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Sveriges Kvinnolobby verkar för kvinnors fulla mänskliga 
rättigheter och ett jämställt samhälle. Vi arbetar för att 
integrera ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv i alla politiska, 
ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt och nationellt 
som europeiskt och internationellt. Vårt arbete vilar på feministisk 
grund och utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing 
Platform for Action (BPfA).

Vi är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige och har 
idag 47 medlemsorganisationer. Här är en sammanfattning av vår 
verksamhet under 2019. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSENS DISPOSITION 

Verksamheten är indelad i fem målområden som alla motsvarar 
ett kapitel i verksamhetsberättelsen. Målområdena är 1. 
Feminismens framtid coh kvinnorörelsens organisering, 2. 
Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter, 3. 
Kvinnors makt och inflytande, 4. Feministisk ekonomi och kvinnors 
betalda och obetalda arbete, samt 5. Mäns våld mot flickor och 
kvinnor. Vi inleder varje målområde med en sammanställning 
och en uppföljning av målen från verksamhetsplanen. I 
verksamhetsberättelsens sista kapitel behandlas vårt 
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2019
 i KORTHET

MAJ
Stor jämställdhetsguide inför EU-valet! Sveriges Kvinnolobby granskar 
alla partiers valmanifest, kandidatlistor och intervjuar de kvinnliga 
toppkandidaterna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Läs mer på sidan 
30.

JULI
Upprop för bättre sex- och samlevnadsundervisning! Under årets 
politikervecka i Almedalen startar Sveriges Kvinnolobby ett upprop 
för att Skolverket ska inkludera porrkritik, hedersförtryck och ett 
maktperspektiv på samtycke i läroplanen för sex- och samlevnads-
undervisningen. Många ställer sig bakom uppropet. Läs mer på sidan 
48. 

MARS
Den 11-22 mars arrangeras den 63:e kvinnokommissionen i New York. 
Årets tema är sociala skyddssystem, tillgång till offentlig service och 
hållbar infrastruktur för jämställdhet. Sveriges Kvinnolobby arrangerar 
bland annat ett seminarium om hur jämställdhetsarbete kan motverka 
segregation. Läs mer på sidan 50

APRIL
Makt, sex och skolan - Konferens för elevhälsan. Den 10 maj 
arrangerar Sveriges Kvinnolobby och Unizon en konferens med 200 
deltagare för att stärka skolans arbete mot sexuella trakasserier. En 
av föreläsarna är den amerikanske medieprofessorn Robert Jensen. 
Läs mer på sidan 49.

OKTOBER
Dags för en modern och jämställd föräldraförsäkring! 
Sveriges Kvinnolobby lanserar en jämförande rapport över hur 
föräldraförsäkringssystemet ser ut i de nordiska länderna. Den visar att 
flera nordiska länder tar stora steg för att jämställdhetssäkra uttaget av 
föräldradagar - och Sverige är på väg att halka efter. Läs mer på sidan 
40.

JANUARI
Sveriges största jämställdhetskonferens 
kommer till Luleå Nästan 1000 deltagare 
kom till Forum Jämställdhet för att lära sig 
om jämställdhetsintegrering.
Läs mer på sidan 20.

FEBRUARI
Kvinnor jobbar gratis 54 minuter om dagen. Den 13 februari samlas 
representanter från rörelsen Lön hela dagen på Sergels torg för att 
offentliggöra att lönegapet mellan kvinnor och män har minskat till 
11,3 procent, översatt till tid betyder det att kvinnor arbetar gratis 
från 16.06 varje dag, räknat på en arbetsdag från 08.00 till 17.00. Läs 
mer på sidan 39.

SEPTEMBER
Bokmässan har jämställdhet som tema och Sveriges Kvinnolobby 
är på plats. Flera tusen affischer mot sexuella trakasserier delas 
ut till skolpersonal och elever. Flera av Sveriges Kvinnolobbys 
medlemsorganisationer medverkar och står i montern. 
Arbetsmarknadsexpert Jenny Andersson deltar i seminariet Lön 
efter kön som handlar om hur lönegapet kan överbryggas.

AUGUSTI
Gudie för elevhälsan mot sexuella trakasserier. Sveriges Kvinnolobbys 
handledning för hur elevhälsoteamet kan arbeta mot sexuella 
trakasserier tar slut hos leverantören samma vecka som den lanseras. 
Guiden innehåller vägledning för kritiska samtal om porr, diskussioner 
om makt och samtycke och arbete mot hedersförtryck. Läs mer på 
sidan 49.

NOVEMBER
Reklamombudsmannen fäller CAIA Cosmetics för sexistisk reklam. 
Efter anmälan från Sveriges Kvinnolobbys initiativ Reklamera 
bedömer RO att ”reklamen framställer kvinnan på ett sätt som är 
nedvärderande för kvinnor i allmänhet”. Fällningen genererar stor 
medial uppmärksamhet för Reklamera. Läs mer på sidan 47.

JUNI
Ny rapport visar: Jämställdhet motverkar 
segregation. Sveriges Kvinnolobby överlämnar sin kartläggning över 
utrikes födda kvinnors situation och livsvillkor till jämställdhetsminister 
Åsa Lindhagen på Järvaveckan. Läs mer på sidan 25.

AI-manifest: Makten över framtiden. I samband med hundraårsjubiléet 
av kvinnors rösträtt lanserar Sveriges Kvinnolobby ett manifest för en 
jämställd AI-utveckling. Läs mer på sidan 33.
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 ”På kvinnors och flickors uppdrag
Kvinnor tjänar i genomsnitt 11 procent 
mindre än män. Skillnaden mellan kvin-
nor och mäns pensioner uppgår till 30 
procent. Kvinnor är sjukskrivna i nästan 
dubbelt så hög utsträckning som män. 
22 500 sexualbrott anmäldes under 
2018 och 22 kvinnor dödades av en man 
samma år. 

Den gemensamma nämnaren är kön. 
Kvinnor tjänar mindre för att vi är kvin-
nor. Det som kvinnor gör värderas lägre 
på hela arbetsmarknaden. De verksam-
heter som kvinnor arbetar i har sämre 
arbetstider och villkor, vilket påverkar vår 
hälsa. Men framförallt mår kvinnor säm-
re för att vi utanför vårt betalda arbete 
bär ett större ansvar för hem och familj. 
Dessutom utsätts kvinnor på privata och 
offentliga arenor för mäns våld – den yt-

tersta konsekvensen av det ojämställda 
samhället. 

Med detta sagt är Sverige ett av världens 
minst ojämställda länder. Både USA och 
Kanada har upplevt terrorbrott rikta-
de mot kvinnor, det vill säga män som i 
blindo dödar kvinnor omkring sig. I flera 
sydamerikanska länder finns brottsrubri-
ceringen femicide för att fånga landets 
alla kvinnomord. I Kina fortsätter familjer 
att abortera flickfoster trots att enbarns-
politiken sedan länge är avskaffad. 

Kvinnors underordning skär genom hela 
samhället och är lika tydlig nu som tidi-
gare i historien. Att bryta denna under-
ordning är kvinnorörelsens gemensamma 
mål. Sveriges Kvinnolobby arbetar, till-
sammans med våra medlemsorganisa-

tioner, för kvinnors och flickors frigörelse 
och för att kvinnor och flickor ska få 
möjlighet att leva bättre liv. 

Ibland är det viktigt att påminna sig om 
vad och vem man arbetar för. Det har vi 
gjort under 2019. När andra krafter mot-
arbetar jämställdhet, försöker osynlig-
göra kvinnor och ifrågasätter vad kön är 
och om det är en relevant grund för or-
ganisering har vi försvarat, förklarat och 
stått emot. 

Vi har envist uppvaktat den nya regering-
en och synat januariavtalet som träffats 
mellan samarbetspartierna. När regering-
en presenterade en budget som ökade 
den ekonomiska ojämställdheten slog vi 
näven i bordet. 

Den 30-31 januari samlade vi 1000 po-
litiker, chefer och tjänstepersoner från 
offentlig sektor i Luleå för vår årliga kon-
ferens Forum Jämställdhet. Tillsammans 
mobiliserar vi dem i den fortsatta strävan 
mot ett jämställt samhälle.

Vårt arbete för jämställda löner fortsät-
ter, 2019 firade nätverket Lön hela dagen 
att löneskillnaden mellan kvinnor och 
män minskat med 4 minuter. Att indivi-
dualisera föräldraförsäkringen är nyckel 

för att helt sluta gapet. Under året har vi 
presenterat en rapport som jämför nord-
iska system för föräldraförsäkring. 

I arbetet mot mäns och pojkars våld har 
vi särskilt fokuserat på skolan. Under en 
heldag fick 200 personer från elevhälsan 
kunskap om pornografi, hedersrelaterat 
våld och förtryck och sexuella trakasse-
rier inom projektet Makt, sex och skolan. 
Vi har också kritiserat Skolverkets läro-
plansändringar för sex- och samlevnads-
undervisningen. Som ett svar kommer vi 
under 2020 lansera en egen handledning 
till lärare. 

Krafter som vill avkriminalisera sexindu-
strin växer sig allt starkare, både i världen 
och hemma i Sverige. Under 2019 har vi 
gång på gång mött patriarkala argument 
om att prostitution är ett arbete. Vårt 
svar är att oförtrutet bevaka, försvara 
och sprida kunskap om sexköpslagen. 

2019 var också ett valår. Inför valet till 
Europaparlamentet arbetade vi tillsam-
mans med EWL (European Women’s 
Lobby) med att lyfta jämställdhetsfrågor 
och analysera partiernas löften. Vi gläds 
åt att kommissionen för första gången 
till hälften består av kvinnor och leds av 
en kvinna.

Det gånga året har arbetet för jämställd-
het och kvinnors och flickors rättigheter 
mött motstånd, men också tagit några 
steg framåt. Sveriges Kvinnolobbys verk-
samhet och insats för att fortsatt hävda 
kvinnoperspektivet i alla sammanhang vi 
verkar i består. 

Anna Giotas Sandquist, ordförande
Clara Berglund, generalsekreterare
Malpuri Groth, tf verksamhetschef

Kvinnors underordning skär 
genom hela samhället och 
är lika tydlig nu som tidiga-
re i historien. Att bryta den-
na underordning är kvin-
norörelsens gemensamma 
mål. 
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1. FEMINISMENS FRAMTID 
OCH KVINNORÖRELSENS 
ORGANISERING
Sveriges Kvinnolobby är den svenska kvin-
norörelsens paraplyorganisation. Att verka 
för att kvinnors organisationer ska få bättre 
förutsättningar att bedriva sina verksamheter 
är vårt viktigaste uppdrag. Under 2019 har vi 
uppvaktat jämställdhetsminister Åsa Lindha-
gen med krav om att det statliga bidraget till 
kvinnors organisationer ska öka. 

Vi har fortsatt arbetet med att etablera Forum 
Jämställdhet AB, ett helägt aktiebolag som 
genomför vår årliga konferens med samma 
namn och som erbjuder utbildningar inom 
jämställdhetsintegrering. Intäkterna från 
bolaget är viktiga för att minska vår ekono-
miska sårbarhet och öka vårt oberoende. 

Vi gläds åt att två nya medlemsorganisationer 
har anslutit sig till Sveriges Kvinnolobby under 
året. Operation 1325 som arbetar för kvinnors 
fred och säkerhet och den turkisksvenska 
kvinnorättsorganisationen Hand in Hand for 
Women för med sig nya kunskaper, erfaren-
heter och perspektiv till vår rörelse. 

Att påminna om att kvinnor och flickor un-
derordnas på grund av kön och skapa samling 
kring arbetet för att bryta denna underord-
ning har varit ett viktigt tema under året och 
lyftes bland annat under höstens ordföran-
demöte.  Tillsammans med viktiga principi-
ella frågor om prostitution, pornografi och 

surrogatmödraskap har ett förnyat fokus på 
kön också varit ett återkommande tema i vår 
kommunikation gentemot tjejer och unga 
kvinnor. Genom sociala medier har vi nått 
många unga feminister. I samband med Flick-
adagen startade vi ett upprop för bättre vård 
för vestibulit som väckte stort engagemang. 
 
Tillsammans med våra medlemsorganisatio-
ner har vi arbetat för att flytta fram positio-
nerna i flera viktiga frågor. Vi har arrangerat ett 
runda bordssamtal i riksdagen om kvinnors 
företagande tillsammans med Winnet. Inom 
nätverket för Bred feministisk plattform har 
vi samarbetat med Varken hora eller kuvad 
och flera andra organisationer kring frågor om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Under FN:s 
Kvinnokommission i New York genomförde vi 
ett parallellt event om segregation och jäm-
ställdhet med stöd från bland annat Svenska 
kvinnors vänsterförbund och RIFFI. På Miljö-
partiets kongress arrangerade vi ett seminari-
um om surrogatmödraskap tillsammans med 
Gröna Kvinnor. Vi har också lyft behovet av en 
mer jämställd föräldraförsäkring tillsammans 
med Fredrika Bremer Förbundet. Samtidigt 
fortsätter vi att samordna nätverk av med-
lemsorganisationer, bland annat kopplade till 
arbetet med Kvinnkommissionen och Kvin-
nokonventionen, men även i sakfrågor så som 
surrogatmödraskap. 

1. FEMINISMENS FRAMTID OCH KVINNORÖRELSENS ORGANISERING

ORDFÖRANDEMÖTET - EN VIKTIG MÖTES-
PLATS FÖR KVINNORÖRELSEN
Den 14 oktober bjöd Sveriges Kvinnolobby in alla sina medlemsorganisationer till 
ett stormöte. På mötet föreläste Gertrud Åström och Lena Johansson om hur hur 
könsuppdelad statistik hänger ihop med könsmaktsordningen. Läs mer på sidan 12.
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TVÅ AV FYRA MÅL HAR UPPNÅTTS

☑ Minst en medlemsorganisation som 
samlar kvinnor som idag inte är represente-
rade i medlemskåren ska rekryteras.

⚠ Minst 40 procent av Sveriges Kvinno-
lobbys kostnader ska bäras av egna intäk-
ter.

☑ Minst fem aktiviteter ska arrangeras  
tillsammans med eller för medlemsorgani-
sationer.

⚠  Antalet följare på Instagram ska öka till 
minst 10 000.

KOMMENTARER

Vi välkomnar kvinnofredsrörelsens paraply 
Operation 1325 och den turkisksvenskakvin-
noorganisationen Hand in Hand for Women 
som nya medlemmar!

38 procent av årets kostnader har finansie-
rats med egna medel, framförallt genom 
intäkter från Forum Jämställdhet som blev 
fullbokat 2019.

Under året har vi bland annat arrangerat 
aktiviteter tillsammans med Winnet, Varken 
hora eller kuvad, Gröna Kvinnor, Unizon och 
Fredrika Bremer Förbundet.

Vår följarbas har ökat med cirka 3500 följare 
till nästan 10 000 följare.

MEDLEMSORGANISATION I FOKUS 

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN

Vad gör Operation 1325? 
Operation 1325 jobbar för kvinnors rättighe-
ter inom fred- och säkerhetsfrågor. Vi baserar 
vårt arbete på FN:s agenda för kvinnor, fred 
och säkerhet, som idag består av tio resolu-
tioner beslutade om av FN:s säkerhetsråd. 
Operation 1325 är en paraplyorganisation 
bestående av sju kvinnoorganisationer. 

Berätta om en höjdpunkt från 2019!
Årets höjdpunkt inträffade så sent som den 
10 december, då vi överlämnade 679 namn-
underskrifter till utrikesminister Ann Linde. De 
som skrivit på vill alla uppmärksamma kvin-
nors rätt att delta i Jemens fredsprocess. Att 
skapa opinion för fred i Jemen är svårt och vi 
är därför så tacksamma och stolta över det 
engagemang vi lyckades skapa. 

Vi vill också lyfta upp de unga tjejer som en-
gagerar sig i vårt projekt Diabella. Tjejer med 
olika bakgrund, alla med en stark feministisk 
övertygelse och tydligt engagemang för fred, 
möts och diskuterar de utmaningar de möter 
för att få bli inkluderade i samhället. Tillsam-
mans blir de, genom vårt projekt, Fredsinflu-
encers och verkar för fred i sina närområden.

Vad är den viktigaste frågan för kvinnorörel-
sen just nu? 
Eftersom det är ”superår” med resolution 
1325 som firar 20 år och Beijing-plattformen 
som firar 25 år, och dessutom hela FN-syste-
met som firar 75 år, så får Operation 1325:s 
svar bli att respektera internationella institu-
tioner och avtal, som Beijing-plattformen och 
resolution 1325 för att garantera kvinnor fred 
och säkerhet. 

OPERATION 1325
Ordförande Ann Stödberg och kanslichef Annika Schabbauer lämnar över namnunderskrifter för kvinnors rätt att 
delta i fredsprocessen i Jemen till utrikesminister Ann Linde

Sveriges Kvinnolobby ska vara en stark, självständig och 
bred rörelse som kännetecknas av delaktighet och speglar 
sammansättningen av kvinnor i samhället.
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SÅ VERKAR VI FÖR ATT STÄRKA 
MEDLEMSORGANISATIONERNAS INFLYTANDE
Sveriges Kvinnolobby jobbar aktivt 
med att stärka våra medlemsorgani-
sationers inflytande genom att bjuda 
in till olika former av samarbete i den 
löpande verksamheten. Exempelvis 
genom att bjuda in till gemensamma 
seminarier och evenemang eller skriva 
under debattartiklar och upprop till-
sammans. Vi försöker även lyfta våra 
medlemsorganisationers förslag och 
aktiviteter i våra kommunikationska-
naler. Vi samordnar också flera olika 
nätverk och arbetsgrupper där med-
lemsorganisationer och andra fristå-
ende aktörer ingår. Medlemsorganisa-
tioner är välkomna att ansluta sig till 
våra olika arbetsgrupper och nätverk 
efter intresse. 

Årsmöte 23 mars 
Årsmötet 2019 hölls den 24 mars och 
hade fokus på hedersrelaterat våld 
och förtryck. Innan mötet fick en av 
våra medlemsorganisationer, Varken 
Hora eller Kuvads, medlem dela med 
sig av sin berättelse om att leva i och 
under hedersförtryck. Årsmötet antog 
ett uttalande med krav på att mot-
verka och förebygga hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Ordförandemöte 14 oktober 
Den 12 oktober bjöd Sveriges Kvinno-
lobby in alla medlemsorganisationer 
till höstens ordförandemöte. Mötet 
inleddes med att Gertrud Åström, 
senior jämställdhetsexpert , och Lena 
Johansson, statistiker, fick ge en his-
torisk tillbakablick om vikten av att 
jobba med kvinnor s rättigheter och 

jämställdhet men också om könsupp-
delad statistik som verktyg och vilka 
utmaningar som arbetet möter idag. 
Under mötet fick deltagarna informa-
tion om den pågående verksamheten 
och möjlighet att komma med idéer 
och förslag inför nästa års verksam-
hetsplan. Ordförandemötet är ett 
viktigt led i styrelsens arbete med att 
fördjupa och stärka demokratin och 
delaktigheten i organisationen där 
medlemsorganisationerna får möj-
lighet att sätta grunden för verksam-
hetsplanen.  

Nya medlemsorganisationer
Under 2019 har två medlemsorgani-
sationer lämnat Sveriges Kvinnolobby, 
Allt är möjligt har avslutat sin verk-
samhet och Maktsalongen har be-
slutat att inte längre ingå som med-
lemmar. Under året kan vi samtidigt 
välkomna Operation 1325 och den 
turkisksvenska kvinnoorganisationen 
Hand in Hand for Women till paraply-
et. 

MEDLEMSORGANISATIONER 2019
• 
• 1,6 & 2.6 miljonerklubben
• Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige, BHKRS
• BPW Sweden, Business and Professional Women
• DEA - Föreningen för Kvinnohistoriskt museum
• Doris Film
• Female Integrity
• FQ Forum - Kvinnor och Funktionshinder 
• Fredrika Bremer Förbundet
• Födelsehuset
• Förenade Kvinnor Jönköping
• Föreningen Kvinna Skaraborg
• Föreningen Tillsammans
• Gröna Kvinnor
• Hand in hand for women
• Internationella Kvinnoförbundet, IKF
• EQ kvinna - nätverk för kvinnor i Equmeniakyrkan 
• Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige
• Kvinnlig anhopning av Svenska Tonsättare, KVAST 
• Kvinnlig Prioritet
• Kvinnliga Akademikers Förening
• Kvinnliga Läkares Förening
• Kvinnofronten
• Kvinnojouren Anna
• Kvinnor i Svenska Kyrkan
• Kvinnorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol-och 

Narkotikafrågor KSAN
• KvinnorKan
• Kvinnors rätt
• Niejda
• Operation 1325
• Riksförbundet Internationella Föreningar för Invand-

rarkvinnor RIFFI
• Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra  

sexuella övergrepp i barndomen - Rise
• Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

 Sverige, Roks 
• Svenska Kvinnors Europanätverk, SKEN
• Svenska Kvinnors Vänsterförbund
• Svenska Riksföreningen av Delta Kappa Gamma
• Sverigefinskt Kvinnoforum
• Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
• Sveriges Quinnoråd, SweQ
• Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
• Tantpatrullen
• TRIS - tjejers rätt i samhället
• Unizon
• Varken hora eller kuvad
• WIFT
• Winnet Sverige 
• Örebro Läns Kvinnolobby
• Östersjöfred

Exempel på samarrange-
mang under 2019

Riksdagsseminarium om 
kvinnligt företagande med 
Winnet.

Manifestation för jämställda 
löner i nätverket Lön hela  
dagen.

Flyer och seminarium 
med information om 
surrogatmödraskap inför  
Mp-kongressen tillsammans 
med Gröna kvinnor med fler.

Konferens för elevhälsan med 
Unizon.

Vestibulitupprop med 
Kvinnliga läkares förening

Seminarium om en jämställd 
föräldraförsäkring med 
Fredrika Bremer Förbundet

♥

♥

♥

♥

♥

♥

Vi har även deltagit i flera 
nätverk,  skrivit debattartiklar 
och medverkat i seminarium. 
Tack till alla våra fantastiska 
medlemmar för gott samarbete 
under året!
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SVERIGES KVINNOLOBBYS KANSLI VÄXER                           
Sveriges Kvinnolobby finansieras dels 
via konferens- och konsultverksam-
het som drivs inom aktiebolaget Fo-
rum Jämställdhet AB, och dels genom 
organisations- och projektmedel från 
externa finansiärer. 

Genomförandet av den nationel-
la konferensen Forum Jämställdhet 
där vi erbjuder deltagarbiljetter och 
utställarplatser samt konsultverk-
samhet i form av utbildningar och 
granskningar till olika organisationer 
har 2019 finansierat 39 procent av 
vår verksamhet. Sveriges Kvinnolobby 
fakturerar Forum Jämställdhet Sveri-
ge AB för personal-, lokal- och admi-

nistrativa kostnader. Vi fortsätter att 
utveckla verksamheten inom bolaget 
för att kunna verka självständigt och 
planera vår verksamhet långsiktigt 
och har därför som målsättning att 
fler tjänster på kansliet ska finansieras 
via bolagets verksamhet. 2019 är vi 
glada över att ha kunnat anställa yt-
terligare en person till kansliet, totalt 
åtta heltidsanställda. 

Vi driver även verksamhet med hjälp 
av organisationsbidrag för kvinnors 
organisering via Jämställdhetsmyn-
digheten och projektmedel från olika 
finansiärer.

Sveriges Kvinnolobby omsatte 5 558 tkr 2019

2019 har Sveriges Kvinnolobby drivit projekt med medel från: 

• Vinnova  - Money talks 

• Skolverket – Makt, sex och skolan 

• Postkodstiftelsen - Höj rösten / Rösträtt 

• Jämställdhetsmyndigheten – En jämställd sexualundervisning 

• NIKK - Jämställt föräldraskap - Jämställt arbetsliv 

• Vinnova - Jämställdhetsgranskning av kollektivavtalen - så utvecklar vi 
den svenska modellen tillsammans 

• Nätverk av kvinnoorganisationer och fackförbund - Lön hela dagen

Organisations- och projektbidrag 3 215 tk

Konferens- och konsultverksamhet Forum Jämställdhet Sverige AB 
2 162 tkr

Övriga intäkter 136 tkr

Medlemsavgifter 45 tkr

58 %39 %

2 % 1 %

Möte med styrelsen och kansliet 9 oktober

14 15



2. JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
OCH JÄMSTÄLLDA VERKSAMHETER
Jämställdhetsintegrering är den strategi som 
Sverige och stora delar av världen har valt för 
att nå ett jämställt samhälle. Strategin går ut 
på att ett jämställdhetsperspektiv ska inte-
greras i alla delar av en organisation och dess 
verksamhet.

Sveriges Kvinnolobby viktigaste bidrag till verk-
ställandet av strategin är konferensen Forum 
Jämställdhet som 2019 genomfördes den 30-31 
januari i Luleå.  Genom 40 programpunkter fick 
1000 deltagare kunskap och praktiska verktyg 
för att arbeta jämställdhetsintegrerat samt 
kraft och inspiration att fortsätta sitt värv. 
Arrangör av Forum Jämställdhet är vårt helägda 
bolag som även erbjuder utbildningar i jäm-
ställdhetsintegrering. Under 2019 har vi bland 
annat utbildat Gällivare kommun.  

Särskilt viktigt är att jämställdhetsintegre-
ra budgetar och ekonomisk politik, så kallad 
jämställdhetsbudgetering. Sedan tio år tillba-
ka granskar Sveriges Kvinnolobby regeringens 
budget. För oss är det oacceptabelt att bud-
geten för 2020, som förhandlats fram tillsam-
mans med Centerpartiet och Liberalerna, ökar 
den ekonomiska ojämställdheten. Vi har också 
fortsatt arbetet för en bättre och mer samman-
hängande mödra- och förlossningsvård som 
påbörjades efter förra årets budgetgranskning. 

Under 2019 arrangerade vi för första gången 
en fördjupningsutbildning i jämställdhetsbud-

getering för experter från olika sektorer. Vi 
fortsätter också sprida budgetgranskning som 
metod i kvinnorörelsen. I november erbjöd vi 
en temadag för medlemsorganisationer där vi 
tillsammans övade oss i att granska budgetar.     

En trend som blivit än tydligare 2019 är att 
många organisationer återgår till könsneutrala 
formuleringar och arbetssätt, vilket strider med 
strategin för jämställdhetsintegrering. Under 
Forum Jämställdhet arrangerade vi ett semina-
rium om vikten av att fortsätta beköna när man 
inkluderar transpersoner. Vi har också samlat 
utvalda representanter från myndigheter till ett 
runda bordssamtal om hur arbetet med köns-
uppdelad statistik kan förstärkas. 

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 
2018 efter att kvinnorörelsen länge krävt en 
bättre samordning av jämställdhetsarbetet, har 
till uppdrag att stötta myndigheter i arbetet 
med jämställdhetsintegrering. Sveriges Kvinno-
lobby följer myndighetens arbete och vår gene-
ralsekreterare ingår i myndighetens insynsråd. 

Att bevaka efterlevnaden av jämställdhetsin-
tegrering som strategi är en viktig del av vår 
löpande verksamhet. Under 2020 har vi besva-
rat remisser om allt från skönhetsindustrin till 
etableringsinsatser och påtalat vikten av ett 
genomgående jämställdhetsperspektiv.  

KAN ARTIFICIELL INTELLIGENS UTMANA 
PATRIARKATET?
I januari 2019 samlades nästan tusen personer på Forum Jämställdhet i Luleå. En 
av talarna var Samir Saran, ordförande för en av Asiens största tankesmedjor, ORF, 
som talade om vikten av en jämställd AI-utveckling. 

2. JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING OCH JÄMSTÄLLDA VERKSAMHETER

”To build an equitable world, 
which will be inhabited by women, 
men and machines, the global 
community needs to script norms 
around the fundamental purpose, 
principles of design and ethics of 
deployment of AI, today.”

Samir Saran
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MEDLEMSORGANISATION I FOKUS 

Vad gör FQ Forum - kvinnor och funktions-
hinder?
FQ är en demokratisk och feministisk kvin-
noorganisation, partipolitiskt och religiöst 
obunden.

Som röstberättigade medlemmar är alla som 
identifierar sig som flicka/kvinna, med funk-
tionsnedsättning eller normbrytande funk-
tionalitet, välkomna. Jämställdhet mellan 
könen och jämlikhet människor emellan är 
vårt grundkrav i FQ. 

Vad är den viktigaste frågan för kvinnorörel-
sen just nu?
Vi försöker påverka både kvinnorörelsen och 
funktionshinderrörelsen, men också andra 

delar av civilsamhället och det offentliga 
Sverige, i vårt arbete för att synliggöra vad 
som behöver göras för att nå jämställdhet, 
jämlikhet och delaktighet för kvinnor med 
funktionsnedsättning. 

Allt hänger ihop. Kvinnors möjlighet att ut-
bilda sig och att försörja sig bygger på för-
utsättningen att exempelvis få ledsagning, 
teckenspråkstolkning, tillgång till tillgänglig 
information, personlig assistans eller annan 
personlig service eller stöd. 

I vår organisation vet vi att det ofta avgör 
möjligheten att vara delaktig i samhällslivet, 
att vara fri och att själv bestämma över sin 
kropp och sitt liv, att vara jämställd. 

FQ FORUM - KVINNOR OCH FUNKTIONSHINDER

FYRA AV FYRA MÅL HAR UPPNÅTTS

☑ Vi ska agera mot samtliga lag- och ut-
redningsförslag som i strid
med jämställdhetsintegrering förordar 
könsneutralitet. 

☑ Vi ska erbjuda minst ett utbildnings-
tillfälle för medlemsorganisationer
i jämställdhetsbudgetering

☑ Forum Jämställdhet AB ska genomföra 
minst tre utbildningar eller granskningar 
med fokus på jämställdhetsintegrering

☑ Minst 80 procent av deltagarna på 
Forum Jämställdhet ska ha fått kunskap, 
inspiration och verktyg att utveckla sitt 
arbete med jämställdhetsintegrering.

KOMMENTARER

Vi har besvarat flertalet remisser, kontaktat 
myndigheter som brustit i sin jämställdhets-
integrering och arrangerat ett runda bords-
samtal om könsuppdelad statistik

I november arrangerades en utbildning i 
jämställdhetsbudgetering för medlemsorga-
nisationer med deltagare från IKF, Kvinnliga 
läkares förening och Winnet.

Vi har arrangerat utbildningar för Gällivare 
kommun och inom SCB:s ITP-program. Vår 
första fördjupningsutbildning i jämställd-
hetsbudgetering blev snabbt fullbokad och 
fick goda recensioner.   

Enligt utvärderingen var över 90 procent av 
deltagarna nöjda eller mycket nöjda med 
konferensen i sin helhet.

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN

Sveriges Kvinnolobby ska verka för att jämställdhetsintegrering 
som strategi till fullo ska implementeras i alla delar av samhället 
och tydliggöra att strategin förutsätter att skillnader mellan 
kvinnor och män synliggörs och åtgärdas.

I Almedalen anordnade Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet ett seminarium 
utifrån den rapport myndigheterna gemensamt tagit fram om den ekonomiska jämställdheten för 
kvinnor med funktionsnedsättning. FQs ordförande Maria Johansson var inbjuden att inleda.
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SVERIGES STÖRSTA JÄMSTÄLLDHETSKONFERENS
Forum Jämställdhet är Sveriges största jäm-
ställdhetskonferens och arrangeras årligen av 
Sverige Kvinnolobbys helägda aktiebolag. Kon-
ferensen syftar till att ge människor som ar-
betar med och ansvarar för jämställdhet kraft, 
kunskap och verktyg att förändra sina organisa-
tioner och samhället i stort.

Slutsålt Forum Jämställdhet 2019!
2019 genomfördes Forum Jämställdhet den 
30–31 januari på Kulturens hus i Luleå. Konfe-
rensen blev fullbokad redan veckorna innan och 
totalt deltog över 1000 personer. Utvärdering-
en visar att en stor majoritet av deltagarna var 
nöjda eller mycket nöjda med konferensen som 
helhet. 

Programmet bestod av över 40 seminarier och 
praktiska metodverkstäder. Bland annat erbjöds 
programpunkter om en feministisk definition 
av SRHR, ”Incels - hur kan vi förstå dem?” och 
ekonomisk jämställdhet för personer med funk-

tionsnedsättning. 

Drygt 100 talare medverkade. Till exempel 
gästade Samir Saran, ordförande för Observer 
Research Foundation (ORF) konferensen med 
ett anförande om AI som utmanar patriarka-
tet och Sherin Khankan feministisk Imam och 
grundare av Mariam-moskén i Köpenhamn tala-
de om hur feminismen inom religiösa samfund 
kan stärkas.

Parallellt med huvudprogrammet pågick också 
konferensens öppna program som arrangerades 
av Luleå kommun och Region Norrbotten med 
korta samtal, föreläsningar och kulturakter.   
Under konferensen fanns också en utställning 
där ett 20-tal aktörer kunde dela med sig av sitt 
jämställdhetsarbete. Bland utställarna fanns 
bland andra Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), Länsstyrelserna, Sweco och Luleå tek-
niska universitet.  Medlemsorganisationer hade 
möjlighet att ta plats i Sveriges Kvinnolobbys 
monter, vilket flera gjorde.

Under Forum Jämställdhet delas Svenska Jämställdhetspriset ut. Priset är en nationell utmär-
kelse som tilldelas en organisation som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Vinnare 2019 var 
Kunskapscentrum för jämlik vård som under många år arbetat för en mer jämställd och jämlik 
hälso- och sjukvård. 

Svenska Jämställdhetspriset till Kunskapscentrum för jämlik vård

Priskommitténs motivering:
  
” I tio års tid har Kunskapscentrum för jämlik vård varit nationellt ledande i arbetet för en mer 
jämställd hälso- och sjukvård. Verksamheten har lett till ökad jämställdhet i samhället och 
till att kvinnor och män, flickor och pojkar, i Västra Götalandsregionen har fått en bättre och 
mer likvärdig vård. Kunskapscentrum för jämlik vård står bakom flera framgångsrika metoder 
som spridits runt om i landet, till exempel ’En förälder blir till’ som hjälper barnavårds- och 
familjecentraler att stötta ett mer jämställt föräldraskap och ’Ta med en vän’ som fått fler kvinnor 
med utrikes bakgrund att genomgå cellprovstagning. Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset 
2019, visar hur jämställdhet räddar liv och stärker folkhälsan. Vi ser fram emot att följa deras och 
hela Västra Götalandsregionens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering.”
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JANUARI  
Forum Jämställdhet 
FOKUS: Kompetensutveckling för  drygt 1000 kvinnor och män inom privat, 
ideell och, framförallt, offentlig sektor

MAJ  
Utbildning för SCBs internationella program 
FOKUS: Kvinnorörelsens röst och jämställdhetsbudgetering 

SEPTEMBER
Utbildning för Sveriges Arkitekter 
FOKUS: Jämställdhet i fackliga förhandlingar 

Föreläsning på konferens om Norrbottens folkhälsostrategi 
FOKUS: Alltid kön! Sålla bland perspektiven med hjälp av perspektivkompassen 

OKTOBER
Utbildning för jämställdhetsnätverk i Västra Götalands län 
FOKUS: Utrikes födda kvinnors demokratiska deltagande 

NOVEMBER 
Fördjupningsutbildningar i jämställdhetsbudgetering 
FOKUS: Jämställdhetsbudgetering och omfördelning 

SÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAR VI SVERIGE!
Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige, EU och FN har valt för att nå ett jämställt 
samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamheter 
och beslut. 

Sveriges Kvinnolobbys arbete utgår från att jämställdhet är en del av svaret på framtidens och 
samtidens utmaningar. Vi arbetar för att förverkliga jämställdhetsintegrering som strategi. Därför 
anordnar vi konferenser, utbildningar och erbjuder skräddarsydda utbildningar för myndigheter, 
företag och andra organisationer. Under 2019 har vi genomfört följande utbildningsinsatser: 

RAPPORT FRÅN FORUM JÄMSTÄLLDHET AB

Sveriges Kvinnolobby är noga med att jobba 
kunskapsbaserat och utgå från fakta när vi på-
talar skillnaderna i makt och livsvillkor mellan 
män och kvinnor i samhället och när vi ställer 
krav för att åtgärda dessa skillnader. För att 
kunna vara kunskapsbaserad krävs att vi har 
statistik och fakta som är uppdelad på kön. 
Vi ser att arbetet med könsuppdelad statistik 
både möter nytt motstånd och dras med gam-
malt motstånd och en långsam utveckling. 

Under året har Sveriges Kvinnolobby arrang-
erat runda bordssamtal med bland andra 
nyckelmyndigheter och diskuterat hoten mot 
könsuppdelad statistik och vad var och en kan 
göra för att komma vidare i arbetet. 

I arbetet för att korrigera skillnaderna mellan 
kvinnor och män behöver också styr och led-
ningsdokument skriva ut ”kvinnor” och ”män” 
för att vi ska kunna styra och följa upp arbetet 
på kvinnor och män och säkerställa att poli-
tiska beslut och inriktning i lika hög utsträck-
ningen gagnar kvinnor som män. Sveriges 
Kvinnolobby arbetar aktivt mot könsneutrala 
skrivningar i styrdokument. 

Under året har Sveriges Kvinnolobby bl.a. 
svarat på remisser om ”Förslag till ändringar 
i läroplanerna vad gäller kunskapsområdet 
sex- och samlevnad” och Etableringsjobb” där 
vi tillbakavisat könsneutrala skrivningar och 
könsneutrala analyser. 

Sveriges Kvinnolobbys helägda bolag har 
under året fått ett nytt namn och he-
ter numer Forum Jämställdhet Sverige 
AB. Bolaget har genomfört en mycket 
uppskattad fjärde upplaga av konferen-
sen Forum Jämställdhet på Kulturens 
hus i Luleå. Konferens har gett ordentlig 
skjuts för regionens och kommunens 
jämställdhetsarbete. Bolaget har ock-
så genomfört en rad föreläsningar till 
exempel för SCB, för Sveriges Arkitekter 
och i Gällivare. 

KÖNSUPPDELNING BEHÖVS FÖR ATT UPPTÄCKA 
DISKRIMINERING

TIPS!
Läs mer om vilka kurser och 
utbildningspaket vi erbjuder på vår 
hemsida: 
sverigeskvinnolobby.se/anlita-oss
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3. KVINNORS MAKT OCH 
INFLYTANDE
Den 23 maj 1919 beslutade riksdagen att 
kvinnor skulle få rätt att rösta och kandidera 
till riksdagen. 100 år senare lanserade Sveri-
ges Kvinnolobby ett manifest med förslag för 
att säkra kvinnors och flickors inflytande över 
dagens och morgondagens artificiella intelli-
gens (AI). Robotar och algoritmer som tar allt 
större plats i människors liv måste utformas av 
kvinnor i lika stor utsträckning som män och 
bidra till att öka jämställdheten i samhället.

2019 var också året då vi avslutade projektet 
Rösträtt som gått ut på att höja kvinnors val-
deltagande i några utvalda förorter i valen 2018. 
I projektets sista del tog vi fram en metod-
handbok med slutsatser om hur utrikes födda 
kvinnor bäst kan engageras i demokratin. Verk-
tygen togs fram i samarbete med de ambas-
sadörer som deltagit i projektet. Metodhand-
boken lyftes i flera medier och har bland annat 
använts vid en utbildning för länsstyrelsen i 
Västra Götaland. 

Rösträttsprojektets ambassadörer fick återigen 
en viktig roll att fylla när det blev dags för val 
till Europaparlamentet. Rustade med en guide 
som innehöll en enkel jämställdhetsanalys av 
partiernas program mötte de väljare i sina egna 
sammanhang. Sveriges Kvinnolobby bidrog 

också till EWL:s 50/50-kampanj genom att gå 
igenom könsfördelningen på partiernas valsed-
lar. De högsta placerade kvinnorna på varje val-
sedel fick också delta i vår enkät med frågor om 
hur ett mer jämställt EU ska uppnås. Sista tiden 
innan valet hade vi även en kampanj där tjejer 
fick ställa frågor till EU-politiker via våra sociala 
medier. När den nya kommissionen presente-
rades firade vi att EU för första gången fått en 
kommission som till hälften består av kvinnor 
och leds av en ordförande som är kvinna.    

Men makt och inflytande handlar inte bara om 
att alla kvinnor ska delta i valet och känna sig 
representerade i folkvalda församlingar. Dess-
förinnan måste kvinnor också ha samma möj-
ligheter som män att leva självständiga och fria 
liv. I början av året släppte Sveriges Kvinnolobby 
en kartläggning av utrikes födda kvinnors lev-
nadsvillkor. Rapporten presenterades vid ett 
seminarium hos Stockholms Kvinnohistoriska 
på 8 mars och överlämnades senare till jäm-
ställdhetsminister Åsa Lindhagen under politi-
kerveckan i Järva. Dessutom låg rapporten till 
grund för det parallella event som arrangerades 
under FN:s Kvinnokommission, CSW, i New York. 
Eventets viktigaste budskap var att satsningar 
på jämställdhet och välfärd kan motverka seg-
regation och extremism.  

JÄMSTÄLLDHET MOT SEGREGATION
På Järvaveckan lanserade Sveriges Kvinnolobby en rapport som visar att satsningar 
på jämställdhet är viktiga för integrationen. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen tog 
emot rapporten.

3.  KVINNORS MAKT OCH INFLYTANDE

”Sveriges höga nivå av 
jämställdhet måste gälla alla 
kvinnor och män, oavsett 
var i landet du bor eller vilket 
land du är född i”

Malpuri Groth
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TVÅ AV TVÅ MÅL HAR UPPNÅTTS

☑ Forum Jämställdhet AB ska genomföra 
minst två utbildningar för kommuner, par-
tier eller andra relevanta organisationer om 
hur man når och engagerar utrikes födda 
kvinnor.

☑ Samtliga riksdagspartiers valsedlar och 
vallöften inför Europaparlamentsvalet ska
analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

KOMMENTARER

Vi lanserade en metodhandbok med verktyg 
för att öka utrikes födda kvinnors demokra-
tiska engagemang. Metodhandboken har 
spridits genom en verkstad på Forum Jäm-
ställdhet och en  utbildning för länsstyrelsen 
i Västra Götaland. 

Vår kampanj inför EU-valet innehöll bland 
annat en guide med en enkel analys av par-
tiernas viktigaste förslag och en genomgång 
av könsfördelningen på valsedlarna.

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN

Sveriges Kvinnolobby ska använda 100-årsjubileet för att stärka 
kvinnors politiska inflytande och deltagande på lokal, regional, 
nationell och europeisk nivå.

MEDLEMSORGANISATION I FOKUS 

Vad gör RIFFI? 
Riksförbundet Internationella Föreningar för 
Invandrarkvinnor – RIFFI bildades 1974 och 
är idag paraplyorganisationen för ett 20-tal 
lokalföreningar runt om i landet. Den första 
av dessa föreningar för invandrade kvinnor 
bildades redan 1968 i Stockholm.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. 
RIFFI:s målsättning är att stärka utrikesfödda 
kvinnors förutsättningar och ställning i det 
svenska samhället samt underlätta deras 
integration. RIFFI arbetar bland annat ge-
nom att anordna seminarier, konferenser och 
kurser om aktuella samhällsfrågor. Verksam-
heten utgår från ett integrations- och jäm-
ställdhetsperspektiv. RIFFI har en vision om 
en demokratisk värld där alla, särskilt kvin-
nor, har makt över sina liv och har möjlighet 
att bidra till samhällsutvecklingen. RIFFI har 
medverkat i FN:s samtliga kvinnokonferenser 
och har sedan 1998 konsultativ status i FN:s 
Ekonomiska och Sociala Råd (ECOSOC). 

Berätta om en höjdpunkt från 2019!
Under året har RIFFI fått möjlighet att delta 
i olika sammanhang t.ex. var vi inbjudna till 
jämställdhetsministern Åsa Lindhagen; för 
samråd om utmaningar inom integrations-

området samt sakråd inför Sveriges återrap-
portering till CEDAW. 

En av årets höjdpunkter var höst- och ordfö-
randekonferensen som ägde rum mellan den 
16-17 november i Göteborg. Varje höst anord-
nar RIFFI en höstkonferens för representanter 
från sina lokalföreningar där inbjudna förelä-
sare eller experter lyfter fram olika aspekter 
av hälsa med fokus på kvinnor. Den årliga 
höstkonferensen arrangeras i utbildningssyf-
te och är samtidigt ett forum för nätverkan-
de och erfarenhetsutbyte. 

Vad anser ni är den viktigaste frågan just nu 
för kvinnorörelsen? 
Det är flera frågor som är viktiga just nu och 
som på olika sätt hänger ihop:
• Löner och pensioner: mer än en kvarts mil-
jon pensionärer i Sverige lever 
 under EU:s fattigdomsgräns.
• Hälsa: vi ser t.ex. att utrikesfödda kvinnor 
har sämre hälsa en övriga befolkningen.
• Demokrati: Civilsamhällets krympande ut-
rymme i allmänhet och minoriteters utrym-
me i synnerhet. Kvinnorörelsen skulle behöva 
samlas och samarbeta ännu mer för att kun-
na motverka den negativa utvecklingen.

RIFFI
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METODBOK FÖR ATT ÖKA UTRIKES FÖDDA KVINNORS 
MAKT OCH INFLYTANDE
Under 2018 bedrev Sveriges Kvinnolobby 
ett stort arbete med att öka valdeltagandet 
bland utrikes födda kvinnor. Erfarenheter och 
metoder som vi stötte på under vägen sam-
lades i en handbok med olika metoder och 
goda exempel för att öka det demokratiska 
deltagandet bland utrikes födda kvinnor. 

Metodhandboken ”Makt att forma samhället 
och sitt eget liv” går att ladda ner eller bestäl-
la från www.sverigeskvinnolobby.se. I oktober 
2019 fick vi möjlighet att sprida metoden på 
en regional konferens för jämställdhetsnärver-
ket i Västra Götalands län. 

JÄMSTÄLLDHET MOT SEGREGATION: KARTLÄGGNING 
ÖVER UTRIKES FÖDDA KVINNORS LIVSVILLKOR
Under 2018 genomförde vi en kartläggning 
och behovsanalys av utrikes födda kvinnors 
livsvillkor i ett Delmos-finansierat projekt. 
Myndigheten lades ned och projektet kun-
de inte fortsätta, däremot omarbetade vi 
kartläggningen och behovsanalysen till en 

sammanhållen rapport som lanserade under 
politikerveckan i Järva. Vid lanseringen lämna-
de vi över rapporten till jämställdhetsminister 
Åsa Lindhagen. 

Rapporten är en kunskapsöversikt av befintlig 

forskning och statistik kring utrikes födda 
kvinnors livsvillkor och utgår från de jäm-
ställdhetspolitiska delmålen.  

Rapporten visar att jämställdhetsperspek-
tivet är mycket eftersatt och begränsat i 
nuvarande forskning om segregation, att 
segregation och ojämställdhet korrelerar 
och att utrikes födda kvinnors livsvillkor i 
stora drag är sämre än utrikes födda mäns. 

 

Några av slutsaserna 
från rapporten

• Att utrikes födda kvinnor är starkt 
underrepresenterade i maktens kor-
ridorer. 

• Att ohälsotalen är höga bland utrikes 
födda kvinnor och samtidigt har de 
det lägsta deltagandet i vården. 

• Att etableringsinsatser för nyanlända 
anpassas efter fördomar om att kvin-
nor ska ta hand om hem och barn 
istället för att ta hänsyn till kvinnors 
faktiska behov och önskemål. 

• Att en lägre andel utriked födda 
kvinnor har arbete som huvudsaklig 
sysselsättning än andra grupper  

• Att det fria skolvalet förstärker ojäm-
ställdheten och ojämlikheten inom 
och mellan skolor 

• Att andelen som uppger att de har 
blivit utsatta för våld och hot i och 
utanför hemmet är störst bland utri-
kes födda kvinnor.  
 
 

Några av rapporterns 
krav och förslag

• Ökade statliga, regionala och lokala 
anslag till kvinnoorganisationer och 
säkerställ deras delaktighet i stads-
utvecklingen samt öka represen-
tationen av utrikes födda kvinnor i 
folkvalda församlingar. 

• Ta till vara utrikes födda kvinnors 
kompetens och genomför riktade 
etablerings- och arbetsmarknadsin-
satser. 

• Stärk jämställdhets- och antidiskri-
mineringsarbetet för att nå en likvär-
dig skola. 

• Genomför aktiva åtgärder för att utri-
kes födda kvinnor ska ta del av hälso- 
och sjukvård. 

• Dela föräldraförsäkringen och inför 
allmän förskola från två års ålder. 

• Förebygg, identifiera och ingrip mot 
alla former av mäns våld mot kvinnor, 
inklusive hedersrelaterat våld och 
förtryck.

Rapportförfattaren Emma Ley berättar om rappor-
ten på ett event med Kvinnohistoriska i mars 2019.
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JÄMSTÄLLDHETSGUIDE INFÖR EU-VALET

Inför valet till Europaparlamentet 2019 jobbade 
Sveriges Kvinnolobby för att sätta jämställdhet 
på den politiska agendan. 

För Sverige som föregångsland för jämställdhet 
är det av stor vikt att Sveriges representanter 
i Bryssel och Strasbourg står upp för kvinnors 
och flickors rättigheter och för ett mer jämställt 
EU. Genom en noggrann granskning av partier-
nas valmanifest och partilistor och genom in-

tervjuer med de svenska toppkandidaterna tog 
Sveriges Kvinnolobby fram en jämställdhetsgui-
de inför EU-valet i syfte att granska hur priorite-
ringen av jämställdhetsfrågor såg ut. Målgrup-
pen var de unga första- eller andragångsväljare. 
Vi lyfte också fram några unga väljare och lät 
dem ställa en fråga till en politiker eller ett parti.  

Sveriges Kvinnolobbys fyra krav 
inför Europaparlamentsvalet

1. Ökat arbetskraftsdeltagande och 
företagsägande för kvinnor i hela EU!
I svensk jämställdhetspolitisk historia har 
särbeskattning varit en av de viktigaste 
reformerna för jämställdhetsutvecklingen. Vi 
vill därför att våra representanter i EU ska verka 
för att fler länder ändrar sina skattesystem till 
förmån för ett mer jämställt EU samt för en 
utbyggd förskola, vård och omsorgsfunktioner. 
Sveriges Kvinnolobby uppmanar också 
medlemsstater att rösta igenom och 
implementera ”work-life-balance”- direktivet.

2. Säkra och utveckla kvinnors och 
flickors sexuella hälsa och rättigheter!
Kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter utmanas och är i stor 
fara när högernationalistiska, extremistiska 
och konservativa vindar blåser genom EU. Vi 
kräver därför att våra representanter driver på, 
säkerställer och utvecklar kvinnors och flickors 
SRHR genom att verka för; EU-direktiv mot 
sexistisk reklam, pornografi, barnäktenskap och 
könsstympning och mot surrogatmödraskap. De 
ska också verka för att Istanbulkonventionen ska 
ratificeras av alla medlemsstater utan undantag 
och utan fördröjning och att fler medlemsstater 
inför förbud mot sexköp samt säkra kvinnors och 
flickors rätt till fri abort och högkvalitativ vård 
vid graviditet, förlossning och amning. 

3. Säkra vägar in i Europa för kvinnor 
och flickor på flykt! 
Stängda gränser utan säkra och trygga vägar in i 
EU utsätter kvinnor och flickor på flykt för risk för 
sexuellt våld, människo-handel och prostitution. 
Till följd av de osäkra vägar in i EU blir kvinnor och 
flickor också oftare kvar i krigsdrabbade områden. 
Vi kräver att våra representanter driver för att 
ta emot fler kvotflyktingar och ge kvinnor och 
flickor särskild prioritet och att flyktingar ska 
kunna söka asyl på ambassader eller ekvivalent i 
ursprungslandet.

4. Säkra jämställda EU-medel! 
Det är avgörande med jämställda nationella, 
regionala och kommunala budgetar för att 
uppå jämställdhet, det är också avgörande 
att EU:s årliga budget, långtidsbudget och 
strukturfonder är jämställdhetsintegrerade. 
Vi vill också att utskottet som utvärderar och 
granskar EU:s budget (CONT) i EU-parlamentet 
ska arbeta med jämställdhet som genomgående 
granskningsverktyg och att det ska finnas 
indikatorer utifrån jämställdhet. 

Kvinnors och flickors fri- och rättigheter ifrågasätts runt om i Europa. Aborträtten hotas i flera 
länder, stängda gränser möter kvinnor och flickor på flykt och många medlemsstater har fortfarande 
sambeskattning, minimalt utbyggd barnomsorg och svag föräldraförsäkring. 

För Sverige som föregångsland för jämställdhet är det viktigare än någonsin att de representanter 
Sverige skickar till Bryssel och Strasbourg står upp för alla kvinnors och flickors rättigheter och för 
ett mer jämställt EU. När hela EU drar mot mer jämställdhet får det dessutom positiva effekter på 
jämställdhetsutvecklingen på hemmaplan. 
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100 ÅR AV RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR 
- DAGS FÖR EN JÄMSTÄLLD AI-UTVECKLING
Den 24 maj 1919 fattades beslutet som bevil-
jade kvinnor rösträtt och tillträde till maktens 
korridorer. På hundraårsjubiléet ställde Sve-
riges Kvinnolobby frågan: var fattas de avgö-
rande besluten idag och har kvinnorna tillgång 
till dessa rum? Med en debattartikel i Dagens 
Industri Digital lanserade vi ett manifest för en 
jämställd AI-utveckling.
 
Idag ligger en stor del av makten över framti-
den hos teknikbranschen och utvecklingen av 
Artificiell Intelligens (AI). Futurologen Amy Webb 
menar att vi tack vare AI-utvecklingen befinner 
oss i ett skifte jämförbart med industrialismen. 
Avgörande beslut för mänsklighetens framtid 
fattas nu i styrelserum och av utvecklare som 
nästan uteslutande består av män. Kvinnors 
perspektiv måste inkluderas i formandet av 
framtidens samhälle. Utvecklingen går snabbt 
och effektiva insatser krävs för att säkerställa 
ett jämställdhetsperspektiv. Vi ser framförallt 
två områden som behöver åtgärdas: 

► 1. Kvinnor måste finnas med i alla led, från ut-
vecklingsteam till forskare och bolagsledning.

Ända sedan de första stordatorerna utveckla-
des i mitten av 1900-talet har teknikutveckling-
en styrts av män och så är fortfarande fallet, 
kvinnor lyser med sin frånvaro bland program-
merare och på ledande positioner i teknik-
branschen. Idag består teknikbranschen av 
20 procent kvinnor och på ledande positioner 
utgör kvinnor bara 11 procent. Av de kvinnor som 
arbetar inom den amerikanska teknikbranschen 
slutar 40 procent inom tio år till följd av sexism 
på arbetsplatsen och diskriminering som hin-
drar dem från att avancera. Vad får detta för 
konsekvenser på samhället? 

Risken är att den AI som kommer att ha stort 
inflytande på vårt samhälle utvecklas med 
mannen som norm och kvinnan som undan-
tag. Olika typer av artificiell intelligens används 

redan i dag i allt från rekrytering och sjukvård 
till språköversättning och bildanalys. Risken är 
att systemen lär sig och reproducerar könsste-
reotypa föreställningar om kvinnor och män 
vilket kommer att påverka livsviktiga funktioner 
i samhället såväl som viktiga aspekter av vår 
vardag. Bör vi inte göra rätt från början och sä-
kerställa jämställdhet mellan män och kvinnor i 
bygget av vår gemensamma framtid?   

2. Data som används för utvecklingen av AI 
måste jämställdhetssäkras.

Historiskt sett har kvinnors erfarenheter sud-
dats ut av historieskrivarna och osynliggjorts 
inom praktiskt taget alla områden. Icke köns-
uppdelad datainsamling utgår från mannen 
som norm, vilket har lett till att sjukvården har 
utvecklats utifrån mäns behov, att bilar har 
utformats för mäns kroppar och att byggnader, 
transportsystem och offentliga platser har ut-
formats utifrån mäns erfarenheter. 

Utöver det har kvinnors obetalda arbete osyn-
liggjorts i ekonomin. Krigs- och sexindustrin 
är ledande i teknikutveckling på grund av sina 
stora ekonomiska resurser – vilka konsekvenser 
har det på tekniken? Flera exempel har visat 
att självlärande system som matats med data 
som samlats in från sociala medier snabbt 
tagit till sig av ett sexistiskt språk. Risken är att 
könsförtryck inte bara reproduceras utan också 
förstärks av tekniken. AI-forskaren Max Tegmark 
skriver att ett juridiskt system drivet av robotar 
skulle kunna döma mer rättvist utan fördomar 
om kön, klass eller etnicitet, men med dagens 
utveckling riskerar vi snarare att förstärka de 
fördomar som finns i samhället.  
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4. FEMINISTISK EKONOMI OCH 
KVINNORS BETALDA OCH 
OBETALDA ARBETE
Under 2019 sjönk den genomsnittliga löneskillnaden 
mellan kvinnor och män till 11 procent. Omvandlat till 
timmar och minuter innebär det att kvinnor arbetade 
gratis från 16.06 varje dag, räknat på en arbetsdag från 
08.00 till 17.00. Sveriges Kvinnolobby är sammankallan-
de för rörelsen för Lön hela dagen som samlar kvinnoor-
ganisationer, politiska kvinnoförbund och fackförbund 
som arbetar vi för att kvinnor ska få just lön hela dagen.

Bland annat driver rörelsen att strukturella löneskillnader 
ska synliggöras och åtgärdas. Tillsammans med expert-
nätverket Lönelotsarna verkar Sveriges Kvinnolobby 
också för att Medlingsinstitutets ska följa löneskillnader 
mellan likvärdiga yrken och inte bara mellan lika yrken. 
Inför lanseringen av Medlingsinstitutets årliga statistik 
över löneskillnader skrev vi en debattartikel i frågan. 

En mer jämställd fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet är en nyckel för nå jämställda löner. 
Sveriges Kvinnolobby verkar för att föräldraförsäkringen 
ska individualiseras i alla sina delar. Under 2019 har vi 
tillsammans med nordiska systerorganisationer tagit 
fram en rapport som jämför våra länders system för 
föräldraförsäkring. Inom ramen för arbetet skrev vi 

också en debattartikel med fackliga organisationer och 
arrangerade ett runda bordssamtal borgerliga politiker i 
Almedalen.

Utöver högre lön måste även arbetsvillkoren förbättras 
i de yrken som kvinnor traditionellt arbetar i. Inom pro-
jektet Jämställd och attraktiv arbetsgivare har Sveriges 
Kvinnolobby utforskat hur ett jämställdhetsperspektiv 
kan integreras i en organisations personalbudget för att 
skapa bättre och mer jämställda arbetsvillkor. 

Ett sätt att höja lönerna i kvinnodominerade yrken och 
även arbeta för bättre arbetsvillkor är att skriva in detta 
i parternas kollektivavtal. Under 2019 har vi avslutat och 
spridit resultaten från förra årets projekt om jämställd-
hetsintegrering av den svenska modellen. Vi gläds åt att 
jämställdhet äntligen finns med på den lista av krav som 
fackförbundens samordningar presenterade i början av 
avtalsrörelsen för 2020. 

En annan fortsatt viktig fråga är tillgången till goda 
etableringsinsatser för kvinnor som invandrat till Sverige. 
Under 2019 har Sveriges Kvinnolobby fortsatt arbeta för 
att platser i arbetsmarknadsåtgärder ska öronmärkas 

4. FEMINISTISK EKONOMI OCH KVINNORS BETALDA OCH OBETALDA ARBETE

DAGS FÖR EN MODERN OCH JÄMSTÄLLD
FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING!
I oktober släppte vi en jämförelse över de nordiska ländernas 
föräldraförsäkringssystem som  visar att Sverige halkar efter i jämställdhetsligan. 
Vi medverkade i TV4 och lanserade en kampanj för att kräva en individualisering av 
föräldraförsäkringen.

”Sverige gör förvånansvärt lite 
för att komma till rätta med 
problemet med det ojämställda 
uttaget av föräldradagar”

Jenny Andersson
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UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN

• Sveriges Kvinnolobby ska vrida fokus för politikens och 
arbetsmarknadens parters arbete för jämställda löner mot 
strukturella löneskillnader.

• Sveriges Kvinnolobby ska få fler aktörer att ta ställning för 
individualiserad föräldraförsäkring.

• Sveriges Kvinnolobby ska stärka sin position som den viktigaste 
rösten i frågor som handlar om ekonomisk jämställdhet och ekonomi 
ur ett jämställdhetsperspektiv.

TVÅ AV TRE MÅL HAR UPPNÅTTS

☑ Minst en annan aktör, till exempel en 
representant från ett parti, att agera för en 
utvidgning av Medlingsinstitutets uppdrag.

☑ En debatt om föräldraförsäkringen ska 
initieras vid minst ett tillfälle.

⚠ Vi ska kommentera den ekonomiska 
politiken i nationell media vid minst
ett tillfälle.

KOMMENTARER

Under den allmänna motionstiden lade en 
riksdagsledamot en motion om utvidgning 
av Medlingsinstitutets uppdrag.

Vi har lanserat en rapport om föräldraförsäk-
ringen, skrivit en debattartikel tillsammans 
med viktiga aktörer och arrangerat ett runda 
bordssamtal. 

Vi kommenterade vår- och höstbudgeten 
genom debattartiklar, men fick inget redak-
tionellt genomslag. (Läs mer under målområ-
det Jämställdhetsintegrering och jämställda 
verksamheter.)

MEDLEMSORGANISATION I FOKUS 

Vad är Winnet Sverige? 
Föreningen skall genom att stödja kvinnors 
regionala och lokala resurscentras/ nätverks-
verksamhet verka för:  
• att kvinnor tar sin del av samhällets resur-

ser i anspråk  
• att kvinnors kompetens tas tillvara i sam-

hället  
• att kvinnors och mäns insatser värderas 

lika 
Winnet Sverige och våra medlemmar ar-
betar för att synliggöra kvinnors villkor och 
förutsättningar att delta i den demokratiska 
samhällsutvecklingen på alla nivåer: för att 
säkerställa en hållbar nationell, regional och 
lokal tillväxt och utveckling. Arbetet ska öka 
kvinnors möjlighet till egen försörjning genom 
utbildning, anställning eller företagande. 

Berätta om en höjdpunkt från 2019
I april genomförde vi ett rundabordssamtal 
med riksdagspolitiker och beslutsfattare och 
andra inbjudna aktörer i samarbete med Sve-
riges Kvinnolobby. Fokus var på kvinnors eko-
nomiska egenmakt och regional tillväxt och 
utveckling. Vi har också genomfört enskilda 
överläggningar med Riksdagens Närings-
utskotts ledamöter med ansvar för regional 
politik, utgiftsområde 19, för att resonera om 
återställande av det långsiktiga statsbidraget 
till resurscentrum för kvinnoorganisationen/ 

Winnet. 

Winnet Sverige har arbetat för att fortsatt 
säkerställa och driva på för en forsknings-
anknytning genom Winnet Centre of Excel-
lence® - med särskilt fokus på resultat och 
redovisning av kombinationen teori och 
praktik, framförallt inom området ekonomisk 
jämställd tillväxt.

Vad anser ni är den viktigaste frågan just nu 
för kvinnorörelsen? 
Kvinnorörelsens viktigaste fråga 2020 är att 
säkerställa och mobilisera kvinnors organi-
sering inom olika politikområden och delta i 
den demokratiska utvecklingen på lika villkor 
som män. Då gäller att Sveriges Kvinnolobby 
fortsatt håller samman samtliga kvinnoorga-
nisationer under ett gemensamt paraply och 
tillsammans med medlemsorganisationerna 
ger kvinnor en röst och tolkningsföreträde för 
betydelsen av kvinnors rättigheter. En uttalad 
feministisk regering måste vara intresserad 
av att stödja kvinnorörelsens organisationer 
och därmed säkerställa att dess kompetens 
tas tillvara och integreras i kommande politik, 
strategi och handlingsplaner på alla nivå-
er i samhället. Inom vårt område gäller det 
kvinnors deltagande och bidrag till regional 
tillväxt och utveckling.

WINNET
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JÄMSTÄLLDHETSBUDGETERING AVSLÖJAR ÖKAD 
EKONOMISK OJÄMSTÄLLDHET
Under 2019 har Sveriges Kvinnolobby fortsatt 
arbetet att granska budgetar som en strate-
gi för att synliggöra och förändra ojämnställd 
resursfördelning mellan kvinnor och män. Under 
året har vi uppmärksammat att regeringens 
budget ökar den ekonomiska ojämställdheten 
mellan kvinnor och män. Vi har också pekat på 
hur besparingar på Arbetsförmedlingen slår 
särskilt hårt mot utrikesfödda kvinnor med kort 
utbildning samt fortsatt driva opinion för en 
mer jämställd arbetsmarknadspolitik. Genom 
vårt aktiebolag Sveriges Kvinnolobby AB har vi 
genomfört en fördjupningsutbildning inom jäm-
ställdhetsbudgetering för personer från myn-
digheter, kommuner, ideell sektor och näringsliv. 

SVERIGES KVINNOLOBBY DRIVER PÅ FÖR MER JÄM-
STÄLLDHETSFOKUS I KOMMANDE AVTALSRÖRELSE
Under 2020 ska 485 kollektivavtal som omfattar 
närmare 3 miljoner anställda omförhandlas. In-
för avtalsrörelsen har Sveriges Kvinnolobby tagit 
fram ett metodmaterial som vägleder fackför-
bund och arbetsgivarorganisationer att använda 
kollektivavtalen för att driva på mot ett mer 
jämställt arbetsliv. 

Under året har vi spridit materialet till ett stort 
antal fackförbund och arbetsgivarorganisationer 
och hållit workshops och föreläsningar utifrån 
materialet.

LÖN HELA DAGEN / 16:06-RÖRELSEN
Sveriges Kvinnolobby är sedan 2012 sam-
mankallande för nätverket Lön hela dagen
som samlar politiska kvinnoförbund, fackför-
bund och kvinnorörelsens organisationer.

Under året har nätverket uppmärksam-
mat löneskillnader mellan kvinnor och män 
genom en digital kampanj, debattartiklar, 
manifestationer runt om i Sverige. Kampan-
jen har fått stor spridning och uppmärksam-
het i både sociala och traditionella medier. 
Kvinnor jobbar gratis efter 16:06 varje dag.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 
11 procent. Omräknat i tid betyder det att 
kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:06 varje 
dag, medan män har betalt till kl. 17. Därför 
har vi 2019 valt att kalla oss 16:06-rörelsen.

LÖN HELA DAGEN KRÄVER:

1. Jämställd föräldraförsäkring

2. Samma rätt till heltid och trygga 
anställningsformer

3. Skärpt tillsyn av diskriminering och 
årliga lönekartläggningar

4. Att även strukturella löneskillnader 
synliggörs och åtgärdas

FRÅN 15:51 TILL 16:06
2012  15:51-rörelsen bildas.
2013  Byter namn till 15:52.
2014  Byter namn till 15:53.
2015  Byter namn till 15:56.
2016  Byter namn till 15:57.
2017  Byter namn till 16:00.
2017  Årliga lönekartläggningar 
 återinförs.
2018  Byter namn till 16:02.
2019   Byter namn till 16:06
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DAGS ATT INDIVIDUALISERA FÖRÄLDRA-
FÖRSÄKRINGEN
Att dela föräldraförsäkringen lika mellan föräldrarna är en av de absolut viktigaste åtgärderna 
för att minska löneskillnaderna och skapa en jämnare fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. Under året har vi släppt rapporten ”Föräldraledig? – mer än en köksbordsfrå-
ga” som visar att Sverige halkar efter i jämställdhetsligan bland de nordiska länderna.

Våra förslag har diskuterats vid ett rundabordssamtal i Almedalen samt ett lanseringssemi-
narium och uppmärksammats i nationell media. Vår kampanj #pappornastur har fått stort 
genomslag i sociala medier.

1. Individualisera alla delar av föräld-
raförsäkringen. Reservera hälften av 
föräldradagarna för vardera föräldern. 
Föräldrar ska kunna minska arbetsti-
den med 12,5 procent vardera istället 
för med 25 procent gemensamt, som 
idag.

2. Föräldraledighet ska tas ut när 
barnet är litet och behovet av omsorg 
är störst.

Huvuddelen av föräldrapenningda-
garna ska tas ut innan barnet fyller 
två år.

3. Fler dubbeldagar lägger grunden 
för jämställt föräldraskap. Ge föräld-
rar möjlighet att ta ut ytterligare 30 
gemensamma dagar med föräldra-
penning när barnet är nyfött.

Tre steg till till en jämställd föräldraförsäkring

NYA METODER FÖR EN MER JÄMSTÄLLD ARBETSMILJÖ
Under året har Sveriges Kvinnolobby bedrivit ett Vinnova-finansierat projekt där vi undersökt nya 
metoder för att synliggöra och åtgärda skillnader i kvinnor och mäns arbetsmiljö. I projektet har vi 
bland annat tagit fram beräkningar för att investera i en mer jämställd arbetsmiljö. Projektet kom-
mer slutföras i början av 2020 och bland annat spridas genom en workshop på Forum Jämställd-
het i Jönköping. 
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5. MÄNS VÅLD MOT FLICKOR 
OCH KVINNOR
Tack vare kvinnorörelsens arbete och bred 
politisk enighet kunde Sverige som första 
land i världen förbjuda sexköp för 20 år 
sedan. För att mana till ny samling har Sveri-
ges Kvinnolobby under 2019 bidragit till att 
starta upp ett tvärpolitiskt nätverk i riksda-
gen mot mäns våld mot kvinnor.   

Arbetet mot prostitution och stödet till 
de kvinnor som utsätts måste förstärkas. I 
november kritiserade vi nedläggningen av 
Polisens prostitutionsgrupper. Poliser med 
kompetens om mäns våld mot kvinnor som 
kan ingripa mot prostitution måste finnas i 
hela landet.  

I internationella sammanhang fortsätter 
debatten att rasa. Sveriges Kvinnolobby 
och European Women’s Lobby (EWL) fanns 
på plats när prostitution debatterades i 
Geneve under förberedelserna inför Peking-
plattformens 25-årsjubileum. Vi välkomnar 
Sveriges och Frankrikes gemensam offensiv 
mot människohandel, men ifrågasätter att 
bistånd fortsatt går till organisationer som 
verkar för avkriminalisering av sexindustrin.  

Liksom prostitution är surrogatmödraskap 
en form av handel med kvinnors kroppar. 
Under 2019 har vi skrivit debattartiklar och 
uppvaktat biståndsorganisationer som 
verkar i länder där många kvinnor utnyttjas 

av surrogatindustrin. I maj medverkade vi på 
Miljöpartiets kongress inför behandlingen av 
motioner om surrogatmödraskap.  

Marknadsföring med sexualiserade kvin-
nokroppar upprätthåller stereotyper och 
osunda ideal. 2019 har Sveriges Kvinnolobbys 
initiativ Reklamera fått stor uppmärksam-
het. Vi har bland annat uppmanat föreningar 
och privatpersoner att lämna in medborgar-
förslag om lokala och regionala riktlinjer för 
reklam i det offentliga rummet.    

Sexismen inom reklam är ett exempel på hur 
pornografin har influerat populärkulturen. 
Tillsammans med flera medlemsorganisa-
tioner fortsätter vi arbeta för att begränsa 
spridningen av pornografi. Vi vill också se ett 
mer kritiskt förhållningssätt till pornografi i 
skolan. Under 2019 har vi tagit fram ett ma-
terial för elevhälsan om sexuella trakasserier. 
Materialet presenterades under konferensen 
Makt, sex och skolan som arrangerades till-
sammans med Unizon. 

Såväl materialet för elevhälsan som vår 
kommande lärarhandledning lyfter hedersre-
laterat våld och förtryck. Vi är kritiska till att 
Skolverket trots påtryckningar från kvinnorö-
relsen och tydliga direktiv varken har inklu-
derat pornografi eller hedersrelaterat våld 
och förtryck i förslaget till nya läroplaner. 

AFFISCHER MOT SEXUELLA TRAKASSERIER
Under våren drevs projektet Makt, sex och skolan som resulterade i en guide för 
elevhälsan om hur de kan arbeta mot sexuella trakasserier. Elva affischer som tillverkats 
för skolmiljöer medföljde guideboken. Boken distribuerades via en webbtjänst och alla 
800 exemplar tog slut inom ett par dagar efter att den lanserats.

5. MÄNS VÅLD MOT FLICKOR OCH KVINNOR
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UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN

• Sveriges Kvinnolobby ska verka för att sexköpslagen ska 
implementeras, stärkas, utvidgas och spridas. 

• Sveriges Kvinnolobby ska få fler partier att ta ställning för ett aktivt 
förbud mot surrogatmödraskap. 

• Sveriges Kvinnolobby ska verka för en nationell lagstiftning samt 
lokala och regionala riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam 

• Sveriges Kvinnolobby ska verka för att sex- och 
samlevnadsundervisningen ska genomsyras av ett jämställdhets- 
och maktperspektiv samt ha ett porrkritiskt förhållningssätt.

TRE AV FYRA MÅL HAR UPPNÅTTS

☑ Ansvariga myndigheter som i inte verkar 
i enlighet med sexköpslagen ska ställas till 
svars vid minst två tillfällen.

☑ Förslag på hur ett aktivt förbud mot 
surrogatmödraskap kan se ut ska presente-
ras för minst tre partier.

☑ Minst en ytterligare kommun, landsting 
eller region ska ha påbörjat ett arbete med 
att ta fram riktlinjer mot könsdiskrimineran-
de reklam.

❎ Skolverkets översyn av sex- och samlev-
nadsundervisningen ska innehålla minst en 
kritisk formulering om pornografi.

KOMMENTARER

Vi har lyft frågan om att bistånd går till orga-
nisationer som verkar för avkriminalisering, 
bland annat vid möte med SIDA:s generaldi-
rektör och under en konferens om sexköps-
lagen. 

Under året har vi arbetat fram ett utkast till 
lagförslag och haft möten med flera riks-
dagsledamöter från olika partier. 

Jönköpings kommun har lyft frågan om att 
inför etiska riktlinjer på politisk nivå och i 
Göteborgs stad har ett medborgarförslag 
lämnats in.

Trots tydliga direktiv från regeringen, debatt-
artiklar, remissvar och möten har Skolverket 
landat i rekommendationen att pornografi 
inte ska nämnas i läroplanerna.

MEDLEMSORGANISATION I FOKUS 

Vad gör Föreningen Tillsammans? 
Vår vision är ett samhälle fritt från sexuellt 
våld där alla individer uppmuntras att nå sin 
fulla potential på sina egna villkor och där 
rätten att bli hörd respekteras. Föreningen 
Tillsammans arbete tar därför avstamp i 
en orubblig mellanmänsklig och ömsesidig 
tro på målgruppens styrka och förmåga att 
hjälpa sig själva och varandra. Samtidigt är 
föreningen en samhällskritisk kraft som käm-
par för att förändra de rådande strukturer 
och normer som finns och som möjliggör det 
sexuella våldet. Vi är en separatistiskt organi-
serad verksamhet och vänder oss till dig som 
definierar sig som kvinna eller ickebinär.

Berätta om en höjdpunkt från 2019
Den största höjdpunkten för oss under 2019 
var att regeringen äntligen uppmärksam-
made bristen på adekvat traumabehand-
ling för vår målgrupp. De senaste åren har 
vården bantats och nedmonteras vilket har 
lett till katastrofala konsekvenser för vår 
målgrupp. Under regeringsförklaringen den 
21 januari 2019 aviserade Stefan Löfven att 
fler mottagningar för sexualbrottsutsatta 
skall inrättas. Under hösten har Föreningen 
Tillsammans ingått i SKR:s referensgrupp för 
en kartläggning som nu är i sitt slutskede och 
ska presenteras under det första kvartalet 
2020. Vi är försiktigt positiva och hoppas att 

ytterligare steg tas under 2020 för att rätten 
till adekvat vård och stöd till vår målgrupp 
stärks ytterligare. 

Vad anser ni är den viktigaste frågan just nu 
för kvinnorörelsen? 
Vi anser att den viktigaste frågan just nu är 
hur vi förenar den svenska kvinnorörelsen. I 
en tid där Donald Trump kan bli vald till USAs 
president och där Sverigedemokraterna i 
skrivande stund är det största partiet blir 
det tydligt att det finns starka krafter som 
hotar vår rörelse. Kvinnorörelsen måste hitta 
en gemensam väg framåt. Det räcker inte 
längre med att klaga till sina kollegor i lunch-
rummet eller klicka like på några peppiga 
bilder på Instagram. Kvinnorörelsen behöver 
börja mobilisera sig lika smart som de krafter 
som hotar oss har gjort. Vi behöver enas om 
gemensamma politiska mål och ta reella steg 
mot dessa. Kvinnorörelsen är inte homogen, 
och ska inte vara homogen. Den är komplex 
och motsägelsefull, och ska med all rätt vara 
det. Det kan försvåra gemensamma politiska 
ställningstaganden och kommer skapa vissa 
målkonflikter. Men vi tror starkt på att olik-
heter stärker rörelsen och att vi idag har ett 
guldläge att formulera våra politiska mål för 
att i slutändan skapa ett samhälle där alla 
har tillgång till sina mänskliga fri- och rättig-
heter. 

FÖRENINGEN TILLSAMMANS
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I oktober arrangerade Sveriges Kvinnolobby 
tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, 
Roks, Unizon, MÄN, Frälsningsarmén och 
Sveriges ambassadör mot människohandel en 
nationell konferens för att fira att det var 20 år 
sedan sexköpslagen antogs. 

Forskare och experter diskuterade lagens 
betydelse för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet. Internationella talare från 
European Network of Migrant Women och 
Coalition for the Abolition of Prostitution 
berättade om vilken betydelse lagen haft 
för resten av världen. Idag finns liknande 
lagstiftning i Norge, Island, Irland, Nordirland, 
Kanada, Frankrike och Israel. Under konferensen 
framförde Sveriges Kvinnolobby våra krav 
om att lagen bör utvidgas till att omfatta 
svenskars sexköp utomlands samt att Sverige 
inte ska stödja organisationer som arbetar 
för legalisering av kvinnohandel genom 
biståndspolitiken. 

SEXKÖPSLAGEN FYLLER 20 ÅR

Tillsammans med Roks, Unizon och Talita 
har Sveriges Kvinnolobby arbetat för att 
uppmärksamma politiken på pornografins 
skadeverkningar och för tillsättandet av 
en statlig utredning i syfte att begränsa 
spridningen av pornografi, främst till barn och 
unga. I oktober samarrangerade vi och deltog 
i en konferens om pornografi i riksdagen. I 

konferensen deltog även Melissa Farley, en av 
världens främsta forskare kring pornografi och 
prostitution. 

Vi har även arbetat för att ett porrkritiskt 
perspektiv ska integreras i skolans sex och 
samlevnadsundervisning. 

PORRFRITT

 Grégoire Théry, CAP International 

Under året har Sveriges Kvinnolobby fortsatt 
att bevaka frågor kring surrogatmoderskap 
och arbetat för ett lagstadgat förbud mot 
reproduktiv handel med kvinnor. Inför 
Miljöpartiets kongress i maj 2019 och de 
motioner som rör förbud mot eller reglering 
för altruistiskt surrogatmödraskap bjöds 
Sveriges Kvinnolobby in till kongressen för att 
lägga fram våra argument inför att Miljöpartiet 
skulle ta ställning i frågan. I anslutning till 
kongressen arrangerade vi tillsammans med 
medlemsorganisationen Gröna Kvinnor också 
en föreläsning om surrogatmoderskap ur ett 
kvinnorättsperspektiv, där Grön Ungdom 
medverkande. I oktober publicerade Sveriges 
Kvinnolobby en debattartikel tillsammans med 
17 organisationer inför att surrogatföretaget 
Tammuz arrangerade ett möte i Stockholm 
för att locka nya kunder. Sveriges Kvinnolobby 
har även arbetat för ett avskaffande av 
surrogatmoderskap tillsammans med det 
internationella nätverket ICASM (International 
Coalition for the Abolition of Surrogate 
Motherhood). 

FEMINISTISKT NEJ TILL SURROGATMÖDRASKAP

Projektet Reklamera är ett initiativ av 
Sveriges Kvinnolobby och Allt är Möjligt mot 
könsdiskriminerande reklam. Vi vill uppmana 
till handling och visa att vi är många som har 
fått nog. Reklamera verkar för en lagstiftning 
mot könsdiskriminerande reklam och utövar 
tillsammans med allmänheten påtryckning på 
företag, reklambransch och politiker. 

REKLAMERA Fyra höjdpunkter från 2019
 Ƨ Under 2019 har vi varit i dialog med 

Stockholms stad om att de ska utveckla sin 
kommunikation kring sina etiska riktlinjer 
mot könsdiskriminerande reklam så att fler 
ska veta hur man anmäler stadens reklam. 

 Ƨ Vi har tagit fram en mall på ett 
medborgarförslag riktat mot kommuner 
och regioner för att de ska införa etiska 
riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam. 
Ett förslag lades i Göteborg innan jul som 
fick fler än de 200 röster som krävs för att 
förslaget ska tas upp i ansvaring nämnd. 

 Ƨ Reklamera fick mycket uppmärksamhet i 
media då Reklamombudsmannen fällde ett 
känt sminkföretag för flera annonser. 

 Ƨ Reklameras Instagram har fått cirka 2000 
nya följare.

Malpuri Groth, Sveriges Kvinnolobby och
 Annika Hirvonen Falk (Mp) på Miljöpartiets kongress
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DAGS FÖR EN JÄMSTÄLLD SEX- OCH SAMLEVNADS-
UNDERVISNING!  En undersökning från BRÅ visar att 24,2% av 

flickorna och 6 % av pojkarna i årskurs 9 har 
blivit utsatta för sexualbrott under de senaste 
tolv månaderna. Den vanligaste platsen att 
bli utsatt på är i skolan eller på skolgården. 
Det är oacceptabelt. Skolan måste ha en 
nollvision om sexuella trakasserier. Sex- och 
samlevnadsundervisningen måste ses som en 
del av det förebyggande arbetet mot pojkar och 
mäns våld mot flickor och kvinnor.

I projektet Makt sex och skolan 
har vi under 2019: 

• Arrangerat en gratis konferens för elevhälsan 
den 10 maj med talare som Robert Jensen, 
medieprofessor med expertis på porr, 
Alan Ali, orförande MÄN som talade om 
hedersförtryck och Make Equal som talade 
om samtycke och makt. Konferensen tog in 
200 deltagare och blev fullsatt. 

• Tagit fram en guide för personal inom 
elevhälsan och informerande affischer till 
elever och lärare för att stärka arbetet mot 
sexuella trakasserier i skolan.  

• Medverkat på Bokmässan som i år hade 
tema jämställdhet. Där delade vi ut cirka 
4000 affischer till skolpersonal och elever. 
Affischerna har budskap mot sexuella 
trakasserier. 

Genomgående under hela projekttiden har 
vi märkt en enorm efterfrågan på material  
om hur sexuella trakasserier i skolan ska 
motverkas. Konferensen för elevhälsan i maj 
blev fullbokad långt innan slutdatum för 
anmälan. I juli tillgängliggjorde vi 800 guider 
på Utbudet.se där skolpersonal och elevhälsan 
kunde beställa guiden till sin skola gratis. När 
vi lanserade guiden publikt i augusti fanns det 
bara 50 exemplar kvar som snabbt gick åt. När 
vi avslutade projektet på Bokmässan 2019 tog 
de 4000 affischerna vi hade med oss slut innan 
mässan var över. 

 

MAKT SEX OCH SKOLAN

Fokusområden i guiden
Guiden fokuserar särskilt på tre områden 
där ett starkt jämställdhetsperspektiv 
behövs: 

• Samtycke ur ett maktkritiskt 
perspektiv 

• Porrkritik och hur du som skolpersonal 
kan samtala med elever om porr 

• Hedersproblematik och vad du som 
skolpersonal kan göra 

Du kan ladda ner guiden eller beställ affischerna gratis från vår hemsida:

 sverigeskvinnolobby.se/skolmaterial/maktsexochskolan

2018 presenterade Skolinspektionen en nationell granskning av sex- och samlevnadsundervisningen. 
Granskningen visade att det finns stora brister i undervisningen, framförallt vad gäller att koppla 
sex och samlevnad till skolans värdegrund och frågor som rör jämställdhet, sexuella trakasserier 
och hedersfrågor. Mot bakgrund av denna granskning påbörjade Sveriges Kvinnolobby under 2019 
arbetet med att ta fram ett skolmaterial om sex och samlevnad utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
som särskilt tar upp frågor kring sexuellt våld och hedersfrågor. Dessutom har Sveriges Kvinnolobby 
uppvaktat Skolverket och arbetat för att porrkritik ska integreras i skolans läroplaner och kursplaner. 
Under Almedalsveckan startade vi ett upprop för en jämställd sex- och samlevnadsundervisning med 
krav till Skolverket att inkludera porrkritik, hedersvåld och ett maktperspektiv på samtycke i sex- och 
samlevnadsundervisningen.
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INTERNATIONELLT ARBETE

“Freedom from violence and commodification can never 
be separated from sexual and reproductive health and 
rights. Social protection systems and public services must 
be based on the idea that women’s bodies are their own to 
hold and not for others to exploit and abuse. This principle 
must be non-negotiable. Only then will women have ’a 
satisfying and safe sexuality’ and the right to decide freely 
over their own bodies.”  

Clara Berglund

KVINNOKOMMISSIONEN, CSW63

Den 11-22 mars 2019 arrangerades den 63-e kvinnokommissionen i New York. Årets tema 
var sociala skyddssystem, tillgång till offentlig service och hållbar infrastruktur för 
jämställdhet. 
Varje år deltar Sveriges Kvinnolobby på FN:s 
Kvinnokommission, CSW, som är FN:s årliga 
möte om jämställdhet och kvinnors rättigheter. 
2019 genomfördes CSW den 11–22 mars i New 
York med temat sociala skyddssystem, tillgång 
till offentlig service och hållbar infrastruktur för 
jämställdhet. 

Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara 
Berglund ingick i Sveriges officiella delegation 
till CSW. I delegationen arbetar vi för att föra 
vidare information till och från kvinnorörelsen 
och för att bidra med förslag, kunskap och 
erfarenheter till ländernas förhandlingar om 
gemensamma slutsatser. Årets slutsatser visar 
att det stora motsättningar till trots är möjligt 
att enas i flera för kvinnors rättigheter viktiga 
frågor, samtidigt som vi önskar starkare och 
mer progressiva åtaganden. Clara Berglund 
talade även på Sveriges officiella sidoevent 
som fokuserade på sexuella och reproduktiva 
rättigheter, SRHR, och på EU:s sidoevent om 
jämställdhetsbudgetering.

Deltog i New York gjorde också Jenny 
Andersson, sakkunnig inom arbetsmarknad- 
och ekonomi, och Malpuri Groth, tillförordnad 
verksamhetschef. Utöver vårt arbete i 
delegationen arrangerade vi ett parallellt om 
hur satsningar på jämställdhet och välfärd kan 
utmana segregation och extremism. Eventet 
genomfördes i samverkan med RIFFI och 
Svenska kvinnors vänsterförbund. 
CSW är också ett viktigt tillfälle för att träffa 
och fördjupa samarbetet med internationella 
systerorganisationer från andra länder. Bland 
annat deltog vi i flera strategiska möten om 
arbetet för avskaffandet av prostitution. 
Tillsammans med organisationen ICSAM 
träffade vi en av EU:s förhandlare för att 
förhöra oss om förhandlingsläget i frågan om 
surrogatmödraskap.

Som paraplyorganisation fortsätter vi också 
arbetet med att samordna och stötta den 
svenska kvinnorörelsen inför och under CSW. 

BEIJING +25
1995 samlades delegation från världens länder och kvinnoorganisationer i Peking för FN:s fjärde 
världskonferens om kvinnors rättigheter. Konferensen ledde fram till en handlingsplan som anger 
hur FN:s Kvinnokonvention ska verkställas. Under 2019 har kvinnorörelsen runt om i världen arbetat 
med förberedelserna inför handlingsplanens 25 års jubileum som infaller 2020. Sveriges Kvinno-
lobby har kommenterat Sveriges regerings officiella rapport om efterlevnaden av handlingsplanen. 
Vi har också deltagit på ett regionalt förmöte i Geneve i oktober. Under mötet arbetade vi i stark 
motvind för att försvara och förstärka överenskommet språk om bland annat prostitution och 
människohandel. Den nationella rapporten och förmötet var ett led i en längre process som kom-
mer att avslutas med ett globalt firande i juli 2020 i Paris. 
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EUROPEAN WOMEN’S LOBBY
Sveriges Kvinnolobby sitter med i den 
europeiska paraplyorganisationen European 
Women’s Lobbys (EWL) styrelse. Linda Schang 
sitter som första representant och även i 
arbetsgruppen för ”feministisk ekonomi” och 
Emma Blomdahl sitter som ersättare och ingår 
i arbetsgruppen och SRHR. Marie Unander-
Scharin sitter för Sveriges Kvinnolobbys räkning 
i Observatoriet som är en särskild paneuropeisk 
struktur för arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

I arbetsgruppen för SRHR driver Sveriges 
Kvinnolobby på för en vidgad syn på SRHR där 
både prostitution och surrogatmödraskap 
ingår. Arbetsgruppen för ”feministisk 
ekonomi” har under året fokuserat på 
jämställdhetsbudgetering och i EWLs projekt 
har representanter från Sveriges Kvinnolobby 
medverkat på en konferens i Helsingfors. 

I maj 2019 hölls val till Europaparlamentet 
och inför valet gjorde Sveriges Kvinnolobby 
en jämställdhetsguide som navigerade väljare 
genom partiprogrammens jämställdhetsförslag. 

Vi tittade även på fördelningen av män och 
kvinnor på partilistorna och skickade en enkät 
till toppkandidaterna på listorna med frågorna 
om vad de skulle göra för att säkra ett jämställt 
EU. 

European Women’s Lobby (EWL) är en 
brysselbasserad paraplyorganisation 
som samlar kvinnorörelsen i EU. Alla 
EU-länder har en koordination som 
samlar delar eller hela kvinnorörelsen 
där Sveriges Kvinnolobby är den svenska 
koordinationen. 

EWL grundades 1990 och arbetar med 
områden som mäns våld mot kvinnor, en 
jämn fördelning av makt och inflytande, 
kvinnors ekonomiska självständighet, 
kvinnor och flickor på flykt, att stärka 
unga kvinnor samt att stärka kvinnors 
organisering.  Läs mer om EWL här. 

NOD 
Under året har Sveriges Kvinnolobby valts in i styrgruppen för det nationella samverkansorganet 
NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället), före detta 
”Överenskommelsen”. Syftet med NOD är att stärka samverkansmöjligheter mellan regeringen 
och civilsamhället och skapa mötesplatser för dialog. Sveriges Kvinnolobby vill genom vårt enga-
gemang i NOD stärka kvinnorörelsens röst i civilsamhället och finnas med där civilsamhället har 
dialog med regeringen. 

Läs mer om NOD på deras hemsida www.nodsverige.se.

ALMEDALEN
Sveriges Kvinnolobby deltar årligen i politikerveckan i Almedalen. Styrelsen och medarbetare bjuds 
in att följa med till Gotland för att bedriva påverkansarbete, knyta kontakter och fördjupa sina 
kunskaper. Under årets Almedalsvecka fokuserade Sveriges Kvinnolobby på slutna runda bords-
samtal i påverkanssyfte som alla blev mycket lyckade och banade väg påverkansarbetet under 
hösten Vi lyfte teman som sex- och samlevnadsundervisningen, prostitution och bistånd, föräldra-
försäkringen och Agenda 2030. 

Förutom det deltog representanter från Sveriges Kvinnolobby också i andras panelsamtal och ut-
frågningar. Vi hade dessutom en sociala medier-kampanj med våra krav om en jämställd sex- och 
samlevnadsundervisning. Se sidan 48.
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SVERIGES KVINNOLOBBYS STYRELSE 2019

ANNA GIOTAS SANDQUIST
ORDFÖRANDE 
 
Nominerades av Mälardalens Kvinnolobby

JUDIT SVENSSON
KASSÖR
 
Nominerades av Winnet

MARIE UNANDER-SCHARIN
STYRELSELEDAMOT

 
Nominerades av Unizon

CAMILLA WAGNER
VICE ORDFÖRANDE
 
Nominerades av 1,6 miljonerklubben

MARGARETA REHN
STYRELSELEDAMOT
 
Nominerades av KSAN – Kvinnoorganisationernas 
Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

LINDA SCHANG
STYRELSELEDAMOT
ORDINARIE LEDAMOT EWL:S STYRELSE
 
Nominerades av Soroptimisterna

EMMA BLOMDAHL
STYRELSELEDAMOT

ERSÄTTARE EWL:S STYRELSE
 

Nominerades av KvinnorKan

MADELEINE LINDER
STYRELSELEDAMOT

 
Nominerades av 

FQ Forum - kvinnor och funktionshinder

NIUSHA KHANMOHAMMADI
STYRELSELEDAMOT
 
Nominerades avVarken hora eller kuvad

LOUISE ELEMALM
STYRELSELEDAMOT

 
Nominerades av BPW Sweden,

Business & Professional Women

SARA HULTQVIST
STYRELSELEDAMOT
 
Nominerades av Östersjöfred
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FANNY CAVALLI
Ekonomiansvarig och projektledare Forum Jämställdhet

HANNE SAMUELSSON
Deltagarkoordinator Forum Jämställdhet

 

ANNASTINA JOHANSSON 
Organisationssekreterare och 
talarkoordinator Forum Jämställdhet 

HANNA CARLSSON
Organisationssekreterare och 

projektledare Makt, sex och skolan (till juni 2019)
 

LINN DIMMLICH 
Praktikant Ht 2019

SVERIGES KVINNOLOBBYS KANSLI 2019

CLARA BERGLUND
Generalsekreterare
 

STEPHANIE THÖGERSEN
Programansvarig och sakkunnig mäns våld mot kvinnor
 

JENNY ANDERSSON
Projektledare och sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi

MALPURI GROTH
Tf. Verksamhetschef och projektledare

ELIN KUSMIN
Kommunikatör
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