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1. Inledning
Under hösten 2018 genomförde Winnet Västra Götaland en undersökning av hur statliga
myndigheter och bidragsgivande organisationer fördelar statsbidrag till civila organisationer
ur ett jämställdhetsperspektiv. Frågeställningen som denna rapport besvarar är; Hur tar
myndigheter och organisationer hänsyn till jämställdhet när de fördelar förordningsstyrda
statsbidrag? Som grund för detta arbete har 31 statliga myndigheter och bidragsgivande
organisationer kontaktas. Sammanlagt fördelar de 13.7 miljarder kronor till civilsamhället.
Utifrån de svar som inkommit är det tydligt att jämställdhet är en faktor som förbises i de allra
flesta myndigheter och organisationers handläggning av bidragen. Genom att könsfördelning
osynliggörs i fördelningen av statsbidrag finns det risk för en könssegregerad verksamhet
inom civilsamhället.
Om jämställdhet
Det finns olika perspektiv på vad man menar med en jämställd fördelning av statsbidrag. Det
kan exempelvis gälla att bidragen ska fördelas till en verksamhet eller målgrupp som har en
jämställd representation av kvinnor och män. Ett sådant perspektiv brukar betecknas som
kvantitativ jämställdhet, där representationen utgör mellan 40-60 procent kvinnor respektive
män i organisationerna eller i målgruppen för dess verksamhet. En kvalitativ förståelse av
jämställdhet bygger på en jämn fördelning av makt och inflytande i beslutfattande och
operativ verksamhet. I denna rapport har fokus varit en kvantitativ representation och frågor
har ställts till de olika myndigheterna och organisationerna ur detta perspektiv. Framtida
granskningar av utfall och fördelning av statliga medel till civilsamhällets organisationer kan
med fördel även belysa den kvalitativa jämställdheten.

2. Bakgrund
I Sverige finns en lång historisk tradition av att organisera sig i föreningar och driva olika
intressefrågor. Även när det gäller kvinnorörelsen har det varit ett forum för ett långsiktigt
arbete som lett fram till jämställdhetsreformer och påverkat samhällsutvecklingen. Det civila
samhället är och har varit en viktig aktör i jämställdhetsarbetet genom att driva idéer och
metoder för jämställdhetsarbete framåt. Civilsamhället utgör en plats där medborgarna kan
göra sin röst hörd i det politiska samtalet, och det gäller särskilt grupper som ofta
marginaliseras i den offentliga politiken. Många ser även civilsamhället som en
demokratiskola där medborgarna kan utveckla sina demokratiska verktyg. Forskningen på
civilsamhället ur ett jämställdhetsperspektiv har dock varit bristande. Eftersom civilsamhället
utgör en plats för makt, inflytande och resurser är det viktigt att undersöka civilsamhället ur
ett jämställdhetsperspektiv (MUCF 2015, 3).
Civilsamhället präglas av könssegregering
Till skillnad från andra aktörer, som exempelvis företag och myndigheter, saknas det en insyn
vad gäller jämställdhet och diskriminering inom det civila samhället. Eftersom det även
2

saknas en övergripande och aktuell forskning på området är det svårt att få en tydlig bild över
hur jämställdheten ser ut i civilsamhället (MUCF 2015, 7). Dock visar den forskning som
finns att civilsamhället präglas av könssegregering, där vissa sektorer inom civilsamhället är
kvinnodominerade, och vissa är mansdominerade. Man kan även se att män är en tydlig
majoritet i styrelser i civilsamhällets organisationer, och kvinnor utgör en majoritet i
arbetsinsatser som är tidskrävande och har en mindre koppling till makt och inflytande
(MUCF 2015, 8). Ofta osynliggörs jämställdhetsfrågor inom det svenska civilsamhällets
organisationer genom att man påstår att jämställdhet inte är relevant för just den verksamheten
organisationen bedriver. Detta gör att organisationer kan fortsätta marginalisera frågor
gällande makt och jämställdhet inom organisationen. Ett annat återkommande mönster är att
jämställdhet begränsas till att handla om andelen kvinnor i organisationen, och frågor gällande
makt och resurser osynliggörs (MUCF 2015, 7).
Statsbidrag kommer inte män och kvinnor till godo på ett likvärdigt sätt
Det civila samhället är i stor utsträckning beroende av att söka olika typer av statsbidrag från
myndigheter och andra aktörer för att bedriva sin verksamhet. Statsbidrag är skattemedel som
ofta fördelas utifrån förordningar. Cirka 13,7 miljarder kronor delas ut till det civila samhället
i form av statsbidrag. Statsbidragen fördelas efter beslut av drygt 30 myndigheter med stöd av
drygt 80 förordningar (Kulturdepartementet 2018, 3). Flera rapporter visar att
könssegregeringen är stor och att statsbidrag inte kommer män och kvinnor till godo på ett
likvärdigt sätt. En rapport om bidrag till kultur och fritidsverksamhet i Botkyrka visar att det
finns könsstereotypa mönster inom kultur och fritidsverksamheter (SKL 2010, 30). En annan
rapport där man kartlagt fördelningen av statsbidrag till idrottsföreningar i Göteborg visar att
37 procent av bidragen går till flickor och 63 procent går till pojkar (SKL 2013, 20). Det
övergripande målet i svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv. Statliga bidrag borde komma kvinnor, män och ickebinära till godo på ett likvärdigt sätt. Dels på grund av hur sammansättningen av befolkningen
ser ut, men även på grund av att jämställdhet är en demokratisk grundfråga och handlar om
alla människors lika värde.
Tillämpningen av jämställdhet varierar
Många förordningar innehåller vissa villkor för att aktören ska kunna beviljas statsbidrag. I
flera av förordningarna lyder de villkoren att aktören ”i sin verksamhet respekterar
demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Det är
problematiskt att de demokrativillkor som ställs i flera förordningar inte förtydligas
ytterligare. De förordningar som styr bidragsgivningen har även till viss del olika
formuleringar av de demokrativillkor som ställs. Det är även skillnad i hur myndigheterna
tillämpar demokrativillkoren, där vissa myndigheter inte har kunskap om hur
demokrativillkoren ska tolkas och hur långtgående de ska tillämpas (Kulturdepartementet
2018, 3). Det finns en liknande problematik vad gäller jämställdhet i förordningarna. Flera
förordningar innehåller en formulering om jämställdhet, men tillämpningen av
jämställdhetskriterium i utlysningar och handläggningen bland myndigheterna varierar. För
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att fördelningen av statsbidrag ska ske på ett demokratiskt och jämställt sätt behövs ett
förtydligande av vad demokrativillkoren samt jämställdhetsbegreppet innebär och hur de ska
tillämpas.

3. Syfte
Syftet med denna rapport är att få en ökad kunskap om hur förordningsstyrda statsbidrag
fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv. Det saknas en överblick över hur myndigheter fördelar
förordningsstyrda bidrag, vilka förordningar de styrs av och om dessa förordningar inkluderar
jämställdhet. Det saknas även en sammanställning över hur myndigheter tar hänsyn till ett
eventuellt jämställdhetskriterium i sina beslut om statsbidrag. Rapporten synliggör hur statliga
bidragsgivande myndigheter och organisationer med myndighetsuppdrag tillämpar ett
jämställdhetsperspektiv när de fördelar förordningsstyrda statsbidrag.

4. Metod
I denna rapport har frågor ställts till totalt 31 myndigheter och organisationer som fördelar
förordningsstyrda statsbidrag. Det kan exempelvis vara projektbidrag, verksamhetsbidrag
eller lokalbidrag. Alla bidragsgivande myndigheter och organisationer med
myndighetsuppdrag som har kontaktats finns redovisade i bilaga 1 i slutet av rapporten.
Kulturdepartementet har redovisat de myndigheter och övriga organisationer med
myndighetsuppgifter, som fördelar statliga bidrag. De övriga organisationerna är
Folkbildningsrådet, Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv. Tillväxtverket och
Länsstyrelserna, som ingick i listan från Kulturdepartementet, uteslöts från rapporten,
eftersom det var bortom utrymmet för denna rapport att sammanställa svar från aktörer som
utför så pass omfattande statlig bidragsgivning.
De utvalda myndigheterna och organisationerna kontaktades via mail med ett antal frågor,
vilka var följande;
 Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
 Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
 Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
 Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
 Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
 Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Vissa av myndigheterna och organisationerna har direkt kunnat besvara samtliga frågor. Vid
dessa tillfällen har det inte behövts ytterligare kontakt med dem. Ett flertal har dock besvarat
frågorna på ett ofullständigt sätt och även hänvisat till sin hemsida eller sina
verksamhetsberättelser, trots att svaren på frågorna inte funnits där. Då har kontakt tagits igen
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via telefon eller mail för att få ytterligare information. Vid vissa tillfällen när aktören ej har
kunnat besvara frågorna har information hämtats på aktörens hemsida. Därefter har svaren
sammanställts och dessa svar finns redovisade i sin helhet i bilaga 2 i slutet av rapporten.
Samtliga myndigheter och organisationer har fått läsa igenom svaren och återkomma med
eventuella kommentarer, som har tagits i beaktning. Aktören har i vissa fall ej kunnat bekräfta
att den informationen som sammanställts som svar på frågorna stämmer. Vid de tillfällena har
svaret kompletterats med en referens till källan, exempelvis myndighetens
verksamhetsberättelse. Totalt har 29 myndigheter och organisationer besvarat frågorna. De
två myndigheter som inte har besvarat frågorna, trots påminnelsemail och samtal, är Statens
maritima museer och Trafikverket.

5. Resultat av undersökning
Nedan följer resultatet av undersökningen. Resultatet presenteras utifrån de frågor som har
ställts till aktörerna. Varje rubrik följs av en kort ingress och i slutet av varje avsnitt finns en
sammanställning av aktörernas svar på frågan.
Tabell 1: Sammanställning av svar från myndigheter och organisationer.
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5.1 Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
För att få information om hur många förordningar, samt vilken typ av förordning eller annan
lagtext myndigheten eller organisationen styrs av i sin statliga bidragsgivning ställdes denna
fråga.
De allra flesta myndigheter och organisationer som har besvarat frågorna styrs av olika
förordningar när de fördelar statsbidrag. De allra flesta förordningarna anger syftet med
statsbidraget i sitt namn. Vissa förordningar är dock mer generella och handlar om hela
myndighetens eller organisationens verksamhet, men styr även deras fördelning av
statsbidrag. Vissa myndigheter har i sina svar utöver förordning om statsbidrag även utgått
från övergripande förordningar, lagar och regleringsbrev som styr myndighetens verksamhet
när de fördelat statsbidrag. Alla myndigheter styrs såklart av övergripande lagar, men vissa
styrs mer av dessa i sin bidragsgivning än andra. Exempelvis är lagen (1994:243) om
Allmänna arvsfonden styrande för Allmänna arvsfondens bidragsgivning. Förordningen
(2004:484) om Allmänna arvsfonden är mer av en handläggningsordning som styr hur
ansökningar handläggs av myndigheten. Andra exempel är Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap (MSB) som styrs av proposition 1985/86: 150 bilaga 3 och
Partibidragsnämnden som styrs av lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier och
lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.
Det finns en stor diskrepans i hur många förordningar som styr de olika myndigheternas
statsbidragsfördelning. Vissa, exempelvis Kriminalvården, styrs endast av en förordning när
det gäller statlig bidragsgivning. Vissa andra styrs av ett flertal, exempelvis Skolverket som
totalt har 46 olika förordningar som styr deras statliga bidragsgivning.
Sammanfattning
Överlag finns det en variation i hur många förordningar myndigheten eller organisationen
styrs av i sin statliga bidragsgivning. Det finns även en skillnad i om myndigheter utgår från
andra dokument, exempelvis övergripande förordningar och lagar i sin statliga
bidragsgivning.

5.2 Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
För att ta reda på hur många av aktörerna som styrs av förordningar som inkluderar
jämställdhet ställdes denna fråga. Av de aktörer som har besvarat frågorna styrs total 16
aktörer av en eller flera förordningar som innehåller jämställdhet. De resterande 13
aktörerna styrs av lagar eller förordningar som inte inkluderar jämställdhet.
I de allra flesta av förordningarna är jämställdhet formulerat genom skrivningen att
statsbidrag får lämnas till en bidragsmottagare som i sin verksamhet ”respekterar demokratins
idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Vissa av de resterande
förordningarna som inte innehåller en formulering om just jämställdhet innehåller i stället
formuleringar om mångfald och demokrati. Exempelvis folkbildningsrådets ”Förordning
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(2015:218) om statsbidrag till folkbildning, till studieförbund och folkhögskolor”, där det
bland annat står att syftet med statens stöd till folkbildningen är att bidra till att göra det
möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang
att delta i samhällsutvecklingen. Myndigheten för yrkeshögskolans ”Förordning (2013:871)
om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar” innehåller
formuleringen ”Den som verkar inom utbildningen ska särskilt främja jämställdhet mellan
könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling”. Detta skiljer sig från den
återkommande formuleringen, där man ska respektera demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering. I förordning (2013:871) ska man istället särskilt
främja jämställdhet. Riksantikvarieämbetet pekar på denna skillnad i sitt svar; ”OBS att
kraven på jämställdhet enbart handlar om att organisationerna ska respektera jämställdhet.
Det finns alltså inget i förordningen som säger att vi ska främja projekt som handlar om
jämställdhet”.
Vissa aktörer har inga förordningar gällande statsbidrag som innehåller jämställdhet, men har
en övergripande förordning om aktörens verksamhet som innefattar jämställdhet. Exempelvis
innefattas jämställdhet i Konstnärsnämndens ”Förordning (2007:1199) med instruktion för
konstnärsnämnden”. Trots att jämställdhet inte finns med i förordningarna som styr
statsbidragen är jämställdhet en aspekt de tar hänsyn till när de fördelar statsbidrag.
Konstnärsnämnden har även i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Det motsatta
gäller för Riksarkivet, där instruktionen för myndigheten innehåller jämställdhet, men där
man inte har haft jämställdhet som ett kriterium eller handlagt ansökningarna ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Sammanfattning
En merpart av myndigheterna och organisationerna styrs av en eller flera förordningar som
inkluderar jämställdhet. Demokratins idéer, mångfald och jämställdhet är komplexa begrepp
och tolkningen av dem är inte självklar. Otydligheten i begreppen tar sig uttryck i hur olika
myndigheter tolkar och tillämpar dem, där aktörerna har olika tillvägagångssätt. Det är inte
heller självklart vad det innebär att verksamheten ska respektera demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering.

5.3 Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
För att ta reda på hur jämställdhet har tillämpats i utlysningarna ställdes denna fråga. Totalt
har nio aktörer haft med jämställdhet som ett kriterium i sina utlysningar för statsbidrag och
fem aktörer har delvis haft med jämställdhet som ett kriterium. Det är få aktörer som i sin
förordning för statsbidrag har jämställdhet som sitt främsta syfte. Många aktörer styrs dock i
sin statliga bidragsgivning av förordningar som innehåller jämställdhet, vilket man kunnat se
i den tidigare frågeställningen. Trots att flera förordningar är formulerade på ett liknande
sätt finns det en diskrepans i om jämställdhet varit med som ett kriterium eller inte i
utlysningarna för statsbidrag.

7

Myndigheter och organisationer där jämställdhetskriterium finns med i utlysning
Jämställdhetsmyndigheten fördelar två olika typer av statsbidrag. Dessa fördelas utifrån
”Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering” och ”Förordning
(2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt”. I utlysningarna för dessa statsbidrag
finns jämställdhet med som ett kriterium. I de förordningar som inkluderar jämställdhet har
flera aktörer jämställdhet som ett kriterium i utlysningarna. Riksidrottsförbundet har haft
jämställdhet som kriterium i vissa projektbidrag. De har även fördelat projektbidrag till
förbund som önskat jobba med jämställdhetsfrågan, och därmed haft jämställdhet som sökbart
område. Ett annat exempel är Skolverket. För att ha rätt till Skolverkets statsbidrag för
entreprenörskap i skolan är ett grundkriterium för organisationerna som söker att man ”i sin
verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot
diskriminering” (§2, punkt 3 i Förordning 2011:192). Skolverket hämtar in stadgar från de
bidragssökande organisationerna för att säkerställa att detta upprätthålls. Utöver det får
Skolverket lämna statsbidrag till sådana organisationer som syftar till att inom skolväsendet
främja flickors och unga kvinnors entreprenörskap (§3, punkt 4 i Förordning 2011:192). Det
senare är dock inget krav; det är ett av fyra kriterier som organisationerna som söker bidraget
kan uppfylla för att ha rätt till statsbidrag. Organisationerna anger själva i statsbidragsansökan
om det är ett av verksamhetens syften.
Myndigheter och organisationer där jämställdhetskriterium delvis finns med i utlysning
Flera av myndigheterna har ingått i projektet Jämställdhet i Myndigheter (JiM). Bland annat
har folkbildningsrådet sedan 2017 arbetat med jämställdhetsintegrering i JiM. I ett av deras tre
utlysta projektmedel har frågan ”Beskriv hur jämställdhetsperspektivet har beaktats i
projektplanen” funnits med, men jämställdhetsperspektivet i de två andra projektmedlen har
inte varit lika tydligt. Flera myndigheter uppger att den sökande får beskriva i ansökan hur de
arbetar med jämställdhetsfrågor, exempelvis Myndigheten för yrkeshögskolan. Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) hänvisar i sina utlysningar till formuleringen
att statsbidrag får lämnas till en verksamhet som ”respekterar demokratins idéer, inklusive
principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering”. De bedömer sedan om de
sökande föreningarna uppfyller dessa krav. Det har hänt att föreningar har nekats bidrag för
att de inte bedömts respektera demokratins idéer. Dock har de inte haft med något
jämställdhetskriterium utöver det som står i förordningarna. Även Riksantikvarieämbetet har
jämställdhet som kriterium vid utlysningar. Riksantikvarieämbetet skriver som svar på frågan;
”När vi bedömer ansökningarna ser vi till hur väl projektet uppfyller syftet med förordningen.
Resultatet av projektet ska därutöver vara relevant för kulturarvsarbetet i stort. Vi tittar även
på ansökningarna utifrån jämställdhets-, mångfalds-, funktionshinders- och barn- och
ungdomsperspektiv. Dessa perspektiv används både för att bedöma projektet i sig och för
organisationens verksamhet i övrigt”.
Myndigheter och organisationer där jämställdhet inte finns med i förordningen och delvis
finns med i utlysningar
När jämställdhet inte finns med i förordningen finns det trots detta myndigheter och
organisationer som ändå tagit med jämställdhet som en faktor av olika anledningar.
Kriminalvården har inte några skriftliga kriterier i bidragsgivningen angående jämställdhet.
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Dock har de ändå beaktat jämställdhetsperspektivet till en viss del i bedömning och beslut av
statsbidrag, där de har värnat om att kvinnor får ta del av den verksamhet som finansieras av
bidragen. Myndigheten för stöd till trossamfunds ”Förordning (1999:974) om statsbidrag till
trossamfund” inkluderar inte jämställdhet. Dock ska myndigheten enligt sin instruktion
(2017:104) ”integrera ett jämställdhets-, mångfalds-, och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete”. Musikverket har jämställdhet som ett
kriterium i ansökningarna för statsbidrag, eftersom det är ett av de kulturpolitiska målen.
Specialpedagogiska skolmyndigheten har inte jämställdhet i de förordningar som styr
bidragsgivningen, och har inte heller med jämställdhet som ett kriterium. Dock har de ett
bidrag som heter ”Särskilda insatser i skolan”, där de fördelar bidrag till utvecklingsprojekt
som syftar till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt
för barn och elever med funktionsnedsättning. I utlysningen till det bidraget under 2018 har de
skrivit följande; ”Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) vet vi, utifrån såväl
kunskap och erfarenheter som tillgänglig statistik, att pojkar generellt får mer
specialpedagogiskt stöd än flickor, samt att vårt råd- och stödarbete i stor utsträckning riktas
mot pojkar. Vi vet också att såväl forskning som utredningar visar att flickor med
funktionsnedsättning hanteras annorlunda än pojkar, då deras svårigheter inte identifieras i
lika hög utsträckning och både tolkas och bemöts annorlunda. I vår strävan efter att skapa
förutsättningar för en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever med
funktionsnedsättning, kommer vi särskilt beakta sådana utvecklingsprojekt som vill utveckla
arbetssätt och metoder för att möta flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt”.
Vissa myndigheter och organisationer har sett positivt på de ansökningar som har haft ett
tydligt jämställdhetsperspektiv, men det har inte varit avgörande för att blir beviljad
statsbidrag. Ett exempel på ett sådant förfarande är Arbetsförmedlingens förordning
(2015:848). Förordningen innehåller inte jämställdhet, men man ser ändå positivt på
organisationer som har identifierat insatser där könen gynnas på ett jämställt sätt, trots att det
inte påverkar möjligheten att beviljas statsbidrag.
Myndigheter och organisationer där jämställdhet inte finns med i förordningen och inte
heller i utlysningar
De allra flesta förordningar som styr myndigheters och organisationers statliga bidragsgivning
är avsedda att uppnå andra syften än jämställdhet. Därför har flera av dem inte tagit hänsyn
till jämställdhet som ett kriterium i ansökan för statsbidrag, när jämställdhet inte har funnits
med i förordningen som styrt bidragsgivningen. Exempelvis syftar Institutet för språk och
folkminnens ”Förordning (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella
minoritetsspråken”, till språkrevitalisering. Detsamma gäller för Allmänna arvsfonden, vars
ändamål är att främja verksamhet av ideell karaktär som är utvecklande, nytänkande och till
förmån för barn, personer med funktionsnedsättning och ungdomar. Förordningarna
innehåller inte jämställdhet och jämställdhet har inte heller funnits med som ett kriterium i
utlysningarna.
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Några myndigheter och organisationer har inte kunnat besvara frågan om jämställdhet funnits
med som kriterium i utlysningarna, eftersom handläggningen har skett hos andra myndigheter
eller aktörer, till exempel hos Länsstyrelsen eller kommunen. Exempelvis har Jordbruksverket
och Naturvårdsverket inget generellt svar på frågan om jämställdhet har funnits med som ett
kriterium i utlysningarna på grund av att handläggningen av vissa bidrag ej skett hos dem.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man se utifrån svaren från myndigheterna och organisationerna att
det är en stor skillnad om och varför man har jämställdhet som ett kriterium i utlysningarna.
Det finns inget tydligt samband mellan jämställdhet i förordningen och den verksamhet som
bidragsgivningen stödjer. Trots att vissa myndigheter haft med jämställdhet i sin förordning,
har de inte haft med jämställdhet som ett enskilt kriterium i sina utlysningar. Däremot visar
det sig att i de fall som förordningen anger jämställdhet som riktlinje, så leder det i fler fall till
att jämställdhet finns i utlysningen som ett perspektiv. Det är tydligt att det finns en stor
skillnad i hur myndigheter tolkar och tillämpar jämställdhet i sin statliga bidragsgivning och
om man har jämställdhet som kriterium.

5.4 Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
För att ta reda på om jämställdhet har påverkat handläggningen av ansökningar ställdes
denna fråga. De aktörer som har haft med jämställdhet i förordning och där jämställdhet har
påverkat handläggningen med vilka som beviljats bidrag är totalt åtta stycken. Elva aktörer
har delvis tagit hänsyn till jämställdhet när de handlagt ansökningarna. De resterande tio
aktörerna har inte tagit hänsyn till jämställdhet i handläggningen av ansökningarna.
Jämställdhet finns i förordningen och påverkar handläggningen
Exempel på myndigheter och organisationer där jämställdhet funnits med i förordning och
också påverkat handläggningen är Boverket, Jämställdhetsmyndigheten, Kulturrådet,
Myndigheten för Yrkeshögskolan och Riksidrottsförbundet.
Jämställdhet finns i förordningen men påverkar endast delvis handläggningen
För flera myndigheter och organisationer har jämställdhetsperspektivet varit en del i en
övergripande bedömning av hur bidragssökande organisation når upp till syftet med bidraget,
där jämställdhet delvis påverkat handläggningen, exempelvis hos Skolverket och
Socialstyrelsen. Det visar sig även att flera myndigheter och organisationer inte har fått in
ansökningar där verksamheten har stridit mot att ”respektera demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Exempelvis Filminstitutet har aldrig nekat en
organisation bidrag på grund av att de inte uppfyller ett jämställdhetskriterium, men om de
bedömer att en organisation inte uppfyller kraven på demokratisk mångfald skulle de ha
nekats bidrag. Riksantikvarieämbetet har inte heller fått indikationer på att de organisationer
som har sökt bidrag skulle bryta mot principen om jämställdhet. Om en organisation skulle
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bryta mot att respektera jämställdhet skulle det vara en grund till avslag för bidrag. Om en
sökande arbetar aktivt med jämställdhet kan det göra att Riksantikvarieämbetet prioriterar
ansökan. På MUCF har man dock nekat föreningar bidrag eftersom de inte bedömts
respektera demokratins idéer. Jämställdhet kan även påverka handläggningen om till exempel
organisationen har anlitat en föreläsare som uttalat sig nedvärderande om kvinnor och därmed
gjort skillnad på kvinnor och män.
Jämställdhet finns inte i förordningen men påverkar ändå handläggningen
Vissa myndigheter och organisationer har inte haft med jämställdhet i förordningen som styr
deras bidragsgivning. Exempelvis har Konstnärsnämnden och Folkbildningsrådet inte haft
med jämställdhet i förordningen som styr bidragsgivningen, men perspektivet om jämställdhet
har ändå inkluderats i en övergripande bedömning. För Konstnärsnämnden är det den
konstnärliga kvaliteten som avgör, men de följer statistisk jämställdhet i sin bidragsgivning
vilket innebär att det ena könet ska representera eller förfoga över resurser till minst 40%.
Kriminalvården har inte heller haft med jämställdhet i förordningen som styr
bidragsgivningen. Trots detta har jämställdhet till viss del beaktats vid bedömning och beslut
av statsbidrag.
För Jordbruksverket är jämställdhet ett horisontellt mål. I ansökningarna är jämställdhet inte
ett kriterium, men det kan vara utslagsgivande. Jordbruksverket svarar följande; ” I de
handlingsplaner som varje stödmyndighet tar fram finns möjligheten att använda sig av
rangordning av ansökningar vid underrepresenterad grupp.
Detta gäller följande insatsområde/insatsområden: XX Om två ansökningar har lika många
poäng rangordnar vi ansökningarna i följande ordning:
1.
den som söker stöd tillhör en underrepresenterad grupp
2.
den ansökan som har högst poäng i högst viktat kriterium
3.
den ansökan som kom in först (kronologisk ordning)”.
Allmänna arvsfonden har inte med jämställdhet i lagen som är styrande för deras
bidragsgivning. Däremot pågår arbete med jämställdhet i handläggningen av ansökningar och
man prioriterar projekt som syftat till att öka jämställdhet och jämlikhet. Allmänna arvsfonden
har prioriterat projekt inom tolv områden regeringen har angivit som prioriterade i sin
skrivelse till riksdagen. Projekt som syftat till att öka jämställdhet och jämlikhet är ett av de
12 prioriterade områdena, och är rangordnat som nummer 9 av 12 i listan över vilka projekt
som har fått mest projektmedel.
Jämställdhet finns inte i förordningen och påverkar inte handläggningen
För de flesta aktörerna där jämställdhet inte funnits med i förordningen som styr
bidragsgivningen har det inte heller påverkat handläggningen med vilka ansökningar som
beviljats bidrag. Detta gäller exempelvis MSB, Myndigheten för stöd till trossamfund,
Naturvårdsverket, Partibidragsnämnden, SPSM, Konsumentverket, Svenskt friluftsliv och
Institutet för språk och folkminnen.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att de myndigheter och organisationer som styrs av
förordningar som innehåller jämställdhet har jämställdhet som en faktor i handläggningen av
ansökningarna för statsbidrag i större eller mindre utsträckning. För de flesta har
jämställdhetsperspektivet ingått i ett större perspektiv i handläggningen med vilka
bidragsmottagare som har beviljats statsbidrag. De myndigheter och organisationer som inte
har haft med jämställdhet i sin förordning har i stor utsträckning inte heller tagit hänsyn till
jämställdhet i sin handläggning. Det finns även en oklarhet i hur aktörerna bedömer att en
organisation uppfyller kriteriet om att ”respektera demokratins idéer, jämställdhet och förbud
mot diskriminering”.

5.5 Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har
en jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är
kvinnor eller män som är målgruppen?
För att ta reda på hur aktörerna tagit hänsyn till jämställdhet i handläggningen av
ansökningarna ställdes denna fråga.
Myndigheter och organisationer där handläggningen tagit hänsyn till jämställdhet
De myndigheter och organisationer som har handlagt ansökningarna med hänsyn till om
mottagaren har en jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är
kvinnor eller män som är målgruppen är Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten,
Myndigheten för yrkeshögskolan, Konstnärsnämnden och Kulturrådet.
Jämställdhetsmyndigheten har fördelat statsbidrag för kvinnors organisering. I ”förordningen
2005:1089 om statsbidrag för kvinnors organisering” är ett av villkoren för att beviljas medel
att kvinnoorganisationen måste ha aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst
ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor. En
kvinnoorganisation definieras som en riks- eller samarbetsorganisation med minst 75%
kvinnor som aktiva medlemmar. Myndigheten för yrkeshögskolan svarar att de tar hänsyn till
om det är kvinnor eller män som är målgruppen när de fördelar statsbidrag. Den ansökande
får beskriva hur de arbetar med jämställdhetsfrågor och mångfaldsfrågor. En ansökan stärks
om den ansökande kan visa att de bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete för att rekrytera ett
underrepresenterat kön. I handläggningen av ansökningar för statsbidrag inom
Konstnärsnämnden har man som mål att uppnå statistik jämställdhet mellan könen. Även
Kulturrådet har med ett jämställdhetsperspektiv när de bedömer bidragsansökningar. Deras
mål är att könsfördelningen mellan män och kvinnor ska vara jämn totalt sett i
bidragsgivningen. Därmed finns jämställdhet med som en aspekt i grunderna för
bedömningen. Riksidrottsförbundet har handlagt ansökningarna med hänsyn till om det är
kvinnor eller män som är målgruppen för projektet.
Myndigheter och organisationer där handläggningen delvis tagit hänsyn till jämställdhet
Flera aktörer har delvis tagit hänsyn till frågan ovan. Det kan ha varit del av ett större
perspektiv i bedömningen eller ingått i en mångfaldsbedömning av statsbidrag. Exempelvis
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har Kriminalvården till viss del handlagt ansökningar med hänsyn till kvinnor, män eller
alternativ tillhörighet vad gäller målgruppen klienter. Folkbildningsrådet har i handläggningen
av ansökningar varit mer intresserat av målgruppen för projektet än projektets organisation.
Filminstitutet har ett kriterium i bedömningen angående om verksamheten når en mångfald av
publikgrupper, vilket även inkluderar kön. De efterfrågar dessutom organisationernas
jämställdhetsplaner samt hur styrelse och ledning är sammansatt utifrån kön och har tagit
hänsyn till dessa aspekter i handläggningen. Riksantikvarieämbetet har försökt att prioritera
underrepresenterade områden, exempelvis projekt som uppmärksammar kvinnors historia.
Även Riksarkivet har sett positivt på arkivprojekt där kvinnor och deras verksamheter har
lyfts fram. Folkhälsomyndigheten har ett internt arbete kring hur de statsbidrag de fördelar
ska bidra till jämställdhet utifrån syftet med bidragen. De inväntar även
demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01) och hoppas på att få ett förtydligande av
demokrativillkoret.
Flera aktörer har med demokrativillkoren i större perspektiv i handläggningen, men
ansökningarna har inte handlagts med hänsyn till om projektets organisation har en jämställd
fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller män som är
målgruppen. Till exempel i Skolverkets bidragsgivning har jämställdhet varit en av flera
faktorer som påverkat vilka projekt som har beviljats bidrag.
Myndigheter och organisationer där handläggningen inte tagit hänsyn till jämställdhet
Flera aktörer har svarat nej på frågan och handlägger därmed inte ansökningarna med hänsyn
till könsfördelning inom organisationen eller målgruppen. Detta gäller Försvarsmakten,
Institutet för språk och folkminnen, Allmänna arvsfonden, Konsumentverket,
MSB, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för stöd till
trossamfund, MUCF, SPSM, Svenskt friluftsliv och Partibidragsnämnden.
Jordbruksverket har inget generellt svar på frågan då handläggningen sker på olika
myndigheter. Naturvårdsverket saknar delvis information från Länsstyrelserna där
hanläggningen skett. Inom de områden där statsbidrag handläggs hos Naturvårdsverket har
man inte tagit hänsyn till könsfördelning inom organisationen eller målgruppen.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns skillnader i hur myndigheterna och
organisationerna handlägger ansökningarna med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller män
som är målgruppen. Flera aktörer ser positivt på när den ansökande har ett tydligt
jämställdhetsperspektiv, men det är inget som är avgörande för att bevilja bidrag. För flera
aktörer ingår jämställdhet i ett större perspektiv i handläggningen av ansökningar, exempelvis
i ett demokratiperspektiv eller mångfaldsperspektiv. Problemet med ett sådant
tillvägagångssätt är att det blir otydligt hur man tar jämställdhet i beaktande vid
handläggningen. Det gör det också lätt att jämställdhet åsidosätts och osynliggörs genom att
det ingår i ett större perspektiv.
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5.6 Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
För att ta reda på om aktörerna för statistik över vilka som beviljats statsbidrag ställdes
denna fråga. Inom frågan har även svar om statistiken tagit hänsyn till någon typ av
könsfördelning samlats in. Överlag har de allra flesta aktörerna statistik över vilka aktörer
som har beviljats bidrag.
Myndigheter och organisationer som har könsuppdelad statistik
De aktörer som har statistik som tar hänsyn till någon typ av könsfördelning är Musikverket,
Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, MUCF, Myndigheten för yrkeshögskolan och
Naturvårdsverket.
Myndigheter och organisationer som delvis har könsuppdelad statistik
De som delvis har någon typ av statistik som tar hänsyn till könsfördelning är SPSM,
Jordbruksverket och Allmänna arvsfonden.
Myndigheter och organisationer som har statistik som inte tar hänsyn till könsfördelning
Totalt är det 18 myndigheter och organisationer som har statistik som inte tar hänsyn till
någon typ av könsfördelning. Detta gäller bland annat Arbetsförmedlingen, Boverket,
Folkbildningsrådet, Folkhälsomyndigheten, Institutet för språk och folkminnen, MSB,
Myndigheten för stöd till trossamfund, Partibidragsnämnden, Riksantikvarieämbetet,
Riksidrottsförbundet, Skolverket och Socialstyrelsen. Socialstyrelsen svarade även att de inte
har någon statistik som tar hänsyn till könsfördelning eftersom det inte ligger i deras uppdrag
att tillhandahålla sådan statistik.
Myndigheter och organisationer som inte har någon statistik över vilka aktörer som har
beviljats statsbidrag
De som inte har statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag är Riksarkivet,
Försvarsmakten, Konsumentverket och Kriminalvården. Kriminalvården har besluten
arkiverade eller journalförda och detsamma gäller för Konsumentverket.
Sammanfattning
Bland de svar som inkommit framkommer att det finns en diskrepans i om och hur
myndigheterna för statistik över vilka som har beviljats statsbidrag. De myndigheter och
organisationer som har enskilda personer som söker statsbidrag har oftare könsuppdelad
statistik än andra som i större utsträckning har organisationer som söker bidrag.
Bidragsgivande myndighet eller organisation efterfrågar inte alltid kön bland bidragssökande
organisationens medlemmar eller verksamhet och erhåller därför inte underlag för en
könsuppdelad statistik. För att kunna säkerställa att både kvinnor, män och icke-binära får ta
del av statsbidragen på ett likvärdigt sätt är det nödvändigt att föra statistik. Statistik är ett
värdefullt verktyg för att synliggöra vem det är som får ta del av statsbidragen. Genom att föra
statistik kan man även knyta samman myndighetens eller organisationens uppdrag med ett
utfall, och därmed säkerställa att man fullföljt sitt uppdrag och uppfyllt demokrativillkoren.
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6. Slutsats
Utifrån resultatet av undersökningen framkommer att det finns en diskrepans i hur aktörer tar
hänsyn till jämställdhet när de fördelar förordningsstyrda statsbidrag. Svaret på
frågeställningen är komplext; Hur tar myndigheter och organisationer hänsyn till
jämställdhet när de fördelar förordningsstyrda statsbidrag? Nedan följer en sammanfattande
slutsats angående de svar som framkommit från resultatet av undersökningen, analys samt
förslag till vidare åtgärder och forskning på ämnet.
Sammanfattning av resultatet av undersökningen
Från resultatet av undersökningen framkommer först och främst att det finns en stor skillnad i
hur många förordningar olika aktörer styrs av i sin statliga bidragsgivning. De allra flesta
aktörer styrs av förordningar gällande statsbidrag, men vissa styrs av exempelvis lagar eller
övergripande förordningar för verksamheten. Vidare är det en majoritet av aktörerna, 16 av
29, som styrs av en eller flera förordningar som innehåller jämställdhet. Av dessa har nio
aktörer med jämställdhet som ett kriterium i sina utsyningar, och fem aktörer har delvis haft
med jämställdhet som ett kriterium.
Gällande tillämpningen av demokrativillkoren framkommer en otydlighet i hur man tillämpar
dem. Det är inte alltid självklart vad begreppen demokratins idéer, mångfald och jämställdhet
innebär. Eftersom att förståelsen för begreppen varierar, innebär det också att tillämpningen
av dem skiljer sig åt. Det finns en oklarhet i hur myndigheterna och organisationerna bedömer
att en verksamhet uppfyller kriteriet om att respektera demokratins idéer, jämställdhet och
förbud mot diskriminering Vidare är det inte heller helt tydligt vad det innebär att
verksamheten ska respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot
diskriminering.
I handläggningen av ansökningar har de myndigheter och organisationer som har styrts av
förordningar som innehåller jämställdhet även tagit med jämställdhet som en faktor i
handläggningen. De flesta av dem har med jämställdhetsperspektivet som en del i ett större
perspektiv i handläggningen med vilka som har beviljats statsbidrag. Det har därmed inte varit
avgörande, men kunnat ha en påverkan. De myndigheter och organisationer som inte har haft
jämställdhet i sin förordning har vanligtvis inte heller tagit hänsyn till jämställdhet i sin
handläggning av ansökningar. Det finns en skillnad i hur man handlägger ansökningarna ur ett
jämställdhetsperspektiv med hänsyn till om aktörens organisation har en jämställd fördelning
av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller män som är målgruppen.
Flera av myndigheterna och organisationerna har sett positivt på när den ansökande har ett
tydligt jämställdhetsarbete, men det har inte varit en avgörande faktor för att bli beviljad
statsbidrag. För vissa har jämställdhet ingått i ett större perspektiv i begreppen demokrati eller
mångfald. I ett sådant arbete blir det dock otydligt hur man faktiskt handlägger ansökningarna
med hänsyn till jämställdhet. Om ansökningar handläggs ur ett intersektionellt perspektiv
framkommer frågan om vilka grupper som premieras över andra.
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Gällande den sista frågeställningen om statistik framkom att det är oftare myndigheter som
handlägger ansökningar från enskilda personer som för könsuppdelad statistik. Det finns en
diskrepans bland myndigheterna och organisationerna där vissa för statistik, vissa för statistik
som tar hänsyn till könsfördelning och vissa för ingen statistik alls. Statistik är ett verktyg för
att kunna säkerställa sitt uppdrag med ett utfall, där man även har möjlighet att synliggöra
strukturer i den statliga bidragsgivningen.
Jämställdet som ett horisontellt mål för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen
I flera av bidragen osynliggör myndigheten eller organisationen jämställdhetsfrågor genom att
påstå att jämställdhet inte är relevant för det bidraget syftar till att uppnå. På detta sätt
marginaliseras frågor gällande makt och jämställdhet. Det finns endast två statsbidrag vars
syfte är jämställdhet. Det är orealistiskt att tro att fördelningen av dessa två statsbidrag på
egen hand skulle uppnå jämställdhet. Jämställdhet måste finnas med som ett horisontellt mål
för att man ska kunna göra strukturell skillnad. För att det jämställdhetspolitiska målet, att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, krävs det att
jämställdhet genomsyrar hela statliga bidragsgivningen.
Statistik för att synliggöra könsstrukturer i statlig bidragsgivning
Ett exempel på när jämställdhet osynliggörs är när syftet med statsbidraget anses vara
könsneutralt. En av myndigheterna svarade på så sätt, men i statistik kopplad till
myndighetens statsbidrag framkom att det fanns en relativt stor skillnad i om det var män eller
kvinnor som beviljats bidrag. Vissa av myndigheterna och organisationerna har varit tydliga
med att det inte ingår i deras uppdrag att föra könsuppdelad statistik, medan andra har varit
mer osäkra på den frågan. För att säkerställa att kvinnor, män och icke-binära får ta del av
statsbidragen på ett likvärdigt sätt är det nödvändigt att föra statistik. Även om könsuppdelad
statistik inte alltid ger en tydlig bild av maktfördelning, är det åtminste ett första steg på vägen
att belysa en könsstruktur. För att även säkerställa maktfördelning vore det värdefullt att ha
statistik över de arbetspositioner som män och kvinnor har i en verksamhet. Det är
problematiskt att en majoritet av myndigheterna och organisationerna inte för en
könsuppdelad statistik. Det gör jämställdet till ett luddigt och omätbart begrepp som man
”tagit hänsyn till” i handläggningen av ansökningar. För att säkerställa att det faktiskt skett en
jämställd, vilket även innebär en demokratiskt, fördelning av statsbidragen borde man föra en
könsuppdelad statistik. Genom att föra statistik kan man även knyta samman myndighetens
eller organisationens uppdrag med ett utfall, och därmed säkerställa att man fullföljt sitt
uppdrag och uppfyllt demokrativillkoren.
Förtydligande av vad jämställdhet innebär och hur man tillämpar det i statlig
bidragsgivning
Flera av myndigheterna och organisationerna inväntar demokrativillkorsutredningen för att få
ett förtydligande av demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämpningen av dem. I
kontakten med vissa myndigheter har frågan om varför demokrativillkoren inte är med i
förordningen som styr deras statliga bidragsgivning uppkommit.
Demokrativillkorsutredningen är nödvändig för att myndigheterna och organisationerna på ett
mer likvärdigt sätt ska kunna tolka och tillämpa demokrativillkoren. Formuleringen om att
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organisationen i sin verksamhet ska respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och
förbud mot diskriminering är svår att tolka och tillämpa. Det är även oklart hur man kan knyta
dessa villkor till ett utfall för att säkra att man har fullföljt sitt uppdrag. Resultatet av
undersökningen visar att det även skulle behövas ett förtydligande av vad jämställdhet i
förordningen innebär för myndigheterna och organisationerna och hur de ska tillämpa
jämställdhet i sin statliga bidragsgivning. Det borde finnas tydligare formulering i
förordningarna med styrande krav gällande jämställdhet som säkerställer att statliga
myndigheter och organisationer fördelar statsbidrag till kvinnor och män på ett likvärdigt sätt.
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Bilaga 1: Lista över myndigheter och organisationer
Arbetsförmedlingen
Boverket
Filminstitutet
Folkbildningsrådet
Folkhälsomyndigheten
Försvarsmakten
MSB
Institutet för språk och folkminnen
Jordbruksverket
Jämställdhetsmyndigheten
Allmänna arvsfonden
Konstnärsnämnden
Konsumentverket
Kriminalvården
Kulturrådet
MUCF
Musikverket
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för yrkeshögskolan
Myndigheten för stöd till trossamfund
Naturvårdsverket
Partibidragsnämnden
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksidrottsförbundet
Skolverket
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens maritima museer
Svenskt friluftsliv
Trafikverket
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Bilaga 2: Svar från myndigheter och organisationer
Arbetsförmedlingen
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Statsbidrag enligt förordning 2015:848 får lämnas till arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på
arbetsmarknaden.
Syftet med statsbidraget är att påskynda de nyanländas etablering på arbetsmarknaden
genom att
1. synliggöra deras kompetens,
2. stärka deras kunskaper i svenska, eller
3. främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Det finns inget i förordning 2015:848 som reglerar jämställdhet.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Jämställdhet finns inte med som ett kriterium för att beviljas medel. Främjandemedel syftar
som nämndes ovan till att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vissa av
ansökningarna som inkommit har haft en mycket tydlig jämställdhetsprofil medan andra inte
har haft det. Vi ser positivt på de organisationer som har identifierat aktiviteter och insatser
som gynnar kvinnor och män på ett jämställt sätt, men utifrån hur förordningen ser ut idag är
det inget som påverkar möjligheten att bli tilldelad medel.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Inte aktuellt.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Nej. I enlighet med förordningen ska främjandemedel påskynda nyanländas etablering på
arbetsmarknaden. I detta inkluderas naturligtvis både kvinnor och män. Många av de
organisationer som ansöker om främjandemedel är partsammansatta organ som har
överenskommelser om snabbspår med Arbetsförmedlingen. Många snabbspår finns inom
traditionellt sett mansdominerade branscher och det förs kontinuerligt en dialog med
parterna om hur de kan attrahera fler kvinnor till sin bransch. Ett bra exempel på en bransch
som har lyckats med detta är måleribranschen.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
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Ja. Bifogas separat. Statistiken tar ej hänsyn till könsfördelning.

Boverket
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Förordning (2017:1337) om bidrag för grönare städer.
Förordning (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i
städer och tätorter.
Förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid
skolor, förskolor och fritidshem.
Förordning (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden.
Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Förordning (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler.
Förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler.
Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande.
Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre
personer.
Förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus.
Förordning (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder.
Förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för
studerande.
Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa
bostadsområden.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Förordning (2013:1102) innehåller formuleringarna” Syfte och tillämpningsområde
1 § Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till utvecklingsprojekt som på ett
varaktigt sätt bidrar till jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Stöd lämnas i mån
av tillgång på medel.
Med jämställda offentliga miljöer avses i denna förordning miljöer vars utformning inte är
begränsad till det ena könets intressen och behov.”
” 9 § Vid prövningen av ansökningar får Boverket prioritera de ansökningar som bedöms ha
bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 1 §. Boverket ska särskilt
uppmärksamma flickors och pojkars intressen och behov.”
Förordning (2016:398) innehåller formuleringen: ” Syfte och tillämpningsområde
1 § Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att i eller i
anslutning till bostadsområden med socioekonomiska utmaningar åstadkomma utemiljöer
som stimulerar till aktivitet och social gemenskap och för att bevara eller utveckla ett
bostadsområdes gestaltning. Åtgärderna ska på ett varaktigt sätt bidra till attraktiva,
funktionella, jämställda och trygga utemiljöer.”
21

Förordning (2016:1367) innehåller formuleringen ” Investeringsbidrag får lämnas till sådana
aktiebolag, stiftelser eller föreningar som
1. arbetar på lokal nivå utan vinstsyfte,
2. är fristående från en kommun eller kommunala företag, och
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om
jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.”
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
I utlysningen där förordning (2015:552) styr har följande fråga funnits med i
ansökningsblanketten: ”Har åtgärderna i ansökan tagits fram utifrån ett
jämställdhetsperspektiv?”.
För att bli aktuell i utlysningen som styrs av förordning (2016:398) krävs det en beskrivning
av ett jämställdhetsperspektiv rörande åtgärderna som ansökan omfattas av.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Ja.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Stödet till jämställda offentliga miljöer fördelades under åren 2014-2016. Bakgrunden till
stödet var två tidigare regeringsuppdrag, dels att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer
ur ett jämställdhetsperspektiv 2008-2010 (Tryggt och jämnt), dels uppdraget att
sammanställa och sprida erfarenheter från det tidigare uppdraget (2011-2013). I uppdraget
ingick också att utvärdera den delen som gällde fördelning av stöd. I utvärderingen framgick
att det hade varit ett större fokus på trygghet än jämställdhet, därför föreslog vi i
slutrapporten vi ville få stöd till ett antal pilotprojekt att gestalta jämställda offentliga miljöer
i en lärande process. Något som hörsammades i den kommande propositionen.
Förordningens kriterier var:
- Ett tydligt jämställdhetsfokus
- Att erfarenheter och resultat skulle spridas
- Att det skulle finnas en varaktighet i projekten
- Att projekten skulle involvera flickor och pojkar
- Att projekten skulle vara slutförda senast den 1 november 2016
Vi hade också medskick från politiken att
- satsa på större fysiska åtgärder än på strategiska åtgärder
- satsa på projekt i områden med socio-ekonomiska utmaningar
Utöver dessa prioriteringar hade projektgruppen följande prioriteringar:
- prioritera projekt med flera samverkande aktörer
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- projekten skulle vara nyskapande
- Hur projekten skulle genomföras skulle tydligt framgå i ansökningen
- Det skulle finnas en geografisk spridning i landet
- Projekten skulle visa på olika inriktningar
Ett av syftena med stödet var att flickor och pojkar skulle involveras i projektet. Det kunde
de göra genom en jämn fördelning när medborgardialogerna i projekten skulle genomföras.
Eftersom det var jämställda offentliga miljöer som skulle gestaltas var det också viktigt att
det skulle vara en jämställd användning av platsen. Vi har inte lagt oss till hur organisationen
för projektet skulle se ut.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Ja. Statistiken tar inte hänsyn till könsfördelning.

Filminstitutet
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
T o m den 31 december 2016: Förordning (2013:200) om statsbidrag till finansiering av
svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal
Från och med 1 januari 2017: Förordning (2016:989) om statsbidrag till film
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
(2013:200): Nej.
(2016:989): Ja. Ideella organisationer som får statsbidrag för spridning och visning av film
ska vara demokratiskt uppbyggda och i sin verksamhet respektera demokratins idéer,
inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering (§ 13).
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Vad vi ställer krav på i våra riktlinjer för produktionsstöd är att könsfördelningen av
producent, manusförfattare och regissör redovisas av analysskäl.
Inom distribution och visning innehåller i princip alla riktlinjer bedömningskriteriet om
filmutbudet bidrar till mångfald eller når en mångfald av målgrupper. Jämställdhet mellan
könen är en aspekt när vi förhåller oss till mångfald. Innan 2015 var jämställdhet mellan kön
ett eget kriterium men med det nya stödsystemet som infördes 2015 valde vi att använda det
utvidgade begreppet mångfald för att kunna ta hänsyn till fler aspekter.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Ja. Inga ideella organisationer har nekats årligt stöd till följd av ovan kriterium. Om vi
bedömer att en organisation inte uppfyller kraven om demokratiskt uppbyggnad och
mångfald skulle de ha nekats stöd.
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Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Bedömningskriterier i det årliga stödet distribution och visning är dels om
verksamheten når en mångfald av målgrupper vilket även inkluderar kön. Dessutom
efterfrågas organisationernas jämställdhetsplaner i ansökan samt hur styrelse och
ledning är sammansatt utifrån kön och tagit hänsyn till dessa aspekter i
handläggning.
Svaren på båda frågorna utgår från Filminstitutets stöd till distribution och visning – årligt
stöd, projekt och lansering av enskilda titlar. Stödens fokus är filmutbudets möjligheter att
nå en publik i hela landet, samt att öka mångfalden på den svenska repertoaren. Ett särskilt
kriterium för bedömning är om verksamheten når en mångfald av publikgrupper. Däremot
har ansökningarna inte handlagts med särskilt fokus på könsfördelningen i projektet eller om
det är män eller kvinnor som är målgruppen.
Hur applicerar ni kriteriet om mångfald i handläggningen av ansökningar?
Mångfald vägs löpande in som kriterium både vad gäller filmutbud och publik. Filmutbud
(citat ur riktlinjerna): ”Särskild prioritet ges filmer från, för den svenska repertoaren,
ovanliga länder och språkområden. Samtliga stödformer inom distribution och visning
prioriterar verksamhet för barn och unga.” Mångfald av publikgrupper – här finns ingen
tydlig definition i riktlinjerna, men i stödgivningen prioriteras projekt som riktas mot
publikgrupper som annars inte nås av ett filmutbud.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Ja det har vi. Statistiken tar hänsyn till könsfördelning.

Folkbildningsrådet
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Vi har under åren 2015-2018 fördelat projektmedel för matchningsinsatser, för projekt om
mänskliga rättigheter och till insatser som stärker demokratin. Dessa projektmedel har styrts
av förordningen (2015:218) om statsbidrags till folkbildning, till studieförbund och
folkhögskolor.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Det står inte specifikt i förordningen om jämställdhet, men §1 lyder
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till folkbildningen.
Syftet med statens stöd till folkbildningen är att
a. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
b. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
c. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället, och
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d. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Sedan 2017 arbetar Folkbildningsrådet och folkbildningen med jämställdhetsintegrering i
projektet Jämställdhet i Myndigheter. I den senaste utlysningen som rör insatser som stärker
demokratin har vi en fråga som lyder ”Beskriv hur jämställdhetsperspektivet har beaktats i
projektplanen”. För de två andra projektmedlen har inte detta perspektiv varit lika tydligt.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Jämställdhetsperspektivet finns inte i förordningen och har därmed inte haft en avgörande
inverkan på vilka projekt som fått tilldelning av medel, även om perspektivet kan sägas ingå
i en övergripande bedömning.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Vi har i handläggningen av ansökningar varit mer intresserade av målgruppen för projektet
än projektets organisation.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Ja, vi har statistik för projektår som är avslutade. Läs mer på Folkbildningsrådets hemsida
www.folkbildningsradet.se. Exempelvis kan du för studieförbund läsa mer om insatserna
(till vänster) här: http://www.folkbildningsradet.se//for-folkbildare/jag-jobbar-pastudieforbund/sarskilda-bidrag/sarskilda-insatser-starka-demokratin/
Utöver dessa projektmedel har vi också särskilda medel kopplade till Folkbildningsanslaget,
bland annat de medel som riktas till utrikesfödda kvinnor för uppsökande och motiverande
insatser. Dessa medel är nya för 2018, och kan sägas vara ett uttryck för att ge män och
kvinnor lika möjlighet till folkbildning, utbildning och inflytande i samhället.

Folkhälsomyndigheten
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars
verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom
områdena alkohol, tobak och spel om pengar.
Förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete
för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande.
Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra
smittsamma sjukdomar.
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Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Jämställdhet nämns i en förordning.
I Förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete
för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande ingår en formulering
angående jämställdhet. Det står ” 2 § Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en
ideell organisation som 3. har antagit stadgar och i sin verksamhet respekterar demokratins
idéer, inklusive jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering”.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Jämställda statsbidrag kan vara olika saker. Det kan handla om att den organisationen som
får medel som ska vara jämställd när det gäller makt och inflytande, det kan handla om att
projektmedlen ska bidra till att kompensera för en ojämställdhet i samhället eller att om
medlen fördelas 50- 50 till kvinnor och män? Vi har ett internt arbete kring hur de
statsbidrag vi fördelar ska bidra till jämställdhet utifrån syftet med bidragen. Detta gäller all
vår bidragshantering.
Vi tar alltså framförallt sikte på att bidragen vi förmedlar ska ge likvärdiga förutsättningar
och bidra till att hälsan blir lika bra för kvinnor, män, transpersoner och icke-binära. Men
detta är under arbete. I ett första steg tar vi reda på hur det ser ut idag, därför finns det frågor
om kön och jämställdhet med i våra utlysningar. Vi planerar även att ställa frågor kring detta
i återrapporteringen.
Vi har alltså ställt frågor om jämställdhet i en del utlysningar, men svaren har inte påverkat
bedömningen eftersom vi först tar reda på hur det ser ut.
Vi har med jämställdhet på våra dialogträffar med de som får bidrag, då fångar vi upp hur
det ser ut idag samt ger tillfälle till erfarenhetsutbyte.
Vi utreder om och hur vi kan ha med jämställdhet i kvalitetsbedömningar av ansökningar.
Skrivningarna i förordningarna skiljer sig åt och vi bevakar Demokrativillkorsutredningen
(Ku 2018:01) där vi hoppas på ett förtydligande av demokrativillkortet som idag finns med i
flera av våra förordningar.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Se föregående svar.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Se svar ovan. Detta kommer skilja sig åt beroende på om det är projektbidrag,
organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/statsbidrag/beviljademedel/. Statistik som tar hänsyn till kön finns inte i nuläget.
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Försvarsmakten
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Försvarsmakten har i sitt regleringsbrev bemyndigande att lämna bidrag till olika
organisationer och projekt (2018). Bland annat lämnar vi bidrag enligt förordning
(2013:880) ”om statsbidrag till organisationer som stöder veteransoldater och deras
anhöriga” och (1994:524) ”om frivillig försvarsverksamhet”. Bidrag har även lämnats till
Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet, Vinnova mm. i enighet med RB och
regeringsbeslut.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Förordning (2013:880) ”om statsbidrag till organisationer som stöder veteransoldater och
deras anhöriga” innehåller formuleringen ” 5 § Statsbidrag enligt denna förordning får
lämnas, i mån av tillgång på medel, till en organisation som … 6. i sin verksamhet
respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering eller
strävan efter att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor”.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Ja, i enlighet med förordningen. Soldathemmet måste bedriva verksamhet som är i linje med
Försvarsmaktens värdegrund.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka som beviljats bidrag?
Se ovan.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om organisationen har en jämställd
fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller män som
är målgruppen?
Nej. Personalen på soldathemmet är tillsvidareanställd och majoriteten är kvinnor.
Har ni statistik över vilka som har beviljats bidrag?
Inte aktuellt, se ovan. Försvarsmakten för ingen statistik över beviljade statsbidrag som tar
hänsyn till könsfördelning.

Institutet för språk och folkminnen
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Vi utför bidragsfördelningen utifrån vår förordning (2007:1181) med instruktion för
Institutet för språk och folkminnen. Även utifrån vårt regleringsbrev från
Kulturdepartementet, och i enlighet med Språklagen. Gällande statsbidragen styrs vi av
förordning (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken.
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Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Förordning (2007:1181) innehåller formuleringen ” 2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet
integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och
interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:743)”. Förordning (2010:21) om
statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken inkluderar inte
jämställdhet.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Nej. Bidragen går till språkrevitalisering och prioriteringen gäller snarare att se till att
överföringen av ett hotat språk sker till nästa generation, så att det inte dör ut. Vår uppgift är
att vårda och främja de nationella minoritetsspråken i Sverige.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Nej, vi ser till den språkrevitaliserande effekten som kan uppkomma av projektet.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Nej.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Ja, statistik finns över vilka aktörer som beviljats bidrag samt summa. Statistiken tar ej
hänsyn till könsfördelning.

Jordbruksverket
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
På Jordbruksverket hanterar vi många olika stödordningar. Svaren utgår från tre program
(Landsbygdsprogrammet, Havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd
utveckling finansierat av regional- och socialfonden) som finansieras av olika EU-fonder.
För dessa fonder finns förordningar både på EU-nivå och svensk nivå. På EU-nivå finns en
gemensam förordning 1303/2013 med tillhörande tillämpningsförordningar. På EU-nivå
finns även särskilda fondförordningar med tillhörande tillämpningsförordningar. Därutöver
finns en svensk regeringsförordningar för vart och ett av dessa program.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Jämställdhet är ett så kallat horisontellt mål som gäller för alla dessa fonder och program,
vilket framgår av art 7 i förordning 1303/2013.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Det finns inte något generellt krav att ett sådant kriterium ska finnas med. Handläggningen
av dessa program sker till stor del på andra myndigheter (länsstyrelser, Skogsstyrelsen,
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Sametinget med flera). Det innebär vi inte kan ha någon överblick över i vilken utsträckning
ett sådant kriterium har använts vid utlysningar. Inom de programansvariga myndigheternas
(Jordbruksverket, Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet) samarbete kring
programgenomförandet finns en arbetsgrupp som har arbetat med horisontella mål där
jämställdhet ingår.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
För att kunna välja ut de ansökningar om stöd från programmen som bäst uppfyller
programmål används så kallade urvalskriterier. Jämställdhet finns inte som kriterium men
det kan vara utslagsgivande. I de handlingsplaner som varje stödmyndighet tar fram finns
möjligheten att använda sig av rangordning av ansökningar vid underrepresenterad grupp
Detta gäller följande insatsområde/insatsområden: XX Om två ansökningar har lika många
poäng rangordnar vi ansökningarna i följande ordning:
1.
den som söker stöd tillhör en underrepresenterad grupp
2.
den ansökan som har högst poäng i högst viktat kriterium
3.
den ansökan som kom in först (kronologisk ordning)
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Handläggningen sker som nämnts på olika myndigheter. Det finns inget generellt svar.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Statistik över projekt som beviljats stöd finns här: https://eufonder.se/projektbanker.html.
Där finns även information om beviljat belopp. Angående könsuppdelad statistik kan man
bara se om det är en man eller kvinna om företaget som söker stöd är en enskild firma (dvs.
genom personnumret). För övriga företagsformer kan man inte utläsa kön. Några andra
uppgifter kopplat till kön finns ingen statistik om.

Jämställdhetsmyndigheten
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Styrs av Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering och Förordning
(2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt har en formulering angående
jämställdhet. Det står ” 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till
projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetsprojekt).”
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Projektbidrag för jämställdhetsprojekt får ej strida mot demokratins idéer och ska bidra till
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att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska målen.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Ja.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Handläggning av projektbidrag har ej skett än. Vad gäller statsbidrag för kvinnors
organisering i förordningen 2005:1089 om statsbidrag för kvinnors organisering är ett av
villkoren för att beviljas medel att kvinnoorganisationen måste ha aktiviteter som syftar till
att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt
utbyte mellan kvinnor. Jämställd fördelning av könen är det dock inte i organisationen då en
kvinnoorganisation definieras som en riks- eller samarbetsorganisation med minst 75%
kvinnor som aktiva medlemmar.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Den enda statistik som för nuvarande finns att tillgå gäller verksamhetsbidragen för kvinnors
organisering.

Allmänna arvsfonden
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden är styrande och är den överliggande regleringen
för medel ur Allmänna arvsfonden. Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden är mer
av en handläggningsordning. Därutöver har vi mandat att ställa ytterligare villkor, såsom de
villkor som framgår i dokumentet på hemsidan arvsfonden.se (t.ex. ”Vad krävs för att få
pengar och Generella villkor).
Bidragsmedel från Allmänna arvsfonden anses inte utgöra statsbidrag enligt betänkandet ”En
arvsfond i takt med tiden” (SOU 2018:79 s. 112 näst sista stycket”.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Nej.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Nej. Allmänna Arvsfonden har som ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär som är
utvecklande och nytänkande och till förmån för barn, personer med funktionsnedsättning och
ungdomar (Allmänna arvsfonden 2017, 7).
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Arbetet med frågor om jämställdhet avser att synliggöra om och på vilket sätt projekten
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utmanar den rådande maktstrukturen i ett intersektionellt perspektiv. Arbetet med
jämställdhet sker på tre nivåer, i kanslifunktionens inre arbete, i den aktiva handläggningen
och i uppföljnings- och utvärderingsarbetet (Allmänna arvsfonden 2016, 43).
Allmänna arvsfonden har prioriterat projekt inom tolv områden regeringen har angivit som
prioriterade i sin skrivelse till riksdagen. I projektfördelningen från 2017 framkommer att 11
av 362 projekt har handlat om att förebygga våld, mobbning och trakasserier och är nummer
åtta av tolv i listan över vilka projekt som har fått mest projektmedel. 5 av 362 projekt har
syftat till att öka jämställdhet och jämlikhet och är nummer nio av tolv på listan (Allmänna
arvsfonden 2017, 23).
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Nej.
Allmänna arvsfonden synliggör könsmaktsordningen i de projekt som beviljas medel genom
att göra en uppföljning av andelen projektledare som är män respektive kvinnor. De följer
även upp de projekt som riktar sig enbart till män respektive kvinnor. Detta görs för att få en
ökad kunskap av vilka frågeställningar som uppmärksammas ur ett genusperspektiv av det
civila samhället. I de projekt som slutredovisades 2017 var 65 procent av projektledarna
kvinnor. Det var inte en stor skillnad gällande vilken typ av organisation eller verksamheter
som kvinnor och män var projektledare för, vilket skiljer sig från studier som visat att
kvinnor oftare är engagerande i projekt som rör omsorg, solidaritet och kultur (Allmänna
arvsfonden 2017, 46).
Allmänna arvsfonden skriver i sin verksamhetsberättelse att de har flera utmaningar i att
säkerställa att deras medel når ut till målgrupperna oavsett socioekonomisk bakgrund, plats,
funktionsnedsättning, sexualitet, etnicitet eller kön (Allmänna arvsfonden 2017, 48).
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Ja. Det finns statistik över om hur många projekt som har handlat om jämställdhet och
könsroller. Man kan få tillgång till vilka aktörer som beviljats bidrag samt summa i allmänna
arvsfondens verksamhetsberättelser (Allmänna arvsfonden 2016).
Referenser
Allmänna arvsfonden. 2016. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse.
https://www.arvsfonden.se/sites/default/files/page_documents/arvsfonden_verksamhetsberat
telse_2016_0.pdf (Hämtad 2018-09-18)
Allmänna arvsfonden. 2017. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse.
https://www.arvsfonden.se/sites/default/files/news_documents/arvsfondens_verksamhetsber
attelse_for_2017_1.pdf (Hämtad 2018-09-18)
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Konstnärsnämnden
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Konstnärsnämndens bidragsverksamhet styrs av följande förordningar. Förordning
(1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer, förordning (1976:528) om bidrag till
konstnärer, förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond, förordning (1983:190)
om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m., förordning (1989:500) om vissa särskilda
insatser på kulturområdet, förordning (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden
och förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur. Konstnärsnämndens
regleringsbrev styr även bidragsverksamheten.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Förordning (2007:1199) med instruktion för konstnärsnämnden innehåller jämställdhet. Inga
av de övriga förordningarna innehåller begreppet jämställdhet. Konstnärsnämndens har i
uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering, se regleringsbrev. Myndigheten ska
redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens
årsredovisning för 2016-2018.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Jämställdhet finns inte med som ett kriterium i utlysningarna av bidrag. Däremot finns
jämställdhet med som en aspekt vi tar hänsyn till vid fördelning av bidrag.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Det är den konstnärliga kvaliteten som avgör. Vi följer något som tidigare
benämndes statistisk jämställdhet. Begreppet statistisk jämställdhet innebär att den ena könet
är representerat eller förfogar över resurser till minst 40 %. Inom vissa kategorier kan de
vara väldigt ojämn könsfördelning bland de som söker. Ett exempel på detta är inom dansen.
Inom dansen har styrelsen beslutat att fördelningen max får vara 70/30 till kvinnornas fördel
(Konstnärsnämnden 2015, 19).
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Inom stipendier och bidrag till enskilda konstnärer är det enskilda konstnärer som söker
projektbidrag. När ansökningarna har handlagts har man som mål att uppnå
statistikjämställdhet mellan könen bland de som beviljas bidrag. Kulturbryggan ger bidrag
till organisationer och har redovisat könsuppdelad statistik sedan 2016 där det har varit en
jämn könsfördelning (Konstnärsnämnden 2017, 15).
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Statistik finns i konstnärsnämndens årsredovisningar. Statistiken tar hänsyn till
könsfördelning. Myndigheten har en omfattande statistik utöver den som redovisas i
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årsredovisningen.
Referenser
Konstnärsnämnden. 2015. Årsredovisning 2015.
http://www.konstnarsnamnden.se/Sve/PDFer/Konstnarsnamnden_Arsredovisning_2015_We
bbversion.pdf (Hämtad 2017-09-12)
Konstnärsnämnden. 2016. Årsredovisning 2016.
http://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Filer/%C3%85rsredovisningar/Konstn%C3%A4rsn%
C3%A4mnden,%20%C3%85R%202016.pdf (Hämtad 2017-09-12)
Konstnärsnämnden. 2017. Konstnärsnämndens årsredovisning 2017.
http://admin.konstnarsnamnden.se/Sve/Filer/%C3%85rsredovisningar/Konstn%C3%A4rn%
C3%A4mnden_Arsredovisning_2017_webb.pdf (Hämtad 2017-09-12).

Konsumentverket
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Förordning (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Nej.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Nej.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Jämställdhetskriterium har ej funnits med i förordningen.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Nej.
Vi har påbörjat ett arbete med att integrera jim-aspekter i vår bidragsgivning. Som ett första
steg ber vi organisationerna redogöra för hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut i
deras styrelse och om de har en jämställdhetsplan. I den verksamhetsplan som
organisationerna lämnar in vid sin bidragsansökan ber vi dem även berätta om och i så fall
hur de tar hänsyn till jämställdhetsaspekter de beaktat för de aktiviteter de söker stöd för. Jim
är dock inte ett kriterium för hur vi fördelar medlen.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats bidrag?
Nej. Konsumentverket för ingen statistik över bidragsgivningen, men samtliga beslut om
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beviljade statsbidrag finns arkiverade/journalförda.

Kriminalvården
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Det är förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom
Kriminalvårdens område som styr statsbidragsgivningen.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2002954-om-statsbidrag-till-vissa_sfs-2002-954
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Styrande förordningen definierar inte jämställdhet som kriterier för bidragsgivningen.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Kriminalvården har i dagsläget inte några skriftliga kriterium för bidragsgivningen utöver
förordningstexten inför utlysning av bidraget. Jämställdhetsperspektivet har dock till viss del
beaktats inför bedömning och beslut av statsbidrag. Kriminalvården försöker värna om att
kvinnor får ta del av verksamheten.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka som beviljats statsbidrag?
Se ovan. Jämställdhetskriterium har ej funnits med i förordningen.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om organisationen har en jämställd
fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller män som
är målgruppen?
Ansökningarna har till vidd del handlagts med hänsyn till kvinnor, män eller alternativ
tillhörighet vad gäller målgruppen klienter.
Har ni statistik över vilka som har beviljats statsbidrag?
Kriminalvården för ingen statistik över bidragsgivningen, men samtliga beslut om beviljade
statsbidrag finns arkiverade/journalförda. Kriminalvården för ingen statistik angående
könsfördelningen i organisationen som beviljats statsbidrag.

Kulturrådet
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Kulturrådet har till uppgift att fördela och följa upp statsbidrag inom kulturpolitikens
område. Vi har ett drygt femtiotal olika bidragsformer och ett femtontal förordningar som
styr dessa. Dessa förordningar är följande:
Förordning (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 20162018.
Förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och
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kulturskoleverksamhet.
Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och
musikområdet.
Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande
insatser.
Förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på
litteraturområdet.
Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan. Förordning
(2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne
Förordning (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet.
Förordning (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder. Förordning
(1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.
Förordning (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Endast Förordning (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden
2016-2018 innehåller en formulering om jämställdhet. Det står: ” 2 § Ändamålet med
statsbidraget är att främja - mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom
kulturverksamheterna” samt ” 4 § Statsbidrag får lämnas till en juridisk person som är
huvudman för projektet och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering”.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Enligt instruktionen (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2012515-med-instruktion-for-statens_sfs-2012-515) ska
myndigheten: ”integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv
samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin
verksamhet,”, vilket innebär att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra bidragsgivningen,
men även övrig främjande verksamhet.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Ja.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Kulturrådets utgångspunkt är att ett jämställt kulturliv bidrar till kvalitet och mångfald då
fler erfarenheter och berättelser presenteras. Arbete för jämställdhet är därför nödvändigt för
att de kulturpolitiska målen ska uppnås. Kulturrådet fick i regleringsbrevet för 2015 i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med
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jämställdhetsintegrering under 2016–2018 (JiM). Kulturrådet har alltid med ett
jämställdhetsperspektiv när vi bedömer bidragsansökningar och ett mål i vår strategi för lika
rättigheter och möjligheter är att könsfördelningen mellan män och kvinnor ska vara jämn,
totalt sett, inom de stöd vi beviljar. Jämställdhet finns med som en aspekt i grunderna för
bedömning (informationen finns med i bidragsutlysningarna). Som ett led i arbetet har vi
bland annat utökat våra ansökningsblanketter till att även omfatta maktperspektiv enligt vår
handlingsplan för JiM. Personer i maktposition kan till exempel vara personer som beslutar
om ett konstnärligt program eller vilka konstnärliga utövare som ska ingå i en aktivitet, till
exempel en curator vid en konstutställning
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Vi har statistik på vår hemsida som visar vilka aktörer som har beviljats bidrag samt summa.
Vi synliggör könsfördelningen i våra bidragsbeslut. Det finns en del könsuppdelad statistik
över beviljade bidrag. Könsfördelningen för ett urval av beviljade bidrag 2017 visar att inget
kön varit representerat med över 60 procent för de flesta bidragsformerna (Kulturrådet 2017,
37-38).
Referenser
Kulturrådet. 2017. Kulturrådets årsredovisning 2017. http://www.emagin.se/paper/2bjx2p1x/paper/1#/paper/2bjx2p1x/38 (Hämtad 2018-09-18).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag till aktörer?
Vi styrs av propositionen 1985/86: 150 bilaga 3.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Nej.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Nej.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Jämställdhetskriterium har inte funnits med.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om organisation har en jämställd
fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller män som
är målgruppen?
Nej.
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Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats bidrag?
Det finns statistik över vilka kommuner som har beviljats statsbidrag samt summa.
Statistiken tar inte hänsyn till någon typ av könsfördelning.

Musikverket
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Musikverket fördelar bidrag utefter förordning (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet.
Musikverket styrs även av förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk.
Har denna förordning inkluderat jämställdhet?
I förordning (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet finns inte begreppet jämställdhet. I
förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk finns formuleringen ” 3 §
Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och
barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.”
Musikverket har vidare ett särskilt uppdrag från regeringen att främja jämställdhet inom
musiklivet. Uppdraget har följande namn: Uppdrag till Statens musikverk om att främja
jämställdhet inom musiklivet 2011-2014.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Jämställdhet är ett av de kulturpolitiska målen och finns med i kriterierna.
:https://musikverket.se/artikel/ansokningskriterier/
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Det är alltid den sammanlagda bedömningen av ett projekt som avgör om ett projekt beviljas
bidrag. Musikverkets konstnärliga råd beslutar om bidragen.
I ansökningsformuläret får den sökande svara på följande frågor:
Totalt antal personer som är med i utförande av projektet?
X Kvinnor
X Män
X Annat
Varav personer som ingår i projektledningsgruppen
X Kvinnor
X Män
X Annat
Varav antal personer med konstnärlig roll i projektet
X Kvinnor
37

X Män
X Annat
Varav antal personer med konstnärlig ledarroll i projektet
X Kvinnor
X Män
X Annat
Musikplattformens kansli handlägger ansökan utifrån de fastställda ansökningskriterierna.
Efter det är det konstnärliga rådet som bedömer ytterligare parametrar som verkshöjd och
kulturpolitiska mål. och som fattar beslut om bidrag. Vid beslut ska jämställdhet mellan
könen säkerställas som en parameter bland andra. Det är sedan den sammanlagda
bedömningen av ansökan som gör om en ansökan beviljas bidrag.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
När man fyller i ansökningsformuläret ska man uppge hur många kvinnor/män/annat som
finns i organisationens olika funktioner, se exempel:
https://musikverket.se/wp-content/uploads/2018/06/ans%C3%B6kningsblankett-20182.pdf
Har ni statistik över vilka projekt som har beviljats bidrag?
På denna länk finns samtliga årsredovisningar från 2011 och framåt, där kan du se
fördelning över kön i bidragsgivningen: https://musikverket.se/artikel/viktiga-dokument/

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Enligt förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade
adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade prövar och utbetalar
MFoF statsbidrag.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Nej.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Nej.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Nej.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
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Nej.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Ja.

Myndigheten för stöd till trossamfund
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Nej.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Sammantaget kan sägas att de bidrag vi fördelar inte uttryckligen inkluderar ökad
jämställdhet utan första hand skall bidra till att ” bidra till att skapa förutsättningar för
samfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av
gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg”. Du kan läsa mer om de förordningar som
styr oss (https://www.myndighetensst.se/om-oss/regelverk.html ) och de bidrag vi fördelar
( https://www.myndighetensst.se/bidrag.html )
Med detta sagt är det också viktigt att poängtera att myndigheten enligt sin instruktion (SFS
2017:104), 2§, skall ”integrera ett jämställdhets-, mångfalds-, och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.”. Om detta går att läsa i
myndighetens årsredovisningar som finns att hämta här: https://www.myndighetensst.se/omoss/material-fran-myndigheten.html
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Jämställdhetskriterium har ej funnits med i förordningen.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Nej.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Det finns statistik över vilka aktörer som har beviljats bidrag, samt summan de har erhållit.
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Varje bidragsform styrs av en egen förordning. Om du läser om våra olika bidrag
här: http://www.mucf.se/bidrag så kan du för varje bidrag klicka dig fram till respektive
förordning som styr detta bidrag.
Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund
Förordning (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella,
transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
Förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av
intolerans
Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar
diskriminering
Förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer
Förordning (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom
lokala resurscenter
Förordning (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar
eller studerar
Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin
(MUCF 2018).
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Ja, de flesta av ovan nämnda förordningar innehåller en formulering om jämställdhet. I
Förordning (2011:1508) står (i 5§) att statsbidrag får lämnas till organisationer som i sin
verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud
mot diskriminering. Samma eller liknande formuleringar finns i alla förordningar som styr
våra bidrag
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
I utlysningarna hänvisar vi till ovan nämnda formulering, och bedömer om föreningarna
uppfyller dessa krav. Det har hänt att föreningar nekats bidrag för att de inte bedömts
respektera demokratins idéer. Men vi har inte haft med något jämtställdhetskriterium utöver
det som står i förordningarna.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Ja, se ovan. Om en organisation till exempel har anlitat föreläsare som uttalat sig
nedvärderande om kvinnor och gjort skillnad på män och kvinnor.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
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Nej.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Ja, vi har statistik på alla projekt som beviljats bidrag inom de olika stödformerna. Vi har
också statistik på hur många män/kvinnor/annan könstillhörighet som har arbetat i respektive
projekt. Dessa uppgifter tar vi dock in när projektet är avslutat så det har alltså ingen
påverkan på huruvida ett projekt beviljas medel eller inte. Statistiken är ett redovisningskrav
från regeringen och finns med i en rapport över vilka effekter projekten gett.
Referenser
MUCF. 2018. Bidrag. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
http://www.mucf.se/bidrag (Hämtad 2018-10-03).

Myndigheten för yrkeshögskolan
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar.
Förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar innehåller formuleringen ”Grundläggande krav 6 § Utbildningen ska utformas i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar
inom utbildningen ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de
mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. Den som verkar inom utbildningen ska
särskilt främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande
behandling.”
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
I ansökan får den sökande beskriva hur de jobbar med jämställdhetsfrågor.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Ja, myndigheten tar hänsyn till jämställdhetsaspekter när vi fördelar statsbidrag. I våra
ansökningsomgångar inom både yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och
tolkutbildningar får anordnare som ansöker om statsbidrag beskriva hur de arbetar med
jämställdhetsfrågor och mångfaldsfrågor. En ansökan stärks om anordnaren kan visa att de
bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete för att rekrytera underrepresenterat kön.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Nej vi tar inte hänsyn till aktörernas organisation, men vi tar däremot hänsyn till om det är
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kvinnor eller män som är målgruppen.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Vad gäller statistik över vilka utbildningar som beviljats statsbidrag hittar ni det på vår
hemsida. Se följande länk: https://www.myh.se/Statistik/

Naturvårdsverket
Naturavdelningen, Naturhänsynsenheten
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Förordningen som styr bidraget är ”Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt”.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Nej.
Det saknas explicita uttryck för hur förordningen tar tillvara på jämställdhet. I vägledningen
till förordningen står det dock att länsstyrelsen (som fattar bidragsbeslutet) bör beakta hur
projekten uppnår jämställdhet, integration, främjande av friluftsliv, tillgänglighetsanpassning
(för funktionshindrade och äldre) m.m. vid bedömning av en ansökan.
Vid projektansökan måste den sökande ange om projektet uppfyller några mål från Agenda
30 vilket innefattar jämställdhet.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Jämställdhet är inte styrande för bedömningen av en ansökan. Bedömning av projekten sker
av länsstyrelserna så det kan inte uteslutas att de haft med detta kriterium. LONA bygger på
lokalt engagemang, d.v.s. söktryck beror på hur bra lokala föreningar/aktörer och kommuner
arbetar med att integrera jämställdhet i naturvårdsarbetet.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Jämställdhetskriterium har inte funnits med i förordningen.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Det saknas information från länsstyrelserna.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Det är kommuner som är huvudmän för LONA-projekt. Det finns dock lokala aktörer som
sökt projekt via kommunen. I år är det totalt 94 åtgärder* som angivit att de uppfyller
hållbarhetsmålet för jämställdhet i ansökan. I år är det även 551 åtgärder som drivs av ideella
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föreningar eller kommun och förening i samverkan. Eftersom ansökningssystemet (LONAregistret) är under ständig utveckling så saknas uppgifter av tillkommande parametrar för
tidigare år. Hållbarhetsmålen 2030 inkluderades in LONA-registret 2018.
*en åtgärd är en del av ett projekt. De flesta projekt består av en eller flera åtgärder.

Naturvårdsverket
Enheten Miljöbidrag
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Förordning (2017:1317 & 2017:1318)
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Förordningarna innehåller ingen formulering angående jämställdhet.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Nej. Cyklande i sig tör väl å andra sidan kunna anses som en tämligen könsneutral företeelse
och såvitt känt finns det inga könsbegränsande faktorer utifrån själva ansökningsförfarande
eller förutsättningarna för bidrag.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
De ”aktörer” som beviljas bidrag är; i Sverige folkbokförda privatpersoner och jag bedömer
att kriterierna för beviljande av bidrag som könsneutrala.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Det har som sagt inte handlat om organisationer utan om enskilda privatpersoner.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Ja. Statistiken tar hänsyn till könsfördelning.

Naturvårdsverket
Klimatavdelningen, Klimatklivsenheten
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Förordningarna innehåller ingen formulering angående jämställdhet.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Nej.
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Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Jämställdhet har inte funnits med i förordningen.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Nej.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Ja. Statistiken tar hänsyn till könsfördelning i sysselsättningseffekter.

Partibidragsnämnden
Vilka lagar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Nämnden har till uppgift att pröva frågor om stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till
politiska partier och lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer.
Har dessa lagar inkluderat jämställdhet?
Ingen av lagarna inkluderar formuleringen ”jämställdhet”.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Vid beviljandet av stöd är inte jämställdhetsfrågan ett kriterium eller ett krav för att få stöd.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka projekt som beviljats bidrag?
Se svar på fråga ovan.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om projektets organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen i projektet?
Nej.
Har ni statistik över vi hur statsbidrag har fördelats?
Ja, men statistiken tar inte hänsyn till könsfördelning.

Riksantikvarieämbetet
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Riksantikvarieämbetet fördelar fyra olika bidrag som styrs av följande förordningar.
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Förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete, förordning (2003:248) om bidrag
till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT, förordning (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer och förordningen (2014:108) om statsbidrag till
ideella organisationer inom kulturmiljöområdet.
Dessutom fördelar vi bidrag till forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. För
detta finns ingen förordning utan vi utgår ifrån regleringsbrevet och det forskningsprogram
som vi själva tagit fram på myndigheten (se https://www.raa.se/2018/05/dags-att-sokabidrag-for-forskning-och-utveckling/).
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Förordningarna om statsbidrag till kulturarvsarbete respektive statsbidrag till ideella
organisationer inom kulturmiljöområdet innehåller allmänna formuleringar om att ”En ideell
organisation som får bidrag ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering.” (de exakta formuleringarna skiljer sig lite åt i
respektive förordning).
OBS att kraven på jämställdhet enbart handlar om att organisationerna
ska respektera jämställdhet. Det finns alltså inget i förordningen som säger att vi ska främja
projekt som handlar om jämställdhet.
Bidragen till kulturarvs-IT respektive förvaltning av värdefulla kulturmiljöer fördelar
Riksantikvarieämbetet till andra offentliga institutioner. De här förordningarna innehåller
inga formuleringar om jämställdhet.
I forskningsprogrammet finns formuleringar om jämlikhet men inget om jämställdhet.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Ja. Se t.ex. https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-tillkulturarvsarbete/:
”När vi bedömer ansökningarna ser vi till hur väl projektet uppfyller syftet med
förordningen. Resultatet av projektet ska därutöver vara relevant för kulturarvsarbetet i stort.
Vi tittar även på ansökningarna utifrån jämställdhets-, mångfalds-, funktionshinders- och
barn- och ungdomsperspektiv. Dessa perspektiv används både för att bedöma projektet i sig
och för organisationens verksamhet i övrigt.”. Det är en sammanvägd bedömning som avgör
vem som beviljas bidrag, där jämställdhet inte är ett absolut krav.
Detta följs upp i myndighetens årsredovisning.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Ja. Vi har inte fått några indikationer på att de organisationer som har sökt bidrag hos oss på
något sätt skulle bryta mot jämställdhetsprincipen. Om det skulle visa sig att organisationen
bryter mot att respektera jämställdhet skulle det vara en grund till avslag för bidrag.
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Våra bidrag betalas ut i mån av tillgång på medel. Vi har betydligt fler sökande än vad
medlen räcker till och prioriterar därför bland ansökningarna. Om den sökande arbetar aktivt
med jämställdhet kan det göra att vi prioriterar deras ansökan.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Nej. Däremot har vi försökt att prioritera underrepresenterade områden, t.ex. projekt som
uppmärksammar kvinnors historia.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Ja, vi har statistik över vilka typer av projekt som har beviljats bidrag, men vi har ingen
jämställdhetsstatistik som tar hänsyn till könsfördelning. Det ingår i vårt uppdrag som statlig
myndighet (enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) att redovisa den
individbaserade statistik vi samlar uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot
detta. Vi tillämpar det här i andra delar av verksamheten, men när det gäller bidragsgivning
har myndigheten gjort bedömningen att det inte lämpligt med hänsyn till GDPRförordningen. Till saken hör att vi inte har särskilt mycket individbaserad statistik. Utifrån
vårt uppdrag kan vi knappast begära in omfattande individbaserad statistik – t.ex. om
arbetspositioner – från de som söker bidrag (det skulle inte heller vara förenligt med GDPR).

Riksarkivet
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Det är Riksarkivets instruktion (2009:1593), förordningen(2007:1368) om statsbidrag till
enskilda arkiv och det årliga regleringsbrevet där summan vi får använda anges.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Ja, instruktionen men inte direkt i samband med vår bidragsgivning.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Nej.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Nej.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Arkivprojekt där kvinnor och deras verksamheter har lyfts fram har det setts som positivt.
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Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Nej.

Riksidrottsförbundet
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Förordning (1999:1177) om statsbidrag till
idrottsverksamhet, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-19991177-om-statsbidrag-till_sfs-1999-1177
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Ett av syftena med statsbidraget är att ”ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män lika
förutsättningar att delta i idrottsverksamhet”. Förordningen innehåller även formuleringen ”
5 § I enlighet med de syften som anges i 4 § får statsbidrag lämnas enligt denna förordning
för att … 2. utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet utifrån ett
barnrättsperspektiv och i idrottsverksamhet i övrigt så att verksamheten främjar en god etik,
ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration”.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
I vissa projektbidrag har jämställdhet funnits med som ett kriterium. Vi har även fördelat
projektbidrag till förbund som önskat jobba med jämställdhetsfrågan, d v s haft jämställhet
som sökbart område.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Ja.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Det senare.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Det finns statistik över vilken aktör som fått bidrag samt summan. Statistiken tar inte hänsyn
till könsfördelning. Däremot samlar vi in uppgifter om kön på en rad olika områden
avseende våra medlemsförbund.

Skolverket
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Förordning (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office
Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
Förordning (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet
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Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan
och fritidshemmet
Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan,
fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa
Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och
motsvarande
Gymnasieförordning (2010:2039)
Förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan
Förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte
är
folkbokförda i Sverige
Förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande
utbildning inom introduktionsprogram
Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning
Förordning (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen
Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare
Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds
Förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i
yrkesämnen
Förordning (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller
svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan
tillstånd
Förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov
Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför
ordinarie undervisningstid
Förordning (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för
lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden
Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och
regionala
stödfunktioner för yrkesutbildning
Förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag
för
sådan utbildning
Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling
Förordning (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande
skolformer samt viss annan utbildning
Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd
Förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller
annat arbete
Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för
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utlandssvenska elever
Förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik
Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier
Förordning (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för
samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända
Förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek
Förordning (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det
gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser
Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som
andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram
Förordning (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa
huvudmän
Förordning (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan
Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum
Förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern
bedömning och medbedömning
Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
Förordning 2018:149 om statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning
Förordning (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor
Förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer
inom
det civila samhället
Förordning om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna
(Skolverket 2018).
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan innehåller formuleringen
” 2 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till organisationer som … 3. i sin
verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot
diskriminering,”
Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför
ordinarie undervisningstid innehåller formuleringen ” 5 § Statsbidrag enligt denna
förordning får även lämnas till en ideell förening som arbetar med att ge hjälp med läxor
eller annat … 3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet,
förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter,”.
Förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer
inom
det civila samhället innehåller formuleringen ” 6 § Statsbidrag får också lämnas till
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organisationer som i sin verksamhet bidrar till att främja mänskliga rättigheter och värna …
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot
diskriminering,”.

Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
För rätt till statsbidrag för entreprenörskap i skolan är ett grundkriterium för
organisationerna som söker att man ”i sin verksamhet respekterar demokratins idéer,
inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering” (§2, punkt 3 i Förordning 2011:192).
Skolverket hämtar in stadgar för att säkerställa att detta upprätthålls. Utöver det får
Skolverket lämna statsbidrag till sådana organisationer som syftar till att inom skolväsendet
främja flickors och unga kvinnors entreprenörskap (§3, punkt 4 i Förordning 2011:192). Det
senare är dock inget krav – det är ett av fyra kriterier som organisationerna som söker
bidraget kan uppfylla för att ha rätt till statsbidrag. Organisationerna anger själva i
statsbidragsansökan om det är ett av verksamhetens syften inom skolväsendet.
I förordningen för statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum är jämställdhet inte ett
grundkriterium för rätt till statsbidrag, däremot ska Skolverket ta hänsyn till om ett centrum i
sin verksamhet anlägger genusperspektiv (§5 i Förordning 1997:153). Det är ett av flera
kriterier som bedöms kvalitativt och beaktas vid fördelningen av statsbidraget. Utöver att
frågan tas upp med respektive teknik- och naturvetenskapscentrum vid verksamhetsbesök
som genomförs vartannat år beskriver respektive sökande denna punkt i sin ansökan om
statsbidrag.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Ja, delvis.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Varken i statsbidrag för entreprenörskap i skolan eller till teknik- och
naturvetenskapscentrum har Skolverket satt upp exakta gränser för om organisationen eller
projektet har jämställd fördelning av kvinnor och män alternativt om det är kvinnor eller
män som är målgruppen i projektet. Däremot har det varit en av flera faktorer som har
påverkat vilka projekt som beviljats bidrag.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Vi har statistik om vilka sökande som beviljats bidrag år för år, men tyvärr har vi ingen
statistik över vilka projekt eller organisationer som har beviljats statsbidrag med hänsyn till
just jämställdhet.
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Socialstyrelsen
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Socialstyrelsen fördelar endast statsbidrag i form av verksamhets- och organisationsbidrag.
Statsbidragen regleras genom själva regeringsuppdraget eller i form av förordning. På
Socialstyrelsens webbplats för statsbidrag finns alla statsbidrag samlade och länkar till de
direktiv, däribland förordningar, som reglerar respektive statsbidrag. De förordningar som
reglerar statsbidragen är följande;
Organisationer
Förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och
hjälper någon närstående. Förordningen (2000:7) om statsbidrag till
handikapporganisationer.
Förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området
m.m. Förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Förordning
(2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska
funktionsnedsättningar. Förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer
som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Förordning (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Förordning (2012:316)
om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet.
Kommuner
Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med
personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Förordning (SFS 2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka
kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.
Landsting
Förordning (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.
Förordning (2014:299) om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning
för elektronisk kommunikation .

Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Förordningar inkluderar vanligtvis kriteriet jämställdhet genom skrivningen att statsbidrag
får lämnas till en organisation som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering. De förordningar som innehåller en sådan
formulering är förordning (2011:1062), förordning (2011:1151), förordning (2015:454),
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förordning (2015:553) och förordning (2012:316).
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Socialstyrelsen fick i 2015 års regleringsbrev uppdrag att ta fram en plan för hur
myndigheten skulle utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering för att nå de
jämställdhetspolitiska målen. Detta omfattar naturligtvis också myndighetens uppdrag med
att hantera och fördela statsbidrag.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Med hänvisning till föregående svar så är jämställdhetskriteriet ett krav att ta hänsyn till i
bedömningsarbetet i de olika statsbidragen.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Ja.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Det finns statistik över hur statsbidrag har fördelats. Dock finns det ingen specifik statistik
som tar hänsyn till andel män och kvinnor i organisationen eller målgruppen. Någon sådan
specifik statistik finns inte eftersom det inte ligger i myndighetens uppdrag att tillhandahålla
en sådan statistik. Myndighetens uppdrag är att hänsyn skall tas till frågan i hanteringen av
statsbidrag.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Förordning (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet. Förordning
(2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd. Förordning (1997:1158) om
statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar. Förordning (2007:1345) om
statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Nej.
Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Vi har inget jämställdhetskriterium i något av bidragens förordningar eller att det finns som
ett villkor för bidrag. Men inom anslaget Särskilda insatser i skolan fördelar vi ett bidrag till
utvecklingsprojekt som ska syfta till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika
pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning och i den utlysningen
under 2018 har vi skrivit följande:
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Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) vet vi, utifrån såväl kunskap och
erfarenheter som tillgänglig statistik, att pojkar generellt får mer specialpedagogiskt stöd än
flickor, samt att vårt råd- och stödarbete i stor utsträckning riktas mot pojkar. Vi vet också
att såväl forskning som utredningar visar att flickor med funktionsnedsättning hanteras
annorlunda än pojkar, då deras svårigheter inte identifieras i lika hög utsträckning och både
tolkas och bemöts annorlunda. I vår strävan efter att skapa förutsättningar för en trygg och
tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever med funktionsnedsättning, kommer vi särskilt
beakta sådana utvecklingsprojekt som vill utveckla arbetssätt och metoder för att möta
flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Det finns inte något jämställdhetskriterium i förordningarna.

Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Nej.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Vi har bland annat uppgifter om vilka huvudmän som beviljats bidrag och tagit emot bidrag.
Vi har sällan information om könsfördelningen inom de som genomför
utvecklingsprojekten. Men vi har i regel statistik (könsfördelningen) för de barn och eller
som omfattas av bidraget.

Svenskt Friluftsliv
Vilka förordningar har ni styrts av när ni fördelat statsbidrag?
Svenskt Friluftsliv har till uppgift att fördela statsbidrag till friluftslivets organisationer efter
beslut i riksdagen. Friluftsorganisationer kan ansöka om organisations- och/eller
verksamhetsbidrag. Vi styrs av Förordning (SFS 2010:2008) om statsbidrag till
friluftsorganisationer. Syftet med statsbidrag enligt vår gällande förordning är att stödja att
människor organiserar sig för vistelse i naturen och utövande av friluftsliv med
allemansrätten som grund samt att ge alla människor möjlighet att genom friluftsliv få
naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om naturen och
miljön.
Har dessa förordningar inkluderat jämställdhet?
Förordning (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer innehåller
formuleringen ” 4 § Bidrag får ges endast till en organisation som … 5. i sin verksamhet
respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”.
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Har jämställdhet funnits med som ett kriterium i era utlysningar?
Nytt från i år är att vi vill veta andel kvinnor respektive män av medlemsantalet vid
ansökningar (ansökningsblankett Sammanställning); https://svensktfriluftsliv.se/ansoka-ombidrag/.
För kännedom så finns det en
instruktion, https://svensktfriluftsliv.se/fordelningskommitten/ , som styrelsen för Svenskt
Friluftsliv gett till vår fördelningskommitté, där det b l a står;
Punkt 4; När kommittén bedömer ansökningarna skall ansökningar som strävar mot att
uppfylla de 10 friluftspolitiska målen samt satsningar på barn och ungdomar i friluftslivet
prioriteras. Detta tydliggörs i regeringens budgetproposition för 2017 där följande områden
prioriteras: stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar
och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk
aktivitet, mångfald och integration.
Inför fördelningen i år tillkom punkt 5; Regeringen menar i budgetpropositionen att
könsuppdelad statistik kommer att efterfrågas i kommande redovisningar. Kommittén skall
därför, vid bedömning av ansökningar, beakta frågan om könsfördelning.
Om jämställdhetskriterium har funnits i förordningen, har det påverkat
handläggningen med vilka aktörer som beviljats bidrag?
Nej.
Har ansökningarna handlagts med hänsyn till om aktörens organisation har en
jämställd fördelning av kvinnor och män eller med hänsyn till om det är kvinnor eller
män som är målgruppen?
Nej.
Har ni statistik över vilka aktörer som har beviljats statsbidrag?
Statistik över vilka aktörer som beviljats bidrag samt summa finns. Statistiken tar inte
hänsyn till könsfördelning.
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