
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klara K Demokrati 
 

Verksamhetsberättelse  

1 januari - 31 december 2020 
 

                                                         

 

 

                                                        

 

 

 

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Organisationen 

 

Klara K Demokrati är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening, bildad i augusti 

2019. Föreningen vilar på en feministisk grund och syftar till att främja kvinnors fulla 

deltagande, makt och inflytande i politiken, samhällsdebatten och demokratiutvecklingen. 

 

Föreningens verksamhet ska bedrivas genom debatt, opinionsbildning, kunskapsspridning 

och erfarenhetsutbyte. 

 

Detta är föreningens andra verksamhetsberättelse, vilken avser perioden 1 januari - 31 

december 2020. 

 

Styrelsen 

Suzanne Åkerlund, ordförande 

Petra Nedfors, ledamot 

Camilla Wagner, ledamot 

Klara K Demokrati har genomfört årsstämma i enlighet med stadgarna, i februari 2020. 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har arbetat med 

planering och organisationsutveckling under fyra heldagar samt digitala kortare möten vid 

åtta tillfällen. En utvecklingsplan för föreningen har tagits fram. 

 

Verksamheten 2020 

Sedan starten 2019 har föreningen främst arbetat med att lägga grunden för verksamheten 

samt ringa in prioriterade verksamhetsområden.  

 

Perioden har genomsyrats av pandemins begränsningar att träffas fysiskt. Därför skapade vi 

ett digitalt format, samtalsserien Klara K Perspektiv, för att erbjuda våra medlemmar 

fördjupad kunskap i aktuella samhällsfrågor. Till serien bjöds särskilt inbjudna gäster in, tex  

deltog Dr Frida Stranne i ett samtal om valet i USA och vilka effekter det får globalt. 

 

Utöver det har vi: 

● Fortsatt medlemsvärvning 

● Sammanställning samt uppdatering av kommuner och regioner som leds av 

styrelseordförande som är kvinna 

● Under augusti gjordes en resa till några kommuner för intervjuer med KSO och RSO 

om ledarskapsfrågor och utsatthet i uppdraget. Vi har filmat ett par intervjuer om 

vardagen för kvinnor i förtroendebranschen: https://klara-k.se/demokrati/ 

● Undersökt och sökt statsbidrag för kvinnors organisering och för projekten “Nätverk 

för KSO och RSO” samt “Tillbaka till politiken - unga avhoppare”.  

● Intervjuer med utvalda KSO i några kommuner och regioner 

● Kontakter med SKR för att undersöka samarbete 

● Kontakter med studieförbund för samarbete i genomförandefasen i de två projekten 

● Undersökning av möjliga samarbetspartners för föreningens grundarbete och de 

olika projekten 

● Tagit fram en digital enkät om kvinnors upplevelser i sin roll som förtroendevald 
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● Skickat ut och bearbetat data från ovan enkät. Svarsfrekvensen var 45% och visar på 

ett behov av ett nätverk och en arena att mötas över partigränserna för att diskutera 

ledarskapsfrågor i de politiska uppdragen. Enkäten bekräftar att kvinnor på den typen 

av maktpositioner upplever att de inte kan verka på samma förutsättningar som män. 

Bl a framkom att de upplever att de granskas på ett annat sätt av media, blir mindre 

respekterade som privatpersoner på t ex matvarubutiken, barnens träningar eller 

andra privata sammanhang. Sex av tio har utsatts för hat/hot och nästan var fjärde 

kvinna på den här positionen har övervägt att hoppa av just på grund av motståndet 

de möter på grund av sitt kön. 

 

 

 

Organisationsutveckling 

Under förutsättning att Klara K Demokrati beviljas statsbidrag avser föreningen att under 

2022 genomföra verksamheten Nätverk för KSO/RSO. Ett nätverk för ordföranden i 

kommun/regionstyrelser som är kvinnor. Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man 

kan dela med sig av erfarenheter, få stöd och råd. Snäva samhällsnormer, hat och hot med 

inslag av sexualiserat våld och annat motstånd leder till att kvinnor lämnar sina 

förtroendeuppdrag i högre utsträckning än män och det vill vi förhindra genom nätverket.   

 

Möjligheterna att erbjuda andra toppolitiker som är kvinnor, såsom 1:a och 2.a vice 

ordföranden i kommun- och regionstyrelser samt ordföranden i kommunala och regionala 

nämnder ett nätverk i ledarskapsfrågor kommer också att undersökas. 

 

Under 2022 ska föreningen även fortsätta att bedriva opinion för att förbättra kvinnors 

förutsättningar att utöva makt och/eller delta i det offentliga samtalet utan att drabbas av hat 

och hot. Då 2022 är ett valår, blir det än viktigare att ha uppsikt över debattklimatet.  

 

Under valrörelsen avser föreningen att erbjuda individuellt stöd och rådgivning till de 

medlemmar som så önskar. 

 

Ekonomi 

Verksamheten har under 2019 och 2020 bedrivits med enbart frivilliginsatser. Inga inköp har 

gjorts utan material och utrustning har lånats eller fåtts till skänks. 

 

I december 2020 fick vi besked om att vi har beviljats etableringsstöd av 

Jämställdhetsmyndigheten, vilket gör det möjligt att planera för medlemsaktiviteter under 

2021. 

 

Medlemmar 

Föreningen hade 30 medlemmar per sista december 2020.  

 

Kommunikationen  

Medlemmarna har löpande fått information om föreningens aktiviteter, årsmöten, utveckling 

och dylikt via mejl och sociala medier.  
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Slutord 

Klara K Demokrati startades med en tes om att kvinnor som syns i politiken och 

samhällsdebatten ofta granskas mer kritiskt och bemöts med mer skepticism än män.  

 

Föreningen har på kort tid fått tesen stärkt med vittnesmål från nyckelpersoner inom den 

politiska arenan samt insamlad statistik från organ som SKR, SCB och EU-parlamentet. Den 

allt hårdare tonen i de politiska samtalen, i medier och inte minst på internet innebär att 

kvinnor på tongivande poster får det allt tuffare.  

 

Här kan Klara K Demokrati bidra till och stärka den demokratiska utvecklingen. 

 

 

 

 

 

Stockholm i Maj 2021 

 

 

 

 

 
Suzanne Åkerlund 

Ordförande 

 
Camilla Wagner 

Ledamot 

 
Petra Nedfors 

Ledamot 


