
Summering Workshop Ett jämställt Värmland 1 december 

”Unga och jämställdhet” 

 

 

 

Vilka tankar har det du lyssnat till väckt hos dig? 

✓ Oroväckande skillnader 

✓ Stora klyftor 

✓ Kvinnor mår sämre, eller? 

✓ Åldersbertydelsen, yngre-äldre 

✓ Samband 

✓ Vad gör vi med statistiken? 

✓ Fortfarande stora skillnader och även då skillnader mellan inrikes/utrikes 

✓ SD:s stora framgångar 

✓ Endimensionell statistikbeskrivning – måste redovisas mer intersektionellt 

✓ Statistiken ger överblick med väcker fler frågor 

✓ Mer kunskap behövs – prata mer om jämställdhet 

✓ Behöver få in jämställdhetsperspektivet tydligare 

✓ Rösträtt från 16 år – kan vara svårt att i ung ålder göra val, lätt att påverkas av kompisar 

✓ Saknar kopplingen – tjejer berättar att de mår dåligt men killar leder självmordsstatistiken… 

✓ Massa undersökningar – men vad gör vi åt det vi vet? 

✓ Varför mår jag inte bra? – vad innebär det? 

✓ Komplexa frågor med komplexa svar 

✓ Negativ framtidsbild, unga mår inte bra 

✓ Men också - är det sämre nu eller görs framsteg som vi också måste lyfta? 

✓ Viss förskräckelse – önskar att skolorna kunde arbeta mer för att öka valdeltagandet bland unga(apropå att vissa 
ungdomar upplevs inte bry sig) 

✓ Det finns ett behov av mer/djupare info som förklarar statistiken ytterligare 

✓ Frågorna om ”de fina” siffrorna kring elevers drogvanor – var de så fina? 

✓ Oroväckande och negativt att höra om yngre killars negativa inställningar till jämställdhet 

✓ Polariseringen växer – fokusering på motsättningar 

✓ Läget försämras för kvinnor kring rättigheter för kvinnor 

✓ Modern sexism – ses om hot mot män 

✓ Jämställdhet gäller alla – måste prata om alla inte bara män och kvinnor 

 

 

 

 
Vilka erfarenheter har ni när det gäller unga och jämställdhet? 

✓ Barnkonventionen 

✓ Skolvärlden 

✓ Blandad 

✓ Olika mötesplatser för barn och unga(kultur och fritidssektorn) 

✓ Inkludera alla – men hur når vi alla barn?, en utmaning(undersökningar) 

✓ Vi inser att vi behandlar unga och barn olika 

✓ Känslan av att det är svårare att vara kille som yngre 



✓ Killar får/tar mer utrymme 

✓ Medvetna utbildade pedagoger 

✓ Vår egen erfarenhets om unga, föräldrar 

✓ Erfarenheter från jobb 

✓ Ledare inom ungdomsverksamhet 

✓ Bred erfarenhet 
Vikten av att inkludera ungdomar i frågorna – föreningssammanhang, styrelsearbete, arbeta uppsökande 

✓ Blivit sämre de senaste åren 

✓ Brist på kunskap växer – gör att förtrycket växer – skolorna? 

✓ Sexism och våld går ner i åldrarna, sämre för skolorna 

✓ Jämställdhet i föreningar måste bli bättre 

✓ Kvinnor utsatta för övergrepp/prostitution 

 
 

 

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

✓ Svårt med attityder som sprids via nätet/sociala medier 

✓ Ökad kunskap om det som pågår på nätet 

✓ Nudging – påverka i rätt riktning 

✓ Problematisera dom enkla lösningarna 

✓ Klä in det i andra ord 

✓ Hur inkludera killar mer?(för att inte skapa underlägsenhet) 

✓ Träffa unga där de är 

✓ Skapa trygghet – utbilda 

✓ Goda exempel 

✓ Utbildning av personal i skola och föräldrar 

✓ Vi måste få med männen i arbetet 

✓ Skolan jobbar med demokratiuppdraget – källkritik 

✓ Samhällsfrågor ska det jobbas med i skolorna 

✓ Lära killar att vara i kontakt med känslor 

✓ IT 

✓ Möta unga där unga är – i familjen, skola, föreningsliv etc 

✓ Kom ut till skolor för att entusiasmera lärarna i alla ämnen att prata om och samtala om frågor som är viktiga för 
ungdomarna. 

✓ Frågorna kan och måste lyftas om och om igen och erövras av varje ny generation 

✓ Lite farligt att gå ut och berätta en färdig sanning 

✓ Kunskapen måste öka – även bland vuxna, föräldrar, lärare etc 

✓ Vuxna måste våga vara vuxna 

✓ Utbildning jos lärare omgående hur det ska bli bättre undervisning i jämställdhet 

✓ Skolan viktigast – nolltolerans mot våld och sexism, attityder och värderingar skapas där 

✓ Föreningar – återkoppla till ungdomar att vara en bra person, gärna överallt 

✓ Trygg miljö…. 

✓ Arbeta med influencers – vara där ungdomar är 

✓ Skapa förutsättningar för reflektion hos ungdomar – genom vägledning 

✓ Få med föreningslivet, civilsamhället! 

 

 



 

Vad kan vi göra tillsammans? Behov? 

✓ Undvika ”vi och dom”, inkludera mer ”vi” i olika sammanhang 

✓ Prata om det mer ur perspektivet att vi sak jobba för att göra det bättre för alla 

✓ Inte förbjuda 

✓ Jobba med/sprida ut normer 

✓ Sätt statistiken ihop med fler perspektiv 

✓ Använd andra ord – bredda språket för att göra det mer inkluderande 

✓ Varje skola visar sin statistik – så här ser det ut hos oss 

✓ Prata utifrån egna erfarenheter för att det ska upplevas mer personligt 

✓ Hur vi kommunicerar, tex. små informativa blad inne på toalettdörren 

✓ Ställa krav – rektorer, skolchefer 

✓ Få med/nå mammorna i nyanlända familjer, utbildning i svenska 

✓ Krav på klädindustrin – reklam 

✓ Höja statusen på ”feminina” egenskaper 

✓ Mötesplats som denna är viktiga för att få större inblick och kunskap om vad olika aktörer gör 

✓ Bjud med ungdomar på nätverksträffarna 

✓ Män och kvinnor arbeta mer tillsammans 

✓ Männen saknas – måste visa mer vad de står för! 

✓ Lyfta goda exempel 

✓ Samarbeta med föreningslivet/civilsamhället 

 

 

 

Övrigt som ni vill diskutera? 

✓ Integration är en fråga som går hand i hand med att människor känner sig delaktiga i tex jämställdhetsfrågor. 

✓ Tack för en bra eftermiddag 

✓ Få med ungdomar 

✓ Engagera männen mer! 

✓ Bra förebilder – vilka är de för unga och vilka är de för män? 

✓ Vi behöver samtala mer över gränserna/sektorer/områden  

✓ Viktigt med mötesplatser 


