
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. 

• Hur är det att vara man respektive kvinna i ett samhälle som inte är jämställt? Hur blir det för den 
som varken definierar sig som man eller kvinna?

• Hur ser det ut här på vår arbetsplats/skola/i vår grupp? Har män och kvinnor alltid samma villkor? 
Värderar vi kvinnor och män olika?

• Är det någon i gruppen som har erfarenhet av ojämställdhet?

Traditionellt har kvinnor generellt sett missgynnats i Sverige. Gifta kvinnor var till exempel 
omyndiga fram till 1921. Därför har debatten ofta handlat om hur just kvinnor kan få bättre villkor. 
Samtidigt påverkas hela samhället av ökad jämställdhet och av den ojämställdhet som finns idag.

• Vad har samhället i stort att vinna på ökad jämställdhet?
• Vad har män att vinna på ökad jämställdhet?

Alla människor, oavsett kön, styrs till stor del av traditioner och invanda föreställningar om hur vi 
ska vara. Dessa föreställningar brukar kallas för normer. 

• Hur ser normen ut för en man? 
• Hur ser normen ut för en kvinna? 
• Hur reagerar omvärlden när en person inte ser ut eller beter sig enligt normerna för hur en man 

respektive kvinna ska vara? 

Ökad jämställdhet är ett resultat av både stora och små beslut i samhället. 
Det handlar om vilka lagar och regler vi har, men också om våra val och förväntningar i vardagen. 

• På vilket sätt är jämställdhet viktigt för dig? 
• Hur kan du bidra till ökad jämställdhet i hemmet, på jobbet/i skolan och i samhället?

VARFÖR 
JÄMSTÄLLDHET?

Med filmen ”Varför jämställdhet?” vill vi uppmuntra till ökad jämställdhet för alla, oav-
sett kön. Män hörs mer sällan i debatten och därför intervjuas bara män i filmen.  
Foto och redigering: Olle Nyåker, OPTV, på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland och 
Region Värmland.
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