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MUCF:s bidragsgivning 

• Både organisations-, verksamhets- och projektbidrag. Styrs av 
förordningar. 

• Organisationsstöd till tre typer av organisationer – barn- och 
ungdom, organisationer bildade på etnisk grund samt HBTQ-
organisationer

• Projektbidrag – organisering, egenmakt och inflytande, 
demokratifrågor och mänskliga rättigheter



MUCF:s bidragsgivning 

• Fördelar 200 – 500 miljoner kr per år, beroende på uppdrag 



Varför jämställda bidrag?

• Statsbidrag som idé – ett verktyg politik, att påverka 
samhällsutvecklingen i viss riktning, 

• Jämställdhetsintegrerad myndighet – internt eller externt 
perspektiv? 

• Hur ser det ut? Genomlysning av utdelade medel de senaste 
tre åren. 



Statsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer
Största stödet - 2018 fördelade drygt 200 miljoner kr 
till barn- och ungdomsorganisationer

• Kartläggningen omfattar organisationer som fått 
ca 190 miljoner kr.

• Fördelades till 94 organisationer

• Totalt ca 650 000 medlemmar 



Hur fördelas bidraget?

• Antal medlemmar i åldersgruppen 6−25 år

• Antal lokalföreningar

• Fast bidrag på 350 000 kr/organisation

• Påslag 201 procent på summan av det ovan



Statsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer

• 25 organisationer är kvinnodominerade

• 59 organisationer har jämn könsfördelning

• 10 organisationer är mansdominerade



Könsfördelningen av antalet medlemmar 
i åldern 6−25 år, 2015−2018



Vad är ett jämställt bidrag? 

Samtala i grupp



Medlemmar efter könssammansättning 2015-2018
Procentuell fördelning



Jämför – hitta mönster



Jämför – hitta mönster



Jämför – hitta mönster



Barn- och ungdomsorganisationer efter könssammansättning 
bland medlemmar och i styrelser 2018
Antal organisationer



Grupparbete

• Vilka bidrag har ni? Lista

• Vad är målsättningen?

• Vilka är kriterierna?

• Kartlägg – vem får vad?



Tips – så här gjorde vi
1. Lista bidragen. Vilka bidrag finns och vad är syftet? Finns jämställdhetspolitiska 
aspekter? Hur ser fördelningsnyckeln ut? 

2. Kartlägg dagsläget. Använd den insamlade könsuppdelade statistiken (inklusive 
annan könsidentitet om uppgifter finns), gör bastabeller i relation till 
fördelningsnyckeln. Jämför gärna över tid.

3. Undersök materialet. Använd hjälpfrågor som; Hur många kvinnor/män? Hur 
fördelas bidraget till kvinnor respektive män? Vilka mönster framträder? Finns fler 
variabler som är relevanta att undersöka? Hur slår kriterierna? Hur påverkar 
fördelningsnyckeln fördelningen till kvinnor/män? Uppnås målen för kvinnor/män? 

4. Förändra. Vilket ojämställdhetsproblem finns inom området, hur bidrar kriterierna till 
att förbättra dem? Behöver kriterierna förändras?

5. Följ upp. Är det jämställt? Behöver något förbättras? Bestäm vad ni ska följa över tid. 

https://www.scb.se/statistik/OV/OV9999/2004A01/OV9999_2004A01_BR_06_X97OP0401.pdf


Förslag på vad MUCF kan följa

• Blir det fler eller färre kvinnor/män som engagerar sig? Totalt men också i 
de tre kategorierna, kvinno- och mansdominerade och jämna.

• Ändras fördelningen andelen kvinnor/män i organisationerna

• Minskar eller ökar antalet lokalföreningar i de tre olika kategorierna

• Vilka typer av organisationer försvinner, nybildas eller växer, i de tre 
kategorierna?

• Ändras styrelsefördelningen i organisationerna?

• Hur slår bidraget på kvinno-, mans- och jämna? Antal kr och kr i 
genomsnitt.



Hur ser det ut hos MUCF?

• Jämn könsfördelning – är det jämställt? 
• Vi har en nollmätning – kan följa utvecklingen över tid,
• Behöver målsätta vad vi vill – vad är jämställd 

bidragsgivning? Ska vi påverka samhällsutvecklingen? Locka 
fler pojkar till föreningslivet eller flickor till maktpositioner? 

• Behöver utveckla statistiken kopplat till projektbidragen –
vem nås av bidragen? 

• Nästa steg – genomlysning av handläggningsprocessen. 




