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STATSBIDRAG FÖR KVINNORS ORGANISERING 

SAMMANFATTNING 
Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag för 
kvinnors organisering. Syftet med statsbidraget är, enligt förordningen, att främja kvin-
nors organisering i egna sammanslutningar, främja deltagande i demokratiska processer 
och att möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva krav.  

I rapporten redovisar Jämställdhetsmyndigheten vad statsbidraget har använts till 
och gör en bedömning av effekter i förhållande till bidragets syfte. Jämställdhetsmyn-
dighetens övergripande bedömning är att den verksamhet som finansierats av statsbi-
draget överensstämmer med bidragets syfte enligt förordningen. Den redovisade peri-
oden har präglats av coronapandemin som gjort det svårt för föreningarna att bedriva 
sin verksamhet samtidigt som det har varit möjligt att digitalisera den. Föreningarna har 
kunnat ta ett samhällsansvar under pandemin, bland annat genom att sprida myndig-
hetsinformation till målgrupper och anpassa verksamheten efter medlemmarnas behov.  

Redovisningen omfattar 70 organisationsbidrag, fyra etableringsbidrag och sex verk-
samhetsbidrag. Organisations- och etableringsbidraget finansierar föreningars ordinarie 
verksamhet och ger grundläggande förutsättningar för kvinnors organisering. Rappor-
ten påvisar statsbidragets betydelse och att den verksamhet som finansieras främjar bi-
dragets syfte. Rapporten visar bland annat hur verksamheten har bidragit till att erbjuda 
en gemenskap för kvinnor och en möjlighet att bedriva ett förändringsarbete inom för-
eningarna, i enlighet med bidragets syfte.  

Verksamhetsbidraget finansierar aktiviteter som är tillfälliga och avgränsade från för-
eningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet. Gemensamt för de föreningar som fått 
verksamhetsbidrag är att de har tagit fram utbildningsmaterial som kan användas även 
efter bidragsperiodens slut. Mottagarna anger också att statsbidraget möjliggjort orga-
nisatoriska förändringar och medfört bestående nätverk med kommuner, företag och 
övrigt föreningsliv.
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STATSBIDRAG FÖR KVINNORS ORGANISERING 

INLEDNING 
Jämställdhetsmyndigheten prövar, enligt förordningen (2017:937) med instruktion för Jäm-
ställdhetsmyndigheten, frågor om statsbidrag utifrån gällande författningar där myndigheten 
har ett sådant uppdrag. Sedan myndigheten inrättades har statsbidrag fördelats för kvinnors or-
ganisering1 och till jämställdhetsprojekt2. Jämställdhetsmyndigheten lämnar, i enlighet med bi-
dragsförordningen, senast den 1 juni varje år en sammanfattande redogörelse för vad bidragen 
har använts till och en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syfte med bidraget.  

Ett statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet inrättades 1982. Syftet var 
att stödja det arbete som bedrevs för att stärka kvinnors ställning i samhället och främja jäm-
ställdheten (prop. 1981/82:155, 1981/82:AU24, rskr. 1981/82:367). Inrättandet av statsbidra-
get sågs som ett erkännande av den roll som kvinnoorganisationer har för demokratin.  

Statsbidrag för kvinnors organisering får fördelas till kvinnoorganisationer. Det innebär 
organisationer som huvudsakligen har kvinnor som medlemmar och som har som ändamål 
att stärka kvinnors ställning i samhället eller som är en sammanslutning av sådana organisat-
ioner.3 Förordningens syfte är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar, 
främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet samt möjlig-
göra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Statsbidraget för kvinnors 
organisering är därtill en åtgärd inom det första jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn 
fördelning av makt och inflytande.4  

Bidraget fördelas som organisationsbidrag, etableringsbidrag och verksamhetsbidrag. Or-
ganisations- och etableringsbidraget är ett generellt bidrag som ges till ideella föreningar som 
uppfyller villkoren som anges i förordningen .  

Verksamhetsbidrag är ett riktat bidrag till verksamhet med tydliga avsiktsförklaringar för 
vilka aktiviteter som ska genomföras och vilka målsättningar som ska nås under perioden. 
Detta bidrag får lämnas både till ideella föreningar och till stiftelser.  

I slutet av varje bidragsperiod lämnar föreningarna en slutredovisning. Uppgifterna i slut-
redovisningarna ligger till grund för myndighetens redogörelse för statsbidraget. Rapporten 
omfattar 70 organisationsbidrag och fyra etableringsbidrag som beviljades år 2019 och sex 
verksamhetsbidrag som beviljades år 2020.  

År 2020 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att inte längre fördela statsbidrag 
som verksamhetsbidrag utan att ta hela anslaget i anspråk för fördelningen av organisations- 
och etableringsbidrag. 

 

 
1 Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. 
2 Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. 
3 Begreppet kvinnoorganisationer specificeras i § 2 i förordningen enligt följande ”1. en ideell förening 
där tre fjärdedelar av medlemmarna är kvinnor och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i 
samhället, 2. en ideell förening som huvudsakligen har som medlemmar sådana ideella föreningar som 
avses i 1 och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället, eller 3. en sammanslutning 
av kvinnor inom en ideell förening, som arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället.” 
4 Jämställdhetsmyndigheten, 2021. 
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1. VAD HAR STATSBIDRAGET ANVÄNTS TILL?
Statsbidraget har finansierat verksamheter som under bi-
dragsperioden i huvudsak riktats mot föreningarnas egna 
medlemmar. Föreningarna beskriver hur coronapandemin på-
verkat föreningarna och medfört en digital omställning.  

Organisations- och etableringsbidrag 

Totalt fördelades 22 miljoner kronor som organisations- och etableringsbidrag 

Totalt beviljades 21 433 022 kronor till 70 föreningar som organisationsbidrag och 
872 039 kronor till fyra föreningar som etableringsbidrag av totalt 89 sökande.  

En lista med de föreningar som mottagit antingen organisations- eller etableringsbidrag, 
och med vilket belopp, finns i Bilaga 1.  

Statsbidragets geografiska spridning 

Föreningarna ska vid ansökan bedriva en ordinarie verksamhet i minst fem län eller en verksamhet 
med riksintresse för att kunna beviljas organisations- eller etableringsbidrag. Av slutredovisning-
arna framkommer var föreningen har sitt säte men enskilda aktiviteter kan ha genomförts på yt-
terligare orter. Figur 1 och 2 illustrerar den geografiska spridningen av de föreningar som bevil-
jades statsbidrag 2019. Den ekonomiska spridningen av statsbidraget framgår i tabell 1. 
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Figur 1 Karta över antalet mottagare  

av organisations- och etableringsbidrag per län. 

Figur 2 Procentuell redovisning av huvudsakligt säte  

för mottagare av organisations- och etableringsbidrag. 
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Län Beviljat belopp totalt Andel av totalt belopp 

Stockholm 14 773 311 kr  66,2% 

Västra Götaland 2 697 633 kr  12,1% 

Uppsala 1 073 639 kr  4,8% 

Gävleborg 987 840 kr  4,4% 

Östergötland 488 999 kr  2,2% 

Skåne 453 600 kr  2,0% 

Norrbotten 383 040 kr  1,7% 

Södermanland 383 040 kr  1,7% 

Örebro 383 040 kr  1,7% 

Västerbotten 302 400 kr  1,4% 

Halland 236 999 kr  1,1% 

Jämtland 141 520 kr  0,6% 

Tabell 1 Tabell över andelen av det totala utbetalda beloppet per län. 

Föreningarnas fokusområde påverkar valet av aktiviteter 

Föreningar som tilldelats organisations- och etableringsuppdrag bedriver en verksamhet 
inom den egna föreningens fokusområde samt efter de egna medlemmarnas önskemål och 
behov. Det innebär att statsbidraget finansierar en stor variation av verksamheter. 

”Kvinnoförbundets styrelse har beslutat att anordna mer kurser och stu-
diecirklar i lokalen för att öka medlemmarnas kunskap båda om samhället 
och om sina rättigheter inom familjen, arbetsplatsen samt ge möjlighet att 
diskutera om barnuppfostran. Speciellt med killar om jämställdhet och de-
mokrati i familjen, och ungdomarnas behov samt flickors rättigheter” 
– Ideell förening, Stockholm. 

Bidragsperioden sammanföll med coronapandemin och medförde en digital anpassning för 
föreningarna med syftet att fortsätta bedriva verksamheten under andra former. Utöver att 
digitalisera års- och styrelsemöten genomfördes nya former av aktiviteter och anpassningar. 

Främst vuxna kvinnor och egna medlemmar tar del av verksamheten 

De föreningar som beviljades statsbidrag riktade nästan uteslutande verksamheten till kvin-
nor, egna medlemmar och personer över 25 år. I slutredovisningarna redogör föreningarna 
för sina målgrupper utifrån ett flervalsalternativ. I tabell 2 framgår vilka målgrupper som 
tagit del av verksamheten.  
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STATSBIDRAG FÖR KVINNORS ORGANISERING 

Målgrupp Procentuell fördelning 

Kvinnor 99% 

Egna medlemmar 97% 

Vuxna över 25 95% 

Allmänheten 79% 

Ungdomar 13–25 61% 

Beslutsfattare, politiker, högre tjänstemän 57% 

Män 37% 

Övriga 28% 

Annan 15% 

Barn 0–12 15% 

Tabell 2 Redogörelse för vilka målgrupper som statsbidraget nått, procentuellt fördelat.  

Föreningarnas syn på sina resultat 

Föreningarna uttrycker att de är nöjda med det resultat som åstadkommits under bidragsperioden. 
De har anpassat sin verksamhet efter bland annat coronapandemin och förändrat sina aktiviteter vil-
ket också påverkat hur de beskriver resultaten.  

”Trots Covid-19 och pandemins påverkan på verksamheten som resten av 
samhället har vi lyckats att få bra resultat. […] Tiotals utsatta kvinnor har 
fått stöd och hjälp. Tiotals utsatta kvinnor och barn har deltagit i hälso-
främjande aktiviteter viket hjälpte att i sin tur få en bättre hälsa i sam-
hället. Tiotals kvinnor har höjt sina språk och samhällskunskaper. Trots 
pandemins begränsningar är vi nöjda med verksamhetens resultat.” 
– Paraplyorganisation, Västra Götaland 

Av de som mottagit statsbidrag anger flera sitt resultat i förhållande till coronapandemin. I samt-
liga fall har detta inneburit påfrestningar på verksamheten i olika avseenden och i en majoritet av 
fallen beskrivs det som försvårande för att bedriva verksamheten.  

”Året som gått har fokus för tillgänglighetsarbetet kommit att ligga på 
den digitala tillgängligheten på grund av pandemin. Att bedriva aktiv 
medlemsverksamhet trots att vi inte kunnat träffas ser vi som ett viktigt 
resultat av 2020 års verksamhet.” 
– Ideell förening, Stockholm 

Det finns föreningar som lyfter fram pandemins påverkan på verksamheten utifrån föränd-
ringar som inneburit nya och andra resultat som annars inte hade nåtts. Några lyfter den ge-
nomförda digitaliseringen som lärorik och utvecklande för såväl styrelse som medlemmar.  
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Att utbilda medlemmar i digitala verktyg medförde att den sociala aspekten av förening-
arna upprätthölls. Det innebar också att medlemmarna och föreningen förbereddes för fram-
tida utmaningar, och nya sätt att bedriva verksamhet på. 

Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidraget skiljer sig från övriga bidragsformer inom ramen för kvinnors organi-
sering. Verksamhetsbidrag får enligt förordningen endast lämnas för aktiviteter som är till-
fälliga och avgränsade från föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet. Aktiviteterna 
ska syfta till att engagera kvinnor för ett ändamål som har ett riksintresse eller till internat-
ionellt utbyte mellan kvinnor. Enbart de ansökningar som anses ha goda förutsättningar att 
uppfylla förordningens villkor och organisationens egna målsättningar beviljas bidrag.  

Sex föreningar beviljades sammanlagt nästan fem miljoner kronor 

Verksamhetsbidrag får fördelas till ideella föreningar och till stiftelser. Samtliga som bevil-
jades verksamhetsbidrag 2020 var ideella föreningar. Totalt beviljades 6 verksamhetsbidrag 
av 45 sökande till en total summa om 4 960 tkr.  

Vilka föreningar som mottagit verksamhetsbidrag och med vilket belopp framgår av Bi-
laga 1, som även innehåller en kortare beskrivning av den verksamhet som bedrivits.  

Aktiviteterna har genom sociala medier nått en stor målgrupp 

Verksamhetsbidragen har finansierat en stor bredd av aktiviteter som beroende på målsättningar 
och karaktär nått olika många personer. Vissa verksamhetsbidrag, där ett digitalt kampanjande 
haft en framträdande roll i verksamheten, har exempelvis redovisat antal interaktioner på sociala 
medier som ett mått på målgruppen som nåtts av verksamheten.  

Föreningarna redovisar ett resultat som lever vidare 

En del föreningar fokuserar sin resultatredovisning på att redogöra för vilka aktiviteter som 
nått vilka personer och andra föreningar redovisar resultat i förhållande till förändringar som 
uppnåtts i målgruppen.  

”Deltagarna i Equal Gaming har på individnivå fått en ökad kunskap om 
jämställdhet, hur praktisk förändring görs och hur kunskap tas in i de or-
ganisationer som deltagarna representerar.” 
– Ideell förening, Skåne 

I redovisningen av resultat lyfter samtliga föreningar att verksamheten skapat material som 
kan användas av målgruppen även i framtiden. Samtliga föreningar som fått verksamhetsbi-
drag har producerat utbildningsmaterial eller tagit fram metoder för framtida lärande som 
finns kvar efter verksamhetsbidragets slut.  
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2. UTVECKLING ÖVER TID 
Antalet ansökningar om organisations- och etableringsbidrag 
har ökat sedan 2010 medan ansökningarna om verksamhets-
bidraget minskat i antal.  

Organisations- och etableringsbidrag 
Utvecklingen av antalet ansökningar har det senaste decenniet följt en tydlig trend där antalet 
ansökningar som uppfyller förordningens villkor har ökat och därmed också även antalet 
beviljade ansökningar. 

Figur 3 Beskrivning av utvecklingen över tid för inkomna och beviljade ansökningar för organi-
sations- och etableringsbidrag. 

Anslaget för kvinnors organisering har sedan 2010 legat kvar på samma belopp om 28 mil-
joner kronor vilket innebär ett minskat anslag då fler föreningar idag delar på det totala be-
loppet.  

Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidraget präglas av en annan utveckling vad gäller inkomna och beviljade an-
sökningar än övriga bidragsformer. Här varierar antalet inkomna ansökningar över tid. Den 
låga andelen beviljanden år 2020 beror på en ökning av antalet ansökningar som inte upp-
fyllde förordningens villkor.  
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Figur 4 Beskrivning av utvecklingen över tid för inkomna och beviljade ansökningar för statsbidrag. 
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3. STATSBIDRAGETS EFFEKTER 
Verksamheten som finansierats av statsbidraget har främjat 
syftet med bidraget. Framför allt bedöms den gemenskap 
som föreningarna erbjuder sina medlemmar som viktig för att 
uppfylla statsbidragets syfte.  

Organisations- och etableringsbidrag 

Att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar 

Det övergripande syftet med bidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslut-
ningar. Det innebär att bidragen ska skapa förutsättningar för kvinnors organisering och att 
bidraget ska finansiera verksamhet riktat mot detta.  

Figur 5 Föreningarnas bedömning av bidragets betydelse på en skala 1–5. 

En majoritet av föreningarna, 74 procent, bedömer att aktiviteterna i hög utsträckning bidrar 
till att uppfylla syftet med bidraget. För många föreningar innebär verksamheten att erbjuda 
mötesplatser och gemenskaper för kvinnor, att engagera redan befintliga medlemmar och att 
nå ut till nya medlemmar.  

”I och med bidrag som vi får så har vi möjlighet att utföra alla de aktiviteter 
som vi gör. Mycket handlar om att vi ska synas och höras så att medlem-
marna och icke-medlemmar ser att vi finns här för dom som ett stöd i sam-
hället eller i den utsatta situation som kvinnan ofta är i. Vi tycker att vi ser 
effekt i vårt långsiktiga arbete med att stärka kvinnan då fler kommer på ak-
tiviteterna och man känner samhörighet och stärkt självkänsla i gruppen.” 
– Kvinnosammanslutning, Göteborg 
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Flera föreningar betonar i slutredovisningarna att föreningslivet har ett egenvärde och genom 
sin existens och närvaro tillgodoser grundläggande behov. Statsbidraget möjliggör för fören-
ingarna att synas och verka i samhällslivet. Det finansierar i många fall lokalhyror och inform-
ationsmaterial och ger förutsättningar för fler kvinnor att söka sig till befintliga sammanslut-
ningar. Flera föreningar har medlemmar som varit särskilt utsatta och drabbade under 
pandemin. Föreningarna har under pandemin fungerat som ett skyddsnät för sina medlemmar.  

”Många kvinnor har varit extra utsatta för våld i hemmet under coro-
napandemin. Arbetslöshet och försämrad ekonomi har också bidragit till 
det. Med stödet som de fick av oss i form av träffar, tips om hur man kan 
få hjälp och var någonstans så har de blivit bättre på att kontakta kommu-
nen, polisen, olika myndigheter. Många av kvinnorna har hamnat i den 
situationen för första gången och var helt oförberedda för det. Vi har 
stärkt medlemmarna så att de kan hjälpa varandra.” 
– Ideell förening, Stockholm 

Att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen  
och i samhällslivet 

Syftet att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet har en nära 
koppling till det första jämställdhetspolitiska delmålet att kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet inom sam-
hällets alla sektorer.  

Av de föreningar som beviljats statsbidrag uppger en majoritet, 88 procent, att statsbidraget 
i mycket hög utsträckning stärkt möjligheterna att delta i den demokratiska processen och i 
samhällslivet. Genom att erbjuda olika former av utbildningar och föreläsningar sprids kun-
skap och kännedom om bland annat styrelsearbete, aktuella samhällsfrågor och hur det de-
mokratiska systemet är uppbyggt.  

”Kvinnorna har blivit starkare och motiverat att delta i samhället för att 
kunna påverka sin situation och sin makt genom olika utbildningar.” 
– Ideell förening, Stockholm 

Formen och innehållet i utbildningarna varierar beroende på vilka som utgör föreningens 
medlemmar och om det finns specifika behov för målgruppen. Aktiviteter kan även riktas 
mot andra målgrupper i syfte att indirekt förbättra situationen för de egna medlemmarna. Det 
kan vara utbildningar för yrkesverksamma som gör att medlemmarnas delaktighet i samhället 
underlättas på sikt.  
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Figur 6 Föreningarnas bedömning av bidragets betydelse på en skala 1–5. 

De föreningar som mottagit statsbidrag har tagit ett stort ansvar för kvinnors delaktighet i 
samhället under coronapandemin genom utbildningsinsatser och informationskampanjer. 
Föreningarna har i flera fall en närmare kontakt med sin målgrupp än exempelvis myndig-
heter och kan därför komplettera offentligt styrda insatser med verksamhet riktad direkt till 
sin målgrupp.  

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

Slutligen ska statsbidragen även möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina 
krav, vilket 85 procent av föreningarna anser att bidraget har gjort i mycket hög utsträckning.  

Figur 7 Föreningarnas bedömning av bidragets betydelse på en skala 1–5. 
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Flera föreningar anger att deras aktiviteter har bidragit till syftet om ökat deltagande i den 
demokratiska processen. I flera fall inbegriper sådana aktiviteter utbildningsinsatser och kun-
skapsspridning om kvinnors situation och rättigheter, såväl historiskt som idag.  

Även traditionell opinionsbildning i form av debattartiklar och samarbeten med andra or-
ganisationer anges som aktiviteter med koppling till denna del av syftet. Påverkansarbete 
sker även på olika nivåer. Flera av de föreningar som beviljas statsbidrag är återkommande 
som exempelvis remissinstans. 

”Vi är också övertygade om att vårt politiska påverkansarbete i form av 
remissvar på statliga utredningar, debattartiklar och samarbeten med 
andra kvinnoorganisationer är viktigt i att förändra samhällsvillkoren för 
kvinnor och tjejer.” 
– Ideell förening, Stockholm 

Föreningarna har ingen möjlighet att redovisa vilket gehör eller respons de fått för sina krav. 
Det som däremot många föreningar lyfter är vikten av att vidareutbilda sina medlemmar i de 
frågor som föreningen driver och därigenom sprida kunskapen vidare.  

Vilka effekter kan redovisas?  

Föreningarna beskriver att det är svårt att ange effekter av verksamheten. Trots det bedömer för-
eningarna att den verksamhet som bedrivits varit av stor betydelse för syftet med statsbidraget.  

Flera av föreningarna som beviljas statsbidrag bedriver opinion inom sitt fokusområde och 
förändringsarbete som utbildningsinsatser. Föreningarna skapar en gemenskap som statsbidra-
get är en förutsättning för eftersom bidraget bekostar föreningslokaler och ordinarie verksam-
het. Just gemenskap, att skapa sociala sammanhang och att fånga upp människors vilja till or-
ganisering, ses ofta som civilsamhällets viktigaste funktion.5 

Verksamhetsbidrag 
Utöver förordningens övergripande syfte med statsbidraget ska verksamhetsbidraget även 
finansiera aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett 
riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor.  

Av de genomförda verksamhetsbidragen har en förening redovisat aktiviteter för ett inter-
nationellt utbyte mellan kvinnor. Resterande föreningar ansåg att deras aktiviteter bedrevs 
inom ramen för ett ändamål med riksintresse. De som redovisar aktiviteter för ett ändamål 
med riksintresse bedömer att deras verksamhet haft en positiv inverkan på ändamålet. 

Föreningarna uppskattade i slutredovisningen betydelsen av sin verksamhet utifrån en rad 
påståenden på en femgradig skala. Ett exempel på ett sådant påstående är om verksamhets-
bidraget inneburit förändringar i den egna föreningens organisation eller struktur där svaren 
resulterade i ett medelvärde på 4,8. 

 

 
5 Harding, 2012.  
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Samma medelvärde får även påståendet att verksamheten skapat bestående nätverk med 
andra föreningar, kommuner eller företag medan påståendet om att verksamheten fortsätter 
efter bidragsperiodens slut resulterade i ett medelvärde om 4,2.  

”På lokal nivå har vi sett att flera av våra lokala kretsar planerar och startat 
upp studiecirklar i Livslång ekonomi. Efter att vi under en längre tid inte 
kunnat erbjuda våra medlemmar ett samlat material för deras verksamheter 
har vi nu kunnat erbjuda ett utbildningsmaterial som de med relativt små 
resurser kan anordna. Det här ser vi på lång sikt kan ge våra tolvkretsar en 
återkommande verksamhet som skapar sammanhållning och ny mening 
inom kretsen men även igenkänning i lokalområdet […] På nationell nivå 
har vi under de senaste åren sett ett ökat intresse för privatekonomi och fa-
miljejuridik. Däremot ser vi att vi med hjälp av bland annat vår Kantar Sifo-
undersökning har försett debatten med verktyg till att föra diskussionen uti-
från ekonomisk jämställdhet. Vi har sett att ett flertal debattörer redan an-
vänder sig av vår statistik för att kräva strukturell förändring som leder till 
ekonomisk jämställdhet.” 
– Ideell förening, Stockholm 
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4. SLUTSATSER 
Organisations- och etableringsbidrag 

• Jämställdhetsmyndigheten bedömer att den verksamhet som finansierats av statsbidraget 
ligger i linje med förordningens syfte att öka kvinnors deltagande i den demokratiska pro-
cessen eller i samhällslivet och att möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och 
driva sina krav. Jämställdhetsmyndigheten anser att föreningarnas redovisade verksamhet 
under pandemin har ett värde i sig. Föreningarna har kunnat sprida information från myn-
digheter och informera om pandemin till grupper som kan vara svåra att nå. Föreningarna 
har anpassat sig efter de omständigheter som rådde under pandemin för att kunna erbjuda 
den gemenskap som är viktig för medlemmarna.  

• Jämställdhetsmyndigheten anser att anslaget till kvinnors organisering behöver justeras. Bi-
draget har varit oförändrat sedan 2010 och utvecklingen över tid visar ett ökat antal före-
ningar ansöker.  

Verksamhetsbidrag 

• Jämställdhetsmyndigheten bedömer att samtliga föreningars verksamhet kan fortsätta efter 
bidragsperioden och effekter skapas därmed på lång sikt. Föreningarna har alla tagit fram 
utbildningsmaterial eller annat metodmaterial vars syfte är att kunna användas efter bi-
dragsperiodens slut  

• Medelvärdet var högt på de svar som föreningarna gav på påståendena om att bidraget inne-
burit förändringar i den egna föreningens organisation eller struktur samt att bidraget inne-
burit bestående nätverk med kommuner, företag eller andra föreningar. 
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Jämställdhetsmyndigheten ser möjligheter att utveckla for-
merna för hur information om de genomförda statsbidragen 
samlas in och följs upp. 
 

Jämställdhetsmyndigheten ser det som möjligt att öka träffsäkerheten i bedömningarna av 
statsbidragets ändamålsenlighet med insamlande av intervjuer, besök och i utformningen av 
de enkäter som används. Genom kompletterande information kan analysen av resultat och 
effekter ytterligare fördjupas.  
Att göra bedömningar av effekter kräver också återkommande utvärdering över tid och Jäm-
ställdhetsmyndigheten ser det som möjligt att framgent kunna uttala sig med ännu större sä-
kerhet om effekter av statsbidraget.  
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BILAGA 1: BEVILJADE ORGANISATIONS- 
OCH ETABLERINGSBIDRAG 
Förening Belopp (kr)   Förening Belopp (kr)  

EPOS nätverk 191 520   Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation 332 640  

Grekiska Riksförbundet 201 600   Gröna kvinnor 332 640  

Uainska Alliansen i Sverige 201 600   Fredrika Bremer-förbundet 655 200  

Svensk-Turkiska kvinnoförbundet 236 999   Kvinnor för Fred 332 640  

Lesbisk Makt 202 000   Serbernas rikförbunds kvinnoorganisation 252 000  

Kvinnorättsförbundet Riksorganisation (KRO) 236 999   KSAN 655 200  

Nätverket jämställdhet i transportsektorn 236 999   Rise 252 000  

KVAST 252 000   SIOS 236 999  

Trajosko Drom 236 999   Musikföreningen LIlith Eve 191 520  

Amningshjälpen 236 999   Spillåkan 236 999  

Kvinnoförbundet för demoati 236 999   DEA - Föreningen för kvinnohistoriskt museum 252 000  

Tjejzonen 252 000   Riksorganisationen Give it forward 383 040  

Turkiska kvinnoförbundet 236 999   Riksförbundet Hem och Samhälle 383 040  

Winnet Sverige 604 800   Interfem 252 000  

Serbiska kvinnoförbundet i Sverige 236 999   1,6 miljonerklubben 383 040  

Kvinnofronten 236 999   UN Women Sverige  383 040  

Varken hora eller kuvad 252 000   Kvinnoförbundet Sara i Sverige  236 999  

EQ kvinna- nätverk för kvinnor i Equmeniakyrkan 252 000   Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-In-
clusion RIFFI 

655 200  

Kvinnliga Akademikers Förening KAF 236 999   Internationella Kvinnoförbundet 383 040  

Kudistans Demoatiska kvinnoförbund i Sverige  236 999   Bethnahrins kvinnoförbund  236 999  

Fristående Husmodersförbundet 383 040   Assyriska kvinnoförbundet 236 999  

Iranska Flyktingars Riksförbund i Sverige-Kvinnosektion 201 600   Internationella Romska och resande kvinnocenter 332 640  

Sveriges ekumeniska kvinnoråd 383 040   Soroptimist International of Sweden 302 400  

FQ, Forum - Kvinnor och Funktionshinder 332 640   TRIS 332 640  

Kvinokommitté, Kinesiska Riksförbundet i Sverige 236 999   Kvinnor för mission 252 000  

Storasyster 332 640   Forum för prästvigda kvinnor i Svenska Kyrkan 191 520  

Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige 302 400   Kvinnor i Svenska kyrkan 252 000  

Operation 1325 655 200   Sisters International 302 400  

WIFT Sverige 252 000   Fjällorna 252 000  

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 604 800   Zonta International District 21 383 040  

Sverigefinska Riksförbundet SFRF 201 600   Niejda 141 520  

Wise Economy Global Association 332 640   IMPRA 191 520  

Kvinnor Kan 191 520   Svenska Kvinnors Vänsterförbund 236 999  

BPW Sweden 252 000   Maktsalongen 332 640  

Sveriges Kvinnolobby 655 200   WIZO 332 640  

Tabell 1 Förteckning över föreningar som 2019 beviljades organisationsbidrag för verksamhet 
2020 med respektive summa. 

Förening Belopp (kr)   Förening Belopp (kr)  

Mensen - forum för menstruation 191 520   Kvinnlig Prioritet 191 520 

Female Legends 236 999   Romska unga kvinnors riksförbund 252 000 

Tabell 2 Förteckning över föreningar som 2019 beviljades etableringsbidrag för verksamhet 
2020 med respektive summa. 
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BILAGA 2: BEVILJADE 
VERKSAMHETSBIDRAG 
Förteckning, med en kort presentation och belopp, över de verk-
samhetsbidrag som Jämställdhetsmyndigheten beviljade 2020. 

Maktsalongen 

Beviljat belopp: 774 500 kronor 

Maktsalongen får bidrag för att hjälpa organisationer att arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp och 

trakasserier. Organisationen ska under perioden 31 december 2020 till 30 december 2021 ta fram ett metod-

material som hjälper ideella barn- och ungdomsorganisationer att ta sitt ansvar. Med hjälp av erfarenheter från 

andra organisationer och experter ska projektet motverka sexuella övergrepp och trakasserier. Materialet ska 

också vara en hjälp för att kunna ta fram planer för hur organisationerna ska agera om sådant skulle inträffa. 

Jämställd utveckling Skåne 

Beviljat belopp: 775 500 kronor 

Jämställd Utveckling Skåne får bidrag för att engagera kvinnor och andra i spelbranschen att jobba för ökad jäm-

ställdhet, och därmed öka kvinnors makt och inflytande inom näringslivet och på arbetsmarknaden. Organisat-

ionen ska under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021 fortsätta ett projekt som beviljades verksamhetsbi-

drag 2019 och därmed hållit på ett år. Organisationen ska implementera och sprida det metodmaterial som tagits 

fram under projektets första år inom den skånska spelbranschen. Ett samarbete för jämställdhet med Malmö spel-

studios ska också inledas. Syftet är att stödja den svenska spelbranschen i att utveckla sitt jämställdhetsarbete. 

Ett mål för projektet är att företag sedan ska organisera och driva arbetet vidare. 

Internationella kvinnoföreningen i Malmö 

Beviljat belopp: 1 195 317 kronor 

Internationella kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) får bidrag för att ta fram ett metod- och utbildnings-

material som bygger på röster från utrikes födda kvinnor i arbetslöshet. Organisationen ska under perioden 17 

december 2020 till 16 december 2021 arbeta med en verksamhet vars syfte är att väcka diskussion kring jäm-

ställdhetsarbete. Materialet ska tas fram och testas i samarbete med organisationer och näringsliv. Det ska 

bygga på röster från IKF i Malmös medlemmar och målgrupper, det vill säga kvinnor födda utanför OECD- och 

EU-områdena, i åldrarna 25–64 år, som står utan arbete. Ofta befinner sig dessa kvinnor långt från arbets-

marknaden. Materialet ska sedan användas i studiecirklar i den egna organisationen. Projektet sker i samarbete 

med Jämställd Utveckling Skåne, Malmö mot Diskriminering, Studieförbundet Vuxenskolan och Malmö Uni-

versitet. I projektet ingår också att ta fram en handbok och en manual som bland annat kan användas hos 

samarbetsorganisationerna. 

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF 

Beviljat belopp: 739 746 kronor 

IKFF får bidrag för att öka kvinnors delaktighet i debatter och beslut. Organisationen ska under perioden 

1 mars 2021 till 28 februari 2022 bedriva en verksamhet med utgångspunkt i kvinnors säkerhet och deltagande. 

Projektet handlar om att kartlägga, synliggöra och skapa engagemang i den egna organisationen kring kopp-

lingen mellan säkerhets- och konfliktfrågor, miljöpåverkan och klimatförändringar. I projektet ska organisat-

ionen bland annat sprida information, utbyta kunskaper, utbyta erfarenheter, utveckla sitt studiecirkelmaterial 
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och genomföra en intervjuresa för att lyfta lokala erfarenheter i Sverige. Projektet har främst fokus på utveckl-

ingen i Sverige men tar också upp den globala utvecklingen på området. 

Fredrika Bremer-förbundets krets i Örnsköldsvik 

Beviljat belopp: 510 700 kronor 

Fredrika Bremer Förbundet Örnsköldsvikskretsen får bidrag för att stärka utrikesfödda kvinnors självkänsla 

och kunskap om det svenska samhället och kvinnors rättigheter. Den långsiktiga målsättningen är att öka 

gruppens deltagande på arbetsmarknaden. Organisationen ska under perioden 1 november 2020 till 31 okto-

ber 2021 arbeta med workshops, utbildningar och andra aktiviteter där relationer är i fokus. Aktiviteterna kom-

mer att handla om det svenska samhället och svensk jämställdhetspolitik. För att nå målsättningen om ett ökat 

deltagande på arbetsmarknaden planerar organisationen även introduktion till körkortsutbildning. Aktivite-

terna sker i samarbete med Sörliden-Valla samverkansförening i Örnsköldsvik. 

Fredrika Bremer-förbundet 

Beviljat belopp: 964 437 kronor 

Fredrika Bremer-förbundet får bidrag för att stärka kvinnors kunskaper och självförtroende i ekonomiska och 

familjejuridiska frågor. Organisationen ska under perioden 1 januari 2021 till den 31 december 2021 bedriva en 

verksamhet med syfte att kvinnor ska kunna göra väl informerade val och ta makten över sina liv. Det ska ske 

genom att ta fram ett digitalt utbildningskoncept som bygger på bland annat filmade inslag med experter 

inom socialförsäkringsfrågor, bank, pension med mera samt en kampanj med syfte att väcka opinion kring 

frågorna. 
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