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Kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma 
samhället och sina egna liv



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



Riksdagens sammansättning 1922−2018

Källa: Sveriges riksdag

46 %

Källa: Sveriges riksdag



Styrelsemedlemmar efter funktion 
i aktiebolag år 2016



Undervisande och forskande 
personal efter tjänstekategori 2016

Källa: Universitetskanslersämbetet



Jämställd utbildning

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



Utbildningsnivå för 
befolkningen 25-64 år, 
1990, 2000 och 2017



Utbildningsnivå för 
befolkningen 25-64 år, 
1990, 2000 och 2017



Utbildningsnivå för 
befolkningen 25-64 år, 
1990, 2000 och 2017



Elever på gymnasiet 
efter programtyp 
och efter 
föräldrarnas 
utbildningsnivå samt 
svensk och utländsk 
bakgrund 2016



Elever på gymnasiet 
efter programtyp och 
efter föräldrarnas 
utbildningsnivå samt 
svensk och utländsk 
bakgrund 2016



Ekonomisk jämställdhet

• Kvinnor och män ska ha samma möjlighet 
och villkor i fråga om betalt arbete som ger 
ekonomisk självständighet livet ut



Personer i åldern 20-64 år efter 
arbetskraftstillhörighet och vanligen arbetad 
tid 1970−2017

Kvinnor Män



Sysselsatta i åldern 20-64 år som varit frånvarande 
från arbetet  hel eller del av vecka efter orsak 2017

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB



Sysselsatta i åldern 20-64 år som varit frånvarande hel 
eller del av vecka efter orsak 2017

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB



Anställda efter månadslöneintervall 
2016
Antal i 1 000-tal

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet och SCB



Sammanräknad förvärvsinkomst för 
sammanboende efter ålder 2016
Medianinkomst

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB



Kvinnors pension i procent av mäns 
pension efter ålder 2004-2016

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB



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.



Utbetalda föräldrapenningdagar efter uppnådd 
ålder på barn med födelseår 2008
Genomsnittligt antal dagar och procentuell fördelning

Källa: Försäkringskassan



Jämställd hälsa

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



Självupplevd hälsa för personer 16 år och äldre 
efter utbildningsnivå 2016

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB



Besvär av ängslan, oro eller ångest efter ålder 2016/2017

Andel (%) av alla i gruppen

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB



Pågående sjukfall pga anpassningsstörningar och 
reaktion på svår stress 2005-2017

Källa: Försäkringskassan



Dödsorsaker för 
personer i åldern 
35-79 år efter 
utbildningsnivå, 
2016



Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

• Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt 
och möjlighet till kroppslig integritet.



Personer 16-79 år utsatta för 
misshandel efter plats 2014-2016
Andel (%) händelser och antal i 1 000-tal

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU),Brottsförebyggande rådet (BRÅ)



Personer 16-79 år utsatta för 
misshandel efter plats 2014-2016

Andel (%) händelser och antal i 1 000-tal

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU),Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
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ÖVERBLICK OCH UPPFÖLJNING 
AV JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKEN
Annika Olsson

Chef, Analys och Uppföljning



UPPFÖLJNING AV DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA 
MÅLEN

Myndigheten ska redovisa ett förslag till fördjupade uppföljningar av 
regeringens jämställdhetspolitik utifrån de jämställdhetspolitiska 
delmålen. Förslaget ska omfatta periodicitet och prioriterade områden 
att följa upp inom respektive jämställdhetspolitiskt delmål. 
Uppföljningarna ska omfatta en analys av utvecklingen i samhället i 
stort och jämställdhetspolitikens möjligheter att styra mot målen. 
Förslaget om fördjupade uppföljningar ska beakta Ett 
uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37). Uppdraget 
ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 
oktober 2018.

S2017/07218/RS



ÅTERRAPPORTERING AV
REGLERINGSBREVSUPPDRAG

• Ett förslag till system för 
uppföljning och analys av 
jämställdhetspolitiken. 

• Utvecklingsbehov kopplade till 
indikatorer för 
jämställdhetspolitiken. 

• Utvecklingsmöjligheter av 
systemet för uppföljning och 
analys. 



MÅL MED SYSTEMET OCH ARBETET: 
LÅNGSIKTIGHET OCH HÅLLBARHET

• Bättre möjlighet att styra mot de jämställdhetspolitiska målen

• Fördjupad kunskap om (o)jämställdhetens olika uttryck och 
orsaker

• Synliggjorda effekter av politiska satsningar/insatser



SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

• Årlig löpande uppföljning och 
analys. 

• En till två fördjupade
uppföljningar per år.  

• En samlad analys år sex. 



ÅRLIG LÖPANDE UPPFÖLJNING OCH ANALYS

• Följa och analysera utvecklingen genom 

• Nationella och internationella indikatorer samt olika typer av data

• Centrala ekonomiska och juridiska styrdokument (budget, lagar, 
förordningar)

• Forskning och beprövad empiri

• Presentera på ett lättillgängligt och interaktivt sätt



FÖRDJUPADE UPPFÖLJNINGAR

Kan initieras av: 

• Förändringar och ”icke-förändringar” i indikatorer för 
jämställdhetspolitiken 

• Identifierade kunskapsluckor inom delmålen eller mellan dem 

• Observerade omvärldshändelser, samhällsförändringar och 
samhällsutmaningar 

• Regeringens styrformer för jämställdhetspolitiken, inklusive insatser 
och reformer med bäring på politikområdet 



OMRÅDEN FÖR FÖRDJUPAD UPPFÖLJNING

• Delmålsspecifika uppföljningar

• T.ex. Nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor

• Tematiska delmålsövergripande uppföljningar

• T.ex. Kvinnors ökade psykiska ohälsa, demografiska förändringar, 
digitalisering, styrningen



EXEMPEL PÅ OMRÅDEN FÖR DELMÅLSSPECIFIKA 
UPPFÖLJNINGAR

•
Diskriminering
under livscykel

Värde-
diskriminering

Psykisk ohälsa 

Sexuella 
trakasserier

Möjligheter 
lika lärande 

och 
deltagande

Jämstält
företagande

Utrikes födda 
kvinnor
Arbets-

marknaden

Köns-
segregering 
utbildning

Könsskillnader 
studieresultat

Satsningar 
hälso-området

Föräldra-
penning

användande

Föräldra-
försäkring

Tredje 
månad?

Fördelning 
forsknings-

medel

Urvals-
processer

representation 

Omsorg äldre

Nationella 
strategin

Obetalt arbete 
kontra

samhällsstöd

Sjukvårdens 
hantering

prioritering



EXEMPEL PÅ OMRÅDEN FÖR TEMATISKA 
FÖRDJUPADE UPPFÖLJNINGAR

Demografiska 
förändringar

Digitalisering och 
automatisering

Stressrelaterad 
ohälsa

Styrning
Organisering och 

samverkan



UPPFÖLJNING AV DEN NATIONELLA STRATEGIN 

En första uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor ska rapporteras senast den 1 oktober 
2019. Uppföljningen av våldsmålet ska utgå från målsättningarna i den 
nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor och Europarådets konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. I uppföljningen 
ska Myndigheten för delaktighets rapport om Mäns våld mot kvinnor 
med funktionsnedsättning (2017:29) beaktas.

S2017/07218/RS


