beviljad kredit enligt regleringsbrev 10 000 10 000

Maximalt utnyttjad kredit 0 0

Not 19 Myndighetskapital
Specifikation förändring av myndighetskapitalet

Statskapital

Kapital-

förändring enligt 

resultat räkning Summa
Utgående balans 2020 193 0 193
Rättelser 0 0 0
Ingående balans 2021 193 0 193
Föregående års kapitalförändring 0 0 0
Årets kapitalförändring 0 655 655
Summa årets förändring 0 655 655
Utgående balans 2021 193 655 848

Not 20 Statskapital 2021-12-31 2020-12-31
Statskapital utan avkastningskrav avseende inlån av konst 193 193

Utgående balans 193 193

Not 21 Övriga avsättningar 2021-12-31 2020-12-31
Avsättning för lokalt omställningsarbete

Ingående balans 315 187

Årets förändring 156 128

Utgående balans 471 315
Omställningsmedel kommer inte att nyttjas under 2022�

Not 22 Lån i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 5 915 4 550

Under året nyupptagna lån 2 676 3 537

Årets amorteringar -2 321 -2 172

Utgående balans 6 270 5 915
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 15 000 15 000
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Not 23 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2021-12-31 2020-12-31
Utgående mervärdesskatt 28 33

Arbetsgivaravgifter 1 510 1 336

Leverantörsskulder andra myndigheter 4 352 3 300

Summa 5 891 4 669

Not 24 Leverantörsskulder 2021-12-31 2020-12-31
Leverantörsskulder 8 806 3 958

Summa 8 806 3 958
Ökningen av leverantörsskulder beror på att myndighetens bidragsfinansierade verksamhet mer än fördubblats under 2021 och att tyngdpunk-
ten i det arbete ligger på senare delen av året�

Not 25 Övriga kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
Personalens källskatt 1 445 1 326

Övrigt 0 9

Summa 1 445 1 336

Not 26 Upplupna kostnader 2021-12-31 2020-12-31
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 6 073 4 233

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 758 1 636

Övriga upplupna kostnader 910 772

Summa 7 741 6 640

Ökningen av semesterlöneskulden beror till stor del på att antalet anställda ökat men även på att vissa medarbetare tagit 

ut färre semesterdagar� 

Not 27 Oförbrukade bidrag 2021-12-31 2020-12-31
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 2 820 6 863

Summa 2 820 6 863
varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk genom återbetalning: 

inom tre månader: 2 820 6 863

Summa 2 820 6 863

Anslagsredovisning

Not 28 Uo 13 3:1 Ramanslag
Särskilda jämställdhetsåtgärder

ap�6 Jämställdhetsprojekt

del till Jämställdhetsmyndigheten

Anslagsposten får användas för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390)  

om statbidrag till jämställdhetsprojekt�

Under året har 5 763 tkr beviljats projekt som stödjer denna verksamhet�

Återbetalade bidragsmedel uppgår till 362 tkr�

Enligt regleringsbrevet saknar Jämställdhetsmyndigheten anslagskredit�

Anslaget är icke räntebärande

Not 29 Uo 13 3:2 Ramanslag
ap�1 Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten tilldelades enligt regleringsbrev 75 573 tkr� 

Av ingående överföringsbelopp på 2 546 tkr fick Jämställdhetsmyndigheten behålla 2 250 tkr, vilket motsvarar 3 % av 

2020 års tilldelade anslag�

Enligt regleringsbrevet disponerar Jämställdhetsmyndigheten en anslagskredit på 2 267 tkr� Under året har myndigheten 

inte utnyttjat krediten�

Anslaget är räntebärande�
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Not 30 Uo 13 3:3 Ramanslag
ap�1 Bidrag för kvinnors organisering

Från anslagsposten finansieras utgifter för statsbidrag för kvinnors organisering i enlighet med förordning (2005:1089) om 

statsbidrag för kvinnors organisering�

Bidragsutbetalningar för kvinnors organiserng har gjrots med 28 135 tkr� Återbetalningar av bidrag på 1 144 tkr har gjorts� 

En fordran på 655 tkr finns för beslutat återkrav av bidrag som ännu inte återbetalats�

Enligt regleringsbrevet saknar Jämställdhetsmyndigheten anslagskredit�

Anslaget är icke räntebärande�

Not 31 Uo 13 3:3 Ramanslag
Bemyndiganden för ap�1 Bidrag för kvinnors organisering

Ingående åtaganden avser beslut fattade 2020 avseende statsbidrag för kvinnors organisering och etablering enligt 

förordning (2005:1089)� Utbetalningar har skett med 17 390 tkr i januari och 10 746 tkr i juni 2021� Utestående åtaganden, 

28 163 tkr, avser beslut fattade 2021 avseende statsbidrag som kommer betalas ut under 2022� 
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

(tkr) 2021 2020 2019 2018

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 15 000 15 000 15 000 15 000

Utnyttjad 6 270 5 915 4 550 6 131

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 10 000 10 000 10 000 10 000

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 0 0 1 0

Räntekostnader 0 1 59 67

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 460 1 500 1 500 1 000

Avgiftsintäkter 641 354 353 0

Övriga avgiftsintäkter 40 15 19 332

Anslagskredit

Beviljad Uo 13 3:2 ap�1 2 267 2 100 2 432 2 409

Utnyttjad Uo 13:3:2 ap�1 0 0 0 0

Anslag

Ramanslag

Anslagssparande 2 205 2 546 8 492 5 043

Bemyndiganden

Tilldelade Uo 13:3:3 ap�1 28 163 28 163 28 163 28 163

Summa gjorda åtaganden Uo 13:3:3 ap�1* 28 163 28 163 23 157 22 286

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 89 79 73 58

Medelantalet anställda (st)** 97 84 63 59

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 397 1 235 1 072 1 455

Kapitalförändring

Årets 655 0 0 0

Balanserad 0 0 0 0

* Jämförelsetal för 2020 har räknats om

** I beräkningen av medelantalet anställda är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad�
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3. ÅTERRAPPORTERING
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3. ÅTERRAPPORTERING
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TABELL 12: Fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering (tkr)�

Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

Organisation Beslutat 2021, 
utbetalat 2022

Beslutat 2020,  
utbetalat 2021

Beslutat 2019, 
utbetalat 2020

#utanskyddsnät 412

1�6miljonerklubben 529 383

Amningshjälpen 241 236 237

Assyriska kvinnoförbundet 241 236 237

Birth Rights Sweden* 241

Bethnahrin Kvinnoförbund 236 237

BPW Business and Professional Women 412 360 252

DEA-föreningen för kvinnohistoriskt museum 350 252

EPOS Nätverk 241 236 191

EQ kvinna - nätverk för kvinnor i Equmeniakyrkan 418 252

Federationen WIZO Sverige 449 529 333

Female Legends 448

Fjällorna 356 360 252

Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan 191

FQ, Forum - Kvinnor och Funktionshinder 402 332

Fredrika Bremer-förbundet 673 879 655

Fristående husmodersförbundet (FHF) 383

Födelsehuset* 236

Föreningen Storasyster 422 464 333

Grekiska Riksförbundet Kvinnosammanslutning 241 231 202

Gröna Kvinnor 402 464 333

Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation 671 814 333

Ideella Föreningen Ownershift 340

Impra 410 236 191

Interfem 349 252

Internationella Kvinnoförbundet 449 425 383

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 673 814 605

Internationella romska och resande kvinnocenter 379 464 333

Iranska flyktingars Riksförbund kvinnosektion 241 202

Konstmusiksystrar 241 236

KSAN 673 879 655

Kurdistans Demokratiska Kvinnoförbund i Sverige 241  237

Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige 449 529 302

Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare 351 360 252

Kvinnliga ademikers Förening, KAF 241 237

Kvinnofronten 236 237

Kvinnoförbundet för demokrati 241 236 237

Kvinnoförbundet Sara i Sverige 241 236 237

Kvinnokommitté, Kinesiska Riksförbundet i Sverige 395 360 237

Kvinnor för Fred 428 464 333

Kvinnor för mission 367 360 252

Kvinnor i Svenska kyrkan 443 360 252

KvinnorKan 394 282 191

Kvinnors byggforum 236

Kvinnorättsförbundet 241 236 237

Lesbisk Makt 429 360 202
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Organisation Beslutat 2021, 
utbetalat 2022

Beslutat 2020,  
utbetalat 2021

Beslutat 2019, 
utbetalat 2020

Maktsalongen 402 464 333

MENSEN - forum för menstruation 241 236

Musikföreningen Lilith Eve 241 236 192

MÅNGKULTURELLT RESURS CENTRUM (Karma) 236

Niejda 221 236 141

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn 241 236 237

Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten 241

Operation 1325 673 529 655

Pink Programming 241 236

Riksförbundet Hem och Samhälle 264** 383

Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion RIFFI 814 655

Riksorganisationen Give it Forward 673 879 383

Rise-Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i 

barndomen

434 360 252

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE 241 252

Serbiska Kvinnoförbundet i Sverige 241 236 237

SIOS Kvinnokommitté 241 236 237

Sisters International 449 529 302

Soroptimist International of Sweden 449 529

Sverigeunionen av Soroptimisterna 302

Spillkråkan 241 236 237

Svensk-Turkiska kvinnoförbundet 237

Svenska Kvinnors Vänsterförbund 241 236 237

Svenska Musikerförbundet 241

Sverigefinska Riksförbundet/Sverigefinskt Kvinnoforum RSNF 241 236 202

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 529 383

Sveriges Kvinnolobby 673 879 655

Tantpatrullen 241 236

Tjejjouren Väst 402

Tjejzonen 419 464 252

Trajosko Drom 241 236 237

TRIS 333

Turkiska Kvinnoförbundet 241 237

Ukrainska Alliansen i Sverige 449 360 202

UN Women Sverige 415 464 383

Romska unga kvinnors riksförbund 360

Varken Hora eller Kuvad 418 464 252

WE-Wise Economy Global Association 629 464 333

WIFT Sverige 642 360 252

Winnet Sverige 673 879 605

Zonta International District 21 449 529 383

Summa 26 938 26 556 21 433
* Organisationen Födelsehuset har bytt namn till Birth Rights Sweden�

**Organisationen Riksförbundet hem och samhälle beviljades statsbidrag om 529 tkr� En första utbetalning gjordes i januari 2021 om 264 

tkr� Organisationen har därefter meddelat att organisationen lagt ner och den första utbetalningen av statsbidraget har återkrävts, reste-

rande utbetalning stoppades�

Avrundning har gjorts på annat sätt i årets redovisning�
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Tabell 13: Fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering – Etableringsbidrag

Förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering (tkr)

Organisation Beslutat 2021,  
utbetalat 2022

Beslutat 2020,  
utbetalat 2021

Beslutat 2019,  
utbetalat 2020

#utanskyddsnät 236

Female Legends 464 237

Klara K Demokrati 340 282

Kvinnlig Prioritet 192

MENSEN 192

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk 403 360

Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor och Icke-binära  

i skogsbranschen (NYKS)

236

Romska unga kvinnors riksförbund 252

Samordningen Metoouppropen 241

StreetGäris 241

Summa 1 225 1 579 873

Tabell 14: Fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering – Verksamhetsbidrag

Förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering (tkr)�

Organisation Projektnamn Beslutat 2021,  
utbetalat 2021

Beslutat 2020,  
utbetalat 2020

Beslutat 2019,  
utbetalat 2020

Beslutat 2019,  
utbetalat 2019

ASOV Stockholm Network against child marriage 569

FemNet En resa om socialt företagande – för 

internationellt utbyte och nätverkande

233

Fredrika Bremer Den livslånga ekonomin 964

Fredrika Bremer 

Örnsköldsvik

Relationsbygget ur ett interkulturellt 

perspektiv

511

IKFF Militarisering, miljö och klimat 740

IFK Malmö Equal 2�0 1195

IFK Malmö Equal 717

Jämställd Utveckling 

Skåne

Jämställdhetsprogrammering 640

Jämställd Utveckling 

Skåne

Equal Gaming 775

Maktsalongen Tryggt engagemang 775

Maktsalongen Maktmötet 339

MENSEN-forum för 

menstuation

Ett MENSkligare arbetsliv 852

Operation 1325 Motkraft 551

Rise Rise Above 467

Sveriges Kvinno-

lobby

Civilsamhällets skuggrapport av den 

tionde CEDAW-granskningen

1 002

Tjejzonen Utbildningssatsning med lyssnandet 

och systerskapet i fokus 

1 142

Trajosko Drom Vorbinas – Låt oss talas vid 414

Summa 0 4960 852 6 074
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Tabell 15: Fördelning av statsbidrag till jämställdhetsprojekt

Förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt (tkr)�

Organisation Projektnamn Delmål (nr) Beslutat 2021,  
utbetalat 2021

Beslutat 2020,  
utbetalat 2020

Beslutat 2019, 
utbetalat 2019

ActionAid Interna-
tional Sweden

Attitydförändringar för att 
stoppa kvinnlig könsstympning

1,5 och 6 957 902 900

Boost by FC Rosen-
gård

Nya perspektiv – Nya vägar 2, 3 och 4 600

Brottsoffer-, kvinno- 
och ungdomsjouren 
i Södertälje

Hedersförebyggande jäm-
ställdhetsarbete med killar som 
målgrupp

3,5 och 6 600

DHR Att vara kvinna med funktions-
nedsättning är att inte finnas 

2 och 5 902 1450

Equmenia i Bromma Ett Equmenia där alla får växa 1 och 3 164

Fusion Vad är min roll? 4,5 och 6 230

Hela Människan i 
Malmö, Noomi

ThaiWISE 5, 6 934 600

Jordens vänner En seri(e)ös väg till klimat-
rättvisa

1 och 3 802

Jämställd utveckling 
Skåne

Byggföräldrar 4 502*

Make Equal Okej med dig? 6 899

Pink Programming Pink Programming kurs i 
jämställdhet

1,2 och 5 752

RealStars, Ideell 
förening Sverige

Happy Ending – frihet från 
sexuell exploatering

2,3,5 och 6 414

RFSL Stockholm Kvinnor i fokus 5 1 055

RFSU Malmö Sexualupplysning för alla 3, 5 och 6 1 010 600**

RFSU Malmö Spektrum: Sex 2,3,6 752

RFSU Uppsala Vara, välja och njuta – ett 
projekt om kommunikation, 
gränser och könsroller

5 800

Rädda Barnen Unga samtal – Unga sam-
tal – om kärlek, sexualitet, 
samtycke, integritet, övergrepp 
och våld

6 957

Skogskvinnorna Upptaktsträff för svenska 
kvinnliga skogsnätverk

1,2,3,4,5 
och 6

161

SOS barnbyar 
Sverige

Mödrar som kommer på 
anknytning

1,2,3 och 5 1100**

Stiftelsen Fryshuset Elektra: ett liv fritt från våld 
och förtryck i hederns namn

1,2,3 och 6 950

Svenska skidför-
bundet

Utbildningsintervention för 
främjande av idrottande kvin-
nors hälsa, välbefinnande och 
prestation

3 och 5 816

Sverok LEIA – nätverk för spelande 
tjejer

1 800

TRIS Bo-själv-akademin 1,2 och 6 1100

Örebro läns idrotts-
förbund

Idrotten som arena för schyss-
ta samtal

5 och 6 552 500

Summa 5763*** 6997 10 000

* Organisationen Jämställd utveckling Skåne fick bidrag om 502 tkr som beslutades 2020 och inte 2019 som uppgavs i 2020 års årsredovisning�

** Redovisar 600 tkr i bidrag till ”RFSU Malmö-Sexualupplysning för alla” och 1 100 tkr till ”SOS barnbyar Sverige – Mödrar som kommer på 

anknytning”� Dessa fanns inte med i årsredovisning 2020�

*** Därutöver har organisationen Somaya kvinno- och tjejjour beviljats statsbidrag om 1 249 tkr� Organisationen meddelade efter att beslut 

fattats att de inte kunde genomföra projektet p�g�a� pandemin, därför stoppades utbetalningen�
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MYNDIGHETENS RAPPORTER UNDER 2021

Covid-19 och våldsutsatthet (2021:8)
Datum: 1 februari 2021

Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa (2021:2)
Datum: 2 februari 2021

Nordisk forskning om obetalt arbete och familjeliv och sam-
band med sjukfrånvaro med psykiatrisk diagnos (2021:4)
Datum: 19 februari 2021

Informella hierarkier, könade praktiker och ojämlikhet i 
akademin (2021:5)
Datum: 19 februari 2021

Könsdiskriminering, sexuella trakasserier och ohälsa i 
arbetslivet (2021:6)
Datum: 19 februari 2021

Källor till förståelse av skillnader i psykisk ohälsa (2021:7)
Datum: 19 februari 2021

Kvinnor och män i lokal demokrati (2021:3)
Datum: 3 mars 2021

Slutredovisning HBTQ-strategisk myndighet (2021:9)
Datum: 23 mars 2021

Ett sekel av rösträtt och valbarhet (2021:1)
Datum: 30 mars 2021

Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (2019:2)
Datum: 2 april 2021

Samordning av våldsförebyggande insatser (2021:10)
Datum: 6 april 2021

Utbildning för ökad kunskap: Slutredovisning (2021:13)
Datum: 16 april 2021

JiM 2021 (2021:11)
Datum: 20 april 2021

Håll i, håll ut och växla upp (2021:14)
Datum: 23 april 2021

Spridning av Pekingplattformens syfte och sakområden 
(2021:15)
Datum: 30 april 2021

Fortsatt integrering av jämställdhet i akademin (2021:16)
Datum: 30 april 2021

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och för-
tryck (2021:17)
Datum: 28 maj 2021

Jämställdhetsprojekt (2021:18)
Datum: 1 juni 2021

Kvinnors organisering (2021:19)
Datum: 2 juni 2021

Stärkt jämställdhet genom JiM+ (2021:12)
Datum: 10 september 2021

Att förstå våldsbegreppen – En nyckel i arbetsprocessen 
med det nya examensmålet (2021:22)
Datum: 14 september 2021

Prostitution och människohandel (2021:23)
Datum: 1 oktober 2021

Attityder till sexuella trakasserier i Sverige
Datum: 19 december 2021

Hur har covid-19-pandemin påverkat den ekonomiska 
jämställdheten?
Datum: 20 december 2021

Tabell 16: Antal rapporter per år�

2021 2020 2019

24 14 14 
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PERSONALSTRUKTUR

Vid utgången av 2021 hade Jämställdhetsmyndigheten 103 anställda�

Antal anställda 2021 2020 2019

varav kvinnor 80 73 53

varav män 23 22 18

Anställda totalt 103 95 71

varav tillsvidareanställda 82 66 62

varav visstidsanställda 21 29 9

Fördelning i procent (%)

Kvinnor 78 77 75

Män 22 23 25

Totalt 100 100 100 

Medelålder 45 år 43 år 43 år

Åldersspridning 25 – 65 år 24 – 64 år 23 – 63 år

Medelantal anställda *

varav kvinnor 75 65 16

varav män 22 19 47

Medelantal anställda totalt 97 84 63

Årsarbetskrafter **

varav kvinnor 68 — —

varav män 21 — —

Antal årsarbetskrafter totalt 89 79 73

Personalomsättning i procent (%)

varav kvinnor 1,03 4,60 9,52

varav män 1,03 1,15 1,59

tillsvidareanställda totalt 2,06 5,75 11,11

varav kvinnor 6,19 3,46 14,29

varav män 4,12 1,15 1,58

visstidsanställda totalt 10,31 4,59 15,87

varav kvinnor 7,22 8,05 23,81

varav män 5,15 2,30 3,17

Personalomsättning totalt 12,37 10,34 26,98

*I beräkningen av medelantal anställda är tjänstledig personal medräknad�

** Det saknas säkerställda uppgifter uppdelat på kön 2020 och 2019, därför har uppgiften ej besvarats�
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och 
myndighetens ekonomiska ställning.

GöteborG 2022-02-22
Lena Ag

Generaldirektör
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