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En samlad strategi för att främja lika rättigheter och möjligheter

Regeringen har en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med strategin är att stärka 
arbetet för hbtq-personers situation i Sverige.

Strategin utgör ramverket för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete. Ett 
antal fokusområden har pekats ut och strategiska myndigheter har utsetts för 
att skapa förutsättningar för ökad kunskap och likvärdigt bemötande. 

Här följer strategins fokusområden med respektive strategisk myndighet.

HÄLSA, VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER

Regeringen vill att hbtq-personer ska 
ha lika förutsättningar och möjlighe-
ter att uppnå en god hälsa. Regering-
en vill också skapa en mer jämlik vård 
och social omsorg.

Strategisk myndighet 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Insatser inom området 
Jämlik vård, kunskap och bemötande, psy-
kisk ohälsa, kunskap om hbtq-personers 
hälsa och levnadsvillkor.

PRIVAT- OCH FAMILJELIV 

Regeringen vill värna rätten till 
integritet och frihet för den egna 
personen och familjen. Det ska gälla 
oavsett sexuell läggning, könsidenti-
tet eller könsuttryck.

Strategisk myndighet 
Frågorna bevakas inom Regeringskansliet.

Insatser inom området 
Frågor om föräldraskap, personnamn och 
ändrad könstillhörighet.

KULTUROMRÅDET

Regeringen vill främja kulturområdets 
goda möjligheter att bidra till ökad 
mångfald och öppenhet genom att 
synliggöra och utmana normer som 
begränsar människor t.ex. med avse-
ende på sexuell läggning, könsidenti-
tet eller könsuttryck.

Strategisk myndighet 
Statens kulturråd

Insatser inom området 
Mångfaldsperspektiv och insatser mot 
homofobi och transfobi.

CIVILA SAMHÄLLET 

Regeringen vill stärka förutsättning-
arna för det civila samhällets orga-
nisationer att främja hbtq-personers 
lika rättigheter och möjligheter.

Strategisk myndighet 
Frågorna bevakas inom Regeringskansliet.

Insatser inom området 
Stöd till hbtq-organisationer och andra 
organisationer som arbetar mot diskrimi-
nering, samt initiativ inom svensk idrott.

VÅLD, DISKRIMINERING OCH ANDRA KRÄNKNINGAR

Regeringen vill minska hbtq-personers 
utsatthet för våld, diskriminering och 
andra kränkningar. Hela Sverige ska 
vara ett tryggt land att leva i oavsett 
sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck.

Strategisk myndighet 
Diskrimineringsombudsmannen (omfattar 
inte rättsvårdande instansers ansvar)

Insatser inom området 
Stöd till brottsoffer, insatser mot hatbrott, 
diskriminering och våld i nära relationer m.m.

UNGA HBTQ-PERSONER

Regeringen vill att unga hbtq-personer 
ska ha verklig tillgång till välfärd och 
inflytande, vilket innebär möjligheter 
till självständighet och oberoende utan 
att begränsas av stereotypa könsroll-
er, tvång eller förtryck som minskar 
individens handlingsutrymme.

Strategisk myndighet 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor

Insatser inom området 
Arbete med värdegrunden i skolor, fritids-
verksamheter och sex- och samlevnads-
undervisning, insatser mot hedersrelaterat 
våld och förtryck samt arbete för att förhin-
dra diskriminering.


