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Om Sveriges Kvinnolobby  
Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för 
kvinnorörelsen i Sverige. Under vårt paraply finns 47 medlemsorganisationer som arbetar för att 
stärka kvinnors position i samhället.  
 
Vi verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Vårt arbete utgår från FN:s 
Kvinnokonvention, Handlingsplanen från Peking och Sveriges jämställdhetspolitiska mål som säger 
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vi arbetar för att ett 
kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla politiska, ekonomiska och sociala 
sammanhang, såväl lokalt och nationellt, som europeiskt och internationellt. Vår verksamhet vilar på 
feministisk grund. 
 
Sveriges Kvinnolobby strävar efter att alltid lyfta rättigheter och villkor för olika grupper av flickor och 
kvinnor, med jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, som utgångspunkt.  

 
Om verksamhetsplanen  
Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan är indelad i fem målområden: 
  

1. Feminismens framtid och kvinnorörelsens organisering  
2. Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter  
3. Kvinnors makt och inflytande 
4. Feministisk ekonomi och kvinnors betalda och obetalda arbete 
5. Mäns våld mot kvinnor och flickor  

 
För varje målområde görs en sammanfattning av nuläget och en beskrivning av Sveriges 
Kvinnolobbys hållning i några för området viktiga frågor. Därefter presenterar vi våra långsiktiga 
ambitioner med tillhörande målsättningar. Genom att uppfylla dessa mål ska vi förflytta oss närmare 
förverkligandet av ambitionen. För att kunna följa arbetet finns också en eller flera indikatorer för 
varje mål.   
 
Vår verksamhet bidrar till förverkligandet av FN:s hållbarhetsagenda 2030 där jämställdhet är både 
ett eget mål och ett genomgående perspektiv.  Varje målområde i verksamhetsplanen kopplas till ett 
eller flera av utvecklingsmålen utöver det femte målet om jämställdhet.  
 
Parallellt med de prioriteringar som pekas ut i verksamhetsplanen pågår Sveriges Kvinnolobbys 
löpande arbete som bland annat består av att sammankalla olika nätverk av medlemsorganisationer, 
bedriva opinionsbildning i olika frågor, regera på yttre händelser och besvara remissförfrågningar.  
 
Sveriges Kvinnolobby är en nationell organisation. Men vi bedriver även ett internationellt arbete, 
där samarbetet inom European Women’s Lobby, EWL, är en viktig del. I verksamhetsplanen lyfter vi 
återkommande internationella prioriteringar integrerat i genomgången av våra målområden.  
 
2021 är finalen för det treåriga firandet av rösträttens hundraårsjubileum. Vi får också en ny chans 
att uppmärksamma att det är 25 år sedan Handlingsplanen för hur världens länder ska leva upp till 
Kvinnokonventionen antogs. På grund av coronpandemin kommer många av de aktiviteter som 
skulle ha genomförts förra året istället att ske i år.  Sveriges Kvinnolobby kommer att uppmärksamma 
dessa jubileer löpande under året och verka för starkare nationella och internationella åtaganden för 
framtiden.  
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Feminismens framtid och kvinnorörelsens organisering (Mål 17)  
Sedan hundra år tillbaka driver kvinnorörelsen utvecklingen mot jämställdhet. Tillsammans med 
andra folkrörelser är vi en del av partnerskapet för hållbar utveckling så som det beskrivs i Agenda 
2030.  Men som så många gånger tidigare i historien är det organiserade systerskapet hotat.  
 
Det statliga bidraget till kvinnors organisering har inte räknats upp på 15 år samtidigt som antalet 
föreningar som ska dela på pengarna blivit fler, ett parti i riksdagen vill att bidraget ska dras in helt. 
Kvinnor som uttalar sig möter allt grövre hat, särskilt när mäns tillgång till kvinnors kroppar 
ifrågasätts. Kvinnors separata utrymmen och organisationer kritiseras och från vissa håll ifrågasätts 
vad kön är och om det alls är en grund för organisering.  
 
Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Vi ser att det enda 
sättet att bryta kvinnors och flickors strukturella underordning är vi förenar oss för vår egen sak. Men 
för att vi ska kunna göra det måste förutsättningarna för vår organisering bli bättre. Vi kräver att det 
statliga stödet till kvinnoorganisationer fördubblas.  
 
Tillsammans med våra medlemsorganisationer strävar vi efter att samla kvinnor från alla delar av 
samhället. Gemensamt belyser vi hur olika grupper av kvinnor drabbas av bristen på jämställdhet. Vi 
stöttar särskilt utrikes födda kvinnors och flickors organisering och röst i kvinnorörelsen. Vi vill även 
bidra till att unga kvinnor får upp ögonen för principiella frågor om makt och kön.  
 
Som paraplyorganisation är det vår uppgift att samarbeta med, mobilisera och stärka kvinnorörelsen. 
Det gör vi genom att arrangera aktiviteter tillsammans med medlemsorganisationer, facilitera 
nätverk i olika frågor och erbjuda utbildningstillfällen. Under 2021 kommer vi att presentera vår 
rapport om hur väl Sverige lever upp till Kvinnokonventionen som tagits fram tillsammans med en 
stor del av medlemskåren.  
 
Inom vårt internationella arbete och som nationell koordination i European Women’s Lobby, EWL, 
arbetar vi för ett ökat fokus på kvinnors och flickors rättigheter, liv och villkor. I samverkan med 
likasinnade organisationer står vi upp mot de aktörer som vill relativisera kvinnors och flickors 
rättigheter inom och utom den feministiska rörelsen i Europa och världen.   

 

Långsiktiga ambitioner Mål  Indikatorer/nyckelaktiviteter 

Sveriges Kvinnolobby ska vara 
en stark, självständig och bred 
rörelse som kännetecknas av 
delaktighet och speglar 
sammansättningen av kvinnor i 
samhället. 

Vår ekonomiska 
självständighet ska öka.  

Halva kansliorganisationen ska 
kunna finansieras med egna 
medel. 

Vår organisation ska växa och 
kvinnorörelsen ska breddas. 

Minst en medlemsorganisation 
som samlar kvinnor som idag 
saknar representation ska 
rekryteras. 

Samarbetet med 
medlemsorganisationer ska 
utökas och fördjupas.  
 

Minst tio aktiviteter ska 
arrangeras i samarbete med 
medlemsorganisationer. 

Sveriges Kvinnolobby ska 
underlätta kvinnorörelsens 
generationsskifte genom att 
mobilisera unga kvinnor i 
frågor som rör kvinnors 
strukturella underordning. 

Fler unga kvinnor ska komma i 
kontakt med kvinnorörelsens 
syn och lösningar på 
samhällets problem.  

Minst en aktivitet som riktar 
sig till unga kvinnor ska 
genomföras.  
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Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter (Mål 16) 
Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige och stora delar av världen har valt för att nå ett 
jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla 
verksamheter och beslut. Då skapas mer effektiva och inkluderande institutioner som är lättare att 
avkräva ansvar i enlighet med mål 16 i Agenda 2030.  
 
De senaste åren har allt fler myndigheter blivit ålagda att arbeta med jämställdhetsintegrering. 
Framsteg syns också i många kommuner och regioner. Men när strategin sprids och verkställs växer 
motståndet, bland annat från hårt pressade organisationer inte mäktar med stora förändringar och 
från andra agendor som konkurrerar med jämställdhet om uppmärksamheten.  
 
Sveriges Kvinnolobbys svar till dem som ifrågasätter strategin är att jämställdhetsintegrering ger 
bättre och mer effektiva verksamheter och bidrar till att alla medborgares behov tillgodoses. Utöver 
myndigheter, kommuner och regioner vill vi visa den privata sektorn att jämställdhetsintegrering kan 
bidra till att effektivisera verksamheten, öka affärsnyttan och förbättra resultaten.  
 
En gång om året arrangerar vi, genom vårt helägda bolag, konferensen Forum Jämställdhet. 
Konferensen syftar till att ge dem som arbetar med och ansvarar för jämställdhet kraft, kunskap och 
verktyg att förändra sina organisationer och samhället i stort. 2021 genomförs Forum Jämställdhet 
digitalt den 2-3 februari. Coronapandemin hindrar oss från att mötas fysiskt, men vi kommer göra allt 
för att ändå föra människor samman.  
 
Det är särskilt viktigt är att jämställdhetsintegrera budgeten och den ekonomiska politiken, så kallad 
jämställdhetsbudgetering. När Sverige i spåren av pandemin tycks gå mot tider av svagare ekonomisk 
utveckling är jämställdhetsintegrering ett sätt att fatta väl avvägda och mer långsiktiga beslut om 
eventuella besparingar eller investeringar. Sveriges Kvinnolobby har granskat regeringens budget ur 
ett jämställdhetsperspektiv i över tio år tid och har via vårt bolag stöttat många kommuner och 
regioner i sitt arbete med jämställdhetsbudgetering. Under 2021 kommer vi fortsätta sprida 
budgetgranskning som en metod för ansvarsutkrävande bland våra medlemsorganisationer. I den 
europeiska kvinnorörelsen, EWL, verkar vi för att EWL ska påbörja ett arbete med att granska EU:s 
långtidsbudget. 
 

Långsiktiga ambitioner Mål Indikatorer/nyckelaktiviteter 

Sveriges Kvinnolobby ska verka 
för att jämställdhetsintegrering 
som strategi till fullo ska 
implementeras i hela 
samhället.  

Nyckelfunktioner i offentliga 
organisationer ska veta att 
jämställdhetsintegrering 
förutsätter att skillnader 
mellan kvinnor och män 
synliggörs och åtgärdas. 

Beköning ska lyftas i alla 
sammanhang där vi möter 
nyckelfunktioner, exempelvis i 
utbildningar och andra 
konsultuppdrag, remissvar 
med mera.  

Fler organisationer ska börja 
arbeta med 
jämställdhetsintegrering och 
det arbete som redan görs ska 
fördjupas och systematiseras.  

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

Sveriges Kvinnolobby ska verka 
för att landets gemensamma 
resurser används på ett rättvist 
och hållbart sätt som ökar 
jämställdheten i samhället. 

Debatten om ekonomisk 
jämställdhet och ekonomi ur 
ett jämställdhetsperspektiv ska 
öka, stärkas och fördjupas.  

Bidra till ett inslag om 
jämställdhet och ekonomi i 
nationell media minst en gång.  

Presentera minst tre förslag 
som minskar skillnaderna i 
kapitalinkomst mellan kvinnor 
och män.  
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Kvinnors makt och inflytande (Mål 10)  
1921 fick kvinnor rätt att rösta och ställa upp i allmänna val i Sverige. Under decennierna som följde 
växte partiernas kvinnoförbund. 1947 fick Sverige sin första kvinna i regeringen. 1994 införde 
Socialdemokraterna ”varannan damernas” på sina valsedlar och Sverige fick en regering med lika 
många kvinnor som män. 2019 fick EU för första gången en kommission som till hälften utgörs av 
kvinnor och leds av en kvinna.  
 
Ändå är det målet om en jämn fördelning av makt och inflytande långt från uppnått. Sverige har 
fortfarande inte haft en kvinna som statsminister. Efter valen 2018 sjönk andelen kvinnor på 
ordförandeposterna i kommun- och regionstyrelser till 32 procent. Svenska företag ägs, leds och styrs 
allt som oftast av män och i akademin dominerar män bland professorerna.  
 
Men makt och inflytande handlar inte bara om könsfördelning på vissa positioner utan om att 
kvinnor i gemen ska kunna påverka alla delar av sina privata och offentliga liv och samhället de lever 
i. Att ha makt är att i samma utsträckning som män kunna föra sin talan och bli lyssnad på vid 
köksbordet och på arbetsplatsen likväl som i riksdagen och styrelserummet, och att kunna påverka 
förutsättningarna för eller lämna förhandlingen. Detta kan endast ske när kvinnor är ekonomiskt 
självständiga.  
 
Få människor har så lite makt som de kvinnor och flickor som utsätts för mäns och pojkars våld. Det 
gäller i synnerhet dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och vars frihet kontrolleras 
av ett kollektiv. Flickor som inte ens få välja hur de ska klä sig, vem de får umgås med och vilken tid 
de ska vara hemma efter skolan kan knappas säga ha inflytande över sitt eget liv och än mindre över 
samhället.  
 
Den skeva fördelningen av makt i samhället är en del av och ett uttryck för strukturell underordning. 
För att kunna öka kvinnors inflytande krävs en politik som tar sikte på att män som grupp har mer 
makt än kvinnor som grupp istället för att förvänta sig att enskilda kvinnor ska bära ansvaret för 
förändring. Det är en sådan politik Sveriges Kvinnolobby argumenterar för. Vi oroas av att det 
politiska samtalet och skildringar av samtiden i media har tappat bort frågan om makt. För att råda 
bot på detta arbetar vi kontinuerligt för att lyfta maktperspektivet närhelst vi uttalar oss.  
 
Genom att stärka kvinnors organisering bidrar vi till att fler kvinnor och flickor får möjlighet att 
påverka samhället. Kampen för en jämställd maktfördelning är i sig också något som kvinnorörelsen 
kan fira och samlas kring. På så sätt bidrar vi till uppfyllande av mål 10 i Agenda 2030 som säger att 
alla människor ska kunna engagera sig i det sociala, ekonomiska och politiska livet.   
 

Långsiktig ambition Mål Indikatorer/nyckelaktiviteter 

Sveriges Kvinnolobby ska vara 
ett tydligt alternativ till krafter 
som rulla tillbaka och 
relativisera kvinnors makt, 
rättigheter och villkor.  

Bidra till att debatten om och 
arbetet för jämställdhet 
fokuserar mer på hur 
samhälleliga strukturer 
begränsar kvinnors liv. 
 

Vår beskrivning av det 
feministiska och 
jämställdhetspolitiska 
landskapet ska lanseras. 

Använda 100 årsjubileet för 
kvinnors rösträtt för att 
mobilisera kvinnorörelsen. 

Minst 15 
medlemsorganisationer ska 
delta i ett gemensamt firande 
av rösträtten.  
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Feministisk ekonomi och kvinnors betalda och obetalda arbete (Mål 8 
och 10) 
Om Sverige ska kunna leva upp till målen i Agenda 2030 om minskad ojämlikhet och hållbar tillväxt 
krävs att den ekonomiska politiken har ett genomgående jämställdhetsperspektiv och styr mot ökad 
jämställdhet. Kommissionen för jämställda livsinkomster konstaterar att skillnaderna i inkomst 
mellan kvinnor och män inte har minskat på 25 år, vilket framförallt beror på ökade inkomster från 
kapital. Kvinnor är också förtagare i lägre utsträckning än män och kan i mindre utsträckning leva på 
sina företagsinkomster. Sveriges Kvinnolobby ingår i kommissionens expertgrupp.  
 
Kvinnor tjänar i genomsnitt 9,9 procent mindre än män. För att sluta lönegapet krävs genomgripande 
reformer i arbets- och privatlivet. En mer jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
kan bara åstadkommas med en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring.  Föräldrar med ensam 

vårdnad ska ha rätt till hela föräldraledigheten. Det ska även vara möjligt med särlösningar för 
familjer där det finns särskilda skäl att inte dela lika, exempelvis om mäns våld mot kvinnor 
förekommer.  
 
Under 2021 kommer Sveriges Kvinnolobby skriva remissvar om och förvalta de viktigaste förslagen 
från utredningen om sanktioner mot diskriminering och trakasserier i arbetslivet. Vi ska också 
fortsätta driva och utveckla rörelsen Lön hela dagen som samlar politiska kvinnoförbund, 
kvinnoorganisationer och fackförbund.  
 
Sveriges Kvinnolobby har under lång tid arbetat för att nyanlända kvinnor ska få samma hjälp från 
samhället att komma i arbete som nyanlända män. Under 2021 kommer vi att utveckla arbetet 
genom att särskilt fokusera på bakomliggande orsaker till den ojämna fördelningen.  
 
Coronapandemin har avslöjat revorna i välfärden som ger arbete till och möjliggör arbete för så 
många kvinnor. Det är tydligt att nedskärningarna i skola, vård och omsorg har haft livsfarliga och 
orättvisa konsekvenser och att sjukförsäkringen inte ger ett tillräckligt skyddsnät. Sveriges 
Kvinnolobby vill se kraftiga investeringar för en stark, gemensamt finansierad, tillgänglig och god 
omsorg av barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Under 2021 ska vi fortsätta arbeta för 
bättre löner, villkor och personaltäthet i välfärdens kvinnodominerade yrken. Vi ska också lansera vår 
ekonomiska tankesmedja FemEk. Tankesmedjan samlar samhällsekonomiska forskare som 
tillsammans med oss ska ta fram och utveckla förslag som ökar den ekonomiska jämställdheten.   
 

Långsiktig ambition Mål Indikatorer/nyckelaktiviteter 

Sveriges Kvinnolobby ska vrida 
politikens och 
arbetsmarknadens parters 
fokus mot strukturella 
löneskillnader och få fler 
aktörer att ta ställning för 
individualiserad 
föräldraförsäkring. 

Nätverket Lön hela dagen ska 
bestå med bibehållen 
legitimitet och energi.   
 

Årets manifestation ska 
generera ett större genomslag 
i media än förra året. 

Minst 15 organisationer ska 
delta i den digitala 
manifestationen. 

Intresset för våra 
föräldraförsäkringsförslag ska 
öka.  

Våra förslag ska ha förankrats 
hos minst fem nyckelaktörer. 

Sveriges Kvinnolobby ska verka 
för ett pensionssystem som 
utjämnar ekonomiska 

Våra förslag för ett mer 
jämställt pensionssystem ska 
få ett stort genomslag och tas 
på allvar av berörda politiker.    

Våra förslag ska 
uppmärksammas i media minst 
en gång under året och spridas 
till nyckelaktörer. 
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skillnader mellan kvinnor och 
män. 

Mäns våld mot kvinnor och flickor (Mål 16) 
Mycket tyder på att mäns våld mot kvinnor och det hedersrelaterade förtrycket har ökat under 
coronapandemin. När myndigheterna uppmanar människor att stanna hemma för att inte sprida 
smittan vidare isoleras många kvinnor med sina förövare, utan möjligheter att slå larm, få hjälp och 
fly.  
 
Men samhället har i huvudsak fokuserat på den ökande gängkriminaliteten och mäns och pojkars 
våld mot varandra, inte sällan med dödliga utgång. Ingen talar om de mammor, flickvänner, systrar 
och döttrar som lever i eller i närheten av de kriminella gängen.  
 
Sveriges Kvinnolobby kräver att en del av de medel som tillförts polisen ska gå till mäns våld mot 
kvinnor. Vi hoppas att de förändringar som gjorts i sexualbrottslagstiftningen tillsammans med 
förstärkningar av organisationen ska leda till att fler förövare fälls. Samtidigt måste samhällets stöd 
till kvinnor som utsätts för våld, inklusive kvinnojoursrörelsen, förstärkas. Endast då kan våldet 
minskas och ett mer fredligt samhälle byggas, så som det beskrivs i mål 16 i Agenda 2030.    
 
Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck måste motarbetas på samhälls-, 
organisations- och individnivå. Sedan fyra år tillbaka samordnas arbetet mot mäns våld mot kvinnor i 
en nationell strategi. Sveriges Kvinnolobby är kritisk till att allt för lite görs för att motverka 
prostitution och pornografi som också omfattas av strategin.  
 
Liksom pornografi och prostitution utgör surrogatmödraskap en form av våld, utnyttjande och handel 
med kvinnors kroppar och reproduktiva rättigheter. Coronapandemins stängda gränser har än en 
gång visat hur kvinnor och barn far illa i denna industri. Sverige har förbjudit sexköp och regeringen 
har slagit fast att surrogatmödraskap inte ska tillåtas. Men mer måste göras för att stå upp för att alla 
världens kvinnor ska befrias från de sexuella och reproduktiva industrierna. Vi kräver att Sveriges 
utrikespolitik ska genomsyras av en abolitionistisk hållning till alla former av handel med kvinnors 
kroppar.  
 
Att använda sexualiserade bilder av kvinnor i marknadsföringen av produkter och tjänster är också 
ett sätt att kommersialisera kvinnors kroppar och upprätthålla osunda och stereotypa ideal.  Vi driver 
initiativet Reklamera och verkar för nationella, regionala och lokala förbud mot sexistisk reklam.  
 

Långsiktig ambition Mål Indikatorer/nyckelaktiviteter 

Sveriges Kvinnolobby ska verka 
för lagar och åtgärder som 
motverkar exploatering och 
kommersialisering av kvinnors 
kroppar.  

Sveriges in- och utrikespolitik, 
inklusive bistånd, ska präglas 
av en abolitionistisk hållning till 
prostitution.  

Regeringen ska lyfta 
prostitution i minst ett 
internationellt sammanhang 
under året.   

En statlig utredning om hur 
produktion, distribution och 
konsumtion av pornografi kan 
begränsas ska tillsättas. 

Utåtriktad kampanj som tar 
tillvara slutsatserna från 
Barnombudsmannens 
kartläggning ska genomföras.  

Trycket på regeringen att agera 
för att minska den ökade 
internationella 
surrogathandeln ska öka.    

Uppvakta utredningen om 
utländska föräldraskap och 
ansvarig minister vid minst ett 
tillfälle under året.   

Fler kommuner och regioner 
arbeta aktivt mot 
könsdiskriminerande reklam 

Minst en ytterligare kommun 
eller region ska ha påbörjat 
arbetet med att ta fram 
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och sexualisering i det 
offentliga rummet.  

riktlinjer mot 
könsdiskriminerande reklam. 

 


