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SAMMANFATTNING 
 

Sverige har haft en blomstrande utveckling sedan andra världskriget. Enligt EU:s senaste 

jämställdhetsindex intar Sverige förstaplatsen när det gäller jämställdhet, med ett 

resultat på 74,3 % jämfört med EU-genomsnittet på 54 %.1 Utmärkande för det svenska 

samhället och den svenska politiken är att det finns ett brett samförstånd om 

grundläggande värderingar rörande jämställdhet och likabehandling. Den sittande 

regeringen kallar sig en "feministisk regering". Jämställdhet i begreppets bredaste 

bemärkelse är en central fråga för denna rödgröna regering, som är en koalition mellan 

socialdemokraterna och miljöpartiet. Regeringens jämställdhetspolitik har formulerats som 

fyra grundläggande delmål: i) Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män 

ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma 

villkoren för beslutsfattandet. ii) Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut. iii) Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Kvinnor och män ska ta samma ansvar och ha samma rättigheter på detta område. iv) 

Undanröjande av mäns våld mot kvinnor. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 

samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Jämställdhetsintegrering är sedan 

länge (1994) ett centralt inslag och en huvudstrategi inom svensk jämställdhetspolitik, 

vilket innebär att beslut inom alla politikområden och på alla nivåer ska präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

Det finns fortfarande ingen lagstiftning om kvotering i Sverige. Inom politiken – 

riksdagen och regeringen – råder det nästan en jämn könsfördelning i beslutsfattandet 

tack vare praxis som flera av partierna själva har infört frivilligt. När det gäller 

företagsstyrelserna innehåller "Svensk kod för bolagsstyrning", som gäller för privata 

och publika aktiebolag en regel om att "en jämn könsfördelning ska eftersträvas". Denna 

regel är frivillig och trots att koden har gällt i ett antal år nu är kvinnorna inte ens i 

närheten av att vara representerade i företagsstyrelser i samma omfattning som männen. I 

nuläget uppgår andelen kvinnor till 25 %. Andelen kvinnor i styrelserna för statligt ägda 

företag är cirka 50 %. Regeringen har uppgett att den kommer att föreslå lagstiftning om 

kvotering efter bolagsstämmorna 2016 om andelen kvinnor i företagsstyrelserna 

fortfarande är lägre än 40 %. 

 

Svenska kvinnor började förvärvsarbeta i stor omfattning i början av 70-talet och i dag är 

sysselsättningsgraden bland kvinnorna nästan lika hög som bland männen. Deltid 

är dock vanligt bland kvinnorna och arbetsmarknaden är i hög grad segregerad, där 

kvinnor i hög grad arbetar i den offentliga sektorn. Familjepolitiken har under årens lopp 

utvecklats för att främja lika deltagande i förvärvsarbetet. En mycket viktig grund för detta 

är att det svenska samhället sedan länge är sekulariserat, vilket även återspeglas i 

familjesammansättningen och familjerätten. En helt avgörande faktor för kvinnors inträde 

på arbetsmarknaden var införandet av särbeskattning 1971. Dessutom bygger 

socialförsäkringslagstiftningen på tanken om oberoende individer. 

 

Den nu gällande antidiskrimineringslagen är diskrimineringslagen (DL), en enda lag som 

täcker sju diskrimineringsgrunder, bland annat kön, och tio samhällsområden. Genom 

denna lag genomförs all relevant EU-lagstiftning.2 

 

DL förbjuder direkt och indirekt könsdiskriminering, liksom instruktioner att diskriminera 

och trakasserier (inbegripet sexuella trakasserier), allt i linje med relevanta EU-direktiv. I 

                                                 
1 Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender Equality Index Report, 2013, s. 109. 
2 Diskrimineringslag (2008:567). 
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Sverige används positiv särbehandling inte särskilt ofta på arbetsmarknaden, men DL 

innefattar så kallade aktiva åtgärder i arbetslivet och innehåller lagkrav på att anta 

förebyggande åtgärder som jämställdhetsplaner, liksom detaljerade bestämmelser om att 

en handlingsplan för jämställda löner ska upprättas vart tredje år – vilket eventuellt 

kan komma att ändras till varje år, beroende på regeringens ambitioner. I svensk 

rättspraxis återspeglas vissa framsteg när det gäller möjligheten att väcka talan på 

grundval av jämförelser mellan likvärdigt arbete. Trots detta är lönegapet mellan könen 

fortfarande betydande i Sverige med sina 19,9 % 2013 (eller 6,1 % om man endast tar 

hänsyn till det oförklarade/justerade lönegapet). 

 
Lönegapet mellan könen påverkar pensionerna negativt. På grund av den demografiska 
utvecklingen och den åldrande befolkningen reformerade Sverige i slutet av 1990-talet det 
lagstadgade pensionssystemet som nu grundar sig på livsinkomsten. Man har kompenserat 
för de uppskattade negativa konsekvenserna för jämställdheten genom bestämmelserna 
om pensionsgrundande belopp inom det nya systemet, till exempel de generösa 
pensionsgrundande beloppen för barnår. Trots detta förväntas kvinnor utgöra majoriteten 
av de sämst ställda pensionärerna under många år framöver. 
 
Möjligheterna att förena familjeliv och yrkesliv står just nu i centrum för regeringens 
uppmärksamhet och man riktar in reformerna på att uppnå en jämnare fördelning av 
föräldraledigheten och på att stärka tillgången till den offentliga äldre- och barnomsorgen. 
Det finns ett generöst system för föräldrapenning inom socialförsäkringen som är kopplat 
till motsvarande rättigheter till föräldraledighet från arbetsgivaren. Föräldrapenning 
utbetalas under 480 dagar per barn och systemet är extremt flexibelt i och med att det är 
möjligt att ta ut lediga dagar/ersättningsdagar under ett betydande antal dagar till dess att 
barnet fyller 12 år. Bestämmelserna är könsneutrala, men i praktiken är utnyttjandet av 
föräldrapenningen långt ifrån könsneutralt – kvinnor tar ut cirka 75 % av 
ledigheten/ersättningen. Hur man kan göra utnyttjandet av föräldrapenningen mer 
jämställt är en fråga som har debatterats inom den svenska jämställdhetspolitiken under 
lång tid. Regeringen har förklarat att den i detta skede har för avsikt att öka antalet dagar 
som inte går att avstå till den andra föräldern från 60 till 90. Kompletterande 
föräldrapenning som garanteras genom kollektivavtal är viktigt men kan också sägas 
förstärka traditionen att kvinnor tar ut den största delen av föräldraledigheten, eftersom 
arbetsvillkoren i kvinnodominerade sektorer har en tendens att passa föräldraskap bättre. 
Systemet inbegriper rätten till ledighet för vård av sjukt barn och rätten till 
ledighet/förkortad arbetstid för att vårda svårt sjuka närstående och av trängande 
familjeskäl. Barnomsorg för barn från ett års ålder till långt upp i skolåldern (förskola och 
fritidshem) garanteras och tillhandahålls till maxtaxa av kommunerna. 
 
Att utrota allt slags könsrelaterat våld prioriteras både i inrikespolitiken och 
utrikespolitiken och 2007 lanserades en handlingsplan mot prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål i vilken fem insatsområden fastställdes: ökat skydd och stöd till 
utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, ökad 
nationell och internationell samverkan och ökad kunskap. Sverige är dock fortfarande bland 
de medlemsstater som har den högsta förekomsten av anmälningar avseende fysiskt 
och/eller sexuellt våld som begåtts av en partner. Våldtäkt inom äktenskapet är sedan 
länge ett brott, medan det särskilda brottet olaga förföljelse (stalking) infördes så sent 
som 2011 – även om tidigare lagstiftning kriminaliserade upprepade trakasserier vilket 
sågs som grov fridskränkning och kunde leda till kontaktförbud avseende gemensam 
bostad eller kontaktförbud. Under de senaste 20 åren har könsstympning, tvångsäktenskap 
och hedersbrott uppmärksammats stort i den svenska debatten och könsstympning är ett 
brott i Sverige sedan 1982. Ännu har inget fall av könsstympning rapporterats ha ägt rum i 
Sverige, men enligt en färsk rapport uppskattas 19 000 flickor som nu bor i Sverige riskera 
könsstympning. Sedan den 1 juli 2014 är tvångsäktenskap ett särskilt brott i Sverige. 
 

Sexualbrott tas upp i brottsbalken och en stor reform genomfördes 2005, varigenom 

kravet på våld minskades när det gäller våldtäkt, i synnerhet vid utnyttjande av ett offer 

som befinner sig i en särskilt utsatt situation. I 2014 års regeringsförklaring tillkännagavs 
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en rad åtgärder, inbegripet ökat stöd för offren för sexualbrott och effektivare handläggning 

av dessa brott. Dessutom skulle sexualbrottslagstiftningen ses över och straffen skärpas. 

 

Kampen mot prostitution är en central angelägenhet inom den svenska 

jämställdhetspolitiken och det långsiktiga målet är att helt utrota prostitution. Inom 

politiken fokuserar man på sexköparens ansvar och köp av sexuella tjänster har varit ett 

brott i Sverige sedan 1999. Dessutom kommer köp av sexuella tjänster utomlands enligt 

regeringsförklaringen att kriminaliseras inom en nära framtid. 

 

Människohandel för sexuella ändamål har nära koppling till prostitutionen och i 

handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål från 2007 

fastställs även att den måste stoppas helt och hållet. Detta mål utgör även en viktig del av 

Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är viktiga frågor i Sverige, som påverkar 

hela den rättsliga och politiska ramen, vilket har resulterat i mycket låg mödra- och 

barnadödlighet. Den svenska politiken för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

innefattar frågor som jämställdhet, sexualundervisning, hänsyn till utsatta grupper, rätten 

till preventivmedel, säkra aborter, mödravård och neonatalvård. Rätten till assisterad 

befruktning är en viktig fråga när det gäller de reproduktiva rättigheterna och resultaten på 

detta område är positiva, medan surrogatmoderskap inte erkänns rättsligt. Rätten till 

abort är ensidig och ovillkorlig till och med den 18:e graviditetsveckan. I allmänhet råder 

ett brett samförstånd när det gäller rätten till abort i Sverige, inbegripet bland de politiska 

partierna (endast Sverigedemokraterna vill se en begränsning av rätten) och samhället i 

stort (även om det finns mindre grupper som bedriver kampanj mot aborter och debatten 

blossar upp då och då). Området för hälsa och sjukvård (inklusive socialtjänsten) täcks av 

diskrimineringslagen. 

 

Slutligen är det övergripande målet för Sveriges biståndspolitik att bidra till en rättvis och 

hållbar global utveckling för alla. Genusaspekterna belyses särskilt och man tillämpar en 

dubbel strategi som inbegriper integrering av jämställdhetsperspektivet och särskilda 

åtgärder när det gäller all politik. Sedan 2006 finns det en internationell politik för sexuell 

och reproduktiv hälsa och rättigheter som utgör grunden för det bilaterala, multilaterala 

operativa och normativa arbete som Sverige bedriver internationellt. En ny plattform för 

biståndspolitiken har meddelats som bland annat skulle kunna främja stärkandet av 

kvinnans oberoende, både ekonomiskt och på andra områden. 
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INLEDNING 
 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

 Utmärkande för det svenska samhället och den svenska politiken är ett 

brett samförstånd när det gäller grundläggande värderingar om 

jämställdhet och likabehandling, och det finns endast små skillnader mellan de 

olika politiska partierna. 

 År 2005 bildades ett nytt feministiskt politiskt parti i Sverige, Feministiskt 

initiativ. 

 Den nuvarande rödgröna regeringen har förklarat sig vara en feministisk regering 

och har lagt fram ett reformprogram. 

 På grund av det osäkra parlamentariska läget – regeringen är en 

minoritetsregering – är det dock långt ifrån säkert att allt kommer att gå enligt 

regeringens plan. 

 

I oktober 2014, efter riksdagsvalet den 14 september, bildades en rödgrön regering. 

Regeringsförklaringen innehöll en rad nya, ambitiösa planer när det gäller 

jämställdhetspolitiken och lagstiftning om jämställdhet. På grund av det osäkra 

parlamentariska läget och regeringens karaktär, dvs att det är en minoritetsregering, är det 

långt ifrån säkert att allt kommer att gå enligt regeringens plan. Därför är det viktigt att 

betona att det råder brett samförstånd inom det svenska samhället och den 

svenska politiken när det gäller grundläggande värderingar om jämställdhet och 

likabehandling – endast Sverigedemokraterna3 har en något annorlunda syn i vissa 

frågor, till exempel familjevärderingar och abort, medan det endast finns små skillnader 

mellan de övriga politiska partierna i riksdagen. Ändå är den nuvarande regeringen 

något radikalare än den tidigare alliansregeringen på området jämställdhetspolitik. 2005 

bildades ett nytt politiskt parti, Feministiskt initiativ – partiet är ännu inte 

representerat i Riksdagen, dock sedan 2014 i Europaparlamentet – med 

feminism/jämställdhet som grundläggande värde.  

 

I sin regeringsförklaring4 kallar sig den rödgröna regeringen en feministisk regering 

och tillkännagav att den kommer att stärka integreringen av jämställdhetsperspektivet: 

offer för könsrelaterat våld kommer att få mer stöd, våldtäktslagstiftningen kommer att 

reformeras; löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska och lönekartläggningar 

genomföras varje år, en tredje månad av föräldraförsäkringen reserveras för vardera 

föräldern istället för bara två, det så kallade vårdnadsbidraget – ett slags minimistöd för 

icke-förvärvsarbetande föräldrar som kommunerna är fria att införa och som av regeringen 

ses som ett steg tillbaka för kvinnorna – avskaffas, och om inte minst 40 % av 

företagsstyrelserna består av kvinnor 2016 kommer lagstiftning om kvotering. Dessa 

förklaringar följdes upp i regeringens budgetproposition för 2015:5 150 miljoner kronor per 

år för perioden 2015–2018 anslogs till åtgärder mot könsbaserat våld och för att något höja 

grundnivån i föräldraförsäkringen (även reformen avseende den tredje pappamånaden och 

avskaffandet av vårdnadsbidraget ingick här). Propositionen antogs dock inte av riksdagen 

och därför är det osäkert vad som kommer att hända med dessa reformer nu. I ett 

uttalande6 för en kort tid sedan sade regeringen att jämställdhet kommer att prioriteras i 

nästa budget – som denna gång kan komma att antas av riksdagen pga. en politisk 

                                                 
3 Sverigedemokraterna. 
4 Finns på http://www.regeringen.se/sb/d/3039/a/247180 - läst den 2015-01-22. 
5 Proposition 2014/2015:1. 
6 Finns på http://www.regeringen.se/sb/d/19844/a/253057 - läst den 2015-01-22. 

http://www.regeringen.se/sb/d/3039/a/247180
http://www.regeringen.se/sb/d/19844/a/253057
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kompromiss som nyligen ingåtts (den sk. Decemberöverenskommelsen). Om regeringen 

lyckas genomföra sina planer kommer viktiga jämställdhetsreformer att införas och 

förhoppningen är att detta ska leda till avsevärt ökad jämställdhet. 
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1. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 
 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

 Sverige intar förstaplatsen i EU:s nyligen offentliggjorda jämställdhetsindex. 

 Sverige har haft en blomstrande utveckling sedan andra världskriget och 

svenska kvinnor började förvärvsarbeta i stor omfattning i början av 70-

talet . 

 Sysselsättningsgraden för kvinnor är nu nästan lika hög som för män. Deltid 

är dock vanligt och arbetsmarknaden är i hög grad segregerad. 

 Att den svenska samhället är sekulärt, vilket återspeglas i 

familjesammansättningen och familjerätten, är en viktig bakgrundsfaktor. 

 Införandet av särbeskattning av gifta 1971 var avgörande för att kvinnor skulle 

komma ut på arbetsmarknaden. 

 Socialförsäkringslagstiftningen bygger på tanken om oberoende individer. 

 Den första lagen om lika möjligheter infördes 1980. 

 Jämställdhet täcks numera av diskrimineringslagen (DL) från 2008 – en 

enda antidiskrimineringslag som omfattar sju diskrimineringsgrunder och tio 

samhällsområden. Den genomför all befintlig EU-lagstiftning om diskriminering. 

 Jämställdhet i begreppets bredaste bemärkelse är en central fråga för den 

nuvarande regeringen, det gäller även åtgärder för att göra det möjligt att 

förena familjeliv och yrkesliv, en stärkt integrering av 

jämställdhetsperspektivet inom olika myndigheter och offentliga institutioner, 

utrotande av allt slags könsbaserat våld samt sexuell och reproduktiv hälsa 

och rättigheter. 

 Jämställdhet är en fråga för bland annat Socialdepartementet. Det finns en 

Diskrimineringsombudsman (DO) och Medlingsinstitutet har en särskild roll 

när det gäller lönegapet mellan könen. 

 Integrering av jämställdhetsperspektivet är ett centralt inslag sedan 1994 

och det är vid det här laget en huvudstrategi för den svenska 

jämställdhetspolitiken. 

 Statistik uppdelad mellan kvinnor och män är en central uppgift för Statistiska 

centralbyrån. 

 

1.1. Bakgrund 
 

Sverige har haft en blomstrande utveckling sedan andra världskriget. Svenska 

kvinnor började förvärvsarbeta i stor omfattning början av 70-talet, ofta som 

deltidsanställda. Således hade man i Sverige redan tidigt en relativt hög andel 

deltidsanställda. Andelen stabiliserades under 80-talet. 1987 arbetade 45 % av alla 

svenska kvinnor deltid, men denna andel hade 2013 minskat till 30 %. Under samma 

period ökade andelen deltidsarbetande män från 6 % till 11 %.7 År 2012 var 

sysselsättningsgraden för kvinnor mellan 15 och 74 år 68,3 %, jämfört med 73,9 % för 

                                                 
7 SCB, På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2014. 
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män och 71,1 % totalt.8 Den svenska arbetsmarknaden är dock i hög grad segregerad. 

Kvinnor arbetar till en stor del (cirka 85 %) i den offentliga sektorn medan männen 

dominerar i den privata sektorn (cirka 85 %). 

 

Den familjepolitik som utvecklats under åren syftar till att främja lika deltagande i 
förvärvsarbetet. En mycket viktig grund för denna politik är att det svenska samhället 
sedan länge är sekulariserat, vilket även återspeglas i familjesammansättningen 
och familjerätten. Barn som föds utom äktenskapet har samma rättigheter som dem som 
föds inom äktenskapet när det gäller arv och andra rättigheter, och antalet 
samboförhållanden började öka snabbt tidigt som på 1960-talet. I dag är det normala att 
eventuellt äktenskap ingås först efter flera års samboende, och många barn föds utom 
äktenskapet. Bestämmelserna om äktenskapsskillnad är sedan länge mycket liberala och 
nya familjekonstellationer med anledning av skilsmässor är vanligt förekommande. Redan 
1939 – långt före införandet av ett mer allmänt anställningsskydd och lagstiftning om 
likabehandling – införde Sverige en lag mot uppsägning av kvinnor på grund av graviditet 
eller giftermål. En extremt viktig faktor för kvinnornas inträde på arbetsmarknaden 
var införandet av särbeskattning 1971. Fram till dess sågs gifta par som en enhet och 
på grund av den höga skatten var det inte ekonomiskt lönsamt att kvinnan 
förvärvsarbetade. Dessutom bygger socialförsäkringslagstiftningen på tanken om 
oberoende individer. Ett övergripande kännetecken för svensk 
socialförsäkringslagstiftning är således att den utgår från individen – i allmänhet finns inga 
härledda rättigheter inom familjen utan varje vuxen är försäkrad i egenskap av individ. 
Under 70-talet byggdes även föräldraförsäkringen ut. 
 
Den första lagen om lika möjligheter infördes 19809 av den dåvarande borgerliga 
regeringen, mot Socialdemokraternas och fackföreningsrörelsens vilja. Individuella 
rättigheter inom ramen för en liberal tradition ansågs inte vara förenliga med 
kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden. Denna syn har gradvis förändrat, inte 
minst efter att Sverige gick med i EU. Diskrimineringslagen (DL) innehåller de 
aktuella bestämmelserna om icke-diskriminering.10 11  
 
Enligt EU:s senaste jämställdhetsindex intar Sverige förstaplatsen (följt av 
Danmark och Finland) med ett resultat på 74,3 % jämfört med EU-genomsnittet på 
54 %.12 
 

1.2. Översyn av jämställdheten i lagstiftningen och politiken 

1.2.1. Jämställdhet: centrala frågor och den senaste utvecklingen 

 
Jämställdhet och därtill relaterad politik har varit en central fråga i Sverige sedan 
åtminstone 1970-talet och den nuvarande rödgröna regeringen har för avsikt att 
vidareutveckla denna politik.13 
 
Den nu gällande antidiskrimineringslagen är diskrimineringslagen (DL)14, en enda 
antidiskrimineringslag som täcker sju diskrimineringsgrunder – bland annat kön – 
och tio samhällsområden. Det är en verkligt övergripande lagstiftning. Definitionerna 
återfinns i första kapitlet, och de förbud som implicit täcker alla grunder såväl som alla 
typer av diskriminering återfinns i andra kapitlet. De diskrimineringsgrunder som omfattas 
av diskrimineringslagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. De 
områden som täcks är arbetslivet, utbildning, arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start 

                                                 
8 SCB, Statistisk årsbok 2014. 
9 Lag (1979:1118) om jämställdhet. 
10  Lag (2008:567). Se avsnitt 1.2.1 för mer information. 
11  Finns på http://www.do.se/sv/Om-DO/ - läst (på engelska) 2015-01-22. Den mest tongivande svenska 

kommentaren till diskrimineringslagen finns i Susanne Fransson och Eberhard Stüber, 
Diskrimineringslagen, Norstedts, Mölnlycke 2010. 

12 Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender Equality Index Report, 2013, s. 109. 
13  Se debattartikel på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/sb/d/19844/a/253057 - läst den 2015-

01-22. 
14  Lag (2008:567). 

http://www.do.se/sv/Om-DO/
http://www.regeringen.se/sb/d/19844/a/253057
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eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet, medlemskap eller 
medverkan i arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer eller yrkesorganisationer, 
varor och tjänster, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, socialförsäkringssystemet, 
värnplikt och civilplikt och när en offentliganställd bistår allmänheten med upplysningar. 
Diskrimineringslagen genomför inte bara all EU-lagstiftning om icke-diskriminering, 
utan går utöver detta genom att säkerställa ett bredare skydd mot diskriminering 
på fler områden och fler grunder. 
 
Regeringens jämställdhetspolitik har följande fyra grundläggande delmål: i) Jämn 
fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att 
vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. ii) Kvinnor 
och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som 
ger ekonomisk självständighet livet ut. iii) Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar och ha samma rättigheter på detta 
område. iv) Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till 
kroppslig integritet.15 
 
Möjligheterna att förena familjeliv och yrkesliv står just nu i centrum för 
uppmärksamheten från regeringen, som riktar in reformerna på att uppnå en jämnare 
fördelning av föräldraledigheten och på att stärka tillgången till den offentliga äldre- och 
barnomsorgen. 
 
På senare tid har man också mer aktivt försökt att stärka integreringen av 
jämställdhetsperspektivet inom olika myndigheter och offentliga institutioner. 
 
Sverige främjar målet att utrota allt slags könsbaserat våld som en nationell såväl 
som en internationell prioritering, och man riktar in sig på åtgärder i fråga om sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter. Regeringen har för avsikt att skjuta till extra 
medel för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa. 
 

1.2.2. Jämställdhetsmaskineriet 

 
Hur man har organiserat arbetet med jämställdhet och fördelat ansvaret för det inom 
regeringen och regeringskansliet har varierat under årens lopp. För tillfället är (barn-, 
äldre- och) jämställdhetsministern inom socialdepartementet huvudansvarig, men 
jämställdhetsfrågor tas även upp inom många andra departement, till exempel 
arbetsmarknadsdepartementet, utbildningsdepartementet och kulturdepartementet. 
Dessutom är integreringen av jämställdhetsperspektivet grunden för den svenska 
jämställdhetspolitiken, eller dess flaggskepp.  
Genom diskrimineringslagen från 2008 fastställdes en ny, "gemensam" 
diskrimineringsombudsman (DO) som behörig när det gäller de diskrimineringsgrunder 
och -områden som omfattas av lagen, varigenom (bland annat) den tidigare 
jämställdhetsombudsmannen (JämO) ersattes.16 
 
Lönesättning anses i allmänhet vara en fråga som arbetsmarknadens parter ska enas om i 
kollektivavtal, men Medlingsinstitutet17 spelar en särskild roll på detta område eftersom 
det har till uppgift att rapportera om och analysera skillnaden mellan kvinnors och 
mäns löner (löneskillnaderna mellan kvinnor och män) varje år. 
 

1.2.3. Jämställdhetsintegrering och genusbudgetering 

 

Jämställdhetsintegrering är sedan länge (1994) ett centralt inslag och en 

huvudstrategi inom svensk jämställdhetspolitik, vilket innebär att beslut inom alla 

politikområden och på alla nivåer ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. En särskild 

plattform som ska genomföras på central, regional och lokal nivå antogs 2011. Den består 

                                                 
15  Regeringens webbplats: www.regeringen.se/sb/d/16278/a/14257 – läst den 2014-11-20. 
16  DO:s webbplats finns på följande adress: www.do.se.  
17  Medlingsinstitutet 

http://www.regeringen.se/sb/d/16278/a/14257
http://www.do.se/
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av fem delar: i) en strategi i Regeringskansliet, ii) ett utvecklingsprogram för myndigheter, 

iii) stöd på regional nivå, iv) kvalitetssäkring i kommuner och landsting och v) insatser för 

att samla och sprida erfarenheter och kunskap om praktiskt arbete med 

jämställdhetsintegrering.18 

 

Regeringsförklaringen 2014 var återigen inriktad på jämställdhetsintegrering, 

vilket tillsammans med genusbudgetering sågs som en huvudfråga. Ett arbete med 

genusbudgetering i budgetpropositionen påbörjades. Båda dessa områden tas även upp i 

en aktuell regeringsförklaring om politiska prioriteringar. I den redogörs det också för de 

jämställdhetsåtgärder som kommer att vidtas inom regeringen och inom statliga 

myndigheter.19 

 

Lagstiftningens konsekvenser för jämställdheten måste undersökas och vederbörligen 

beaktas under beslutsprocessen, till exempel vid offentliga samråd och utredningar20. Ett 

sådant jämställdhetsarbete är obligatoriskt, vilket fastställs i kommittéförordningen21.22 

 

Slutligen är könsuppdelad statistik ett mycket viktigt verktyg för att synliggöra 

särbehandling och dess effekter. Statistiska centralbyrån tillhandahåller sådan 

statistik på bred front och publicerar sedan 1984 varje år en broschyr om svensk 

jämställdhet i siffror23 samt har en särskild webbplats för jämställdhet24. 

                                                 
18  Regeringskansliets faktablad U14.001, februari 2014, Gender mainstreaming. 
19  Förklaringen finns på: http://www.regeringen.se/sb/d/19844/a/253057 – hämtat 2015-01-22. 
20  Utredningar och samråd är en mycket viktig del av den svenska lagstiftningsprocessen. 
21  Kommittéförordningen (1998:1474). 
22  I 15 § föreskrivs en skyldighet att uttryckligen beakta de jämställdhetspolitiska konsekvenserna av alla förslag. 

Se även Stadsrådsberedningens publikation Kommittéhandboken (Ds 2000:1). 
23  På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet. 
24  Se http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/ – hämtat 2015-01-22. 

http://www.regeringen.se/sb/d/19844/a/253057
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/
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2. JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA OMRÅDEN 

 

2.1. Lika deltagande i beslutsfattandet 

 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

 Det finns ingen lagstiftning om kvotering. 

 Tidigare förekom positiv särbehandling vid universitet och högskolor men den har 

avskaffats. 

 Inom politiken – i riksdagen och regeringen – har man till följd av frivillig 

praxis uppnått en nästan jämn könsfördelning. 

 Det finns inte någon lagstiftning om kvotering för företagsstyrelser än. 

 En lagstadgad kvotering för företagsstyrelser har aviserats för 2016 och 

framåt om inte kvinnor utgör 40 % av styrelseledamöterna vid denna tidpunkt. 

 
Det svenska styrinstrumentet25 innehåller vissa bakgrundsbestämmelser om jämställdhet, 

inbegripet en bestämmelse som möjliggör positiv särbehandling. Utrymmet för positiv 

särbehandling tas även upp i diskrimineringslagen (nedan kallad DL), i vilken det fastställs 

att det allmänna förbudet mot (bland annat) könsdiskriminering i arbetslivet inte hindrar 

"åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet och som avser annat än löne- 

eller andra anställningsvillkor".26 Dessa bestämmelser om positiv särbehandling är av 

frivillig art – de innebär att både offentliga och privata arbetsgivare kan tillämpa positiv 

särbehandling inom lagens tillämpningsområde. Det finns inte någon lagstiftning om 

kvotering.  

 

Enligt styrinstrumentet27 ska man generellt sett vid tillsättning av statlig tjänst endast fästa 

avseende vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Enligt praxis inom den 

svenska lagstiftningen om offentlig förvaltning finns dock sedan länge ett visst utrymme för 

positiv särbehandling på sakliga grunder inom ramen för denna konstitutionella ordning. 

Denna praxis har rättsligt stöd i anställningsförordningen28, i vilken det fastställs att 

utöver skicklighet och förtjänst ska även "sådana sakliga grunder som stämmer överens 

med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål" 

beaktas. Denna bestämmelse hänvisar man i allmänhet till som den grundläggande 

bestämmelsen om tillåtande jämställdhetsintervall. 

 

Mot denna bakgrund tog den svenska regeringen under 1990-talet några initiativ för att 

komma till rätta med den ojämna könsfördelningen inom högre utbildning genom att 

införa bestämmelser om positiv särbehandling när det gäller universitetsprofessorer. Dessa 

initiativ ledde i slutändan till att Abrahamsson-målet togs upp i Europeiska unionens 

domstol. 29 I sin dom underkände domstolen denna förordning i den utsträckning det var 

obligatoriskt att utnämna en person av underrepresenterat kön "vars kvalifikationer för 

tjänsten visserligen är tillräckliga, men inte likvärdiga med de kvalifikationer som andra 

sökande av motsatt kön har" om detta visade sig vara nödvändigt för att garantera 

utnämning av en sökande av underrepresenterat kön. I samma mål fastslog domstolen 

dock även att svensk förvaltningspraxis – enligt vilken bestämmelsen om företräde för det 

                                                 
25  Regeringsformen (1974:152). 
26  Se 2 kap. 2.2 §, enligt vilken positiv särbehandling är tillåten, som ett undantag från förbudet mot 

diskriminering i 1§. 
27  Se 11 kap. 9 §. 
28  Se 4 § i anställningsförordningen (1994:373). 
29 Domstolens dom i mål C-407/98. 
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underrepresenterade könet tillämpas när sökandena "i merithänseende kan anses 

jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga" – var förenlig med gemenskapslagstiftningen. 

Efter Abrahamsson-målet beslutade regeringen sig för att med hjälp av mål få universitet 

och högskolor att arbeta mer aktivt för att rekrytera/befordra kvinnliga professorer. Målen 

varierade beroende på det enskilda lärosätets profil och de låg mellan 6 och 23 % 1997–

1999 och mellan 15 och 40 % 2005–2008. Under den senare perioden hade vissa 

universitet och högskolor som allmänt mål att rekrytera 40–60 % av varje kön bland 

professorer och lektorer. Dessa mål var endast riktlinjer och användes inte som kvoter som 

skulle tillämpas under rekryteringsprocessen. 

 

Inom högre utbildning fanns det även juridiskt utrymme för lokala urvalsregler beträffande 

antagning av nya studenter. Vissa universitet tillämpade urvalskriterier som gav företräde 

till det underrepresenterade könet (vanligtvis män) vid lika förtjänster. Den 1 augusti 2010 

avskaffade regeringen dock den då gällande möjligheten att tillämpa positiv särbehandling 

för sökande av det underrepresenterade könet då sökandena hade likvärdiga 

kvalifikationer.30 

 

2.1.1. Politiskt beslutsfattande 

 

Kvinnor fick rösträtt till riksdagen 1921 och under lång tid var deras representation i 

riksdagen mycket låg. 1957 var andelen kvinnor 10 % och den växte sakta till cirka 40 % i 

början av 1990-talet. Efter valet 2014 var 44 % av riksdagsledamöterna kvinnor (152 av 

349). Andelen kvinnor har varierat mellan 44 % och 47 % under de senaste åren. I den 

nuvarande regeringen är 12 av 24 ministrar – eller 50 % – kvinnor. De inflytelserika 

posterna utrikesminister och finansminister innehas av kvinnor. Denna könsfördelning 

uppnåddes frivilligt och utan att könskvotering behövde tillämpas. Under de 

senaste årtiondena har det varit allmän praxis bland de politiska partierna att varannan 

valbar kandidat är kvinna (den främsta anledningen är den allmänna opinionen eller de 

röstberättigades allmänna förväntningar).31 

 

2.1.2. Ekonomiskt beslutsfattande 

 

Hittills finns det inte någon lagstiftning om kvotering när det gäller kvinnlig 

representation i företagsstyrelser. Det finns dock en svensk kod för bolagsstyrning 

som gäller privata och offentliga bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 

marknad.32 Koden övervakas av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och tillämpas på alla 

företag som är upptagna till handel på OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. 

Koden innehåller en bestämmelse (4.1) om att "[e]n jämn könsfördelning ska eftersträvas." 

Detta är en frivillig bestämmelse men enligt en annan bestämmelse (2.6) måste det 

slutgiltiga förslaget till styrelse motiveras. Trots att koden finns sedan några år tillbaka har 

kvinnor alltjämt långtifrån jämbördigt representerade i bolagsstyrelser – enligt en aktuell 

undersökning var andelen kvinnor 24,7 % 2014.33 Bestämmelse 4.1 i Svensk kod för 

bolagsstyrning anses likväl över tiden ha lett till en betydande ökning av antalet kvinnliga 

styrelseledamöter i börsnoterade företag. 

 

Situationen är mycket bättre i statligt ägda företag. En allmän ägarpolicy tillämpas för 

att se till att styrelser är jämställda, dvs. att de består av minst 40 % av varje kön. 

Statistiken visar att detta mål uppnåddes redan i juni 2003 och att i dag är andelen kvinnor 

i styrelserna i statligt ägda företag cirka 50 %.34 Trots att detta mål skulle uppnås på 

                                                 
30  Se Ann Numhauser-Henning, Women in Academia and Equality Law, Aiming High – Falling Short?. Kluwer Law 

International, Haag 2006 för mer information om högre utbildning. 
31  SCB, Statistisk årsbok 2014 samt www.riksdagen.se/sv/Start/Valet-2014/ – hämtat 2014-11-20 och 

www.regeringen.se/sb/d/109/a/247135 – hämtat 2014-11-20. 
32  Svensk kod för bolagsstyrning: http://www.bolagsstyrning.se/, hämtat 2015-01-23. 
33  http://www.dagens juridik.se/2014/06/andelen-kvinnor-i-bolagsstyrelser-okar-forsta-g… – hämtat 2015-01-23. 
34 Se SCB, Kvinnor och män i näringslivet 2013. 

http://www.riksdagen.se/sv/Start/Valet-2014/
http://www.regeringen.se/sb/d/109/a/247135
http://www.bolagsstyrning.se/
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grundval av icke-bindande lagstiftning – eller snarare en politisk strävan – har policyn varit 

tämligen effektiv. Detta beror säkerligen på att staten också är ägare till dessa företag och 

därmed kan genomföra sin jämställdhetspolitik. 

 

En aktuell undersökning som Svenska Dagbladet har gjort av 20 stora företag visar att 

kvinnor är ännu mer underrepresenterade bland fackföreningsrepresentanter i 

företagsstyrelser än bland styrelseledamöter i företag i allmänhet (endast 19 % jämfört 

med 25 %).35 

 

Mot denna bakgrund har lagstadgad kvotering för kvinnor i företagsstyrelser 

diskuterats ganska länge i Sverige. För några år sedan lades ett lagstiftningsförslag om 

kvotering (Könsfördelningen i bolagsstyrelser)36 fram på grundval av en statlig utredning 

som inletts av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Enligt förslaget ska publika 

börsnoterade aktiebolag samt alla helägda statliga och privata aktiebolag bör omfattas av 

nya och tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen om att vardera könet ska vara 

representerat med minst 40 % i företagsstyrelser. Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 

undantogs dock från de föreslagna tvingande bestämmelserna. I stället föreslog man att en 

icke-tvingande bestämmelse skulle införas i lagen om styrelserepresentation för de 

privatanställda37 för att främja en jämn könsfördelning. Förslaget, som lades fram i juni 

2006, ledde aldrig till någon lagreform och den socialdemokratiska regeringen ersattes av 

den borgerliga alliansregeringen hösten 2006. 

 

Kvoteringsfrågan uppmärksammades av allmänheten och debatterades under valåret 2010. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – som var i opposition vid den 

tidpunkten – lovade att de skulle införa lagstiftning om kvotering senast 2012 om de fick 

bilda regering (vilket de inte fick).38 Den borgerliga Alliansen – som omvaldes i september 

2010 för ytterligare fyra år – var splittrad i frågan om kvotering: Moderaterna verkade varit 

positivt inställda39 medan Folkpartiet och Centern var emot40. När Moderaternas 

partistämma i oktober 2011 förkastade ett förslag från partistyrelsen om könskvotering i 

bolagsstyrelser grusades alla förhoppningar om lagstiftningsåtgärder och frågan ströks från 

den omedelbara politiska dagordningen under några år. 

 

Den nuvarande rödgröna regeringen angav i regeringsförklaringen att den kommer att 

föreslå lagstiftning om könskvotering efter bolagsstämmorna 2016 om andelen kvinnor 

i bolagsstyrelser alltjämt är under 40 % vid den tidpunkten.41 

 

                                                 
35  Svenska Dagbladet den 20 november 2014. 
36  Ds 2006:11, Könsfördelningen i bolagsstyrelser. 
37  Lag (1987:1245). 
38  Se Aftonbladet den 3 december 2010, Sahlin: Vi lovar att det blir en ny lag. 
39  Se Veckans Affärer den 21 januari 2010, Schlingmann: 2014 blir det kvotering samt Expressen den 5 juli 2010, 

Littorin: Kvotera in kvinnor i styrelserna. 
40  Dagens nyheter den 4 mars 2009, Maud Olofsson och Nyamko Sabuni. 
41  Regeringsförklaringen, oktober 2014. 
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2.2. Kvinnor på arbetsmarknaden  

 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

 Kvinnor är i hög grad integrerade på den svenska arbetsmarknaden. 

 Kvinnor arbetar deltid i mycket större utsträckning än män. 

 Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande mycket segregerad och 

kvinnor arbetar till stor del i den offentliga sektorn. 

 Genom DL genomförs all relevant EU-lagstiftning om könsdiskriminering på 

arbetsmarknaden. 

 DL innehåller detaljerade bestämmelser om jämställdhetsplaner och 

åtgärdsplaner beträffande lönegapet mellan könen för arbetsgivare med minst 

25 anställda. 

 I rättspraxis återspeglas viktiga framsteg när det gäller möjligheter att väcka talan 

på grundval av jämförelser mellan likvärdigt arbete. 

 Trots detta finns det ett allmänt lönegap mellan könen på 13,9 % för hela 

ekonomin, vilket endast är något under medeltalet för EU. 

 Med beaktande av skillnader i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid är det 

totala oförklarade justerade lönegapet 6,1 %. 

 Lönegapet varierar dock avsevärt från sektor till sektor. 

 Det är också stor skillnad på mäns och kvinnors pensioner. 

 Den svenska pensionsreformen är utformad så att man ska kunna 

tillgodoräkna sig barnår, vård av sjukt barn etc. 

 Kvinnor förväntas dock utgöra majoriteten av de sämst ställda pensionärerna 

under många år framöver. 

 

2.2.1. Sysselsättning 

 

Många kvinnor kom in på den svenska arbetsmarknaden under 1970-talet. Denna 

arbetsmarknad är alltjämt mycket segregerad och kvinnor arbetar i stor utsträckning i den 

offentliga sektorn samt i hög grad deltid.  

 

Jämställdhet i arbetslivet regleras i DL. Denna lag förbjuder direkt och indirekt 

könsdiskriminering liksom instruktioner att diskriminera och trakasserier 

(inbegripet sexuella trakasserier) i enlighet med relevanta EU-direktiv. Den svenska 

lagstiftaren har utnyttjat undantaget för verkliga yrkeskrav, medan utrymmet för positiv 

särbehandling regleras som ett undantag från förbudet mot diskriminering.42 DL omfattar 

även så kallade aktiva åtgärder i arbetslivet och innehåller rättsliga krav om proaktiva 

åtgärder som jämställdhetsplaner etc.43 En arbetsgivare med minst 25 anställda är skyldig 

att upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år. Enligt regeringens planer 

kan detta komma att bli ett årligt krav. 

                                                 
42  Undantaget från det allmänna förbud som föreskrivs i 2 kap. 2 § är formulerat på följande sätt: "Förbudet i 1 § 

hindrar inte [...] åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet och som avser annat än löne- eller 

andra anställningsvillkor." Trots detta tillämpas inte aktiv särbehandling särskilt ofta på den svenska 
arbetsmarknaden (se även avsnitt 2.1). 

43 Se 3 kap. i DL. 
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Enligt DL är lönegap mellan könen dessutom förbjudna. Detta förbud tas upp implicit 

och underförstått i DL och regleras därför på ett tämligen subtilt sätt.44 Vid tillämpningen 

av lagen förmodas domstolarna tolka begreppet "lön" i enlighet med Europeiska unionens 

domstols rättspraxis. Begreppet "lika lön" tas dock upp i DL i samband med aktiva 

åtgärder.45 Företag med minst 25 anställda måste enligt DL vart tredje år upprätta 

handlingsplaner för jämställda löner, vilket enligt regeringens planer kan komma att bli 

ett årligt krav. 

 

Det finns ingen uttrycklig lagstiftning om motiveringen av löneskillnader förutom 

ovannämnda definition. Ett antal mål har dock tagits upp i Arbetsdomstolen. Den negativa 

utgången i merparten av dessa mål har kritiserats och det har påståtts att Arbetsdomstolen 

avsiktligt har godtagit marknadsargumentet som arbetsgivare har använt som en ursäkt för 

löneskillnader och därmed inte lyckats leva upp till normerna i EU:s rättspraxis. Vissa av 

dessa mål återspeglar dock framsteg när det gäller möjligheter att väcka talan på 

grundval av jämförelser mellan likvärdigt arbete46. 

 

Trots förbudet mot löneskillnader mellan könen är lönegapet alltjämt stort i Sverige. 

Enligt Medlingsinstitutets47 årsrapport var lönegapet 13,9 % för hela ekonomin 2013, 

vilket var något lägre än EU-genomsnittet. Med beaktande av skillnader i yrke, sektor, 

ålder, utbildning och arbetstid är det totala oförklarade justerade lönegapet 6,1 %. 

Lönegapet varierar dock avsevärt från sektor till sektor. Kvinnors löner är 8,6 % lägre än 

mäns bland tjänstemän inom den privata sektorn medan de endast är 2,3 % lägre bland 

arbetare i den privata sektorn. Löneskillnaden är minst i kommunerna, där kvinnornas 

löner endast är 0,6 % lägre än männens.48 

 

2.2.2. Pensioner 

 
Lönegapet påverkar pensionerna direkt. Pensionsgapet mellan kvinnor och män i EU är 

nära 40 %, vilket är dubbelt så högt som det nuvarande lönegapet.49 

 

Som en konsekvens av den demografiska utvecklingen till följd av en åldrande befolkning 

reformerade Sverige det lagstadgade pensionssystemet i slutet av 1990-talet för 

att göra det hållbart på lång sikt. Det förblev dock ett obligatoriskt universellt system som 

omfattar alla personer som bor eller arbetar i Sverige och statens pensionsåtagande när 

 

                                                 
44  Se 2 kap. 1 § i DL. 
45  Se 3 kap. i DL om aktiva åtgärder: "Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det 

utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det 
andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och 
färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena 
beaktas." 

46  I mål AD 1996 nr 41 uteslöt inte Arbetsdomstolen möjlighet att en barnmorskas och en klinikingenjörs arbete 
skulle kunna jämföras och anses vara likvärdiga. I målet i fråga ansåg dock inte AD att den metod som 
Jämställdhetsombudsmannen tillämpat räckte för att bevisa detta. I mål AD 2001 nr 13 ansåg AD dock att 
barnmorskans och klinikingenjörernas arbete var likvärdigt efter en bedömning av kunskap och färdigheter, 
ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden (numera en del av definitionen av likvärdigt arbete enligt DL). 
Likväl godtog Arbetsdomstolen arbetsgivarens ursäkt att klinikingenjörernas högre löner motiverades av 
marknadsargument – det fanns en alternativ arbetsmarknad för ingenjörer med avsevärt högre löner, vilket var 
ett godtagbart motiv för att justera ingenjörernas löner till en något högre nivå. 

47  Medlingsinstitutet. 
48  Detta är en kvinnodominerad sektor som karakteriseras av tämligen okvalificerade jobb. Mer information om 

uppgifterna för 2013 finns i Medlingsinstitutets årsrapport för 2013, tillgänglig på: 
http://www.mi.se/publicerat/senaste_rapporten/ – hämtat 2015-01-22. 

49  Se Francesca Bettio, Platon Tinios och Gianni Betti, The Gender Gap in Pensions in the EU, Report to the 
European Commission 2013: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/documents/131118_pension_gap_report_en.pdf – hämtat 2014-11-12. 

http://www.mi.se/publicerat/senaste_rapporten/
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/131118_pension_gap_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/131118_pension_gap_report_en.pdf
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det gäller solidaritet är alltjämt omfattande50. Avskaffandet av det tidigare 

inkomstrelaterade systemet med allmän tilläggspension (ATP)– som innebar att 

pensionsrätterna uppgick till 60 % av en persons genomsnittliga inkomst under de 15 år 

han eller hon tjänade mest – väckte farhågor om eventuella konsekvenser för 

jämställdheten eftersom svenska kvinnor skulle kunna få sänkta pensioner på grund av att 

de hade jobbat deltid under en period av sina liv. 

 
En sådan uppskattad negativ konsekvens för jämställdheten har hanterats på flera sätt, 
framför allt genom bestämmelser om pensionsgrundande belopp. Den reviderade 
lagen omfattar ett system med generösa bestämmelser om pensionsgrundande belopp för 
barnår. En förälder som stannar hemma eller går ner i arbetstid för att ta hand om ett 
barn som är yngre än fyra år får pensionsrätter som motsvarar hans/hennes inkomst innan 
barnet föddes eller 75 % av genomsnittsinkomsten i Sverige.51 Förutom genom vanligt 
arbete (och genom att man är bosatt i Sverige) kan pensionsrätter tjänas in när man 
får sociala förmåner: sjukpenning, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning och andra 
familjeförmåner/handikappersättning etc.52 
 
Eftersom svenska kvinnor numera i stor utsträckning lönearbetar är det kvarstående 
pensionsgapet mellan kvinnor och män ett problem som sakta minskar. Den 
orättvisa fördelningen av oavlönat arbete åtgärdas bäst genom bestämmelserna om 
föräldrapenning och andra förmåner som ger pensionsrätter. I det lagstadgade systemet 
beräknas dessutom pensioner på grundval av gemensamma livslängdstabeller för män och 
kvinnor, vilket gynnar kvinnor eftersom de i genomsnitt lever längre än män och därför kan 
förväntas få en större pension. Det finns också bestämmelser om överföring av 
pensionsrätter mellan makar som, trots att de är könsneutrala, främst gynnar kvinnor, som 
normalt sett har lägre pensionsrätter. 
 
Likväl kan kvinnor förväntas utgöra majoriteten av sämst ställda pensionärerna 
under många år framöver. Flexibiliteten i det nya svenska pensionssystemet – som 
innebär att pensionsrätter kan tjänas in under hela livet och som möjliggör flexibla 
kombinationer av deltidsarbete och pension – har diskuterats som en kvinnofälla eftersom 
kvinnor med livsinkomster därmed skulle känna sig tvungna att jobba efter 65 års ålder för 
att få en bättre pension. 
 
Merparten av de svenska pensionärernas inkomst kommer från det allmänna 
pensionssystemet, men nästan alla får även en tjänstepension. Det finns fyra 
huvudsystem (som täcker cirka 90 % av alla anställda) för statligt anställda, kommun- och 
landstingsanställda, privatanställda tjänstemän och privatanställda arbetare.  
I den svenska lagstiftningen finns det endast en könsneutral tillfällig omställningspension 
för efterlevande. Denna pension betalas ut till efterlevande makar som är yngre än 65 år 
och som har barn. Den officiella ståndpunkten är att kvinnors lönearbete och svensk 

                                                 
50  I det nya systemet grundas pensionen på principen om livsinkomst. Det lagstadgade pensionssystemet är ett 

dualistiskt system som består av en inkomstbaserad pension som grundas på inkomster upp till ett tak – 7,5 
inkomstbasbelopp eller 300 000 kronor (cirka 33 000 euro) – och en garantipension, som grundas på hur många 
år man har bott i Sverige. Personer som har bott minst 40 år i Sverige från och med det år de fyllde 24 år får 
full garantipension. Pensionssystemet kompletteras med ett nytt behovsprövat äldreförsörjningsstöd för att 
garantera en skälig levnadsnivå för invånare som inte har tjänat ihop till en tillräcklig lagstadgad pension genom 
arbete och/eller genom att ha bott i Sverige. Det nya pensionssystemet är ytterst flexibelt när det gäller 
pensionsålder och nya pensionsrätter kan tjänas in under hela livet. Garantipension och äldreförsörjningsstöd 
gäller dock endast personer som är minst 65 år. Se till exempel Nils Eliasson, Protection of Accrued Pension 
Rights, An Inquiry into Reforms of Statutory and Occupational Pension Schemes in a German, Norwegian and 
Swedish Context, Juristförlaget, Lund 2001. 

51 Dessa generösa pensionsrätter för föräldrar som stannar hemma stämmer inte alls överens med den allmänna 
svenska familjepolitiken, som uppmuntrar båda föräldrarna att arbeta heltid efter att perioden med 
föräldrapenning har löpt ut. 

52  Trots att de sistnämnda bestämmelserna främst gynnar kvinnor (som alltjämt har det största ansvaret för 
familjen, till och med i det moderna svenska samhället) är den officiella inställningen att 
socialförsäkringssystemet inte ska användas för att kompensera för könsskillnader på arbetsmarknaden 

eftersom detta främst skulle förstärka de traditionella könsrollerna. Tvärtom syftar systemet till att skapa lika 
villkor när det gäller pensioner, med beaktande av att sociala trygghetsförmåner omfattas av det allmänna 
förbudet mot könsdiskriminering. 
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familje- och jämställdhetspolitik i allmänhet motiverar upphävandet av en särskild 
änkepension som endast betalas ut till kvinnor. Påföljande (och restriktiva) reformer under 
1990-talet har dock lett till mycket uppmärksamhet och debatt i Sverige ur ett 
kvinnoperspektiv. Lagstiftarens huvudstrategi när det gäller dessa krav har varit att fasa ut 
reformerna genom mer eller mindre generösa övergångsbestämmelser.53 

 

2.3. Möjlighet att förena privat- och yrkesliv 
 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

 En hög sysselsättningsgrad även bland kvinnor ökar kraven på effektiv 

föräldraledighet och rätt till förmåner samt barnomsorg. 

 Det finns ett generöst och mycket flexibelt system för föräldrapenning inom 

socialförsäkringen som är kopplat till motsvarande rätt till föräldraledighet från 

arbetsgivaren. 

 Förutom detta system finns det kollektivavtal om föräldralöner för inkomster 

som överstiger taket i socialförsäkringen. 

 Likväl utnyttjas föräldraledigheten långt ifrån jämställt utan kvinnor tar ut 

cirka 75 % av alla föräldradagar. 

 60 dagar – som kommer att utökas till 90 – kan dock inte överföras och 

syftet med det är att uppmuntra pappor att ta ut föräldraledighet. 

 Kollektivavtal om familjeförmåner – mest utvecklade i kvinnodominerade sektorer – 

tenderar dock att försvåra den jämlika tillämpningen ännu mer. 

 Kommunerna garanterar barnomsorg för barn som är minst ett år. 

 Det finns också särskilda förmåner för vård av sjuka barn och svårt sjuka 

anhöriga samt för trängande familjeskäl. 

 

2.3.1. Mamma-, pappa- och föräldraledighet 

 

När svenska kvinnor kom in på arbetsmarknaden under 1970-talet infördes även ett 

system för föräldrapenning inom socialförsäkringen. Föräldraledighetslagen54 

innehåller huvudbestämmelserna om rätten till föräldraledighet, inbegripet 

mamma- och pappaledighet. I föräldraledighetslagen fastställs rätten att vara ledig från sin 

anställning, medan rätten till ersättning under ledigheten omfattas av det systemet för 

föräldraledighet inom den allmänna socialförsäkringen som regleras i 

socialförsäkringsbalken från 2010. Extra föräldralöner som arbetsgivaren betalar ut enligt 

ett kollektivavtal är dock särskilt viktiga för stora grupper av tjänstemän på grund av 

ersättningstaket i socialförsäkringssystemet. 

 

Enligt föräldraledighetslagen finns det sex olika former av föräldraledighet: fjorton 

veckors mammaledighet före och/eller efter förlossningen och för att amma barnet, hel 

ledighet med eller utan föräldrapenning till dess barnet är 18 månader, delledighet med 

föräldrapenning, delledighet utan föräldrapenning, ledighet med tillfällig föräldrapenning för 

vård av sjukt barn och hel ledighet eller delledighet med kommunalt vårdnadsbidrag. Man 

har alltid rätt till delledighet utan föräldrapenning i form av förkortning av normal arbetstid 

med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt 12 år. Dessa rättigheter till 

ledighet är därmed oberoende av men ofta kopplade till rättigheterna till förmåner 

enligt socialförsäkringsbalken. 

                                                 
53  Se Eliasson, fotnot 50. 
54 Lag (1995:584). 
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Föräldrapenning betalas ut under 480 dagar för varje barn (inbegripet adoptivbarn), varav 

380 dagar på sjukpenninggrundande nivå och 90 dagar på lägstanivå (garantinivå). 

Föräldrapenning på sjukpenninggrundande nivå är inkomstrelaterad och kräver därför 

tidigare sysselsättning men det finns också ett system för föräldrapenning på lägstanivå för 

föräldrar som inte uppfyller detta villkor. Systemet är ytterst flexibelt i och med att det är 

möjligt att vara föräldraledig på deltid under ett betydande antal dagar till dess att barnet 

fyller 12 år. Endast 96 av de 480 dagarna kan dock tas ut efter att barnet har fyllt 4 år. 

 

Föräldrapenning betalas ut till den förälder – oavsett om det är mamman eller pappan – 

som tar hand om barnet i stället för att arbeta och kan således generellt sett överföras 

mellan föräldrarna. 60 dagar på sjukpenninggrundande nivå kan dock inte överföras. Dessa 

bestämmelser är följaktligen könsneutrala. I praktiken är uttaget av föräldrapenning 

dock långt ifrån jämställt. Föräldrapenningen hanteras av Försäkringskassan55, som då 

och då rapporterar om hur den utnyttjas. Enligt en rapport för 2013 uppgår männens andel 

av föräldradagarna endast till 24,4 % medan kvinnorna tar ut 75,5 %. Männens andel har 

dock ökat stadigt sedan systemet infördes 1974. Ytterligare en positiv sak är att andelen 

föräldrar som delar lika på föräldraledigheten har tredubblats och uppgår numera till 12,7 

% jämfört med 4 % 2000. 56 I rapporten betonas att ung ålder, högre utbildning och högre 

inkomst – framför allt för mammor – är viktiga faktorer när det gäller delning av 

föräldraledigheten. Föräldrar i den offentliga sektorn är mer jämställda än de som arbetar i 

den privata sektorn, precis som föräldrar som bor i ett storstadsområde. Frågan om hur 

man ska göra uttaget av föräldrapenningen mer jämställt har diskuterats i årtionden och 

diskuteras än i svensk politik.57 

 

Kostnaderna för den lagstadgade föräldrapenningen betalas av arbetsgivarna genom allmän 

löneskatt. Kompletterande kollektivavtal om föräldralöner – eller till och med 

mammalöner – är viktiga för relativt stora grupper av arbetstagare/mammor på grund av 

inkomsttaket i socialförsäkringssystemet. Innehållet i dessa avtal varierar mellan olika 

sektorer på arbetsmarknaden.58 

 

Medan DL genomför EU-lagstiftningen inom området för diskriminering i samband med 

graviditet/moderskap förstärker FLL ytterligare skyddet mot orättvis behandling av 

skäl som rör föräldraledighet, vilket omfattar skydd mot uppsägning på grund av 

mammaledighet, pappaledighet och föräldraledighet, samt mot försämrade arbetsvillkor. En 

arbetstagare har också en uttrycklig rätt att avbryta ledigheten och återuppta sitt arbete i 

samma omfattning som före ledigheten. Det finns inget strikt förbud mot uppsägning under 

en graviditet eller ledighet av icke-relaterade skäl, men uppsägningstiden kan inte få 

verkan innan arbetstagaren faktiskt har återvänt till arbetet. 

                                                 
55  Försäkringskassan. 
56  Försäkringskassan, De jämställda föräldrarna (2013:8). Uppgifterna är för 2012. 
57  Den mest radikala ståndpunkten är att systemet ska individualiseras helt – i praktiken att det ska delas lika 

mellan föräldrarna och att det generellt inte ska gå att överföra dagar mellan dem. Den nuvarande regeringen 
har förklarat att den i detta skede har för avsikt att öka antalet dagar på sjukpenninggrundande nivå som inte 
går att överföra till den andra föräldern från 60 till 90. Andra mer eller mindre nyligen genomförda reformer för 
att göra utnyttjandet av systemet mer könsneutralt är en höjning av taket i det allmänna 
socialförsäkringssystemet – från 7,5 till 10 basbelopp – för föräldrapenningen för att göra det mer förmånligt för 
personer (ofta pappor) med något högre inkomst att vara föräldralediga och införandet av en 
jämställdhetsbonus för familjer när den förälder som har högst inkomst är föräldraledig. 

58  Vanligtvis innebär de en kompletterande föräldralön som kompenserar för taket i det lagstadgade 
förmånssystemet – inkomster på över 10 basbelopp eller cirka 49 000 euro (441 000 kronor) per år ersätts inte. 
I huvudsak är det extra skyddet bättre i kvinnodominerade sektorer på arbetsmarknaden (som kommuner och 
landsting) eftersom fackföreningarna strävar efter att tillgodose sina medlemmars särskilda behov. På så sätt 
kan dock arbetsmarknadens parter – genom sina kollektivavtal – anklagas för att bygga vidare på en tradition 
där framför allt kvinnor tar föräldraledigt. Detta är mest förmånligt för hela familjen eftersom arbetsvillkoren i 

samband med föräldraskap tenderar att vara bättre i kvinnodominerade sektorer/branscher. Se Laura Carlson 
Searching for Equality, Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK 
and US Law, Iustus Förlag, Uppsala 2007. 
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2.3.2. Barcelonamålen om barnomsorg 

 

Sveriges lagstiftning garanterar föräldrarnas rätt till föräldraledighet för att vårda ett 

sjukt barn under högst 60 dagar per år och barn till dess att barnet fyller 12 år. 

 

Enligt en speciallag har arbetstagare också rätt till ledighet/förkortad arbetstid för att 

vårda svårt sjuka närstående. 59 Denna rätt till ledighet omfattar högst 100 

ersättningsdagar (240 dagar när det gäller vård av en närstående med aids där smittan har 

skett inom hälso- och sjukvårdssystemet). Dessutom har arbetstagare rätt till ledighet av 

trängande familjeskäl.60  

 

Barnomsorg för barn från ett års ålder till långt upp i skolåldern garanteras och 

tillhandahålls av kommunerna till en subventionerad maxtaxa.61 

 

Vårdnadsbidraget ger kommunerna möjlighet att lokalt besluta att införa ett särskilt 

vårdnadsbidrag för föräldrar som vill tillbringa tid med sina små barn (1–3 år).62 

Maximibidraget kan kombineras med förvärvsarbete men kan inte utnyttjas av föräldrar 

vars barn har en plats på ett offentligt daghem.63 

 

2.4. Utrotande av könsrelaterat våld 

 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

 Kampen mot könsrelaterat våld innehar en central ställning inom den 

svenska jämställdhetspolitiken, i enlighet med 2007 års handlingsplan mot 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

 Våld i hemmet utgör en stor del av det könsrelaterade våldet och 

rapporteringsfrekvensen för sådant våld är hög i Sverige. 

 Den särskilda lagen om kontaktförbud har varit i kraft sedan 1988 och brottet 

olaga förföljelse infördes i brottsbalken 2011. 

 Sexualbrott regleras i kapitel 6 i brottsbalken. Till följd av en offentlig debatt 

genomfördes 2005 en reform för att göra lagstiftningen effektivare, varvid man 

bland annat tog itu med det faktum att det för en fällande dom krävs att 

gärningsmannen har använt våld vid utnyttjande av ett offer som befinner sig i en 

särskilt utsatt situation. Man behandlade också frågan om brott där flera 

gärningsmän är inblandade. 

                                                 
59  Lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård. Denna rätt till ledighet avser en särskild vårdförmån som 

regleras i kapitel 47 i socialförsäkringsbalken. 
60  Lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Inga uttryckliga tidsbegränsningar har 

fastställts för denna rättighet, men det faktum att rättigheten har samband med allvarlig sjukdom eller olycksfall 
som gör arbetstagarens närvaro absolut nödvändig tyder på att tidsperioden för att motta förmåner är relativt 
begränsad. 

61  I en förordning föreskrivs det om särskild statlig finansiering för kommuner som tillämpar maxtaxa för sådan 
offentlig barnomsorg. Den maxtaxa som tillämpas enligt denna förordning är 134 EUR (1 260 SEK) per månad 
för ett barn och ytterligare 89 EUR (840 SEK) för det andra och 45 EUR (420 SEK) för det tredje barnet. Tillgång 
till sådan barnomsorg är således garanterad inom tre månader, när barnet har nått ett års ålder. Barnomsorgen 
stöds alltså i hög grad med offentliga medel. 

62 Prop. 2007/08:91, Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform. 
63 Denna särskilda förmån har fastställts till 3 000 SEK per månad (ca 319 EUR). Den infördes 2008 på initiativ av 

Kristdemokraterna, som ingick i den dåvarande konservativa Alliansen i regeringen. Den nuvarande regeringen 
har meddelat att den har för avsikt att avskaffa vårdnadsbidraget, eftersom den anser att bidraget utgör en 
"kvinnofälla". 
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 En debatt pågår om kravet på samtycke till en sexuell handling, och den 

nuvarande regeringen har meddelat sin avsikt att gå vidare i detta ärende i 

samband med en framtida reform avseende sexualbrott. 

 Arbetet för att bekämpa människohandel är en central fråga i 2007 års 

handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

 Arbetet för att bekämpa prostitution är en central angelägenhet inom den 

svenska jämställdhetspolitiken och målet är att helt utrota prostitutionen. Fokus 

ligger på "sexköparen", och sedan 1999 har köp av sexuella tjänster varit ett 

brott i Sverige. Att sälja sexuella tjänster är däremot inte ett brott. 

 Könsstympning har länge varit ett brott och en central fråga inom 

jämställdhetspolitiken. Det finns inga kända fall av könsstympning som utförts 

i Sverige men riskgruppen uppskattas bestå av 19 000 flickor som för 

närvarande är bosatta i Sverige. Sedan 2014 har tvångsäktenskap betraktats 

som ett särskilt brott enligt svensk lagstiftning. 

 Skyddet av offer för könsrelaterat våld är en central angelägenhet och 

regeringen avser att öka stödet till offren. Trots detta är kvinnojourerna 

huvudsakligen organiserade som privata icke-statliga organisationer. De 

mottar dock viss statlig finansiering. Det finns ett nationellt centrum för 

kvinnofrid och en nationell stödtelefon för våldsoffer. Dessa resurser har 

förordnats av regeringen. 

 

Våld mot kvinnor utgör ett brott mot den grundläggande rätten till liv, frihet, värdighet 

samt fysisk och emotionell integritet. Att bekämpa våld mot kvinnor är en viktig prioritering 

både för Europeiska unionen64 och för Sverige. Kampen mot könsrelaterat våld – dvs. 

mäns våld mot kvinnor, som är ett uttryck för strukturella maktskillnader mellan män och 

kvinnor – innehar en central ställning inom den svenska jämställdhetspolitiken.  

 

2.4.1. Våld i hemmet 

 

Våld i hemmet utgör en stor del av det könsrelaterade våldet. Sverige är en av de 

medlemsstater där det görs flest anmälningar om fysiskt och/eller sexuellt våld som 

begåtts av en partner. Under 2012 rapporterade 28 % av de kvinnor som har eller hade 

haft en partner sådant våld, jämfört med 22 % i EU-28.65 En möjlig orsak till dessa höga 

siffror kan vara att sådana incidenter oftare behandlas och ifrågasätts öppet i samhällen 

med en relativt hög jämställdhetsnivå.66 Sedan 2014 har Rikspolisstyrelsen haft i uppdrag 

att bekämpa våld i hemmet i alla dess former. Våldtäkt inom äktenskapet är sedan 

länge ett brott i Sverige, såsom all annan våldtäkt. 

 

2.4.2. Sexuellt våld 

 

Sexualbrott är kriminaliserade enligt brottsbalken,67 som reformerades grundligt 1984 

och 2005. Sexualbrott utgör alltid en kränkning av den sexuella och personliga integriteten. 

Straffrättsligt ansvar för våldtäkt kräver att gärningsmannen använder våld eller hotelser 

för att begå den sexuella handlingen. Efter en hård offentlig debatt som reaktion mot vissa 

domar ändrades detta krav en aning genom 2005 års reform, varvid "våld eller allvarligt 

hot" ändrades till "användning av olaga tvång". Som ett svar på rättspraxis rörande unga 

                                                 
64  Flera instrument på området rättvisa, frihet och säkerhet har utvecklats för att främja närmare samarbete 

mellan medlemsstaterna och harmonisera åtgärderna mot brott som inbegriper våldsamt beteende. 
65  FRA, Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU, Resultat i korthet, Luxemburg 2014, s. 15 och 

framåt. 
66  Ibid., s. 16. 
67  Se särskilt kapitel 6 i brottsbalken. 
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kvinnor som varit kraftigt berusade och sedan utnyttjats sexuellt av flera gärningsmän, 

dvs. handlingar som hittills endast utgjort "sexuellt utnyttjande", ändrades lagen också på 

så sätt att en gärningsman som har utnyttjat en situation där offret redan är i ett hjälplöst 

tillstånd på grund av (eventuellt frivillig) berusning nu kan och bör dömas för våldtäkt. Om 

flera gärningsmän är inblandade innebär det att brottet är grovt. Allvarliga sexualbrott mot 

barn under 15 år är alltid att bedöma som våldtäkt, även om något våld inte används. 

Nyligen har en debatt uppkommit i Sverige om kravet på samtycke till den sexuella 

handlingen, samt en diskussion om huruvida detta bör införas i lagen. Hittills har detta krav 

avvisats med motiveringen att det kunde medföra en risk för att brottsutredingen i alltför 

hög grad riktas in på offret och att kvinnor görs till syndabockar. Vad gäller framtiden 

visade 2014 års regeringsförklaring på större ambitioner inom detta område i och med att 

man meddelade att stödet till offer för sexualbrott skulle förbättras, sexualbrott skulle 

handläggas effektivare, sexualbrottslagstiftningen skulle utvärderas och straffen skärpas 

mot bakgrund av principen om ömsesidigt samtycke som grund för sex.  

 

2.4.3. Sexuella trakasserier 

 

Sexuella trakasserier är en vanlig form av könsrelaterat våld, också i Sverige, och detta 

brott omfattas av DL.68 Vanligtvis talar man dock om sexuella trakasserier i arbetslivet.69 

2.4.4. Stalking 

 

Det särskilda brottet stalking (olaga förföljelse) infördes i brottsbalken så sent som 2011, 

även om upprepade trakasserier som uppfyller kraven för grov fridskränkning 

kriminaliserades före 2011. Lagen om kontaktförbud70 å sin sida gjorde det möjligt för 

myndigheterna att meddela kontaktförbud avseende gemensam bostad eller vanligt 

kontaktförbud. Under årens lopp har lagen stärkts, bland annat genom införandet av 

elektronisk övervakning. Trots att antalet ansökningar har ökat håller andelen godkända 

ansökningar på att minska, och man har börjat ifrågasätta lagens ändamålsenlighet.71 

Dessutom ansågs den nya kriminaliseringen av stalking ha haft en begränsad effekt – 

relativt få brott rapporterades och antalet fällande domar var ännu lägre.72 Sverige är 

också i det här sammanhanget en av de medlemsstater där stalking är mest utbrett – mer 

än 30 % av kvinnor över 15 år rapporterade stalking, jämfört med 18 % i EU-28.73  

2.4.5. Människohandel för sexuella ändamål och prostitution 

 

Människohandel är en särskild form av ofta könsrelaterat våld som innebär ett brott mot 

individer och en kränkning av deras grundläggande rättigheter. Det är en form av modernt 

slaveri som drabbar framför allt fattiga kvinnor och barn, i synnerhet flickor, och avser 

tvingande till sexuellt umgänge och tvångsgifte och medför en risk för hivinfektion. 

                                                 
68  Jfr FRA, Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU, Resultat i korthet, Luxemburg 2014, s. 28 och 

framåt. 
69  Se vidare bland annat Ann Numhauser-Henning och Sylvaine Laulom, Harassment related to Sex and Sexual 

Harassment Law in 33 European Countries, Discrimination versus Dignity, Europeiska kommissionen 2013 – 
finns på: http://bookshop.europa.eu/en/harassment-related-to-sex-and-sexual -harassment-law-i... -hämtat 
2015-01-21.  

70  Lag (1988:688). 
71  Jfr den utvärdering som nyligen genomförts av Brottsförebyggande rådet (Brå), Kontaktförbud. En utvärdering 

av ändringarna i lagen 2011, Rapport 2015:3.  
72  Brottsförebyggande rådet (Brå), Olaga förföljelse, Tillämpningen av den nya straffbestämmelsen, Rapport 

2015:2. 
73  FRA, Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU, Resultat i korthet, Luxemburg 2014, s. 26 och 

framåt. 

http://bookshop.europa.eu/en/harassment-related-to-sex-and-sexual%20-harassment-law-i...%20-h%C3%A4mtat%202015-01-21
http://bookshop.europa.eu/en/harassment-related-to-sex-and-sexual%20-harassment-law-i...%20-h%C3%A4mtat%202015-01-21
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Arbetet för att bekämpa människohandel är en central fråga i 2007 års 

handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål 74,75 och 

det utgör också en viktig del av Sveriges internationella politik för sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter.76 

Kampen mot prostitution är en central angelägenhet inom den svenska 

jämställdhetspolitiken och det långsiktiga målet är att helt utrota prostitutionen.77 Inom 

politiken fokuserar man på sexköparens ansvar; män förväntas ta fullt ansvar för sina 

sexuella beteenden och handlingar. Därför har köp av sexuella tjänster betraktats som 

ett brott i Sverige sedan 1999, vilket bestraffas med upp till ett års fängelse, och Sveriges 

ambition är att uppmuntra andra länder att införa liknande lagstiftning.78 Dessutom 

kommer enligt regeringsförklaringen "köp av sexuella tjänster utomlands" att kriminaliseras 

inom en nära framtid. Köp av sexuella tjänster regleras nu i brottsbalken.79 Däremot är det 

inte olagligt att sälja sexuella tjänster. Kriminaliseringen av sexköparna förväntades ha en 

avskräckande effekt på potentiella köpare av sex, minska prostitutionen i allmänhet och 

skapa hinder för organiserade grupper och individer utomlands som är involverade i 

prostitutionsverksamhet i Sverige, och därmed människohandel för sexuella ändamål. En 

utvärdering av förbudet mot köp av sexuella tjänster och dess effekter under de första tio 

åren80 visade att förbudet har varit effektivt och att det är ett viktigt redskap för att 
bekämpa och förebygga både prostitution i sig och människohandel. 

Människohandel för sexuella ändamål har nära koppling till prostitutionen och politiken 

syftar till att helt eliminera den. Också här syftar politiken till att avskräcka från köp av 

sexuella tjänster, jämna ut de sociala, politiska och ekonomiska ojämlikheterna i 

ursprungsländerna, vilka anses utgöra grogrunden för prostitution och människohandel, 

och till att skydda och stödja offren.81 Uppmärksamhet ägnas också den nära kopplingen 

mellan prostitution, människohandel och spridningen av hiv och aids. De fem 

insatsområden som fastställdes i 2007 års handlingsplan är också relevanta med avseende 

på människohandel: ökat skydd och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt 

kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, ökad nationell och internationell samverkan och 

ökad kunskap. Grunden för denna politik utgörs således av Sveriges åtaganden i EU, 
Europarådet och FN.82  

EU:s direktiv 2004/81/EG om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit 

offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar 

                                                 
74  Finns på http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/86/21/6f716aa3.pdf – hämtat 2015-01-21.  
75  Finns på http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/86/21/6f716aa3.pdf – hämtat 2015-01-21. 

Handlingsplanen utvärderades av Brottsförebyggande rådet (Brå) 2011; se rapporterna Prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål, slutredovisning av regeringens handlingsplan, Rapport 2011:18 och 
Polisanmälningar rörande människohandel för sexuella ändamål, Rapport 2011:19. 

76  Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Utrikesdepartementet, finns på 
www.regeringen.se/sb/d/108/a/64989 - hämtat 2015-01-16. 

77  Jfr Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Utrikesdepartementet, finns 
på www.regeringen.se/sb/d/108/a/64989 - hämtat 2015-01-16. 

78  Ibid. 
79  Se kapitel 6 i brottsbalken. 
80  SOU 2010:49. Förbud mot köp av sexuell tjänst, en utvärdering 1999-2008, Stockholm 2010. 
81  Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Utrikesdepartementet, s. 19. 
82  Redan under 2002, efter konferensen 2001 i Vilnius om kvinnor och demokrati, samarbetade de nordiska och 

baltiska länderna i en omfattande kampanj mot prostitution och människohandel. I detta sammanhang infördes 
också i kapitel 4 i brottsbalken de särskilda brotten "handel med människor respektive med barn för sexuella 
ändamål". Försök och förberedelse till dessa brott kriminaliserades. De huvudsakliga åtgärderna i 
handlingsplanen är följande: rehabilitering av personer som utsatts för människohandel, inrättande av en 
nationell rapportör för människohandel, utbildning inom domstolsväsendet, polisen, åklagarmyndigheten och 
Migrationsverket, förstärkt förebyggande arbete i hanteringen av viserings- och bosättningsärenden samt 

inriktning på ett tryggare återvändande för personer som utsatts för människohandel. Särskilt stöd ska också 
ges till det fortsatta samarbetet i Östersjöregionen. Handlingsplanens åtgärder övervakas på nationell nivå av 
Länsstyrelsen i Stockholms län. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/86/21/6f716aa3.pdf%20%E2%80%93%20h%C3%A4mtat%202015-01-21
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/86/21/6f716aa3.pdf%20%E2%80%93%20h%C3%A4mtat%202015-01-21
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/64989
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/64989
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med de behöriga myndigheterna genomförs genom utlänningslagen83, enligt vilken ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd kan beviljas.  

2.4.6. Kvinnlig könsstympning (inklusive manlig könsstympning, tvångsäktenskap och 

hedersbrott) 

 

Könsstympning, tvångsäktenskap och hedersbrott står för en stor del av våldet i 

hemmet. Under de senaste två årtiondena har dessa frågor fått stor uppmärksamhet i 

debatten i Sverige, och genom den nuvarande svenska politiken genomförs både de 

åtgärder som föreslås i Europeiska kommissionens meddelande från 2013 om kvinnlig 

könsstympning (COM(2013) 833 final) och Europarådets Istanbulkonvention från 2014.  

Könsstympning har varit ett brott i Sverige sedan 1982, på grundval av lagen med förbud 

mot könsstympning av kvinnor.84 Endast två fall har tagits upp i svenska domstolar och 

båda fallen gällde könsstympning som hade skett utanför Sverige. Hittills finns det inga 

kända fall av könsstympning som skulle ha utförts i Sverige. Ur ett politiskt perspektiv är 

arbetet för att bekämpa könsstympning en central angelägenhet och övervakas av 

Socialstyrelsen, en svensk statlig myndighet under Socialdepartementet.85 Enligt en nyligen 

utgiven rapport86, och på grundval av en bedömning från Unicef, beräknas det att möjligen 

38 000 kvinnor kan ha genomgått någon typ av könsstympning innan de kom till Sverige 

(varav 7 000 var under 18 år). Riskgruppen – flickor under 18 år som är födda i Sverige 

och vars mödrar är födda i ett land där könsstympning är accepterad praxis – uppskattas 

bestå av 19 000 flickor som för närvarande är bosatta i Sverige. En viktig del av 

Socialstyrelsens arbete består i att öka kunskapen om könsstympning inom det svenska 

hälso- och sjukvårdssystemet, så att man bättre ska kunna tillgodose dessa kvinnors 

behov. Omskärelse av pojkar under 18 års ålder regleras också genom en särskild lag87, 

enligt vilken omskärelse måste utföras inom ramen för hälso- och sjukvårdssystemet eller 

av personer som har särskilt tillstånd och kräver båda föräldrarnas medgivande. 

Omskärelse får inte utföras mot en pojkes  
vilja och kräver pojkens medgivande om hans ålder tillåter detta. 

Tvångsäktenskap har varit ett särskilt brott i Sverige sedan den 1 juli 2014 och detta 

gäller också "vilseledande till tvångsäktenskapsresa".88 Försök och förberedelse till 

tvångsäktenskap är också kriminaliserat. Enligt samma lagstiftning förbjöds möjligheten att 

ingå äktenskap före 18 års ålder i Sverige, och möjligheten att erkänna sådana äktenskap 

som ingåtts utomlands begränsades ytterligare. Att bekämpa tvångsäktenskap är också en 

viktig del av regeringens ungdomspolitik 2014–2017.89 

 

2.4.7. Skydd av offer för könsrelaterat våld 

 
Skyddet av offer för könsrelaterat våld innehar en framträdande ställning inom den 
svenska jämställdhetspolitiken. Ändå är det främst frivilliga och privata icke-statliga 
organisationer såsom Roks90 och Unizon91 som har hand om kvinnojourerna, vilka 
tillhandahåller skyddat boende, rådgivning osv., även om staten bidrar med viss 

                                                 
83  Lag (2005:716). 
84  Lag (1982:316). 
85  Se till exempel rapporten Uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Återrapportering, 

Socialstyrelsen, 2006. 
86  Socialstyrelsen, Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning. En uppskattning av 

antalet, januari 2015. 
87  Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar. 
88  Se 4 kap. 4 c § respektive 4 d § i brottsbalken. 
89 Tvångsäktenskap var också kriminaliserat före 2014 i och med att det innefattades av brottet "olaga tvång". När 

det gäller ungdomspolitik se även Ungdomspolitiskt handlingsprogram 2014–2017, 

www.regeringen.se/sb/d/2479/a/242060 - hämtat 2015-01-15. 
90  Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Besök deras webbplats på www.roks.se. 
91  Besök deras webbplats http://unizon.se. 

http://www.regeringen.se/sb/d/2479/a/242060
http://www.roks.se/
http://unizon.se/
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finansiering. Dessutom tillhandahålls skyddat boende ibland på kommunal nivå. Den 
nuvarande regeringen har meddelat att den har för avsikt att öka finansieringen för detta 
ändamål. Stöd till offer kanaliseras också via polisen, hälsovårdsinstitutioner osv. Dessutom 
finns det vid Uppsala universitet ett nationellt centrum för kvinnofrid92. Detta centrum 
sponsras av regeringen, och det driver också en nationell stödtelefon för våldsoffer. Den 
är kostnadsfri och är öppen dygnet runt alla dagar i veckan. 
 

2.5. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

 Rätten till hälso- och sjukvård i Sverige är universell och grundas på 

bosättning. Hälso- och sjukvården omfattas av DL och av ett förbud mot 

könsdiskriminering avseende tillgång till preventiv, undersökande och faktisk hälso- 

och sjukvård, både inom den offentliga och den privata sektorn. 

 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ses som en central fråga i 

Sverige. Politiken på detta område innefattar ett antal sammanlänkade frågor som 

jämställdhet, sexualundervisning och uppmärksammandet av utsatta grupper samt 

rätten till preventivmedel, säkra aborter, mödravård och vård av nyfödda. 

 År 2012 var födelsetalet 1,91 barn per kvinna. Både mödra- och barndödligheten i 

Sverige är mycket låg. 

 Sedan 1975 har kvinnor en ensidig och ovillkorlig rätt till abort till och med den 

18:e graviditetsveckan. Antalet aborter har sedan dess varit ganska stabilt. 

Generellt sett råder i det svenska samhället ett brett samförstånd till stöd för 

rätten till abort. Trots detta väcks debatten till liv då och då. 

 Insemination och IVF-behandling regleras i en lag från 2006 och gäller endast 

kvinnor i ett parförhållande (oberoende av partnerns kön). Regeringen har 

meddelat sin avsikt att i framtiden göra denna behandling tillgänglig också för 

ensamstående kvinnor. Surrogatmoderskap är inte rättsligt erkänt i Sverige. 

 Socialförsäkringsbalken innehåller bestämmelser om särskilda förmåner vid 

graviditet. Graviditetsrelaterade symptom kan också ge rätt till sjukpenning i 

samma utsträckning som andra symptom som inte har samband med graviditet. 

 
Rätten till hälso- och sjukvård i Sverige är universell och grundas på bosättning. 
Hälso- och sjukvården är organiserad på länsnivå (regional nivå), medan sociala tjänster 
såsom långtidsvård tillhandahålls av kommunerna. 
I Sverige täcks området för hälso- och sjukvård (inklusive socialtjänsten) av DL, 
inbegripet med avseende på kön. Medan könsdiskriminering är förbjuden93 kan kvinnor och 
män behandlas olika, "om det har ett berättigat syfte och de medel som används är 
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet".94 Förbudet gäller både offentliga och privata 
aktörer, med avseende på tillgång till preventiv, undersökande och faktisk hälso- och 
sjukvård. Individuella hälsokontroller omfattas i sig inte av förbudet (även om de ska 
utföras i enlighet med medicinsk expertis), och inte heller medicinska misstag. Den svenska 
lagstiftningen går längre än den gällande EU-lagstiftningen på detta område eftersom den, 
förutom andra internationella instrument, genomför konventionen om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor (Cedaw). I den nationella statistiken skiljer man normalt 
mellan män och kvinnor vid presentationen av uppgifter om hälso- och sjukvård, i syfte att 

                                                 
92  Besök deras webbplats http://nck.uu.se/. 
93  Se 2 kap., 13 § i DL. 
94 Se 2 kap., 13 a §. 

http://nck.uu.se/
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övervaka hur effektivt förbudet mot könsdiskriminering tillämpas inom området.95 Det 
bedrivs också omfattande forskning i frågor som rör kvinnors hälsa i Sverige.96 
 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en central fråga i svenska 
sammanhang, både när det gäller den internationella utvecklingspolitiken och den 
nationella politiken. En av de frågor som diskuteras mest i Sverige är emellertid tillgången 
till förlossningsvård, eftersom kvinnor ofta måste resa långt för att föda, eller skickas från 
ett sjukhus till ett annat. Den nuvarande regeringen har meddelat att den har för avsikt att 
förbättra förlossningsvården.97 Siffrorna visar i varje fall att mödravården fungerar mycket 
bra, och mödradödligheten är knappt mätbar: 0,0 och 0,1 år 2011 respektive år 2012 på 
100 000 kvinnor.98 Framförallt tack vare en välutvecklad förebyggande hälsovård under 
graviditeten är barndödligheten mycket låg (2,3 flickor och 2,9 pojkar per 1 000 år 
2012).99 År 2012 var födelsetalet bland svenska kvinnor 1,91, vilket ligger över EU-
genomsnittet. Under det senaste årtiondet eller så har födelsetalet ökat en aning. 
 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter innebär envars rätt till sin egen sexualitet – 
sexuellt självbestämmande – i alla dess aspekter. Den svenska politiken för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter innefattar således ett antal olika sammanlänkade frågor: 
jämställdhet, sexualundervisning, uppmärksammandet av utsatta grupper, rätten till 
preventivmedel, säkra aborter, mödravård och spädbarnsvård.100 Därför är den sexuella 
läggningen en viktig aspekt av den allmänna utbildningen i Sverige, och tillgången till 
rådgivning och de förebyggande åtgärderna är välutvecklade, tack vare särskilda 
ungdomsmottagningar dit unga personer (från 15 år) kan vända sig utan att föräldrarna 
blandas in. 

 

2.5.1. Abort 

 
Rätten till abort är en viktig del av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter. Den svenska abortlagen trädde i kraft 1975 – för 40 år sedan – 101 och gav en 
ensidig och ovillkorlig rätt till abort till och med den 18:e graviditetsveckan på en 
kvinnas begäran. Efter denna period kan de behöriga myndigheterna under exceptionella 
omständigheter utfärda ett särskilt tillstånd. En abort är alltid möjlig när den är medicinskt 
motiverad med tanke på kvinnans hälsa. Rätten till abort är förbunden med en rätt – inte 
en skyldighet – till rådgivning när det gäller att söka abort. Den enda stora ändringen av 
lagen gjordes 1995 och trädde i kraft den 1 januari 1996, då tidsgränsen förlängdes från 12 
till 18 veckor. Antalet genomförda aborter per år har varit relativt oförändrat sedan 1975 
och har varierat mellan 30 000 och 38 000. År 2011 var antalet 37 696.102 Generellt sett 
råder i Sverige ett brett socialt och politiskt samförstånd till stöd för rätten till 
abort. Endast Sverigedemokraterna vill begränsa aborträtten. Trots detta finns det mindre 
grupper som motsätter sig abort och då och då väcks debatten till liv.103 Till exempel 
ägde nyligen en debatt rum rörande invändningar av samvetsskäl från anställda inom 
hälso- och sjukvårdssektorn som medverkar vid abortingrepp,104 men på nationell politisk 
nivå finns inget stöd för en sådan möjlighet.105 
 

                                                 
95  Jfr SCB, Statistisk årsbok 2014. 
96  Jfr den översikt som utförts av Sveriges Kommuner och Landsting (som ansvarar för de nationella 

hälsovårdsinstitutionerna), Goldina Smirthwaite, (O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk 
kunskapsöversikt, 2007. 

97  Jfr uttalande på http://www.regeringen.se/sb/d/19844/a/253057. 
98  SCB, Statistisk årsbok 2014, tabell 20.17. 
99  SCB, Statistisk årsbok 2014, s. 76. 
100 Jfr Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, se fotnot 61 ovan. 
101 Lag 1974:595. En mer begränsad rätt till abort existerade sedan 1938. 
102 Se Statistisk årsbok 2014, tabell 20.14. 
103 Se till exempel UNT 2015-01-11, "Motståndet mot abort fortsätter". 
104 Se vidare till exempel DN 2014-10-22, "Samvetsklausuler i enskilda landsting hotar fria aborten". 
105 Regeringens webbplats 2014-12-18, www.regeringen.se/sb/d/19498/a/251976 - hämtat 2015-01-15. 

http://www.regeringen.se/sb/d/19844/a/253057
http://www.regeringen.se/sb/d/19498/a/251976
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2.5.2. Assisterad befruktning 

 
Rätten till assisterad befruktning är en viktig fråga inom sexuella reproduktiva 
rättigheter och resultaten på detta område är goda; i princip är barndödligheten i detta 
sammanhang lika låg som när det gäller "naturliga" graviditeter.106 Frågan regleras i lagen 
om genetisk integritet.107 Både insemination och IFV-behandling kräver att den berörda 
kvinnan är gift eller sambo med en partner (av motsatt eller samma kön) och att partnern 
har gett sitt samtycke till själva behandlingen. Frågor som rör jämställdhet och sexuell 
läggning, samt det faktum att ensamstående kvinnor vägras dessa rättigheter, diskuteras 
fortfarande, men regeringen har förklarat att den har för avsikt att göra sådana tjänster 
tillgängliga också för ensamstående kvinnor.108 Det blivande barnet har också rätt att få 
uppgifter om givaren i ett senare skede. Surrogatmoderskap erkänns inte juridiskt i 
Sverige. 
 

2.5.3. Moderskap 

 
Moderskap och föräldraskap stöds genom socialförsäkringssystemet, enligt avsnitt 2.2.1 
ovan, medan den offentliga socialförsäkringen också omfattas av det förbud mot 
könsdiskriminering som ingår i DL. Socialförsäkringsbalken innehåller särskilda 
bestämmelser om förmåner vid graviditet, enligt vilka det krävs att arbetsförmågan är 
nedsatt med minst 25 % och att det inte finns någon möjlighet till intern omplacering till 
ett annat arbete. Denna rätt gäller under de sista 60 dagarna av den förväntade 
graviditeten.109 
 
Ingen rätt till förmåner vid graviditet beviljas i samband med sjukledighet. Anställda som 
inte kan arbeta på grund av en sjukdom enligt definitionen i socialförsäkringsbalken har 
rätt till inkomstrelaterad sjukpenning. I detta fall måste arbetsförmågan också vara nedsatt 
med minst 25 %. Sjukpenning beviljas i första instans efter ett beslut av 
Försäkringskassan. Långvariga problem i samband med graviditet (såsom ryggproblem 
osv.) ansågs till en början vara "en naturlig" följd av graviditeten och betraktades inte som 
en "sjukdom", och således beviljades inte sjukpenning. Detta var Försäkringskassans 
ståndpunkt i ett fall från 2009110, som sedan följdes av en motsatt dom från Stockholms 
tingsrätt (T 10670-07, dom 2009-11-03), där det konstaterades att direkt diskriminering 
förelåg med hänvisning till domstolens mål Dekker (C-177/88), och från 
appellationsdomstolen Svea hovrätt, som också slog fast att direkt diskriminering på grund 
av kön förelåg.111 Den här domen är mycket viktig för gravida kvinnor i Sverige, eftersom 
den innebär att graviditetsrelaterade symptom ger rätt till sjukpenning i samma 
utsträckning som andra symptom som inte har samband med graviditet.112  
 

                                                 
106 Jfr artikeln "Minskade risker med assisterad befruktning" och därmed förbunden forskning, Sydsvenskan 2015-

01-21. 
107 Lag (2006:351). 
108 Jfr också SOU 2014:29, Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. 
109 En rätt till sådana förmåner föreligger dock alltid om arbetet på grund av sin karaktär är förbjudet för gravida 

kvinnor enligt särskild lagstiftning. Även i detta fall är en intern omplacering inte möjlig. 
110 Försäkringskassan nekade en gravid kvinna som led av ryggproblem sjukpenning, med motiveringen att det för 

att få rätt till sjukpenning krävs att graviditeten avviker från det som kan betraktas som "det normala förloppet 
vid en graviditet" genom komplikationer som gör att det kan betecknas som "sjukdom". "Sjukdom" definierades 
som ett onormalt fysiskt eller psykiskt tillstånd som inte hör ihop med den normala livsprocessen. Endast vissa 
rätt specifika komplikationer under graviditeten betraktades som sådana "onormala" tillstånd som kan betecknas 
som sjukdom. 

111 Appellationsdomstolen började med att konstatera att den underliggande orsaken till de symptom som kan 
betecknas som sjukdom inte har någon relevans för tillämpningen av sjukförsäkringen. Redan faktumet att 
Försäkringskassan i dessa fall beaktade att symptomen var graviditetsrelaterade innebar att Försäkringskassan 
hade tillämpat en särskild och strängare referensnorm än den som användes för den relevanta motsvarigheten – 

en "icke-gravid" man. 
112 Tidigare har kvinnor i den här situationen varit tvungna att använda sina begränsade förmånsdagar för 

graviditet/föräldraledighet. 
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2.6. Könsstereotyper 

 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

 Allt arbete mot könsdiskriminering riktar sig också mot könsstereotyper. 

 Det finns fortfarande könsstereotyper i det svenska samhället. 

 Ett viktigt område är reklam – ett område som fortfarande saknar 

lagstiftning. 

 Näringslivet har dock skapat en organisation för självreglering, 

Reklamombudsmannen (RO). 

 

Trots att det råder brett samförstånd i Sverige om att män och kvinnor har lika rättigheter 

– vilket är en uppfattning som återspeglas på flera nivåer i samhället, inte minst i den höga 

sysselsättningsgraden bland svenska kvinnor och i den i princip lika politiska 

representationen för kvinnor och män – finns det fortfarande könsstereotyper och 

dessa återspeglas också i samhället och i sådana faktum som lönegapet mellan könen, det 

ojämställda utnyttjandet av föräldraförmåner, kvinnors låga representation i 

bolagsstyrelser, osv. 

 

Trots att alla åtgärder för att bekämpa könsdiskriminering i allmänhet, vilka genomförs 

inom ramen för DL och av Diskrimineringsombudsmannen (DO), är riktade mot 

könsstereotyper, finns det inga tvingande regler till exempel mot könsdiskriminering 

inom reklamen. Reklamombudsmannen (RO)113 – näringslivets organisation för 

självreglering – mottar dock klagomål om reklam och bedömer huruvida reklamerna följer 

den konsoliderade ICC-koden med vägledning avseende Internationella Handelskammarens 

regler för reklam och marknadskommunikation.114 Vem som helst kan lämna in en 

anmälan, men en dom är inte förbunden med några som helst påföljder utom "skuld- och 

skamfunktionen". Varje år tar RO emot ett betydande antal anmälningar om påstådda 

könsdiskriminerande reklamer. 

 

RO behandlar också diskriminerande platsannonser, vilka även omfattas av DL:s 

allmänna förbud mot könsdiskriminering i arbetslivet och således kan tas upp i 

Arbetsdomstolen.115 Inga sådana fall har dock ännu lagts fram. 

 

                                                 
113 Reklamombudsmannen (RO); webbplats: http://reklamombudsmannen.org. 
114 Se http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/ICC-s-Regler-för-Reklam-och-

Marknadskommunikation-(Consolidated-ICC-Code)/ - hämtat den 2 september 2014. 
115 Jfr domstolens rättspraxis i målen Ferryn (C-54/07) och Accept (C-81/12). 

http://reklamombudsmannen.org/
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/ICC-s-Regler-f%C3%B6r-Reklam-och-Marknadskommunikation-(Consolidated-ICC-Code)/
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/ICC-s-Regler-f%C3%B6r-Reklam-och-Marknadskommunikation-(Consolidated-ICC-Code)/
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2.7. Att främja jämställdhet inom biståndspolitiken 

 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

 Det övergripande målet för Sveriges biståndspolitik är att bidra till en rättvis 

och hållbar global utveckling för alla.  

 Jämställdhetsaspekterna belyses särskilt, och kvinnors roll för utveckling är ett 

av tre prioriterade politikområden enligt en rapport till riksdagen 2011.  

 Jämställdhetsintegrering är det centrala verktyget när det gäller de tre 

"metoder" eller strategier som används i det bilaterala utvecklingssamarbetet: i) 

riktade insatser för att förbättra kvinnors förutsättningar och främja jämställdhet, ii) 

integrerade insatser som en del av projekt och iii) dialog i samarbetet. 

 År 2006 infördes också en internationell politik för sexuell och reproduktiv 

hälsa och rättigheter. 

 Den nuvarande regeringen har aviserat om en kommande ny plattform för 

biståndspolitiken, som bland annat innebär en förstärkning av kvinnors 

oberoende, både ekonomiskt och på andra områden. 

 

Främjande av jämställdhet och kvinnors egenmakt i hela världen är en fortsatt prioriterad 

fråga på EU-nivå, i enlighet med strategin för jämställdhet 2010–2015. Dessa värden och 

mål ligger även till grund för Sveriges biståndspolitik ur ett jämställdhetsperspektiv. Den 

fortfarande gällande politiken för global utveckling beslutades redan 2003, under stort 

samförstånd. Det övergripande målet är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling 

för alla. Jämställdhetsaspekterna belystes särskilt: Kvinnor och flickor ska garanteras 

samma rättigheter som män och pojkar. Kvinnors och flickors deltagande och intressen ska 

säkerställas inom alla politikområden. Det praktiska arbetet med att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv och tillämpningen av befintlig kunskap och information måste 

intensifieras. Metodutvecklingen på detta område ska stärkas. Politiken följer "den 

dubbla strategin" som inbegriper jämställdhetsintegrering och riktade insatser. 

 

Denna politik följs upp kontinuerligt. Under den tidigare borgerliga alliansregeringen var 

jämställdhet och kvinnors roll för utveckling ett av tre prioriterade politikområden 

inom svenskt bistånd.116 Jämställdhetsintegrering var det centrala verktyget när det 

gällde de tre "metoder" eller strategier som användes i det bilaterala 

utvecklingssamarbetet: i) riktade insatser för att förbättra kvinnors förutsättningar och 

främja jämställdhet, ii) integrerade insatser som en del av andra projekt och iii) dialog i 

samarbetet. När det gäller det multilaterala samarbetet nämns fyra organisationer: FN:s 

befolkningsfond, Unicef, FN:s utvecklingsfond för kvinnor och Världsbanksgruppen. 

 

År 2006 infördes en internationell politik för sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter.117 Denna politik bygger på internationella avtal såsom Pekingplattformen. Den 

utgör grunden för det bilaterala, multilaterala, operativa och normativa arbete som Sverige 

utför på olika sätt i internationella sammanhang. Enligt denna politik "handlar [sexuell 

hälsa] om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård. Sexuella 

rättigheter innefattar rätten för alla människor, att bestämma över sin egen kropp och 

sexualitet. Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner, och inte bara 

                                                 
116 Enligt rapporten till parlamentet 2011 (regeringens skrivelse 2010/11:167, Biståndets resultat – tema 

jämställdhet och kvinnors roll för utveckling). 
117 Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Utrikesdepartementet, finns på 

www.regeringen.se/sb/d/108/a/64989 - hämtat 2015-01-16. 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/64989


Utredningsavdelning C: Medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor  

____________________________________________________________________________________________ 

32 

frånvaro av sjukdom. Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att 

bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma. Dessa rättigheter ska varje 

människa kunna hävda utan risk för diskriminering, våld eller tvång." Det konstateras 

också att "en könsmaktsanalys [är] ett grundläggande element för att kunna bedriva  

ett bra SRHR-arbete". 

 

Enligt regeringsförklaringen i oktober 2014 "ska [Sverige] vara en stark röst i världen för 

frihet, fred, mänskliga rättigheter och solidaritet". I detta syfte har en ny plattform för 

utvecklingspolitiken aviserats, som bland annat bör omfatta en stärkning av 

kvinnors oberoende, både ekonomiskt och på andra områden. 
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