
1 december 2022

Välkommen på nätverksträff! 

Vi startar 13.15

Nätverksträffarna är en del av arbetet med Ett jämställt Värmland och de 

genomförs i samverkan mellan Länsstyrelsen Värmland och 

Region Värmland.

Inom Ett Jämställt Värmland finns även ett anslutningssystem där företag, 

kommuner, organisationer och föreningar kan ansluta sig. I dagsläget är 

det över 350 organisationer anslutna.



Program
13.15 Inledning

”Unga tjejer och killars levnadsvillkor i Sverige” Summering av Ung idag-rapporter, 

Emma Thornström, Utredare på Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, 

MUCF.

Resultat från undersökningen Elevers drogvanor och från Elevhälsodatabasen ELSA.

Lisa Brunzell, utvecklingsledare, Social hållbarhet, Länsstyrelsen Värmland och Cecilia 

Nyberg folkhälsoanalytiker, Hållbar utveckling, Region Värmland

14:30 Fika

14:55 Utvecklingsprojektet Jämställt! Atwrk, Jan Elofsson, VD/grundare och Nora Stenersen

15:10 Workshop

Aktuell information från Länsstyrelsen och Region Värmland 

16:30 Avslut



Kort presentation runt borden

Namn, organisation och roll samt  

” Den viktigaste jämställdhetsfrågan 

för mig är…..”



2 NYA UNDERSÖKNINGAR  - ATTITYDER TILL 
JÄMSTÄLLDHET OLIKA HOS KVINNOR OCH MÄN

Jämställdhetsmyndigheten har genomfört en SCB-undersökning med 20 000 
tillfrågade svenskar om attityder till jämställdhet. Resultaten visar att dessa 
attityder skiljer sig mellan könen. De skiljer sig också mellan olika grupper av 
kvinnor och män. En av slutsatserna är att studien visar att yngre män har 
svårare än äldre män att acceptera ökade rättigheter för kvinnor. De unga 
männen känner sig mest hotade av jämställdhet.

Attityder till jämställdhet olika hos kvinnor och män | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/nyheter/attityder-till-jamstalldhet-olika-hos-kvinnor-och-man/


Ny studie (32 469 män och kvinnor i 27 EU-länder):  Unga män mest 
negativa till ökade rättigheter för kvinnor

Där arbetslösheten ökar växer också motståndet mot ökade rättigheter för 
kvinnor bland unga män. Det visar en ny studie från Göteborgs 
universitet. Enligt tidigare forskning kan detta påverka politiska attityder och 
röstningsbeteenden. En stor del av förklaringen till unga mäns moderna 
sexism finner forskarna i att den är särskilt påtaglig i regioner där 
arbetslösheten ökat mest de senaste åren.

Jämställdhetsframgångarna i västerländska demokratier hotas av en växande 
modern sexism, visar ny forskning. Det handlar främst om unga män som 
upplever kvinnors ökade rättigheter som ett ”nollsummespel”. Att framsteg 
för en grupp sker på bekostnad av en annan.

Frontiers | Who perceives women's rights as threatening to men and boys? 

Explaining modern sexism among young men in Europe (frontiersin.org)

Ny studie: Unga män mest negativa till ökade rättigheter för kvinnor | Dagens Arena

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpos.2022.909811/full
https://www.dagensarena.se/innehall/ny-studie-unga-man-mest-negativa-till-okade-rattigheter-kvinnor/


Workshop

* Vilka tankar har det du lyssnat till väckt hos dig?

* Vilka erfarenheter har ni när det gäller unga och jämställdhet?

* Vad behöver vi göra för att nå unga kring jämställdhet, attityder och 
värderingar?

* Vad kan vi göra tillsammans? Behov?

* Övrigt som ni vill diskutera?

- Utse en samtalsledare och en sekreterare



Aktuell information

Kommande aktiviteter

✓ Save the date Nätverksträff – prel. 8 mars 

✓ Save the date Genius, 17 maj 2023, heldag på KCCC

✓ Håll utkik på våra hemsidor och följ oss i sociala medier

✓ Dokumentation; kommer på mailen inom kort samt att allt läggs ut 

på: www.ettjamstalltvarmland.nu

http://www.ettjamstalltvarmland.nu/


Stort tack för din medverkan i dag!


