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Regeringens arbete för hbtqi-personers lika rättig-
heter och möjligheter bedrivs sedan 2014 utifrån 
strategin för lika rättigheter och möjligheter oav-
sett sexuell läggning, könsidentitet eller könsut-
tryck. Strategin utgör grunden för ett långsiktigt 
arbete inom fokusområdena våld, diskriminering 
och andra kränkningar, unga hbtqi-personer, hälsa, 
vård och sociala tjänster, privat- och familjeliv, kul-
turområdet samt det civila samhället. För vissa av 
fokusområdena har även strategiska myndigheter 
utsetts i syfte att utgöra en samlande kraft för ökad 
kunskap och likvärdigt bemötande. 

I januari 2021 beslutade regeringen om en hand-
lingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och 
möjligheter i syfte att komplettera den befintliga 
strategin och kraftsamla arbetet med konkreta åt-
gärder för perioden 2020–2023. 

Genom handlingsplanen kompletteras den befintli-
ga strategin. Det tydliggörs att queer- och intersex- 
perspektivet inkluderas i regeringens arbete och 
målgruppen omfattar därmed homosexuella, bisex-
uella, transpersoner, queera och intersexpersoner 
(hbtqi-personer). De sex ursprungliga fokusområ-
dena är fortsatt av central betydelse och komplet-

Strategin i korthet

teras med ytterligare två fokusområden: arbetslivet 
och äldre hbtqi-personer. Dessutom inkluderas asyl 
och migration i fokusområdet våld, diskriminering 
och andra kränkningar. Regeringen har även ut-
sett flera hbtqi-strategiska myndigheter. Det finns 
nu sammanlagt åtta fokusområden och elva 
hbtqi-strategiska myndigheter. Handlingspla-
nen innefattar åtgärder inom ett flertal av fokusom-
rådena. Det handlar bland annat om att motverka 
diskriminering, våld och andra kränkningar, ökad 
kunskap inom arbetslivet och om unga hbtqi- 
personers situation, psykiska hälsa samt en särskild 
satsning på arbetet med suicidprevention.  

De strategiska myndigheterna anges under de  
fokusområden där deras verksamhet anses ha störst 
betydelse för måluppfyllelsen. Detta ska dock inte 
uppfattas som att respektive myndighet ansvarar för 
alla frågor som samlas under ett fokusområde eller 
att deras roll som strategisk myndighet är begränsad 
till ett specifikt fokusområde.
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Våld, diskriminering och andra kränkningar
Regeringens målsättning är att hbtqi-personers ut-
satthet för våld, diskriminering och andra kränk-
ningar ska upphöra. Ingen ska behöva utstå våld, 
diskriminering och andra kränkningar oavsett 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
Det gäller alla som lever i Sverige, även den som 
söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. Alla 
som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige 
ska få en rättssäker och enhetlig prövning och ett 
tryggt och likvärdigt bemötande. Hela Sverige ska 
vara ett tryggt land att leva i oavsett sexuell lägg-
ning, könsidentitet eller könsuttryck.

Strategiska myndigheter: Diskrimineringsom-
budsmannen, Jämställdhetsmyndigheten, Po-
lismyndigheten och Migrationsverket.

Arbetslivet
Regeringens målsättning är goda arbetsvillkor 
och möjlighet till utveckling i arbetet oavsett 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsut-
tryck.

Unga hbtqi-personer
Regeringens målsättning är att alla unga, inklu-
derat unga hbtqi-personer, ska respekteras och 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv 
och inflytande över samhällsutvecklingen utan 
att begränsas av stereotypa könsroller, tvång 
eller förtryck som minskar individens hand-
lingsutrymme.

Strategiska myndigheter: Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skol-
verk och Barnombudsmannen.

Strategiska myndigheter: Regeringen har ännu 
inte utsett någon strategisk myndighet för fokus-
området.

Äldre hbtqi-personer
Regeringens målsättning är att äldre hbtqi- 
personer ska kunna leva öppet och kunna åld-
ras i trygghet och med bibehållet oberoende, 
bemötas med respekt och erbjudas en jäm-
ställd och jämlik vård och omsorg.

Strategisk myndighet: Socialstyrelsen.

Fokusområden och strategiska myndigheter
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Privat- och familjeliv
Regeringens målsättning är att rätten till privat-
liv fullt ut ska respekteras. Det innefattar att rätt-
en till personlig integritet och familjeliv ska sä-
kerställas. Det ska gälla oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck.

Strategisk myndighet: Myndigheten för familje-
rätt och föräldraskapsstöd.

Kulturområdet 
Regeringens målsättning är att främja kulturom-
rådets goda möjligheter att bidra till ökad mång-
fald och öppenhet. Hbtqi-personer ska kunna ta 
del av och bidra till kulturens utveckling.

Strategisk myndighet: Statens kulturråd.

Strategisk myndighet: Principen om självstän-
dighet och oberoende speglar det civila samhäl-
lets centrala betydelse för demokratin och tydlig-
gör vikten av organisationernas självständighet. 
Regeringen har därför inte utsett någon strategisk 
myndighet för fokusområdet.

Hälsa, vård och sociala tjänster
Regeringens målsättning är att hbtqi-personer ska 
ha lika förutsättningar och möjligheter som hete-
rosexuella och cispersoner att uppnå en god hälsa 
och erhålla en jämlik vård och social omsorg.

Strategiska myndigheter: Folkhälsomyndighe-
ten och Socialstyrelsen.

Civila samhället
Regeringens målsättning är att stärka förutsätt-
ningarna för det civila samhällets organisatio-
ner att främja hbtqi-personers lika rättigheter och 
möjligheter.
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