Jämställdhetsquiz!
Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv. Till det målet finns sex delmål som frågorna i quizet är
uppdelade efter. Mer om de jämställdhetspolitiska målen finns att läsa här.
TIPS! Är quizet för långt går det bra att bara göra en utav frågorna under varje delmål.

Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande
1. När fick Sverige sin första kvinnliga statsminister?
a) 1994
b) 2006
c) Sverige har inte haft någon kvinnlig statsminister ännu
2. Hur såg könsfördelningen utan bland verkställande direktörer i börsföretag år 2017 i

Sverige?
a) 7,6 % kvinnor och 92,4 % män
b) 20 % kvinnor och 80 % män
c) 42 % kvinnor och 58 % män

Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet

3. Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid,

89 procent av mäns lön - men hur ser det ut när arbetslivet är över?
a) kvinnor får ut 83 % av mäns pension
b) kvinnor får ut 78 % av mäns pension
c) kvinnor får ut 67 % av mäns pension

4. De stora skillnaderna mellan kvinnor och mäns inkomster både under och efter

arbetslivet beror mycket på att mansdominerade yrken tenderar att ha högre löner
än kvinnodominerade. En annan stor anledning är att kvinnor i större grad än män
arbetar deltid. Hur stor andel av sysselsatta kvinnor arbetade deltid under 2017?
a) 29 %
b) 33 %
c) 23 %

Delmål 3: Jämställd utbildning

5. Inom gymnasieskolan finns 18 nationella program. Av dessa är 12 yrkesprogram och

6 högskoleförberedande program. Läsåret 2017/18 hade 5 av dessa 18 program en
jämn fördelning av kvinnor och män, det vill säga en fördelning som är 40-60 % av
vardera kön. Vilka är de 5 programmen?
a) Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, Handel och administration, Hotell och
turism samt Estetiska programmet.
b) Restaurang och livsmedel, Ekonomi, Samhällsvetenskap, Humanistiska samt
Naturvetenskap.
c) Handel och administration, Naturvetenskap, Restaurang och livsmedel, Barn och
fritid samt Ekonomi.

6. Våren 2018 slutförde 80 762 elever gymnasieskolan. Även om andelen elever som får
sin examen inom tre år ökar så återstår det skillnader mellan kvinnor och män. Störst
är skillnaderna på de högskoleförberedande programmen. På
samhällsvetenskapsprogrammet var det 81 % av kvinnorna som fick sin examen inom
tre år. Hur såg motsvarande siffra ut för männen?
a) 71 % fick sin examen inom tre år
b) 81 % fick sin examen inom tre år
c) 68 % fick sin examen inom tre år

Delmål 4: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
7. Hur stor andel av alla föräldrapenningsdagar tog pappor ut 2017?
a) 29 %
b) 49 %
c) 15 %
8. Hur stor del av de som arbetar deltid för att ta hand om barn eller vårda en äldre
anhörig eller släkting är kvinnor?
a) 55 %
b) 72 %
c) 87 %

Delmål 5: Jämställd hälsa
9. Det finns olika indikatorer som visar på hälsoskillnader mellan kvinnor och män och
däribland könsfördelningen vad gäller sjukskrivningar. Hur såg fördelningen ut i
Sverige 2018?
a) 1/3 av de sjukskrivna är kvinnor
b) 2/3 av de sjukskrivna är kvinnor
c) 4/5 av de sjukskrivna är kvinnor
10. Även i självmordsstatistiken är skillnaderna mellan kvinnor och män påtagliga. Vilken
grupp hade störst antal självmord (säkra och osäkra) under 2017?
a) Män i åldern 15-44
b) Kvinnor i åldern 15-44
c) Män i åldern 65 +

Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
11. År 2018 polisanmäldes 22 476 sexualbrott. Hur stor andel av de som misstänks för
sexualbrott är män?
a) 98 %
b) 85 %
c) 93 %
12. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att våld, fysiskt och/eller sexuellt, är ett
utav de mest allvarliga hoten mot kvinnors hälsa globalt. Hur stor andel av kvinnor
uppskattar WHO utsätts för våld under sin livstid?
a) en femtedel (ca 20 %)
b) en tredjedel (ca 35 %)
c) en fjärdedel (ca 25 %)

Rätt svar:
1. c) Sverige har inte haft någon kvinnlig statsminister ännu
2. a) 7,6 % kvinnor och 92,4 % män
3. b) Kvinnor får ut 78 % av mäns pension
4. b) 33 %
5. c) Handel och administration, Naturvetenskap, Restaurang och livsmedel, Barn och fritid samt
Ekonomiprogrammet.
6. a) 71 % fick sin examen inom tre år
7. a) pappor tog ut 29 %
8. c) 87 % är kvinnor
9. b) 2/3 av de sjukskrivna är kvinnor
10. a) Män i åldern 15-44
11. a) 98 % är män
12. b) en tredjedel (ca 35 %)
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