
MÅL 5 
- Jämställdhet 

Kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, 
villkor och möjligheter att forma sina liv. Flickor och kvin-
nor ska ha makt över sina egna liv och bestämma över sina 
egna kroppar. Att stärka kvinnors och flickors rättigheter 
är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa för-
utsättningar för fredliga samhällen.

Sverige
Trots ett omfattande svenskt jämställdhetsarbete sedan 
länge har män som grupp fortfarande mer makt och infly-
tande än kvinnor, män äger mer och tjänar mer. Kvinnor 
har fortfarande huvudansvaret för det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. Kvinnor skattar sin egen hälsa sämre än 
männen. Män utövar det mesta våldet i samhället, både 
i det privata och det offentliga rummet. Kvinnor utsätts i 
högre utsträckning än män för våld i nära relationer medan 
det i det offentliga rummet framförallt är män som utsätts. 
Föreställningar om hur flickor, pojkar, kvinnor och män för-
väntas vara behöver utmanas. Sverige har med 79,8 procent 
2017 EU:s högsta sysselsättningsgrad för kvinnor 20-64 år. 
Snittet inom EU ligger på 66,4 procent. Jämställdhet mellan 
könen regleras, förutom i diskrimineringslagen, i många 
svenska lagar. Att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv är det övergripande natio-
nella målet för jämställdhetspolitiken. 

Sölvesborg
I kommunen arbetar färre kvinnor heltid än i både Blekinge 
och i riket. Att ha möjlighet till heltidsarbete är en viktig del 
för ett jämlikt samhälle. I kommunen ses en stor skillnad på 
män och kvinnors sysselsättningsgrad där endast hälften av 
kvinnorna arbetar heltid i förhållande till män, 79 procent. 
I riket arbetar 64 procent av kvinnorna och 81 procent av 
männen heltid. I dagsläget ges män större möjlighet till ökad 
sysselsättningsgrad än kvinnor.
Mäns uttag av föräldrapenning i kommunen är 28,3 procent 
av de totalt antal dagar man disponerar över som förälder, 
vilket är i nivå med riksgenomsnittet. Skillnader i föräldra-
penninguttag kan indikera på ojämlikheten när det gäller 
ansvaret för hemarbete. Målsättningen är att fördelningen 
av obetalt hem- och omsorgsarbete ska vara jämt fördelat 
och på lika villkor för män och kvinnor. Arbetsgivare kan 
arbeta med att ändra de normer som finns, möjliggöra för 
män att ta ut föräldrapenning och medverka till en jämställd 
föräldrafördelning. 

År 2018 var kvinnors medianlön 77,8 procent i förhållande till 
männens i  Sölvesborgs kommun. I riket är medianen 80,8 
procent. Kvinnors disponibla mediannettoinkomst avser 
personer som är 20 år och äldre och folkbokförda i området i 
förhållande till mäns mediannettoinkomst. 

Utmaningar mål 5:

Öka möjligheter till heltidsarbete.                                                                              

Arbeta för mer jämställda löner.

Arbeta för minskad ojämlikhet för obetalt  
hemarbete.

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män (i kommunen/regionen) tar ut. Källa: Försäkringskassan

5. Alla kvinnor och män, 
flickor och pojkar har lika 
rättigheter och möjligheter.
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