
Mål 10 
- Minskad ojämlikhet

Målsättningen är att minska ojämlikheter mellan olika 
grupper i befolkningen, mellan samhällen och mellan 
länder. Trots framgångsrik fattigdomsbekämpning lever 
fortfarande många i världen i fattigdom. På vissa ställen 
finns även ojämlikheter relaterade till kön, ålder, etnici-
tet, ekonomiska förutsättningar och social status ökar. 
Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och 
miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas 
rättvist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt 
och resurser. Sverige kan bidra såväl nationellt genom 
utvecklingspolitiken som lokalt genom olika internationel-
la partnerskap. 

Sverige 
Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen, men är 
samtidigt det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten 
ökar allra mest. Ökande inkomstskillnader, bostads- och 
arbetsmarknadssegregation är svåra utmaningar. Att exem-
pelvis hälsan är ojämlikt fördelad över befolkningen hänger 
till stor del samman med människors socioekonomiska 
förhållanden och sociala position. Den återstående med-
ellivslängden vid trettio års ålder är nästan sex år kortare 
bland både kvinnor och män med kort utbildning jämfört 
med kvinnor och män med lång utbildning. Det finns även 
ojämlikheter mellan grupper gällande faktorer som utbild-
ning, boende och tillgång till arbete. Regeringsformen slår 
bland annat fast att det allmänna ska verka för delaktighet 
och jämlikhet och att barns rätt tas till vara. Sverige har fått 
återkommande internationell kritik för att samernas rättig-
heter inte respekteras. 

Sölvesborg
Kommunen har goda möjligheter till att medverka till ökad 
jämlikhet mellan individer och grupper i samhället. Jämlik-
hetsperspektivet  tas med i samhällsplanering. I skola, om-
sorg, kultur och föreningsliv ges goda möjligheter att arbeta 
aktivt med att minska ojämlikhet. 

Etableringsuppdraget i kommunen visar på positiva resultat 
i förhållande till riket. 49 procent av de som medverkar i 
olika Arbetsförmedlingsaktiviteter är i sysselsättning eller 
studier efter 90 dagars medverkan. Att snabbt komma i 
sysselsättning som kan leda till ekonomiskt självständig-
het är ett komplext uppdrag då många av individerna har 
utmaningar med till exempel psykisk ohälsa och språkbris-
ter. På grund av det kan det vara svårt att på ett nyanserat 
sätt beskriva effekterna av etableringsuppdraget genom att 
endast återge inträde i studier eller arbete. Att verka för att 
öka individers förmåga till arbete eller studier är ett arbete 
som kräver tid. Detta ses oavsett om man tittar på etable-
ringsuppdraget eller andra grupper som befinner sig långt 
ifrån arbetsmarknaden.

Daglig verksamhet
Andelen brukare i kommunen som upplever att man själv 
får medverka och bestämma vad som är viktigt har ökat de 
senaste åren. 2016 upplevde 68 procent av brukarna att de 
var delaktiga i viktiga beslut som rör dem själv, 2019 upplev-
de 75 procent (riket 73 procent) av samma grupp möjlighet 
till påverkan. Resultatet bygger på SKL:s undersökning om 
brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för per-
soner med funktionsnedsättning. Undersökningen är ingen 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara 
baserat på ett mindre antal brukares svar. Undersökningen 
har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, 
anpassat till personer med funktionsnedsättning.

Procent i sysselsättning eller studier efter 90 dagars medverkan. Källa: Kolada

Utmaningar mål 10:

Öka möjligheterna för etablering i samhället för 
nyanlända .

Arbeta för att minska ekonomisk utsatthet samt  
öka invånarnas tillgång till samhällets välfärd.

Arbeta för att säkerställa autonomin inom LSS 
verksamheter.

Implementera funktionshinderpolitik som ett 
perspektiv i kommunala beslut.

10. Alla människor ska ha 
samma rättigheter, oavsett 
ålder, kön, funktionsvariation, 
etnicitet, religion eller  
ekonomi.
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