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Förberedelsematerial inför 

Partsgemensamt forum den 28 

mars 2018 

Tema: Civilsamhället och arbetet för 

jämställdhet 

Inledning 

Kort bakgrund  

Temat för dialogen i Partsgemensamt forum (PGF) den 28 mars 2018 är 
civilsamhället och jämställdhet. Det är första tillfället PGF har detta tema.  
 
Temat föreslogs inför det konstituerande mötet 2018 med följande 
motivering/bakgrundstext: 
”Flertalet organisationer verkar för ökad jämställdhet i samhället. Men hur ser 
arbetet för jämställdhet mellan könen ut inom det civila samhällets 
organisationer? Upproret #metoo har bland annat belyst förekomsten av sexuella 
trakasserier inom organisationer. Parterna kan utbyta erfarenheter och diskutera 
vilka åtgärder som krävs för att skapa ett jämställt civilsamhälle.” 
 
Den partssammansatta arbetsgruppen har utifrån ovan inriktning valt att bredda 
dialogen till att övergripande beröra hur ojämställdheter i civilsamhället 
påverkar fördelningen av makt, inflytande och resurser inte enbart inom sektorn 
utan även i samhället i stort.  

Om dialogen i Partsgemensamt forum 

Syftet med dialogen i Partsgemensamt forum är, enligt propositionen 
(2009/10:55) om en politik för det civila samhället och forumets Arbetsordning 
för 2017: 

Dialogen bör behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter 
och utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktigheten i demokratin. 

Frågorna bör ha en inriktning som utgör ett led i en strategi för framtiden och det bör 
finnas möjlighet till reellt inflytande för det civila samhällets organisationer. 
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Syftet är dialog och samråd kring politiken och inte att fatta gemensamma beslut eller 
sluta överenskommelser. Det är viktigare att lyfta erfarenheter och kunskaper och att 
tydliggöra parternas roller och förutsättningar än att bli överens. 

Generella frågor av lokal eller regional karaktär kan lyftas i forum.  

Frågor för samtalet 

 Hur påverkar ojämställdheter i civilsamhället fördelningen av 
makt, inflytande och resurser i samhället i övrigt? 

 
Huvudfrågan kan användas som övergripande perspektiv för att diskutera 
hur ojämställdheter inom civilsamhället försvårar måluppfyllelsen av de 
jämställdhetspolitiska mål som regeringen har, alternativt hur civilsamhället 
å det motsatta kan främja förutsättningarna att uppnå målen.  
 
Frågorna för PGF tar sin utgångspunkt i tre av regeringens sex 
jämställdhetspolitiska mål: 

 
1. Vad kan göras för att uppnå en jämn fördelning av makt och 

inflytande?  
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 
medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.  

2. Vad kan göras för att uppnå en jämn fördelning av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet?  
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter 
att ge och få omsorg på lika villkor. 

3. Vad kan göra för att uppnå att mäns våld mot kvinnor ska upphöra?  
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till 
kroppslig integritet. 

Metod 

Metoden för temat är partsgemensamma samtal i tre mindre grupper, vilka 
diskuterar respektive fråga utifrån jämställdhetsmålen. Summeringen av 
dialogen bör resultera och redovisas i konkreta förslag, uppmaningar eller 
tankar utifrån forumets övergripande frågeställningar: 
 

 Vad kan regeringen göra? 
 Vad kan civilsamhället göra? 
 Vad kan parterna göra tillsammans? 

 
Ambitionen bör vara att grupperna består av representanter från en mångfald av 
organisationer med olika perspektiv, samt representanter från regeringskansliet. 
I huvudsak diskuterar en grupp ett jämställdhetspolitiskt mål utifrån skärningen 
mellan det civila samhället och det offentliga. I mån av tid kan grupperna även 
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diskutera ytterligare av målen, men för att samtalen ska kunna fördjupas bör 
grupperna fokusera på ett utvalt mål. 

Utgångspunkter för dialogen 

Definition jämställdhet 

Arbetsgruppen har utgått från forskningsöversikten om ”det civila samhället och 
jämställdhet”, författad av forskarna Elin Lindström, Charlotte Holgersson och 
Johan Hvenmark, och som finns tillgänglig på Civsam.se. För att spegla den 
huvudsakliga forskningen inom området, används i enlighet med 
forskningsöversikten främst begreppen jämställdhet, feminism och kön i 
underlaget. Begreppen glider ofta in i varandra och ändrar betydelse både i 
forskningen och i praktiken beroende på sammanhang och utövare. Vilken 
definition som används ger utrymme för olika förståelser av vad problemet är 
och hur potentiella lösningar betraktas. För tydlighetens skull kommer vi under 
PGF-mötet att använda oss av följande definition av begreppet jämställdhet (som 
även används av regeringen): 
 

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället 
och sina egna liv och det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter på livets alla områden.” 
 
För att ge en teoretisk grund till samtalet beskriver vi också utifrån forskningen 
de analytiska begreppen kön och genus. I enlighet med en absolut majoritet av 
forskningen som rör jämställdhet och civilsamhället förstår vi kön och genus 
som socialt och kulturellt konstruerade. Innebörden av kön och genus skapas 
och återskapas i relationer mellan individer, organisationer och samhället. 
Begreppen tar sig olika uttryck i maktförhållanden mellan kvinnor och män, och 
visar sig bland annat i begränsande eller tillåtande normer, i olika tillgång till 
resurser, makt och inflytande samt i rätten till kroppslig integritet. I forskningen 
finns också olika benämningar på dessa maktrelationer, till exempel 
könsordning, könsmaktsordning, genusordning och genussystem. 
 
För att bredare förstå kön och jämställdhet används också ofta begreppet 
intersektionalitet, vilket betyder att maktordningar relaterade till socialt 
konstruerade kategorier som kön, etnicitet/ras, klass, funktionalitet, 
könsidentitet och sexualitet samverkar. Intersektionalitet innebär att människor 
påverkas av komplexa hierarkier, som exempelvis leder till att vissa grupper av 
kvinnor diskrimineras mer än andra, vilket gör frågan om jämställdhet och 
civilsamhälle mer mångbottnad än en fråga som endast berör skillnaden mellan 
kvinnor och män. 
 

http://www.civsam.se/jamstalldhet
http://www.civsam.se/jamstalldhet
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Bakgrund och tidigare forskning 

”Det finns jämställdhetsproblem i det unga civilsamhället. Det kanske inte alltid 
syns på siffror, men om vi lyssnar på de berättelser som finns bland våra 

styrelseledamöter, anställda, ideellt aktiva och medlemmar framträder bilden 
tydligt.” – Maktsalongen 

Trots att det i skrivande stund råder brist på forskning om jämställdhet 
kopplat till civilsamhället finns det flera studier som visar på att 
civilsamhället speglar ojämställdheten i samhället i stort. Det gäller 
exempelvis könssegregeringen i form av mans- och kvinnodominerade sektorer, 
där män tenderar att vara överrepresenterade i sektorer kopplade till politiskt 
och ekonomiskt inflytande samt i styrelser och uppdrag kopplade till makt och 
resurser. 
 
Att diskutera civilsamhället ur ett jämställdhetsperspektiv, genom att 
uppmärksamma vilka som ges inflytande och vilka som marginaliseras inom 
organisationerna, är av största vikt då civilsamhället engagerar en stor del av 
befolkningen som anställda eller ideellt aktiva. Ur ett långsiktigt perspektiv 
påverkar även en jämställd representation vilka frågor som tas upp på 
dagordningen samt hur jämställdhetsarbetet inom organisationerna utformas 
och vidareutvecklas, vilket i sig kan påverka samhället i stort. Flera studier visar 
dock att det finns svårigheter att säkerställa en jämställd representation inom 
organisationerna gällande vilka som är ideellt aktiva respektive förtroendevalda 
samt gällande fördelningen av talartid vid möten och sammankomster. Män är 
fortfarande överrepresenterade i förtroendeuppdrag samt talar på möten och 
påverkar beslut i högre grad än kvinnor. 
 
Ett vanligt mönster är att begränsa jämställdhetsarbetet till en strävan efter att 
öka antalet kvinnor som medlemmar och anställda, vilket osynliggör frågor om 
fördelning av inflytande, makt, resurser och nätverk. Att enbart fokusera på att 
uppnå en jämställd representation till antalet kvinnor respektive män inom 
verksamheter riskerar således att förbise strukturer och segmenterade 
hierarkier. Kön är exempelvis en av de viktigaste faktorerna som påverkar vilka 
som engagerar sig i styrelsearbete, vilket avspeglas i statistiken då män är i klar 
majoritet i civilsamhällets organisationers ledningar, vilket gäller såväl i 
mansdominerade idrottsorganisationer som i kvinnodominerat socialt 
frivilligarbete. Kvinnor är istället i majoritet i arbets- och tidskrävande insatser 
med liten koppling till makt och inflytande som administration, insamling och 
direkta hjälpinsatser. Könsstrukturen förstärks med åldern och män är mest 
överrepresenterade i åldersgruppen 45–59 år.  
 
Maskulinitetsnormer bidrar ytterligare till att forma kulturen inom 
verksamheter angående vem som kommer till tals på möten, vems röst som blir 
hörd och vem som marginaliseras. Det får i sin tur materiella konsekvenser, 
vilket avspeglas i exempelvis kvinnors idrottande som ofta erhåller lägre status 
och mindre resurser än mäns. I Maktsalongens rapport ”Bortom siffrorna” 
vittnar flera aktörer inom civilsamhället även om användandet av 

http://maktsalongen.se/content/uploads/2014/05/Maktsalongen-Bortom-siffrorna.pdf
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härskartekniker och avhopp från uppdrag relaterat till diskriminering baserat på 
kön. 

Feministiska kritiker menar att bristen på ett genusperspektiv får konsekvenser 
för vilka teorier som formuleras och hur vi ser på samhället. Att bortse från kön 
banar väg för att dela in analysen av samhället i olika sfärer som civilsamhället, 
marknaden, staten och familjen i stället för att lyfta hur könsordningen länkar 
samman de olika delarna. De förespråkar därför att familjen ska ges större 
utrymme i studier, då det är en av de platser där könsordningen skapas, och som 
formar ojämställdheter kopplat till vem som gör vad även i civilsamhället. Ett 
uttryck för könsordningen är att kvinnor generellt tar ett större ansvar för 
omsorgsarbetet, både i civilsamhällets organisationer och i mer informella 
insatser. De menar därmed att förståelsen för civilsamhället blir skev när 
kvinnors insatser osynliggörs genom att den informella omsorgen inte 
inkluderas. Detta kan kopplas till det delmål inom regeringens 
jämställdhetspolitik som handlar om en jämn fördelning av det oavlönade hem- 
och omsorgsarbetet, men diskuteras sällan med koppling till 
civilsamhällesfrågorna. 

I rapporten ”Bortom siffrorna” klargörs att det unga civilsamhället har nått 
längre än civilsamhället i stort gällande att uppnå en jämn könsbalans, då 
ungefär lika många män som kvinnor innehar ordförande- och chefsposter. Dock 
understryks att utmaningarna fortfarande är lika påtagliga gällande en jämställd 
uppdelning av makt, inflytande, resurser och nätverk, samt vilka förutsättningar 
individer i organisationer har att bli förtroendevalda, vilka som betraktas som 
experter, vilka som får arbeta med politik och strategi samt vilka som får arbeta 
med organisationsutveckling. Maktsalongen menar även att förutsättningarna 
skiljer sig mellan män och kvinnor gällande möjligheten att nå ledande 
positioner inom det unga civilsamhället samt att människor får olika typer av 
frågor i valberedningsintervjuer och att deras kompetens värderas och tolkas på 
olika sätt beroende på kön. Det är således viktigt att uppmärksamma att en jämn 
fördelning i civilsamhällesorganisationer inte garanterar att gruppen är 
jämställd.  

Flera jämställdhetsmätningar visar att män pratar mer och längre än vad 
kvinnor gör vid sammanträden, även i de fall då kvinnorna utgör en majoritet av 
mötesdeltagarna, och att männen även är de som oftast initierar den första 
responsen till en fråga. Detta kan medföra att de sätter agendan för samtalet, vad 
det ska handla om och vilken riktning det tar, vilket i sin tur kan få en stor 
inverkan på en organisations utveckling och framtid. Att den arenan domineras 
av män kan således innebära ett demokratiskt problem. Finns det däremot bland 
medlemmar, anställda och ideellt aktiva en kultur av att arbeta med jämställdhet, 
är chansen stor att den synen präglar även andra delar av organisationen.  
 
Civilsamhället har således stor potential att verka för ett mer jämställt samhälle 
genom att flera organisationer, som kvinnojourer och feministiska rörelser, 
arbetar direkt inriktat mot frågorna, men även via organisationer som väljer att 
etablera ett jämställdhetspolitiskt perspektiv kopplat till sin verksamhet.  
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Fokus och avgränsningar för dagens dialog   

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina liv.  
 
Utifrån detta arbetar regeringen efter sex delmål: 
 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma 
villkoren för beslutsfattandet. 

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter 
och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet 
livet ut. 

3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 
utveckling. 

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor 
och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge 
och få omsorg på lika villkor. 

5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika 
villkor. 

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och 
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

 
Av tidsmässiga skäl har arbetsgruppen valt att avgränsa frågorna för dialogen 
kopplat till tre av de sex jämställdhetspolitiska målen. I dialogen för PGF den 28 
mars 2018 kommer vi således att särskilt diskutera jämställdhet inom ramen för 
mål 1, 4 samt 6. Nedan följer en fördjupning av de jämställdhetspolitiska 
prioriteringarna för respektive delmål: 
 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande 
 
Delmålet anknyter i första hand till det övergripande jämställdhetspolitiska 
målets första led – att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället. 
 
Formella hinder liksom ekonomiska och sociala aspekter ska inte hindra kvinnor 
från att ha samma möjligheter som män att vara aktiva samhällsmedborgare och 
att forma villkoren för beslutsfattandet. Målet tar sikte på formella politiska 
rättigheter – möjligheten att delta i demokratiska processer både som väljare 
och som vald. Möjligheten att påverka beslutens innehåll förutsätter deltagande i 
beslutsfattandet. För att kvinnor ska kunna uppnå halva den reella makten, 
oavsett sektor, krävs också inflytande över vilka frågor som tas upp på 
respektive avvisas från dagordningen. Det gäller beslutsprocessen på såväl alla 
politiska nivåer i samhället inklusive EU-nivån, som arenor som ligger utanför 
det formellt demokratiska systemet. 
 
Delta vid beslutsfattande på samma villkor 
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Kvinnor och män måste också kunna delta på samma villkor i fråga om 
informella beslutsvägar. Mot denna bakgrund ingår även villkoren för 
beslutsfattandet i målformuleringen. Målet tar även sikte på fördelningen av den 
makt som ligger utanför det formella demokratiska systemet, till exempel inom 
det civila samhället, företag och medier. Till det civila samhället räknas också 
idrotten och trossamfunden. Det handlar också om lika möjligheter för kvinnor 
och män att delta i och påverka de processer som formar våra föreställningar, 
tankar och idéer inom medier, kulturen, forskningen, folkbildningen och 
utbildningsväsendet. 
 
En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom 
samhällets alla sektorer är självfallet inte någon garanti för att den reella makten 
fördelas jämnt mellan könen, men det är en avgörande förutsättning för att även 
kvalitativa aspekter av maktutövning ska kunna förändras i jämställd riktning. 
 

2. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
 
Delmålet Jämn fördelning av hem- och omsorgsarbetet omfattar inte endast 
fördelningen av obetalt arbete inom ett heterosexuellt par i ett hushåll, utan 
avser fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på samhällsnivå. 
 
Målet omfattar även obetalt hemarbete, omsorgen om barn, äldre och andra 
närstående. Målet inbegriper både den som ger omsorg och den som tar emot 
den. Med hemarbete åsyftas det hushålls- och underhållsarbete som utförs i 
hemmet. Den äldreomsorg och barnomsorg som inte är obetald omfattas av 
delmål 5, jämställd hälsa. 
 

3. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
 
Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt, våld 
och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. 
 
Omfattar hedersvåld och förtryck 
 
Delmålet omfattar vidare hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och 
handel med människor för sexuella ändamål. Det andra ledet i delmålet om 
kroppslig integritet handlar om kvinnors och flickors rätt och möjlighet att 
bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Delmålet omfattar 
också mäns och pojkars våldsutsatthet och kroppsliga integritet. 
 
Delmålet har även ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. 
Vidare omfattas att motverka kommersialisering och exploatering av 
kvinnokroppen, i medier, pornografi och reklam som syftar till att reproducera 
föreställningar om kvinnors underordning. I delmålet ingår också trakasserier, 
hot och annat våld som sker på internet och andra digitala kanaler. Delmålet är 
således mer omfattande än vad som räknas till begreppet våld i nära relationer, 
dvs. mellan närstående (prop.2006/07:38). Delmålet om mäns våld mot kvinnor 
har även en stark koppling till närliggande former av våld såsom våld i 
samkönade relationer och våld mot barn. 
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Civilsamhällets arbete för och emot 

jämställdhet 

Civilsamhällets arbete har historiskt skett både i riktningen för ökad 
jämställdhet, men också i perioder och olika organisationer på ett sätt som 
medvetet eller omedvetet istället begränsat kvinnor eller förstärkt begränsande 
könsroller. 
 
Nedan presenteras några korta exempel för att bygga en breddad förståelse för 
olika perspektiv på civilsamhällets arbete, organisering och effekt ur ett 
jämställdhetspolitiskt perspektiv. I några fall har arbetet skett medvetet för att 
uppnå en förändring, och i andra kanske mer omedveten med ett helt eller delvis 
annat syfte.  
 
Exempel 1 – Scoutrörelsen som kvinnorörelse i begynnelsen av 1900-talet 
En av de tidiga separatistiska kvinnorörelserna som uppstod i Sverige var 
Sveriges Flickors Scoutförbund, som grundades 1913 efter initiativ att starta en 
parallell rörelse till Svenska Scoutförbundet för pojkar som grundats ett år 
tidigare. Givet den kulturella kontexten och hur jämställdheten såg i början av 
1900-talet möttes initiativet av både fördomar och kritik. I Göteborg tog 
Föreningen för föreståndarinnor för Göteborgs högre flick- och samskolor 
avstånd från verksamheten då den ansågs vara ”okvinnlig, utmanande och löjlig”.  
 
När Formark (2010) studerar den svenska flickscoutrörelsens historia, med 
fokus på perioden 1910-1940, konstaterar hon att den på många sätt är en av de 
i forskningen mest osynliga fritidsverksamheterna i svensk historia. Formark 
lyfter hur samtidskulturen ofta beskriver flickscouten som en negativ kontrast, 
som framställs som svag och passiv i motsats till manligt kodade karaktärer som 
besitter styrka, skicklighet och energi. Samtidigt menar hon i sin forskning att 
den personliga upplevelsen för deltagarna var tvärtom, och vid intervjuer ger 
flickor som deltog i verksamheten tvärtom positivt färgade egenskaper och 
upplevelser.  
 
Flickscoutrörelsen växte fram och formades sammanfallande med den 
kvinnohistoriskt signifikanta tiden före införandet av rösträtt för kvinnor. 
Forskningen lyfter hur verksamheten gav möjlighet för flickor och kvinnor att 
använda sig av rörelsen som en ny arena för att skapa och iscensätta nya 
subjektspositioner, vilket möjliggjorde ifrågasättande av vilket slags flick- och 
kvinnobildande som uppmuntrades i samhället. Formark menar att en 
”hybrididentitet” formades, där den handlingsinriktade och aktiva scoutrollen 
ställdes mot en kulturell syn på flickan som bärare av den traditionella flick- och 
kvinnorollen. Genom att ge i huvudsak borgerliga flickor tillgång till en ny arena 
utmanades samtidigt fastställda köns- och klassnormer. 
 
Detta skedde i en brytningstid där nya idéer och tankar om kvinnan och hennes 
deltagande i samhället växte fram. Flickscoutörelsen tog i denna brytningstid en 
aktiv roll i att skapa ett nytt kvinnoideal, och flera framträdande personligheter 
som växte upp i rörelsen återfanns under senare delar på 1900-talet på högt 
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uppsatta positioner i såväl näringsliv som offentlig sektor. Det som lyfts fram är 
en bild av en rörelse där unga kvinnor fick träna på ledarskap, och där 
scoutlägren kunde användas som (reform)pedagogiska verktyg för att utforma 
en ny identitet och könsroll.  
 
Senare under 1900-talet slogs flick- och pojkscoutorganisationerna i Sverige 
samman, varpå den könsseparatistiska verksamheten gradvis upphörde. 
Internationellt är dock verksamheten inte sällan uppdelad, då den 
jämställdhetspolitiska kontexten i andra länder fortfarande ofta mer liknar 
förutsättningarna för flickor och kvinnor i Sverige under början av 1900-talet. 
Exemplet kan således användas för att belysa hur separatism kan vara en 
verkningsfull metod för att uppnå en jämnare fördelning av makt och inflytande, 
genom att ge en arena där en ny maktordning kan växa fram med andra ideal, 
erfarenheter, kunskap och nätverk. 
 
Både grundandet och senare sammangåendet skedde utifrån rörelsen och dess 
medlemmars egna självständiga beslut, men under lång tid med finansiellt stöd 
för den oberoende organiseringen från staten. Det kan således också vara ett 
exempel på hur statens generella stöd för självständig organisering kan leda till 
ökad jämställdhet, utan att staten aktivt styr över resursutnyttjandet och 
formerna för deltagarnas organisering.  
 
Medskick: 

- Vilken frihet att välja form för organisering, exempelvis genom metoden 
separatism, bör civilsamhället ges från staten kontra vilken styrning kan 
staten kräva för att legitimera det offentliga stödet? 

- Vilket tidsperspektiv används vid bedömning av de jämställdhetspolitiska 
effekterna av civilsamhällets organisering. Får tidsperspektivet och 
relationen till den aktuella samhällskontexten påverkan på hur 
civilsamhällets roll och betydelse kan ses/tolkas? 

- I motsats till hur flickscoutrörelsen använde separatism för att uppnå 
ökad jämställdhet finns det en risk att det används för att förstärka en 
könsmaktsordning. Vem avgör vad som är giltiga syften med 
verksamheten för att kunna bära exempelvis offentligt stöd, och på vilka 
grunder? 

 
 
Exempel 2 – Kvinnojourer 
Sveriges första kvinnojour bildades 1978 under namnet Alla kvinnors hus och 
firar idag 40år. Kvinnojoursrörelsen har av tradition varit könsseparatistiska 
men har under senaste åren luckrats upp genom att flera kvinnojourer tillåter att 
ha män i styrelsen och som anställda. Vidare är det flera kvinnojourer som 
luckrat upp den tidigare gränsen om att medföljande pojkar inte får följa med till 
kvinnojouren om de passerat en viss ålder. Vissa kvinnojourer tar även emot 
vuxna män. Enligt SOU 2017:112 Ett fönster av möjligheter har ungefär 70% av 
de som bor på skyddat boende utländsk bakgrund och att det bor ungefär lika 
många barn som kvinnor på de skyddade boendena. Det finns drygt 160 
skyddade boenden i Sverige, 70% drivs av ideella organisationer, ca 20% drivs i 
kommunal regi och runt 8% drivs av privata aktörer.  
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Exempel 3 – Ungdomsrörelsen och rapporten ”Bortom siffrorna” 
Föreningen Maktsalongen publicerade för några år sedan rapporten ”Bortom 
siffrorna”, en kartläggning av jämställdheten inom det unga civilsamhället. 
Författarna till rapporten lyfter en statistisk bild av jämställdheten som i många 
avseenden kunde tolkas som att ungdomsrörelsen generellt var jämställd i 
avseendet representation (könsbalans) och tillgång till makt i form av 
förtroendepositioner, ordförandeposter och könsidentitet hos högsta 
tjänsteperson inom organisationen. Samtidigt drar man slutsatsen att ”en enskild 
individs känsla av något ses sällan som en tillräcklig anledning för att skapa 
förändring i en organisation, men ett mönster av känslor och upplevelser är inte 
något som går att ignorera.” I rapporten lyfts just ett sådant mönster av känslor 
och upplevelser, som statistiken till trots visar en annan bild: att det unga 
civilsamhället inte är jämställt. 
 
Slutsatsen från rapporten kan i dialogen därför användas som exempel för att 
problematisera kring att jämställdhet inom civilsamhället behöver handla om 
hur organisationer förhåller sig till jämställdhet utifrån att ge kvinnor och män 
samma möjligheter, förutsättningar och känslan av att kunna göra vad en vill. 
Det handlar om vilka som får inflytande och makt, vilka förutsättningar personer 
har att bli förtroendevalda och till vilka positioner, vilka som ses som experter 
och vilka uppgifter och roller de får.  
 
Exemplet illustrerar också hur ett aktivt arbete med att uppnå jämnare 
könsbalans ger sken av att det unga civilsamhället kommit längre, samtidigt som 
organisationerna ändå påverkas av det omgivande samhällets strukturella 
hinder för att uppnå verklig jämställdhet. Den fortfarande rådande 
könsmaktsordning som definierar könsroller och förväntningar, normer och 
kulturella uttryck påverkar de som är aktiva trots att organisationerna i andra 
avseenden strävar efter att nå en ökad jämlikhet. Rapporten lyfter att det ibland 
delvis handlar om svårigheten att uppleva ett tydligt mönster när det reduceras 
till enskilda berättelser och känslor. 
 
Medskick: 

- Hur kan civilsamhället agera för att inte reproducera begränsande 
normer, uttryck och fördomar som motverkar en jämn fördelning av makt 
och inflytande? 

- Hur kan det offentliga och civilsamhället mäta framgång om det inte 
räcker med statistiskt underlag avseende exempelvis könsbalans i 
styrelser? 

- Har civilsamhället något moraliskt ansvar att konkret bidra till politikens 
jämställdhetsmål även inom områden som inte direkt är knutna till den 
egna organisationens verksamhet och varför? 
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Rekommendation för fortsatt dialog 

Arbetsgruppen föreslår att då temat för dialog är nytt kan dialogen fortsätta, 
exempelvis med motsvarande metod utifrån de resterande tre 
jämställdhetspolitiska målen. På så sätt kan PGF bidra till att samtalet om hur 
civilsamhället kan bidra att uppnå en ökad jämställdhet generellt inom samtliga 
områden som ansetts vara samhällspolitiskt prioriterade. 
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Bilaga 1: 
I bilagan listas ett urval av Regeringens insatser för att uppnå de 
jämställdhetspolitiska delmål som ska diskuteras under PGF-mötet. Bilagan 
bifogas för att ge en överblick av jämställdhetsarbetet på nationell nivå. Bortsett 
från nedanstående åtgärder har regeringen även gett ca 60 myndigheter i 
uppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet, vilket understryker vikten av 
övergripande insatser för att uppnå de angivna målen.   

Delmål 1: 

Delaktighet och inflytande 

 2014 års Demokratiutredning överlämnade i januari 2016 

betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). Utredningens 

förslag syftar till att stärka individens möjligheter till inflytande och att 

bredda det demokratiska deltagandet, vilket sammantaget är positivt 

både för utvecklingen mot jämställdhet och mot jämlikhet. Regeringen 

avser att efter sedvanlig beredning ta ställning till utredningens förslag. 

En viktig aspekt vid bedömningen av förslagen är om de antas kunna 

bidra till uppfyllande av delmålet om en jämn fördelning av makt och 

inflytande mellan könen. 

 

 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i 

uppdrag att stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till 

inflytande i de demokratiska processerna. Myndigheten ska under 

perioden 2014–2017 genomföra insatser i syfte att fler unga kvinnor och 

unga män ska ta på sig uppdrag som politiskt förtroendevalda och för att 

motverka att unga politiker väljer att lämna sina uppdrag i förtid. En 

beskrivning av genomförda insatser och resultat ska redovisas årligen 

under perioden 2015–2017. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2018. 

  

 MUCF har också i uppdrag att kartlägga, beskriva och sprida goda 

exempel på hur det unga civilsamhället skapar mötesplatser och nätverk 

mellan unga nyanlända kvinnor och män och andra unga kvinnor och 

män, samt hur sådan verksamhet kan finansieras. Uppdraget ska 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20165/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2014/05/u20143352uc/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2014/05/u20143352uc/
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17911
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slutredovisas senast den 28 februari 2018. 

  

 Fritiden spelar en stor roll för unga och är en viktig arena för att unga ska 

kunna utvecklas och ha inflytande över sitt eget liv. Det är viktigt att 

fritidsverksamheter för unga utformas så att pojkar och flickor har 

samma förutsättningar att delta utifrån sina egna behov och intressen. 

MUCF fick därför i uppdrag att genomföra en kartläggning av den öppna 

fritidsverksamheten i Sverige. Uppdraget redovisades till 

Regeringskansliet i oktober 2016. Kartläggningen har gjorts ur ett 

jämställdhetsperspektiv och har särskilt belyst situationen för unga 

nyanlända kvinnor och män och unga kvinnor och män med 

funktionsnedsättning. 

Stärkta insatser mot rasism, hot och hat 

 Kvinnor som deltar i det offentliga samtalet utsätts i högre grad än män 

för hot och hat av sexistisk karaktär, vilket är ett allvarligt demokratiskt 

problem och ett hot mot jämställdheten. Regeringen antog under 2016 

en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och 

hatbrott som ska utgöra grunden för ett långsiktigt och resultatinriktat 

arbete. Handlingsplanen avser 2016–2019. 

  

 Regeringen har antagit en handlingsplan till det fria ordets försvar. Med 

handlingsplanen stärker regeringen arbetet med att förebygga och 

hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och 

konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i det demokratiska 

samtalet. Hot och hat ska motverkas både på nätet och i vardagen. Med 

denna satsning vill regeringen samla in kunskap och erfarenheter för att 

arbeta förebyggande och ge stöd till de som utsätts.  

 

 En särskild utredare har fått i uppdrag av regeringen att göra en bred 

översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet, 

särskilt när det gäller hot och andra kränkningar. Kvinnor utsätts i högre 

http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17625
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-plan-mot-rasism-liknande-former-av-fientlighet-och-hatbrott/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-plan-mot-rasism-liknande-former-av-fientlighet-och-hatbrott/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/regeringen-antar-handlingsplan-mot-hat-och-hot-mot-journalister-fortroendevalda-och-konstnarer/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou-20167/
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grad än män för hot och andra kränkningar av sexistisk karaktär på nätet, 

vilket riskerar att reducera kvinnors möjligheter att uttrycka sina 

åsikter. Utredningen Integritet och straffskydd (SOU: 2016:7) 

överlämnades till regeringen i februari 2016. 

Krav på arbetsgivare att främja en jämn könsfördelning på ledande positioner 

 Regeringen anser att det är av stor vikt att jämställdhet på 

arbetsmarknaden främjas och att diskriminering i arbetslivet motverkas. 

I propositionen Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att 

främja lika rättigheter och möjligheter (prop. 2015/16:135) som 

överlämnades till riksdagen den 22 mars 2016 föreslår regeringen bl.a. 

att arbetsgivare, genom utbildning, annan kompetensutveckling och 

andra lämpliga åtgärder ska främja en jämn könsfördelning i skilda typer 

av arbeten, bland olika kategorier av arbetstagare och på ledande 

positioner. Den nya lagstiftningen började tillämpas den 1 januari 2017. 

Motverka diskriminering 

 För att uppnå ett jämlikt samhälle måste begränsande normer utmanas. 

Snäva könsnormer och brist på jämställdhet begränsar människors fria 

livsval. För att nå målet för regeringens politik mot diskriminering krävs 

arbete genom en rad olika åtgärder samt att förutsättningar ges för att 

arbetet kan bedrivas effektivt. Regeringen gav därför en särskild utredare 

i uppdrag att föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och 

effektiviseras. Utredningen överlämnade i december 2016 sitt 

slutbetänkande Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). 

Jämn könsfördelning och mångfald 

En jämn könsfördelning på maktpositioner är i grunden en rättvisefråga, men 

också en fråga om att ta tillvara kvinnors och mäns kompetens och potential, 

vilket bidrar till ekonomisk utveckling. Därför behöver andelen kvinnor på 

ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor och förvaltning 

öka. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516135/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516135/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/12/sou-201687/
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Regeringen vill att kompetens ska styra när styrelseledamöter utses. Män har 

utsett män, det är inte en fråga om kompetens utan gamla strukturer. Staten och 

näringslivet måste ta vara på allas kompetens, även kvinnors. En ökad 

jämställdhet kommer att långsiktigt gynna utredningar, myndigheter och 

företag. 

 Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och 

insynsråd på central och regional nivå redovisats årligen. Den 31 

december 2015 uppgick andelen kvinnor till 51 procent och andelen män 

till 49 procent. Vid samma tidpunkt var andelen ordförande som var 

kvinnor 49 procent och andelen män 51 procent. Sammantaget innebär 

detta att målet om jämn könsfördelning har uppnåtts. 

  

 Andelen kvinnor och män i statliga kommittéer redovisas årligen i 

kommittéberättelsen. Gällande könsfördelningen bland ordförande i 

statliga kommittéer uppgick andelen kvinnor och män till 50 procent 

vardera i december 2016. Detta innebär att bland ordförande råder en 

helt jämn könsfördelning mellan kvinnor och män. 

 

 I syfte att öka mångfalden i företagens ledningsorgan antogs under hösten 

2014 ett EU-direktiv om rapportering av mångfaldspolicy. Enligt 

direktivet ska stora noterade företag beskriva den mångfaldspolicy som 

företaget tillämpar för styrelsen när det gäller aspekter som t.ex. ålder, 

kön, utbildning och yrkesbakgrund. Den nya lagstiftningen började 

tillämpas den 1 januari 2017. Detta följdes av att regeringen den 16 juni 

2016 överlämnade propositionen Företagens rapportering om hållbarhet 

och mångfaldspolicy (prop. 2015/16:193) till riksdagen. Lagen trädde i 

kraft den 1 januari 2017. 

http://www.regeringen.se/rapporter/2016/09/konsfordelningen-i-statliga-myndigheters-styrelser-och-insynsrad-m.m/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2017/03/skr.-201617103/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/06/prop.-201516193/
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En jämn könsfördelning bland professorer 

I den svenska högskolan ska kvinnor och män kunna verka på lika villkor och 

med samma möjligheter till akademisk karriär. En jämställd akademi främjar 

utbildningens och forskningens kvalitet. 

 Riksdagen har fastställt att det ska finnas mål för könsfördelningen av 

nyrekryterade professorer på lärosätena (prop. 1996/97:141, bet. 

1997/98: UbU3, rskr. 1997/98:12). Regeringen har sedan 1997, med 

uppehåll 2009–2011, angett sådana mål. Trots det är fortfarande tre av 

fyra professorer män. Regeringen anser att denna fördelning speglar en 

ojämställd akademi och att ambitionsnivån behöver höjas inför 

målperioden 2017–2019. 

Regeringens nationella målbild är vidare att lika många kvinnor som män ska 

rekryteras som professorer år 2030. 

Ny funktionshinderspolitik 

 Inom Regeringskansliet pågår ett beredningsarbete inför en ny 

funktionshinderspolitik 2017 och en proposition är planerad. Avsikten är 

bland annat. att jämställdhet ska bli en tydligare del av politiken. Målet är 

att flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska ha 

möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och 

tillgänglighet. 

Förebygga våldsbejakande extremism 

Våldsbejakande extremistiska grupper lockar framför allt unga män, även om 

unga kvinnor också kan vara aktiva i sådana grupper. Forskning lyfter fram 

grupptillhörighetens betydelse för maskulinitetskonstruktioner och våld. Pojkar 

och unga män tycks vidare i gruppsammanhang konstruera maskulinitet med 

mer aggressiva och sexistiska inslag än då de agerar på egen hand. Gruppen, som 

arena för destruktiva maskulinitetskonstruktioner, är följaktligen viktig att 

identifiera inom det våldsförebyggande arbetet. 

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/11/hojda-basanslag-ska-oka-kvaliteten-i-forskningen/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/brett-engagemang-for-ny-funktionshinderspolitik/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/brett-engagemang-for-ny-funktionshinderspolitik/
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 Flera myndigheter med regeringsuppdrag inom området har mot den 

bakgrunden fått förtydligade direktiv vad gäller att beakta ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv i arbetet med att förebygga våldsbejakande 

extremism. Det gäller bland annat uppdraget till Nämnden för statligt 

stöd till trossamfund (SST) om att utvidga och fördjupa dialogen med 

trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och 

demokratisk medvetenhet samt uppdraget till Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor (MUCF) att utveckla ett metodmaterial för 

våldsförebyggande arbete med barn och unga. 

Delmål 4: 

Jämställt föräldraskap 

Uttaget av föräldrapenning är inte jämställt. Kvinnor tar ut betydligt högre del av 

föräldrapenningen än män. Tre fjärdedelar av föräldrapenningen och mer än 60 

procent av den tillfälliga föräldrapenningen för vård av barn tas ut av kvinnor. 

Kvinnor är dessutom frånvarande från arbetsmarknaden på grund av obetald, 

sammanhängande föräldraledighet under betydligt längre tid än vad män är. 

 

Ett antal utredningar och rapporter har konstaterat att den snedfördelning som 

finns mellan kvinnor och män i uttaget av föräldrapenning och tillfällig 

föräldrapenning och i den totala längden på föräldraledigheten får negativa 

konsekvenser för framför allt kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Det tar 

sig uttryck i form av sämre löneutveckling och karriärmöjligheter, högre 

frånvaro från arbetet på grund av ohälsa och lägre livsinkomst som får 

betydande konsekvenser för den framtida ålderspensionen. Föräldrapenningen 

kan i dag även fungera som en inlåsningsmekanism för föräldrar som står långt 

från arbetsmarknaden på så sätt att arbetssökande insatser eller 

etableringsinsatser försenas. 

 

Tidigare erfarenheter från att reservera månader i föräldraförsäkringen för 

respektive förälder har gett goda resultat, särskilt när det gäller pappors 

omsorgsansvar för barn. 

http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=16861
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=16861
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06/uppdrag-till-myndigheten-for-ungdoms--och-civilsamhallesfragor-att-utveckla-ett-genusperspektiv-i-arbetet-med-att-varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06/uppdrag-till-myndigheten-for-ungdoms--och-civilsamhallesfragor-att-utveckla-ett-genusperspektiv-i-arbetet-med-att-varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism/
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 En tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen infördes därför den 1 

januari 2016 och det kommunala vårdnadsbidraget togs bort den 1 

februari 2016. 

 

 Regeringen har också gett en särskild utredare i uppdrag att göra en 

översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring (dir. 

2016:10). Syftet med översynen är att identifiera problem och föreslå 

åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till 

jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även 

fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn. Uppdraget ska 

slutredovisas senast den 1 oktober 2017. 

 

• Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår att rätten till 

föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas 

efter barnets ålder (prop. 2016/17:154). Förslaget kommer från 

Utredningen om en modern föräldraförsäkring, som den 28 oktober 2016 

lämnade sitt delbetänkande Begränsningar i föräldrapenningen för 

föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73). Lagförslaget 

är ett steg för en bättre etablering på arbetsmarknaden för utrikesfödda 

kvinnor. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. 

 

• Länsstyrelserna har i uppdrag att 2014–2017 stödja kommuner, 

landsting och andra aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, 

kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i 

tonåren. Viktiga utgångspunkter är det jämställda föräldraskapet och 

barnets rättigheter. Länsstyrelsen i Örebro län lämnade i samverkan med 

övriga länsstyrelser en delrapport i februari 2017 och uppdraget ska 

slutredovisas senast den 15 februari 2018. 

 

• Försäkringskassan har i uppdrag av regeringen att öka jämställdheten 

inom föräldraförsäkringen. Det handlar om att på olika sätt öka mäns 

uttag av föräldradagarna. Som en del i detta arbete startade 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/06/prop.-201415124--en-mer-jamstalld-foraldrapenning/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/09/prop.-201415147/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/02/dir.-201610/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/03/prop.-201617154/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/03/prop.-201617154/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201673/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201673/
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18121
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/dela-lika
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Försäkringskassan under hösten 2016 kampanjen fifty-fifty med temat 

Det som är bra delar man lika på. Kampanjen handlar bland annat om att 

ge tips och inspiration till en ökad jämställdhet inom 

föräldraförsäkringen. 

Delmål 6:  

Förebyggande arbete mot våld 

 Länsstyrelserna får ökat stöd för sitt pågående arbete mot mäns våld mot 

kvinnor. Stödet är på 90 miljoner kronor för 2018, en ökning på 30 

miljoner kronor från 2017. Länsstyrelsen i Östergötland får också genom 

det särskilda nationella uppdraget 14 miljoner kronor under 2018 för att 

motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Pressmeddelande: Ökat stöd till länsstyrelserna för att förebygga mäns 

våld mot kvinnor 

 

 I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen om att göra en en 

samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat 

våld och förtryck. Satsningen omfattar åtgärder för 100 miljoner kronor 

2018 samt 57 miljoner kronor årligen 2019–2020. 

 

 En särskild utredare ska se över förekomsten och erfarenheter av 

återfallsförebyggande insatser riktade till män som inte är 

frihetsberövade och som har utsatt kvinnor, barn eller andra närstående 

för våld. Utredningen (dir. 2017:26) är en del i genomförande av den 

nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018. 

 

 Uppdrag till Kriminalvården att genomföra en särskild satsning med 

inriktning på att ytterligare stärka de återfallsförebyggande insatser som 

riktas mot gruppen våldsamma män inom ramen för myndighetens olika 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/okat-stod-till-lansstyrelserna-for-att-forebygga-mans-vald-mot-kvinnor/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/okat-stod-till-lansstyrelserna-for-att-forebygga-mans-vald-mot-kvinnor/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/03/dir.-201726/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/03/dir.-201726/
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verksamheter. Satsningen omfattar bl.a. förstärkta insatser avseende 

riskbedömningar, och motivations- och behandlingsinsatser som riktas 

mot olika grupper av våldsbrottsdömda. Kriminalvården ska i 

myndighetens årsredovisningar för 2013–2015 redovisa arbetet. 

Uppdraget slutredovisades i mars 2017. 

 

 Uppdrag till Socialstyrelsen att vidareutveckla och stödja 

implementeringen av verksamma metoder för att arbeta med 

våldsutövare. Myndigheten ska också vidareutveckla och stödja 

implementeringen av metoder i socialtjänstens arbete när det gäller barn 

som är eller riskerar att utsättas för våld i familjen. Socialstyrelsen 

redovisade uppdraget i oktober 2016. 

 

 Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

att i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen 

UMO ta fram och sprida en digital plattform med information om hälsa 

och jämställdhet med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter (SRHR). Plattformen är riktad till nyanlända och asylsökande 

barn och unga i åldrarna 13–20 år. Uppdraget har förlängts och ska 

redovisas senast den 3 april 2018. 

 

 Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

att 2015–2017 främja användningen av effektiva våldsförebyggande 

program bland kommuner och i det civila samhället. Myndigheten ska 

även följa, dokumentera och sprida erfarenheterna av det arbete som 

genomförs. Uppdraget ska redovisas senast den 3 april 2018.  

 

 Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

att fördela bidrag enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till 

jämställdhetsprojekt. Projekt som stödjer pojkars och mäns arbete för 

jämställdhet är inkluderade. 

 

http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17000
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17911
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17911
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17911
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 Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

att utveckla ett genusperspektiv i arbetet med att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism. Detta ska göras genom att metodmaterialet 

Inget att vänta på – handbok för våldsförebyggande arbete med barn och 

unga kompletteras med information om våldsbejakande extremism. 

Uppdraget redovisades i september 2016. 

 

• Uppdrag till Statens medieråd att utveckla kampanjen No Hate 

Speech Movement till att också omfatta insatser för att värna demokratin 

mot våldsbejakande extremism. Kampanjen ska särskilt inriktas mot att 

stärka barns och ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet och 

respektera mänskliga rättigheter, att öka den demokratiska delaktigheten 

samt stimulera till källkritik och eget kritiskt tänkande i relation till 

medier. Syftet med uppdraget är att förebygga rasism, sexism, 

främlingsfientlighet och andra former av intolerans och att värna 

demokratin mot våldsbejakande extremism. Arbetet med kampanjen 

kommer att fortsätta under perioden 2017–2020. Statens medieråd ska 

redovisa uppdraget årligen senast den 1 mars. 

 

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och 

maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Satsningen 

fokuserar bl.a. på medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras 

betydelse för utvecklingen mot jämställdhet bland anställda i kommuner, 

landsting och regioner. Överenskommelsen gällde 2015–2016, men har 

förlängts ytterligare ett år. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 

2018. 

 

• Stöd till Karolinska universitetssjukhusets verksamhet vid Centrum för 

Andrologi och Sexualmedicin (CASM) för att 2015–2018 driva och 

utveckla hjälptelefonen PrevenTell för personer med oönskad sexualitet 

samt genomföra utbildningsprogram för hälso- och sjukvården om 

personer som utövar, eller riskerar att utöva, sexuellt våld. 

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06/uppdrag-till-myndigheten-for-ungdoms--och-civilsamhallesfragor-att-utveckla-ett-genusperspektiv-i-arbetet-med-att-varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06/uppdrag-till-statens-medierad-att-utveckla-och-forlanga-kampanjen-no-hate-speech-movement/
http://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2015/10/overenskommelse-mellan-staten-och-skl-om-att-starka-jamstalldhetsarbetets-inriktning-mot-man-pojkar-och-maskulinitetsfragor/
http://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2015/10/overenskommelse-mellan-staten-och-skl-om-att-starka-jamstalldhetsarbetets-inriktning-mot-man-pojkar-och-maskulinitetsfragor/
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=16886
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• Ett nytt nationellt brottsförebyggande program med ett flertal åtgärder, 

både inom och utanför rättsväsendet, presenterades den 21 mars 2017. 

Insatser som riktar sig till våldsutövande män är en viktig del i arbetet för 

att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor. Regeringen ska därför 

verka för att det utvecklas fler insatser mot våldsutövare på nationell och 

lokal nivå, och att insatserna för att motverka återfall i brott utvecklas och 

förstärks. 

 

• Regeringen har tagit fram en handlingsplan 2016–2018 till skydd för 

barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. 

Handlingsplanen är en fortsättning på föregående periods handlingsplan 

som sträckte sig mellan 2014–2015 och innehåller åtgärder för att 

förebygga, skydda och stödja barn samt skapa förutsättningar för att 

effektivt lagföra gärningsmän. Åtgärderna i den nya handlingsplanen ska 

genomsyras av ett barnrättsperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och 

även beakta ett hbtq-perspektiv. 

 

 Uppdrag till alla länsstyrelser att stödja lokal och regional 

verksamhetsutveckling och i samverkan med andra myndigheter och 

organisationer bidra med kompetensstöd, metoder och 

implementeringsstöd till kommuner, landsting och organisationer inom 

civila samhället, med särskild inriktning på verkningsfullt 

våldsförebyggande arbete. 

Starkare skydd och stöd 

• Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå 

åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i så kallat 

skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna (dir. 2016:99). 

Utredaren ska bland annat överväga om det finns behov av särskilda åtgärder för 

att stödja barnet under vistelsen i skyddat boende när barnet vistas där till följd 

av att föräldern utsatts för våld eller hot om våld p.g.a. så kallat hedersrelaterat 

våld och förtryck mot antingen föräldern eller barnet självt. Uppdraget ska 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/brottsforebyggande/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/06/skr.-201516192/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/06/skr.-201516192/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/11/ett-starkt-barnrattsperspektiv-i-skyddat-boende/
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redovisas senast den 31 december 2017. 

 

• Uppdrag till Försäkringskassan om jämställdhetsintegrering 2015–2018. 

Myndigheten har bland annat valt att genomföra metodstöd för handläggare att 

fråga om våldsutsatthet i sjukpenningärenden. Försäkringskassan ska årligen 

redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015–2018. 

Myndigheten ska även lämna en separat redovisning senast den 22 februari 

2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017. 

 

• Uppdrag till Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och Uppsala universitet 

(Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK) att fördela utvecklingsmedel och ge 

nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld 

i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. Socialstyrelsen 

ska ha det övergripande ansvaret för att på nationell nivå samordna och följa 

upp uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 september 2019. 

 

• Uppdrag till Socialstyrelsen att fördela bidrag till organisationer som arbetar 

för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och 

personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i 

nära relation. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018. 

 

• Uppdrag till länsstyrelsen i Stockholms län att på nationell nivå samordna 

myndigheters arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

och stärka samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer med flera. 

Insatser som syftar till att motverka efterfrågan på sexuella tjänster ska 

prioriteras. 

 

• Uppdrag till Länsstyrelsen i Östergötlands län att ansvara för ett nationellt 

kompetensteam med tillhörande stödtelefon för att samordna och stödja arbetet 

mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck som till exempel 

tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning. 

http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=16320
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/02/uppdrag-att-fordela-utvecklingsmedel-och-ge-kompetensstod-for-arbetet-mot-vald-i-nara-relationer/
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17975
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17831
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17831
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 Uppdrag till alla länsstyrelser att stödja och stärka samordningen i länen 

av insatser från socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, rättsväsende med 

flera, som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn 

bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål. I arbetet mot prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål ska insatser som syftar till att 

motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster prioriteras. 

 

 Uppdrag till länsstyrelsen i Stockholms, Skånes och Västra Götalands 

län att lämna stöd till utveckling av skyddat boende för våldsutsatta 

kvinnor. Särskild prioritet ska ges till utveckling av skyddat boende för 

våldsutsatta kvinnor tillhörande särskilt utsatta grupper som till exempel 

kvinnor med missbruksproblem, kvinnor med funktionsnedsättning och 

kvinnor som befinner sig i prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att samordna 

redovisningen av uppdragen. 

Effektivare brottsbekämpning 

 Regeringen föreslår en ny sexualbrottslag som bygger på frivillighet och 

kommer lägga fram en lagrådsremiss före årsskiftet. 

Brottsoffermyndigheten kommer att få resurser för att genomföra 

informations- och utbildningsinsatser på sexualbrottsområdet. 

 

 En särskild utredare har fått i uppdrag att göra en översyn av 

våldtäktsbrottet. Uppdraget omfattar bl.a. att granska och analysera hur 

de brottsbekämpande myndigheterna utreder ärenden om våldtäkt och 

hur rättsväsendet i övrigt hanterar sådana ärenden. Utredningen 

ombildades senare till en parlamentariskt sammansatt kommitté. I 

oktober 2016 lämnade kommittén sitt slutbetänkande Ett starkare skydd 

för den sexuella integriteten (SOU: 2016:60). 

 

• Regeringen har föreslagit en lagändring för bättre straffrättsliga verktyg 

http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18121
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18121
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa-frivillighet/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201660/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516113/
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mot organiserad brottslighet. I propositionen finns bland annat. förslag 

om ändring av lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor. 

Regeringen föreslår också att stämpling till äktenskapstvång 

kriminaliseras. Lagförslaget har behandlats i riksdagen och trädde i kraft 

den 1 juli 2016 (2016:508–2016:515 och 2016:543). 

 

• En utredare har getts i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med 

att se över förutsättningarna för att elektroniskt övervaka ett 

kontaktförbud enligt lagen om kontaktförbud. Kontaktförbuden är ett 

viktigt verktyg för att förebygga våld och hot i nära relationer då det ger 

skydd för personer som förföljs eller på annat sätt 

trakasseras. Uppdraget redovisades i januari 2017, Elektronisk 

övervakning av kontaktförbud (Ds 2017:1). 

 

• Uppdrag till Polismyndigheten att redovisa åtgärder för att utveckla 

myndighetens arbetsmetoder vid utredning av anmäld våldtäkt och andra 

sexualbrott. Av redovisningen ska det även framgå vilket fortsatt arbete, 

inklusive uppföljning, som planeras på området och hur myndigheten 

arbetar med bemötandefrågor. Redovisningen lämnades i 

årsredovisningen för 2017. 

 

• Uppdrag till Polismyndigheten att redovisa hur myndigheten arbetar 

med transnationella ärenden där misstanke om hedersrelaterat våld, 

äktenskap mot den egna viljan eller barnäktenskap föreligger. Av 

redovisningen ska det bland annat framgå hur många ärenden av detta 

slag myndigheten hanterar och vilka rutiner som finns på området. 

Uppdraget redovisades i maj 2016. 

 

• Uppdrag till Åklagarmyndigheten att redovisa vilka åtgärder som har 

vidtagits för att utveckla och höja kvaliteten på brottsutredningar 

avseende våldtäkt samt vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att stärka 

myndighetens förmåga att ingripa mot hot och kränkningar på internet 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/03/en-oversyn-av-forutsattningarna-for-elektronisk-overvakning-av-kontaktforbud/
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17084
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17084
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18140
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samt planerade åtgärder på båda dessa områden. 

 

 Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att undersöka om det 

finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot 

barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (dir. 

2017:25). Utredaren ska bl.a. undersöka i vilken utsträckning 

hedersmotiv beaktas av polis, åklagare och domstolar, och ta ställning till 

om det bör införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med 

hedersmotiv. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2018. 

Förbättrad kunskap och metodutveckling 

 Uppdrag till Socialstyrelsen att stödja genomförande och uppföljning av 

den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor. I uppdraget ingår bland annat att förbättra kunskapen om 

förekomsten av våld och insatser på området. Socialstyrelsen ska också 

genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck, 

barnäktenskap och tvångsäktenskap. Myndigheten ska göra en 

delredovisning av uppdraget senast den 30 mars 2018 och en 

slutredovisning senast den 31 mars 2020. 

 

 Uppdrag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd att 

redovisa en plan för hur myndigheten avser att bidra till att uppfylla 

målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. Planen ska redovisas senast den 31 oktober 2017. 

Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens 

årsredovisning för 2018. 

 

 Uppdrag till Myndigheten för delaktighet att redovisa en plan för hur 

myndigheten avser att bidra till att uppfylla målsättningarna i den 

nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor, med fokus på kvinnor med funktionsnedsättning. Planen ska 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/03/dir.-201725/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/03/uppdrag-att-stodja-genomforande-och-uppfoljning-av-den-nationella-strategin-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17761
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17762


Förberedelsematerial PGF 2018-03-28 

27 
 

redovisas senast den 31 oktober 2017. Redovisning av aktiviteter och 

resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018. 

 Uppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för ökad kunskap 

om social problematik, exempelvis våld i nära relationer och olika former 

av beroenderelaterade problem, i samband med sjukskrivningar. I 

uppdraget ska ISF bl.a. kartlägga och analysera Försäkringskassans arbete 

med att i myndighetens handläggning av sjukskrivningsärenden 

identifiera social problematik. Uppdraget ska redovisas i två delar, senast 

den 1 december 2017 och den 3 maj 2018. 

 

 Regeringen avser införa obligatoriska moment om mäns våld mot kvinnor 

och våld i nära relationer i utbildningar till yrken som innebär möten med 

våldsutsatta kvinnor och barn. De utbildningar som berörs är 

fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, 

sjuksköterskeexamen, socionomexamen och tandläkarexamen. 

Målsättningen är att studenterna ska få kunskaper om hur man kan 

förebygga och upptäcka våld samt vilka insatser som är verkningsfulla. 

Satsningen är en del i genomförande av den nationella strategin för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

 

• Uppdrag till Socialstyrelsen att regelbundet undersöka 

utvecklingstendenser inom prostitutionen och att utifrån detta samla in 

uppgifter om vad personer som säljer respektive köper sexuella tjänster 

själva ser för behov av stöd och hjälp. Uppdraget omfattar även att 

uppmärksamma HBT-personer som köper och säljer sexuella tjänster. 

Uppdraget ska redovisas 13 mars vart annat år, med början 2014. 

 

• Uppdrag till Socialstyrelsen att utreda och föreslå en modell för att 

samla kunskap om prostitutionen över tid. Modellen ska beskriva på 

vilket sätt relevant kunskap om förändringar i prostitutionens 

omfattning, geografiska utbredning och former ska kunna samlas in. 

Detsamma gäller insamling av uppgifter om vilka som köper respektive 

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/12/uppdrag-for-okad-kunskap-om-social-problematik-i-samband-med-sjukskrivningar/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/kunskap-om-mans-vald-mot-kvinnor-obligatoriskt-i-jurist--och-lakarutbildningarna/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/kunskap-om-mans-vald-mot-kvinnor-obligatoriskt-i-jurist--och-lakarutbildningarna/
https://www.esv.se:4443/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=15360
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säljer sexuella tjänster, vad de själva ser för behov av stöd och hjälp samt 

vilka erfarenheter de har av bemötande och insatser från myndigheter 

och frivilligorganisationer. Uppdraget redovisades i maj 2016. 

 

• Uppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga förekomsten och utformningen 

av rutinmässiga frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om dels 

våldsutsatthet och våldsutövande för att tidigt upptäcka och erbjuda stöd 

till kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld samt 

barn som bevittnat våld, dels om våldsutövande för att tidigt upptäcka 

män som utövat eller riskerar att utöva våld. Uppdraget omfattar alla 

våldutsatta kvinnor och barn samt barn som bevittnat våld liksom alla 

våldsutövande män, inklusive transpersoner med utgångspunkt från hur 

personen själv identifierar sig. Uppdraget har sedan dess förlängts och 

utvidgats och är ett deluppdrag i Socialstyrelsens nya uppdrag om att 

stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (S2017/01221/JÄM). 

Deluppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2018. 

 

• Uppdrag till Socialstyrelsen att följa utvecklingen av skyddade 

boenden utifrån tidigare framtagna indikatorer för 2016. 

 

• Uppdrag till Brottsförebyggande rådet, Brå, om jämställdhetsintegrering 

2015–2018. Myndigheten har redovisat att de bland annat avser att ta 

fram underlag, verktyg och kunskap där jämställdhetsperspektiv beaktas, 

samt att medverka till att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det 

lokala brottsförebyggande arbetet. Som en del av uppdraget ska Brå även 

bidra till att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Redovisning av 

åtgärder och resultat inom uppdraget ska ske i myndighetens 

årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en 

delredovisning den 22 februari 2018 där resultatet av genomfört arbete 

för 2015–2017 beskrivs och analyseras. 

 

• Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att utreda hur digitala tjänster kan 

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/10/uppdrag-att-kartlagga-forekomsten-och-utformningen-av-rutinmassiga-fragor-i-socialtjansten-och-halso--och-sjukvarden-om-valdsutsatthet-och-valdsutovande/
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17000
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=16312
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=16312
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/05/uppdrag-om-ett-battre-digitalt-bemotande-av-brottsutsatta/
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användas för att öka service och stöd till brottsutsatta. Målsäganden ska i 

ökad utsträckning underrättas om den som är misstänkt för gärningen 

försätts på fri fot. Digitala tjänster kan användas i högre grad för att ge 

den brottsutsatte tillgänglig, snabb och säker information. Uppdraget ska 

redovisas senast den 31 maj 2017. 

 

• Uppdrag till Skolverket att utvärdera programmet Mentors in Violence 

Prevention (MVP), vid användning i skolan. Utvärderingen ska bland 

annat belysa huruvida programmet leder till förändring av stereotypa 

könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld samt till 

förändring av attityder och beteende kopplat till pojkars våld. 

Utvärderingen ska göras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och 

uppmärksamma både pojkars och unga mäns samt flickors och unga 

kvinnors attityder och beteende kopplat till våld. Uppdraget ska 

slutredovisas senast den 1 april 2018. 

 

• Uppdrag till Åklagarmyndigheten att granska ärenden avseende 

äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa. I uppdraget ingår bl.a. att kartlägga samtliga 

ärenden samt analysera skälen till att åtal ännu inte har väckts. Av 

kartläggningen ska målsägandens ålder och kön framgå. Uppdraget 

redovisades i juni 2016. 

 

• Uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg att redovisa bland annat 

antalet tillstånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) för våldsutsatta. 

 

• En särskild utredare har fått i uppdrag att undersöka om det finns behov 

av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot 

människohandel, köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av 

barn. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande Ett starkt straffrättsligt 

skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta 

personer (SOU 2016:70) i oktober 2016. 
 

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/04/s20152414jam/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/03/uppdrag-till-aklagarmyndigheten-att-granska-arenden-avseende-aktenskaptvang-forsok-och-forberedelse-dartill-samt-vilseledande-till-tvangsaktenskapsresa/
http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=16879
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201670/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201670/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201670/

