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KVINNORS ORGANISERING

SAMMANFATTNING
Jämställdhetsmyndigheten har sedan 1 januari 2018 uppdraget att fördela
statsbidrag i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag till
kvinnors organisering. I enlighet med 23 § i nämnd förordning ska
Jämställdhetsmyndigheten inom ramen för detta uppdrag årligen lämna en
sammanfattande redogörelse för vad bidragen använts till och om möjligt, en
bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.
Syftet med rapporten är att redovisa om statsbidraget för kvinnors organisering
bidrar till kvinnors organisering i egna sammanslutningar, kvinnors deltagande i
demokratiska processer och i samhällslivet. Dessutom ska rapporten redovisa om
statsbidraget bidrar till att kvinnor kan bevaka sina rättigheter och driva sina krav.
Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att verksamheterna som bedrivs
med stöd av statsbidraget ligger i linje med dess syfte.
Statsbidraget beskrivs att i mycket hög utsträckning vara avgörande för
möjligheten att organisera sig kring en fråga.
Genom propositionen En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55) har
riksdagen tagit ställning för att organisationsbidraget bör användas i större
utsträckning i förhållande till verksamhets- och projektbidrag. Denna inriktning
ser Jämställdhetsmyndigheten positivt på.
Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag uppger att det möjliggör att
fokusera på utmaningar och problem i samhället som det offentliga ej ännu
upptäckt eller har metoder eller medel för att hantera. Jämställdhetsmyndigheten
anser att den funktion som civilsamhället har är av betydelse och gör
bedömningen att verksamhetsbidragen fyller en viktig funktion.
Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att civilsamhällets organisationer
har stor betydelse som opinionsbildare och röstbärare.
Anslaget för bidrag till kvinnors organisering har legat på 28 miljoner kronor
sedan 2010. Under samma tid har antalet organisationer som beviljats bidrag
ökat vilket medför att det bidraget till organisationerna blir lägre. Med
anledning av civilsamhällets viktiga uppgift och ett ökat antal organisationer
som söker statsbidrag ser Jämställdhetsmyndigheten ett behov av att öka
anslaget till kvinnors organisering.
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1.

INLEDNING
Detta kapitel ger en kort introduktion till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag, rapportens syfte och metod samt
avgränsning.

1.1.

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN OCH CIVILSAMHÄLLET
Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska
prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av
jämställdhetspolitiken.
I relation till civilsamhället innebär det att Jämställdhetsmyndigheten fördelar
statsbidrag till civilsamhällets organisationer. Målsättningen för regeringens politik
för det civila samhället, inklusive fördelningen av statsbidrag, är ytterst att
säkerställa ett starkt civilsamhälle utifrån dess betydelse för ett fritt och
demokratiskt samhälle.
Det civila samhällets organisationer har en central roll i demokratin, och
därigenom för utvecklingen till ett jämställt samhälle. Förutom att vara en
röstbärare, opinionsbildare och demokratiskola är civilsamhället en utförare av
tjänster. Civilsamhället har en viktig funktion att ge röst åt olika gruppers behov,
värderingar och intressen.
Det civila samhället utgör också en arena för diskussion och reflektion som bidrar
med nya perspektiv och förslag till lösningar på gemensamma utmaningar (dir.
2015:38). 1 Av direktiven framgår också att grunden för att det civila samhället ska
kunna spela en aktiv roll i demokratin, både i sin röstbärande funktion och i sin
dialog med staten, är att det finns goda och långsiktiga förutsättningar för
organisationerna att bedriva såväl verksamhet som organisationsutveckling.

1.2.

UPPDRAGET
Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag enligt förordning med instruktion
(2017:937) och regleringsbrev att fördela statsbidrag enligt förordningen
(2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

1

Dir. 2015:38, Kulturdepartementet, Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett stärkt civilsamhälle
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Jämställdhetsmyndigheten ska enligt förordningen senast den 1 juni varje år till
regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen använts till och
om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med
bidragen.

1.3.

STATSBIDRAGETS FÖRDELNING OCH STORLEK
Anslaget till kvinnors organisering fördelas utifrån en fördelningsnyckel, som
reglerar vilka bidragsnivåer som kan finansiera organisations-, etableringsrespektive verksamhetsbidrag.
Organisations- och etableringsbidrag fördelas enligt tre principer: ett grundbelopp,
en summa som fördelas beroende på antal medlemmar i organisationen och en
summa som beror på verksamhetens omfattning. Bidragen fördelas till de
organisationer som ansökt och uppfyller förordningens villkor. Storleken på
organisations- och etableringsbidraget till enskilda organisationer varierar därför
beroende på anslagets storlek och antalet behöriga organisationer som ansöker.
Verksamhetsbidraget fördelas till de organisationer som ansökt om bidraget,
uppfyller förordningens villkor samt bedöms har störst förutsättningar att uppnå
förordningens syften i förhållande till andra inkomna ansökningar.
Merparten av anslaget har under åren gått till organisations- och etableringsbidrag.
Detta fördelas i första hand och resterande medel lyses ut som verksamhetsbidrag.
Anslagets storlek är 28 miljoner kronor för 2018. För budgetåren 2010–2018 har
anslaget legat på samma belopp varje år. 2

1.4.

FÖRORDNINGENS SYFTE OCH TRE FORMER AV BIDRAG
Syftet med statsbidraget för kvinnors organisering är att stödja kvinnors
organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska främja kvinnors deltagande i
den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska också möjliggöra för
kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.
Utifrån förordningen kan tre former av bidrag fördelas: organisations-, etableringsoch verksamhetsbidrag. Bidragen kan enbart sökas av kvinnoorganisationer.
Ideella föreningar har möjlighet att söka alla tre bidragsformer och stiftelser med
huvudsakligt ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället kan söka
verksamhetsbidrag.

2

Nyberg Anita (2019) Anslag till kvinnoorganisationer och särskilda jämställdhetsåtgärder i
statens budget 1980-talet–2018, Underlagsrapport till Jämställdhetsmyndigheten.
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Organisationsbidrag
Organisationsbidrag stödjer civilsamhällesorganisationer för att möjliggöra sin
egen organisering. I praktiken innebär det att de får stöd för att de är just
civilsamhällesorganisationer, inte primärt för vad de gör eller kring vilka frågor de
väljer att organisera sig kring. Bidraget är ett stöd för den roll som det civila
samhällets organisationer har i demokratin och fördelas till organisationer som är
demokratiskt uppbyggda och respekterar demokratiska idéer.
Organisationsbidraget kan lämnas till ideell förening med minst 75 procent
kvinnor, riksorganisationer eller sammanslutningar av kvinnor inom ideella
föreningar.
Organisationsbidraget får ges till kvinnoorganisationers ordinarie verksamhet för
att bedriva eller utveckla organisationens arbete.

Etableringsbidrag
Etableringsbidrag är stöd till nybildade kvinnoorganisationer som ännu inte
kvalificerat sig för att söka organisationsbidraget. Etableringsbidraget är ofta
avgörande för nybildade organisationers överlevnad och gör det möjligt att bygga
upp nya kvinnoorganisationer med nya verksamheter.
Etableringsbidraget kan lämnas till nybildade kvinnoorganisationer som önskar
etablera sig som självständiga. Etableringsbidrag får lämnas under högst tre år och
beviljas inte om organisationen tidigare beviljats organisationsbidrag.

Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag stödjer organisationer inom det civila samhället i deras roll att
ge service till såväl medlemmar som allmänheten.
Verksamhetsbidraget är ett riktat bidrag till en specifik eller till flera angivna
verksamheter som organisationen bedriver. Verksamheten ska enligt förordningen
bestå i aktiviteter för ett visst ändamål som har riksintresse eller till internationellt
utbyte mellan kvinnor. Aktiviteterna ska vara tillfälliga eller avgränsade från
föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet.
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1.5.

RAPPORTENS SYFTE, METOD OCH AVGRÄNSNING
Syftet med rapporten är att redovisa om statsbidraget för kvinnors organisering
bidrar till att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar och främja
kvinnors deltagande i demokratiska processer och i samhällslivet Dessutom ska
rapporten redovisa om statsbidraget bidrar till att kvinnor kan bevaka sina
rättigheter och driva sina krav.
Rapporten utgår från en deskriptiv tematisk analys. Den sammanfattande
redogörelsen för vad bidragen använts till och en bedömning av statsbidragets
effekter utgår från organisationernas slutrapportering. Innehållet i
slutrapporteringarna har sorterats under, på förhand definierade, kategorier i en
läsanvisning för att möjliggöra en systematisk läsning och kunskap om
organisationernas arbete på en aggregerad nivå. Rapporten redogör inte för effekter
som resultat av en effektstudie (orsak och verkan) eftersom det inte kan göras
utifrån det självrapporterade underlaget.
Rapporten baseras på slutredovisningar av organisations-och etableringsbidrag
samt verksamhetsbidrag som Jämställdhetsmyndigheten fattat beslut om att
godkänna från och med 1 januari 2018 till och med 30 april 2019.
Rapporten är avgränsad till att behandla bidragsmottagarnas egna
slutrapporteringar. Slutrapporteringarna har gjorts till både Myndigheten för
civilsamhälles- och ungdomsfrågor (MUCF) och Jämställdhetsmyndigheten varför
det finns skillnader i innehållet i slutrapporteringen. Dessa skillnader har medfört
viss begränsning att sammanställa information och dra slutsatser på aggregerad
nivå. Vissa data har därför kompletterats genom att hämtats från projektens
ansökningshandlingar.
Värt att notera är att de verksamhetsbidrag som presenteras i rapportens andra
halva, gick under en annan benämning under utlysningen som MUCF
administrerade. I utlysningen kallades statsbidraget för kvinnoorganisationers
projekt. Jämställdhetsmyndigheten avser att använda begreppet verksamhetsbidrag.
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2.

REDOVISNING AV ORGANISATIONSOCH ETABLERINGSBIDRAG
I detta kapitel redovisas en översikt över beviljade
organisationsbidrag, huvudsakliga aktiviteter och en
bedömning av bidragens effekt.

2.1.

MOTTAGARE AV ORGANISATIONS- OCH ETABLERINGSBIDRAG SAMT BEVILJADE BELOPP
Totalt slutredovisade 63 organisationer sitt organisationsbidrag. Sammanlagt
redovisades ett belopp på 22 208 956 kronor. Storleken på bidragen har varierat
från 161 280 kronor till 655 200 kronor.
En organisation slutredovisade sitt etableringsbidrag. Storleken på bidraget var
211 680 kr.
Organisationerna har redovisat hur bidraget använts mellan olika kostnadsslag.
Genom slutredovisningarna framgår att nästan hälften av bidragen har använts till
personalkostnader, en tredjedel till organisationernas verksamhet och en knapp
femtedel till administration.
Bland organisationerna som mottog organisationsbidrag fanns 37 ideella
kvinnoföreningar, 6 kvinnosammanslutningar och 21 riks- och paraplyorganisationer.
Organisationen som mottog etableringsbidrag var en ideell kvinnoförening.
Antalet organisationer som getts organisationsbidrag har ökat från början på 80talet fram till idag vilket är ett tecken på att det finns ett ökat intresse att organisera
sig. En översikt presenteras i tabell 1. 3

Tabell 1. Antal kvinnoorganisationer som fått anslag, olika år.
År
Antal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

50

55

51

58

55

64

72

67

bidragsmottagare

3

Uppgifterna hämtade från MUCF:s årsredovisningar mellan 2012–2017 samt
Jämställdhetsmyndighetens utbetalning 2018 då myndigheten verkställde MUCF:s beslut.
Uppgifterna för 2019 avser Jämställdhetsmyndighetens beslut om bidrag.
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2.2.

GEOGRAFISK SPRIDNING
Förordningen reglerar att organisationsbidraget enbart kan gå till organisationer
som är riksomfattande med ordinarie verksamhet i minst fem län eller har ett
riksintresse. Organisationer som beviljats organisationsbidrag måste vid
ansökningstillfället uppvisa att de uppfyller dessa kriterier.
Av de 63 organisationer som beviljades organisationsbidrag uppgav
51 organisationer att de var riksomfattande organisationer med ordinarie
verksamhet i minst fem län och 12 organisationer uppgav att de hade ett
riksintresse.

2.3.

HUVUDSAKLIGA AKTIVITETER
Organisationer som beviljats organisations- och etableringsbidrag redogör för vad
bidraget använts till i sin slutrapportering. Nedan följer en redovisning av vilken
verksamhet organisationerna bedrivit med hjälp av statsbidraget.

Medlemmarna i fokus
Av slutrapporteringarna framgår att alla organisationstyper oavsett bidragstyp
använder bidraget till att finansiera olika medlemsaktiviteter. Medlemsaktiviteterna
kan bestå av kulturkvällar, medlemsmöten och årsmöten. Många organisationer
uppger att deras verksamhet handlar om utbildning inom respektive
verksamhetsområde eller kunskapshöjande insatser i att driva en demokratisk
organisation och ett antal organisationer genomför läger och webbutbildningar. En
handfull organisationer deltar i mer branschspecifika nationella samlingar.
Riks- och paraplyorganisationernas aktiviteter är riktade till deras
medlemsorganisationer i form av stöd för organisationsutveckling, remisshantering
och större arrangemang.

Informationsöverföring och nätverkande
Många organisationer uppger att de arbetar aktivt med informationsspridning genom
hemsidor och nyhetsbrev och några organisationer publicerar medlemstidningar.
Alla organisationstyper arbetar med nätverksbyggande. Sättet de nätverkar på
uppges bland annat att vara genom samarbeten kring ett arrangemang med andra
aktörer inom civilsamhället eller genom att delta i nationella konferenser med
teman som mänskliga rättigheter eller jämställdhet.
Flera organisationer redovisar ett internationellt samarbete och utbyte. Det gäller
inte minst riks- och paraplyorganisationerna för kvinnor inom olika nationella
minoriteter i Sverige som samverkar med bland annat organisationer i andra länder.
Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2019:8

11 (34)

KVINNORS ORGANISERING

Debatt- och opinionsbildning
Ett antal av organisationerna engagerar sig i globala frågor och bedriver del av sin
lobbyverksamhet och påverkan mot internationella organ som EU och FN.
Ett fåtal organisationer uppger att de deltagit i FN:s kvinnokonferens, Commission
on the Status of Women, i New York. Mer vanligt är att organisationer deltagit i
eller arrangerat seminarier och samtal under Almedalsveckan.
Andra former för påverkansarbete är remissvar på lagförslag och medverkan i olika
referensgrupper och även om alla bidragstyper finns representerat så är andelen
högst bland riks- och paraplyorganisationer.
Kampanjarbete i olika frågor förekommer liksom protester, demonstrationer och
debattartiklar som publiceras i både lokal och nationell press.

2.4.

BEDÖMNING AV ORGANISATIONSBIDRAGETS
EFFEKTER I FÖRHÅLLANDE TILL SITT SYFTE
Möjlighet att organisera sig för en viss fråga
Genom organisationernas slutrapportering framgår att bidraget i mycket hög
utsträckning varit avgörande för möjligheten att organisera sig kring en fråga. Ett
antal organisationer framför att utan statsbidraget hade de inte kunnat bedriva
någon verksamhet överhuvudtaget. Det organisationerna framhåller som stöd för
organisationsbidragets effekt på att organisera sig i en fråga är att bidraget utgör en
plattform från vilken verksamheten kan ta sin utgångspunkt och där kontinuitet och
stabilitet gör att verksamheten kan utvecklas för att vara relevant för målgruppen.
Just att organisationsbidraget är ett stöd för ordinarie verksamhet gör att
organisationerna kan reagera på politiska skeenden och händelser i sin omvärld
som är viktiga för sina målgrupper. Genom bidraget kan organisationerna
upprätthålla sin kompetens, erfarenhet och expertis, som möjliggör att de kan
komma med i sammanhang där verklig påverkan sker. Bidraget är av stor vikt för
att upprätthålla en god kvalitet i verksamheten och för att uppfattas som både en
seriös och professionell samarbetspartner eller opinionsbildare.
För en del av organisationerna sköts en stor del av verksamheten från ett kansli där
anställd personal organiserar både medlemsstöd till enskilda medlemmar och stöd
till medlemsorganisationer. Utan ett kansli skulle organisationerna varken nå ut
lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.
En viktig del av organisationernas verksamhet är att tillhandahålla information och
erbjuda utbildningar vilket möjliggörs av organisationsbidraget.
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Bidrag till den ordinarie verksamheten finansierar lokalkostnader,
personalkostnader, aktiviteter och möjliggör kontakt med andra aktörer.

Möjlighet att delta i den demokratiska processen
och i samhällslivet
Genom organisationernas slutrapportering framgår att bidraget i mycket hög
utsträckning har stärkt möjligheterna att delta i den demokratiska processen och i
samhällslivet. Förutom att organisationsbidraget möjliggjort en organisering av
kvinnor har det också möjliggjort det arbete som görs kopplat till den demokratiska
processen och bekostat det som det innebär att vara en organisation som styrs
demokratiskt. Ersättning har getts till medlemmar som förberett och genomfört
medlemsmöten och styrelsemöten, resebidrag har utbetalats till tillresande
medlemmar eller deltagare i regionala eller nationella årsmöten.
Flera organisationer redogör för medlemsaktiviteter som syftar till att skapa
delaktighet för kvinnor i samhällslivet genom kulturella inslag.

Möjlighet att bättre bevaka rättigheter och driva krav
Genom organisationernas slutrapportering framgår att bidraget i mycket hög
utsträckning har gett möjlighet att bättre bevaka rättigheter och driva krav.
Organisationerna uppger att de med organisationsbidraget kunnat utgöra en stark
röst såväl nationellt som internationellt för att påverka samhällsdebatten. Bidraget
har en väsentlig betydelse för organisationers partnerskap med myndigheter,
kommuner och andra för deras frågor viktiga aktörer. Med bidraget kan
organisationer ingå i europeiska paraplyorganisationer vilket möjliggör att de kan
vara representerade ibland annat FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.
Organisationer uppger att bidraget möjliggör för dem att ta del av andra aktörers
arbete och därmed kunna öka sin kunskap inom specifika områden vilket stärker
deras kapacitet.

2.5.

BEDÖMNING AV ETABLERINGSBIDRAGETS EFFEKTER
I FÖRHÅLLANDE TILL SITT SYFTE
Det var en organisation som mottog etableringsbidrag. För dem har bidraget i alla
hänseenden och i mycket hög utsträckning varit avgörande för möjligheten att
organisera sig kring en fråga, stärkt möjligheterna att delta i den demokratiska
processen och i samhällslivet samt gett möjlighet att bättre bevaka rättigheter och
driva krav. Organisationen beskriver att bidraget möjliggjort att medlemmar kan
samlas, organisera sig kring en fråga och bedriva påverkansarbete.
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3.

REDOVISNING AV VERKSAMHETSBIDRAG
I detta kapitel redovisas en översikt över beviljade
verksamhetsbidrag, huvudsakliga aktiviteter och en
bedömning av bidragens effekt.

3.1.

MOTTAGARE AV VERKSAMHETSBIDRAG
OCH BEVILJADE BELOPP
Totalt slutredovisade 14 organisationer 16 verksamhetsbidrag. Sammanlagt
redovisades ett belopp på 7 617 562 kronor Storleken på bidragen har varierat från
60 000 kronor till 837 120 kronor.
Organisationerna har redovisat hur bidraget använts mellan olika kostnadsslag och
genom slutredovisningarna framgår att huvuddelen av bidragen har använts till
personalkostnader eller arvoden.

Typ av organisation
Bland organisationerna som mottog verksamhetsbidrag fanns nio ideella
kvinnoföreningar, fyra riks- och paraplyorganisationer samt en stiftelse. Se bilaga 3
för en förteckning över organisationer som beviljats verksamhetsbidrag.

Fördelning mellan förordningens två syften
I förordningen regleras att verksamhetsbidrag får lämnas till verksamhet som
antingen organiserar kvinnor för ett visst ändamål eller för internationellt utbyte
mellan kvinnor. Majoriteten av alla organisationer har uppgett att de avser
organisera kvinnor för ett visst syfte. Fyra projekt har uppgett dubbelt syfte: både
att organisera kvinnor för ett visst syfte och för internationellt utbyte.

3.2.

GEOGRAFISK SPRIDNING
Vid ansökan om verksamhetsbidrag uppger organisationerna om projektet ska
bedrivas lokalt eller nationellt. Om projektet är lokalt ska även län anges. Sex
projekt uppgavs att ha varit nationella och tio lokala.
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3.3.

MÅLGRUPP
Totalt har elva av verksamhetsbidragen riktat in sig på att arbeta med målgruppen
kvinnor. Fyra har valt att arbeta med målgruppen både kvinnor och män och ett
verksamhetsbidrag har använts för målgruppen kvinnor och transpersoner.

3.4.

HUVUDSAKLIGA AKTIVITETER
Organisationerna har i slutrapporteringen fått uppge aktiviteter från förutbestämda
alternativ.
I slutrapporteringen beskriver organisationerna vad verksamhetsbidraget har
använts till (aktiviteterna) och också verksamhetens ändamål, det vill säga om
projektet syftar till att organisera kvinnor för ett visst syfte eller för ett
internationellt utbyte mellan kvinnor. Nedan kommer ett antal exempel på vad
organisationerna har genomfört för sorts aktiviteter.

Erfarenhetsutbyte, studiebesök, nätverksbyggande och samverkan
med andra organisationer
En av organisationerna har startat ett nätverk för kvinnor som har ledande
positioner i det lokala civilsamhället från Umeå i norr till Malmö i söder. Nätverket
är ett sätt att förbättra arbetsmiljön för gruppen unga ledare, ofta kvinnor, som
arbetar under osäkra arbetsförhållanden. Nätverket riktar in sig på att deltagarna
ska finna stöd hos varandra genom bland annat erfarenhetsutbyte.
Genom studiebesök hos sina motsvarande organisationer i de nordiska länderna
kunde en annan organisation konstatera att Sverige saknar rutiner för samarbetet
mellan civilsamhället och den offentliga sektorn kring byte av land för kvinnor och
barn med mycket högt skyddsbehov.
En tredje organisation har velat visa på en annan bild av kvinnor med annan etnisk
bakgrund än svensk som motbild till en generaliserad bild av ”invandrarkvinnan”
som sprids i media genom att samverka mellan civilsamhället och den lokala och
nationella politiken. Organisationens medverkan i Almedalen gav organisationen
goda förutsättningar att sätta fokus på sitt arbete.

Seminarier, workshoppar, föreläsningar, konferenser
eller målgruppsfokuserad mässa.
Genom verksamhetsbidraget har en organisation tagit fram ett metodmaterial som
beskriver hur en budget på regional eller lokal nivå kan granskas ur ett
jämställdhetsperspektiv. Kunskap har sedan spridits till civilsamhällets
kvinnoorganisationer, politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå. Målet
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för projektet var att sprida kunskap om budgetgranskning inom kvinnorörelsen
vilket bidrog till att stärka kvinnors delaktighet i centrala processer i den regionala
och lokala demokratin.
På sju mindre orter i Sverige, från norr till söder, har 38 tjejer utbildats till att vara
DJ-workshopledare. Tack vare verksamhetsbidraget har en organisation hållit
workshoppar för att stärka tjejers roll och deltagande !DJ-konsten.
I syfte att sprida kunskap till professioner i Sverige som kommer i kontakt med
problematiken om och kring incest och sexuella övergrepp på barn, arrangerade en
organisation med hjälp av verksamhetsbidraget en konferens med föreläsningar,
utställningar med mera i Stockholm.

Produktion eller publicering av information, litteratur, film eller
metodmaterial.
En organisation har undersökt bostadssituationen för våldsutsatta kvinnor i hela
Sverige genom en enkätundersökning till 152 kvinnojourer. Resultatet trycktes upp
i broschyrform för att informera om situationen. Ytterligare en broschyr togs fram i
syfte att uppmärksamma samtliga kvinnojourer i Sverige på den lagstiftning som
möjliggör att kvinnor som utsatts för våld har rätt att byta bostadsort. Broschyren
är översatt till 17 språk.
En organisation tog fram en onlinebaserad utbildning för att möjliggöra för fler,
oavsett var i Sverige man bor, att kunna engagera sig i att stötta tjejer mellan 10
och 25 år. Genom den nya plattformen kan organisationen hålla högre kvalitet i
sina utbildningar som sker över hela landet och av olika personer. Plattformen
möjliggör flexibilitet avseende innehållet i utbildning och när och var utbildningen
genomförs. Plattformen ses som kostnadsbesparande kopplat till resor, arvoden och
lokalkostnader.

Lobbyverksamhet, opinionsarbete eller annat strategiskt
påverkansarbete.
Under utbildningstillfällen och möten som finansierats av verksamhetsbidraget har
en organisation tillsammans med sina medlemmar jobbat fram ett antal
rekommendationer till svenska beslutsfattare som grund för sitt påverkansarbete.
Organisationen har träffat tjänstepersoner på svenska myndigheter, departement
och vid FN i New York. Sammanfattningsvis upplever organisationen att deras
påverkansarbete i deras sak varit framgångsrikt.
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3.5.

BEDÖMNING AV VERKSAMHETSBIDRAGETS
EFFEKTER I FÖRHÅLLANDE TILL SITT SYFTE
Syftet med denna rapport är att redovisa hur statsbidragen använts utifrån
organisationernas slutrapportering och om möjligt, göra en bedömning av
statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.
När organisationerna i slutrapporteringen ska bedöma i vilken utsträckning
verksamheten bidragit till att engagera kvinnor för ett visst ändamål med ett
riksintresse är det mer än hälften som bedömer att verksamheten bidragit i mycket
hög utsträckning. En femtedel uppger att verksamheten har bidragit i viss
utsträckning eller i hög utsträckning till internationellt utbyte mellan kvinnor.
I slutrapporteringen ska organisationerna bedöma projektets effekter på ett antal
områden. Nedan följer de områden som organisationerna bedömde att
verksamhetsbidraget haft mest effekt på.

Bestående förändringar för målgruppen
När organisationerna ska bedöma om deras projekt har skapat bestående
förändringar för målgruppen, bedömer två tredjedelar att detta stämmer mycket väl
överens och en tredjedel bedömer att det stämmer väl överens med vad projektet
uppnått.
Förutom att projekten ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska
processen och samhällslivet och möjliggöra att kvinnor bevakar sina rättigheter och
driva sina krav, ska projekten engagera kvinnor för ett visst ändamål med
riksintresse. En av organisationerna har skapade bestående förändring för
målgruppen nyanlända kvinnor och transpersoner genom att producera en
informationsbroschyr om hälso- och sjukvård i Sverige med särskilt fokus på
sexuell- och reproduktiv hälsa. Materialet producerades på många olika språk och
organisationen höll ett antal workshoppar för målgruppen i ämnet. Vidare skapade
organisationen ett nätverk för nyanlända mammor med fokus på SRHR och att
bryta isoleringen för dessa mammor. I syfte att nå fler nyanlända kvinnor och
transpersoner att känna till sina rättigheter och driva sina krav inom sexuell- och
reproduktiv hälsa har organisationen genomfört en informatörsutbildning med
tretton nyanlända hbtq-personer.

Skapat förändringar i samhället som består över tid
När organisationerna ska bedöma om deras projekt har skapat förändringar i
samhället som består över tid bedömer en tredjedel att detta stämmer mycket väl
överens, en tredjedel bedömer att det stämmer väl överens och den sista tredjedelen
bedömer inte att projektet skapat förändringar i samhället som består över tid.
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Ett exempel på ett projekt som förenat bidragets syfte och ändamålet med bidraget
att engagera kvinnor för ett visst ändamål är ett projekt som arbetat för att unga
kvinnor från flera olika romska grupper ska höja sin kapacitet att tillvarata sina
rättigheter och plats i det offentliga rummet. Genom att stötta de unga kvinnorna på
olika sätt och med fokus på att genomföra grundskolan med godkända betyg, vill
projektet ge de unga kvinnorna fler verktyg att forma sin egen framtid.

Verksamheten fortsätter när finansieringen är slut
När organisationerna ska bedöma om verksamheten de bedrivit med hjälp av
verksamhetsbidraget kommer att fortsätta när finansieringen är slut uppger drygt
två tredjedelar att detta stämmer mycket väl överens med deras bedömning. En
tredjedel bedömer att det inte kommer att bli så.
Flera av projekten har genom sitt verksamhetsbidrag producerat
informationsmaterial, onlinebaserad utbildning, metodmaterial, informationsfilm
och lagt grunden för återkommande nationell konferens i syfte att lösa ett problem
som är av riksintresse.

3.6.

SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER
FÖR ALLA BIDRAGSTYPER
Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att organisationernas aktiviteter och
verksamhet ligger i linje med statsbidragets syfte.
Statsbidragets beskrivs att i mycket hög utsträckning vara avgörande för
möjligheten att organisera sig kring en fråga.
Organisationsbidraget möjliggör att organisationerna kan genomföra det arbete
som är utmärkande för demokratiskt uppbyggda organisationer. Genom att
arrangera och delta i årsmöten utgör civilsamhällets organisationer en
demokratiskola vilket ligger helt i linje med det civila samhällets roll. 4
Genom organisationsbidraget uppger organisationerna att de kan upprätthålla sin
kompetens, erfarenhet och expertis, genom vilka de får möjlighet att vara med i
sammanhang där reell påverkan sker. Bidraget är vidare av stor vikt för att
upprätthålla en god kvalitet i verksamheten och uppfattas som både en seriös och
professionell samarbetspartner och att opinionsarbetet kan bedrivas med tyngd.
Organisationerna uppger att de med organisationsbidraget kunnat utgöra en stark
röst såväl nationellt som internationellt för att påverka samhällsdebatten. Bidraget

4

Ds 2018:13, Kulturdepartementet, Långsiktigt stöd till det civila samhället
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uppges ha en väsentlig betydelse för organisationers partnerskap med myndigheter,
kommuner och andra för deras frågor viktiga aktörer. Med bidraget kan
organisationer ingå i europeiska paraplyorganisationer vilket möjliggör att de kan
vara representerade ibland annat FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.
Organisationsbidraget utgör en plattform där kontinuitet och stabilitet gör att
verksamheten kan utvecklas för att vara relevant för målgruppen. Genom
propositionen En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55) 5 har riksdagen
tagit ställning för att organisationsbidraget bör användas i större utsträckning i
förhållande till verksamhets- och projektbidrag. Denna inriktning ser
Jämställdhetsmyndigheten positivt på.
Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag uppger att det möjliggör att
fokusera på utmaningar och problem i samhället som det offentlige ej ännu
upptäckt eller har metoder eller medel för att hantera. Jämställdhetsmyndighetens
anser att den funktion som civilsamhället har är av betydelse och gör bedömningen
att verksamhetsbidragen fyller en viktig funktion.
Jämställdhetsmyndigheten bedömning är att civilsamhällets organisationer har stor
betydelse som opinionsbildare och röstbärare. Organisationerna har drivit fram
politiska förändringar och bidrar till att den politiska dagordningen breddas med
nya frågor. 6
Anslaget för bidrag till kvinnors organisering har legat på 28 miljoner kronor sedan
2010. Under denna tid har antalet organisationer som beviljats bidrag ökat vilket
medför att det bidraget till organisationerna blir lägre. Med anledning av
civilsamhällets viktiga uppgift och ett ökat antal organisationer som söker
statsbidrag ser Jämställdhetsmyndigheten ett behov av att öka anslaget till kvinnors
organisering.

5

Prop. 2009/10:55, Kulturdepartementet, En politik för det civila samhället

6

Nyberg Anita (2019) Anslag till kvinnoorganisationer och särskilda jämställdhetsåtgärder i statens
budget 1980-talet-2018, Underlagsrapport till Jämställdhetsmyndigheten.
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BILAGA 1 – ORGANISATIONER SOM
BEVILJATS ORGANISATIONSBIDRAG
Organisation

Bidrag (kr) Typ av organisation

1,6 & 2,6 miljonerklubben

655 200 Ideell kvinnoförening

Amningshjälpen

223 999 Ideell kvinnoförening

Bethnahirins kvinnoförbundet

252 000 Ideell kvinnoförening

BPW

252 000 Ideell kvinnoförening

Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt Museum

252 000 Ideell kvinnoförening

Eqkvinna

252 000 Riks- och paraply

Federationen WIZO Sverige

655 200 Riks- och paraply

Fjällorna

252 000 Ideell kvinnoförening

Forum för K med funktionsnedsättande

544 320 Ideell kvinnoförening

Fredrika Bremer Förbundet

655 200 Ideell kvinnoförening

Fristående Husmoderförbund

302 400 Ideell kvinnoförening

Födelsehuset

332 640 Ideell kvinnoförening

Give it forward

383 040 Ideell kvinnoförening

Grekiska Riksförbundet

201 600 Kvinnosammanslutning

Gröna kvinnor

223 999 Ideell kvinnoförening

Haro

604 800 Ideell kvinnoförening

Interfem

332 640 Ideell kvinnoförening

Internationella Kvinnoförbundet

283 040 Riks- och paraply

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

604 800 Riks- och paraply

Internationella Rom och Resande Kvinnoforum

604 800 Ideell kvinnoförening

Iranska flyktingars riksförbund

201 600 Kvinnosammanslutning

Kinesiska Riksförbundet i Sverige

201 600 Kvinnosammanslutning

KSAN

655 200 Riks- och paraply

Kurdistans kvinnoförbund

383 040 Riks- och paraply

kvast.org

223 999 Ideell kvinnoförening

Kvinnliga Akademikers Förening

223 999 Ideell kvinnoförening

Kvinnofronten

223 999 Ideell kvinnoförening

Kvinnoförbundet för demokrati

223 999 Riks- och paraply

Kvinnoorganisationen vid Serbernas Riksförbund i
Sverige

332 640 Kvinnosammanslutning

Kvinnor för Fred

604 800 Ideell kvinnoförening

Kvinnor för mission

332 640 Riks- och paraply
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Kvinnor i Svenska kyrkan

332 640 Ideell kvinnoförening

KvinnorKan

191 520 Ideell kvinnoförening

Maktsalongen

191 520 Ideell kvinnoförening

Musikföreningen Lilith Eve

191 520 Ideell kvinnoförening

Nxtme

191 520 Ideell kvinnoförening

Nätverket jämställdhet i transportsektorn

223 999 Ideell kvinnoförening

Nätverket mot Hedersrelaterat våld

223 999 Riks- och paraply

Operation 1325

655 200 Riks- och paraply

RIFFI

555 200 Riks- och paraply

Riksförbundet Hem och Samhälle

252 000 Riks- och paraply

Rise

252 000 Ideell kvinnoförening

Serbiska riksförbundet
Serbisk-Ortodoxa kvinnoförbundet
SIOS

161 280 Kvinnosammanslutning
223 999 Riks- och paraply
211 680 Riks- och paraply

Sisters International

302 400 Ideell kvinnoförening

Spillkråkan

223 999 Ideell kvinnoförening

Svenska kvinnors vänsterförbund

223 999 Ideell kvinnoförening

Svensk-Turkiska kvinnoförbundet

223 999 Riks- och paraply

Sverigefinskt kvinnoforum - RSNF

223 999 Ideell kvinnoförening

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

655 200 Riks- och paraply

Sveriges Kinesiska Riksförbund (Kinesiska kvinnors)

161 280 Kvinnosammanslutning

Sveriges Kvinnolobby

655 200 Riks- och paraply

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

302 400 Ideell kvinnoförening

Tjejzonen

223 999 Ideell kvinnoförening

Trajosko Drom

211 680 Ideell kvinnoförening

TRIS Tjejers rätt i samhället

332 640 Ideell kvinnoförening

Turkiska Kvinnoförbundet

223 999 Riks- och paraply

UN Women Sverige

655 200 Riks- och paraply

Wift Sverige

332 640 Ideell kvinnoförening

Winnet Sverige

655 200 Riks- och paraply

Women for Sustainable Growth
Zonta International Distrikt
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BILAGA 2 – ORGANISATIONER SOM
BEVILJATS ETABLERINGSBIDRAG
Organisation
Niejda

Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2019:8

Bidrag (kr) Typ av organisation
211 680 Ideell kvinnoförening
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BILAGA 3 – ORGANISATIONER SOM
BEVILJATS VERKSAMHETSBIDRAG
Organisation
Sollentuna Kvinnojour
Trajosko Drom
Rise
Kvinnor för Fred
Yoko DJs
Internationella
kvinnoförbundet för fred
och frihet
Interfem
Maktsalongen
ALVA kvinnojour
ROKS
Tjejzonen
Interfem
SIOS
Maktsalongen
Sveriges Kvinnolobby

Girls in Sport
Summa
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Bidrag (kr)
Nordiska kvinnor mot
våld
MentoriRättighetsmobilisering
Rise internationella
brobygge
Aldrig ger vi upp
Yoko djs goes from
Ystad
till Haparanda
Kvinnorättsaktivister
sätter
Agenda 2030
Min hälsa mina
rättigheter
Lokala Maktsalonger
Först skydd - sedan
bostad?
Inspirationsfilm om att
arbeta i en kvinnojour
Tjejzonens nationella
satsning
Min hälsa mina
rättigheter (år 3)
Kvinnor med annan
etnisk bakgrund i
Sverige
Maktkollo
Ta makten över
pengarna
- Budgetgranskning på
turné
Coacha framtiden!

Typ av
organisation

60 000

Ideell kvinnoförening

249 242

Riks- och paraply

263 560

Riks- och paraply

294 083
426 772

Riks- och paraply
Ideell kvinnoförening

429 477

Riks- och paraply

430 000

Ideell kvinnoförening

433 158
450 000

Ideell kvinnoförening
Ideell kvinnoförening

522 140

Riks- och paraply

532 853

Ideell kvinnoförening

540 126

Ideell kvinnoförening

624 695

Riks- och paraply

724 336
800 000

Ideell kvinnoförening
Riks- och paraply

837 120
7 617 562

Ideell kvinnoförening
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BILAGA 4 – SPRIDNING BEVILJADE
ORGANISATIONSBIDRAG
UN Women Sverige
KSAN
Federationen WIZO Sverige
Winnet Sverige
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Haro
Forum för K med funktionsnedsättande
Zonta International Distrikt
Kvinnor för mission
Kvinnor i Svenska kyrkan
Födelsehuset
Kvinnoorganisationen vid Serbernas Riksförbund i…
Fristående Husmoderförbund
Internationella Kvinnoförbundet
Riksförbundet Hem och Samhälle
Eqkvinna
BPW
Turkiska Kvinnoförbundet
Nätverket jämställdhet i transportsektorn
Kvinnliga Akademikers Förening
Gröna kvinnor
Sverigefinskt kvinnoforum - RSNF
Spillkråkan
nätverket mot Hedersrelaterat våld
Amningshjälpen
SIOS
Kinesiska Riksförbundet i Sverige
Maktsalongen
Musikföreningen Lilith Eve
nxtme
Sveriges Kinesiska Riksförbund (Kinesiska kvinnors)
0
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BILAGA 5 – SPRIDNING BEVILJADE
VERKSAMHETSBIDRAG
Girls in Sport

Sveriges Kvinnolobby

Maktsalongen

SIOS

Interfem

Tjejzonen

ROKS

ALVA kvinnojour

Maktsalongen

Interfem

Internationella kvinnoförbundet för fredoch frihet

Yoko DJs

Kvinnor för Fred

Rise

Trajosko Drom

Sollentuna Kvinnojour
0

Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2019:8

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

26 (34)

KVINNORS ORGANISERING

BILAGA 6 – SAMMANFATTNING
AV BEVILJADE VERKSAMHETSBIDRAG
I bilagan finns en sammanfattning av samtliga projekt som
ingår i denna rapport. Sammanfattningen är baserad på
MUCF:s beskrivning av beviljade projekt i MUCF:s digitala
projektkatalog.
Trajosko Drom
Mentori – Rättighetsmobilisering II
Syftet med projektet är att konsolidera resultaten av projektår 1, där organisationen
har arbetat med organisering och stöd till romska flickor och unga kvinnor.
Projektet kommer att koncentreras på fortsatt stärkning av romska tjejer,
mobilisering och stimulering till ett aktivt deltagande i samhället, främst genom
studier eller skolgång. Det görs genom att bland annat arrangera träffar,
ledarskapsutbildning samt erbjuda mentorskap. Den huvudsakliga målgruppen är
romska flickor bosatta i Göteborg med kranskommuner och projektet genomförs
även där. Projektet planerar att resultaten ska spridas genom radio, i en rapport och
i olika nätverk. Trajosko Drom arbetar till vardags med samhällsinformation och
påverkansarbete.

Maktsalongen
Lokala maktsalonger
Syftet med projektet är att konsolidera resultaten av projektåren 1 och 2 om
etablering av lokala maktsalonger. Projektet avser vidareutveckla lokala nätverk
och stötta lokala projektgrupper som driver självständig verksamhet, ta fram
metodmaterial som belyser bland annat vikten av och rollen för ett ungt
civilsamhälle samt utveckla ett mentorsprogram. Det görs genom att ta fram ett
metodmaterial, arrangera nätverksträffar och stötta de lokala maktsalongerna. Den
huvudsakliga målgruppen är unga kvinnor i ledande positioner i det lokala
civilsamhället. Projektet genomförs i Stockholm/Uppsala, Kronoberg, Västra
Götaland, Västerbotten, Skåne. Projektet planerar att resultaten ska spridas genom
metodmaterialet som ska tas fram och på olika nätverk. Maktsalongen arbetar till
vardags med ledarskap, utbildning och jämställdhet.
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Alva kvinnojour
Först skydd – Sedan bostad?
Stöd till våldsutsatta kvinnor att använda sina lagstadgade rättigheter
Syftet med projektet är att informera och förmedla kunskap om de regler som, av
säkerhetsskäl, ger våldsutsatta kvinnor rätt att flytta till en annan bostadsort.
Projektet kommer bland annat att beröra rätten till bostad, stöd och hjälpinsatser.
Det görs genom att organisera besök hos kvinnojourer, ta fram
informationsbroschyr och utbildning samt konsultation. Den huvudsakliga
målgruppen är våldsutsatta kvinnor som söker sig till landets kvinnojourer,
personal på dessa kvinnojourer samt andra aktörer som möter våldsutsatta kvinnor.
Projektet genomförs bland annat i Västra Götaland, Halland, Värmland,
Kronoberg, Jönköping och Skåne. Projektet planerar att resultaten ska spridas
genom dokumentation och framtagande av en rapport. Alva kvinnojour arbetar till
vardags med stöd genom telefonjour, stöd- och samtalskontakt, praktiskt stöd, riskoch hotbedömning.

IKFF
Kvinnorättsaktivister sätter agenda 2030
Syftet med projektet är att öka kvinnors deltagande i informationsspridning och
opinionsbildning kring Sveriges genomförande av Agenda 2030, med särskilt
fokus på mål 5 om jämställdhet och mål 16 om fredliga och inkluderande
samhällen. Projektet syftar även till att bedriva påverkansarbete rörande Sveriges
implementering av Agenda 2030. Det görs genom riktade insatser gentemot IKFF:s
medlemmar på olika orter, bredare informationsspridning och opinionsbildning via
media, sociala medier och studentmässor. Den huvudsakliga målgruppen är
medlemmar, paraplyorganisationen Concord Sverige som koordinerar arbete kring
implementering av Agenda 2030 och Politik för Global Utveckling (PGU),
kvinnliga studenter och beslutsfattare som arbetar med Agenda 2030 och PGU.
Projektet genomförs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala, Jönköping
och Växjö. Projektet planerar att resultaten ska spridas genom framtagande av
informationsmaterial, opinionsbildning och via sociala medier. Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet arbetar till vardags med fred och
säkerhetsfrågor.

Interfem
Min hälsa mina rättigheter
Syftet med projektet är att konsolidera resultaten av projektår 1, där organisationen
har arbetat med bland annat kartläggning av invandrarkvinnors hälsa. Projektet vill
stimulera möjligheterna för nyanlända kvinnor och transpersoner som blir
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rasifierade att bevaka sina rättigheter och öka deras tillgång till vård genom att öka
deras kunskap om vårdsystemet och sexuella och reproduktiva rättigheter. Det görs
genom att ta fram en broschyr om sexuella och reproduktiva rättigheter på olika
språk, hålla workshops om sexuella och reproduktiva rättigheter för nyanlända
kvinnor och transpersoner som blir rasifierade samt hålla träffar för nyanlända
nyblivna mammor och andra rasifierade. Den huvudsakliga målgruppen är
nyanlända kvinnor och transpersoner. Projektet genomförs i Stockholm, Uppsala,
Norrköping, Göteborg, Malmö. Projektet planerar att resultaten ska spridas genom
sociala medier, nyhetsbrev och andra informationsmaterial. Interfem arbetar till
vardags med påverkan och opinionsbildning kring kvinnors rättigheter,
transpersoner, rasism etc.

Yoko DJs
Yoko DJs goes from Ystad till Haparanda
Syftet med projektet är att konsolidera resultaten av projektåren 1 och 2, där
organisationen har arbetat med utbildning och stimulering av tjejer för att bli dj.
Projektet innebär en expansion av verksamheten från storstäderna till mindre orter
och utbilda minst 48 workshopsledare. Det görs genom utbildning, besök,
personlig coachning etc. Den huvudsakliga målgruppen är unga vuxna tjejer i åtta
mindre orter. Projektet genomförs i minst åtta mindre kommuner. Projektet
planerar att resultaten ska spridas genom sociala medier, nätverksträffar och
festivaler. Yoko DJs arbetar till vardags med lokala workshoppar, musikövningar
med mera.

Interfem
Min hälsa mina rättigheter
Syftet med projektet är att ge nyanlända kvinnor och transpersoner kunskaper om
hälsorättigheter. Projektet ska sprida kunskap och material från två tidigare
projektår, detta görs bland annat genom att utbilda 10 informatörer från
målgruppen. Den huvudsakliga målgruppen är nyanlända asylsökande kvinnor och
transpersoner från 13 år. Projektet är nationellt. Interfem arbetar till vardags med
att utforma strategier och metoder som minskar rasism och sexism och stärker
kvinnor och transpersoner som blir rasifierade.

Sveriges Kvinnolobby
Ta makten över pengarna – budgetgranskning på turné
Syftet med projektet är att fördjupa och sprida organisationens expertis och
kunskap om budgetgranskningar i kommunala och regionala verksamheter och
dess konsekvenser för kvinnorörelsen. Det görs bland annat genom att ta fram ett
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metodmaterial om budgetgranskning. Materialet kommer användas för en
budgetgranskning av regeringens budget samt tre kommunala eller regionala
budgetar. Den lokala delen görs i nära samarbete med lokala kvinnoorganisationer.
Den huvudsakliga målgruppen är kvinnoorganisationer. Projektet genomförs i
Eskilstuna, Karlstad och Örebro. Projektet planerar att resultaten ska spridas
genom en rapport och ett metodmaterial som bland annat ska presenteras vid
seminarium i riksdag och konferens i Karlstad. Sveriges Kvinnolobby arbetar till
vardags med kvinnofrågor och mänskliga rättigheter.

Tjejzonen
Tjejzonens nationella satsning
Syftet med projektet är att ta fram en långsiktig nationell strategi som kommer att
sammanhålla resultaten av de två tidigare projekten som preventivt förebygger
psykisk ohälsa bland tjejer mellan 10 och 25 år. Projektet kommer att möjliggöra
en fortsatt utveckling av organisationens verksamhet. Det görs genom att bland
annat bygga en digitaliserad nationell volontärutbildning som följer modellen
Storasyster och ger stöd till målgruppen och volontärt engagemang. Den
huvudsakliga målgruppen är medlemsvolontärer och tjejer mellan 10 och 25 år som
behöver stöd och råd. Projektet genomförs i Uppsala, Umeå, Linköping, Gävle och
Göteborg. Projektet planerar att resultaten ska spridas genom sina egna kanaler.
Tjejzonen arbetar till vardags med preventivt stöd kring psykisk ohälsa, jourchattar
med mera.

Sollentuna kvinnojour
Nordiska kvinnor mot våld
Sollentuna kvinnojour arbetar i vardags med bland annat stöd och råd till utsatta
kvinnor. Syftet med projektet var att delta i en internationell nordisk
kvinnokonferens i Island om mäns väld mot kvinnor. Där inhämtades och utbyttes
kunskap och erfarenheter i frågor som var hänförliga till jourens verksamhet. På
konferensen representerades jouren av sju medlemmar som aktivt deltog för att
återföra förvärvade kunskaper till organisationen i Sverige.

Roks
Inspirationsfilm om att arbeta i en kvinnojour
Syftet med projektet är att ta fram en inspirationsfilm som kommer att användas i
en värvningskampanj som synliggör bland annat mäns våld mot kvinnor, tjejer och
barn. Projektet avser ge ökad kunskap om kvinnojourer och skyddat boende. Det
görs genom framtagande av filmen och genom att visa den på olika platser samt
genomförande av diskussionsmöten och frågestunder om kvinnojourer. Den
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huvudsakliga målgruppen är medlemmar i kvinnojourer och kvinnor i allmänhet.
Projektet genomförs på flera platser i hela landet. Projektet planerar att resultaten
ska spridas bland samtliga kvinnojourer i landet. Roks arbetar till vardags med stöd
till kvinnojourer, politisk påverkan och opinionsbildning.

SIOS
Kvinnor med annan etnisk bakgrund i Sverige – Förutsättningar och
möjligheter. Skapande av ett kvinnonätverk i Sverige II
Syftet med projektet är att skapa lokala nätverk mellan kvinnor med annan etnisk
bakgrund än svensk. Det görs genom lokala och regionala informations och
utbildningsinsatser, utifrån lokala handlingsplaner samt studiebesök. Den
huvudsakliga målgruppen är kvinnor över 18 i SIOS medlemsförbund. Projektet
genomförs i tre regioner, Mälardalen, region Skåne och region Västra Götaland.
Projektet planerar att resultaten ska spridas genom en tryckt dokumentation. SIOS
är paraplyorganisation för erkända och icke-erkända minoriteter och arbetar med
språk, kultur och minoritetspolitiska frågor.

Maktsalongen
Maktkollo
Syftet med projektet är att kapacitetsutbilda lokala och regionala Maktsalongers
ledare i ledarskapsfrågor. Projektet avser stärka unga kvinnor för att dessa ska ta
större ansvar i sina organisationer och utvecklas som ledare. Det görs genom att
arrangera maktkollon där regionala intensivutbildningar kommer genomföras. Den
huvudsakliga målgruppen är unga kvinnor som är ledare i
civilsamhällesorganisationer. Projektet genomförs på tre lämpliga platser i södra
Sverige, mellersta Sverige och norra Sverige. Projektet planerar att resultaten ska
spridas genom sociala medier. Maktsalongen arbetar till vardags med ledarskap,
utbildning och jämställdhet.

Girls in Sport
Coacha framtiden!
Syftet med projektet är att involvera fler kvinnor i idrottscoachning och
föreningsliv. Projektet ska utveckla ett CSR-koncept. Deltagande kvinnor ska på
arbetstid få coacha och inspirera tjejer genom ett skolprogram. De ska även delta i
ett mentorskapsprogram. Den huvudsakliga målgruppen är yrkesverksamma
kvinnor i alla åldrar. Projektet genomförs i Umeå. Projektet planerar att resultaten
ska spridas genom sociala medier och en slutlig rapport. Girls in sport arbetar till
vardags med praktiska verktyg och metoder för att möjliggöra en mer öppen
sportkultur: skapad av, för, och med, flickor och kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2019:8

31 (34)

KVINNORS ORGANISERING

Kvinnor för fred
Aldrig ger vi upp
Syftet med projektet är att väcka debatt kring ökad militarisering och framföra en
feministisk syn på säkerhetspolitik. Projektet ska sätta upp teaterföreställningar,
bland annat i samband med försvarsmaktsövningen Aurora 17 och ha efterföljande
samtal och diskussion. Den huvudsakliga målgruppen är kvinnor från 13 år.
Projektet genomförs i Göteborg, Kungälv och på Orust och Gotland. Projektet
planerar att resultaten ska spridas genom organisationens hemsida. Kvinnor för
fred arbetar till vardags med att arbeta för fred på kvinnors villkor detta görs bland
annat genom manifestationer och namninsamlingar.

Rise
Rise internationella brobygge
Syftet med projektet är att delta i en internationell nordisk kvinnokonferens om
mäns våld mot kvinnor. Rise ska också arrangera och medverka i två
föreläsningstillfällen i Norge och i Sverige där organisationen avser att etablera
relationer med motsvarande verksamheter och inhämta kunskap samt utbyta
erfarenheter i frågor som är hänförliga till verksamheten. Rise representeras på
konferensen och vid föreläsningar av utvalda medlemmar som aktivt kommer att
delta och därefter återföra och dela förvärvade kunskaper med organisationen i
Sverige. Ert deltagande i konferensen och föreläsningar äger rum på Island
respektive Oslo och Stockholm. Rise planerar att använda nyvunnen kunskap i
utveckling av verksamheten i Sverige. Rise arbetar till vardags med bland annat
stöd till incestdrabbade kvinnor.
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