
Jämställdhetsquiz  
 

Regionala frågor 
 

Fråga: 26 % av kvinnorna i länet (16–64 år) arbetar deltid (2019). Hur stor andel av männen arbetar 
deltid? 

• 7 % 
• 16% 
• 31 % 

Rätt svar: 7 % av männen i Västernorrland (2019) arbetar deltid.  

Fotnot: Avser vanligen arbetad tid under en vecka. Vanligen arbetad tid är den tid en person skulle 
arbeta enligt överenskommelse.  Källa: SCB Arbetsmarknadsundersökningarna (AKU). 

 

Fråga: I Västernorrlands län finns det 19 gymnasieprogram, hur många av dessa har en jämn 
könsfördelning, dvs att minst 40 procent av vardera kön finns representerat? 

• 7 
• 3 
• 11 

Rätt svar: Gymnasieskolan är starkt könssegregerad. Av 19 program som erbjuds i länet har endast 
tre program en jämn könsfördelning, det vill säga att minst 40 procent av vartdera könet finns 
representerat. De program som har en jämn könsfördelning är Ekonomiprogrammet, 
Restaurangprogrammet och Naturbruk. Svaret avser 2017/2018. Källa: Skolverket 

 

31 % av männen i länet har en eftergymnasial utbildning (2019 åldersgruppen 25–44 år). Hur ser 
motsvarande siffra ut för kvinnorna? 

• 68 % 
• 49 % 
• 15 % 

Rätt svar: Rätt svar: 49 % av kvinnorna i länet har en eftergymnasial utbildning. Andelen kvinnor och 
män med eftergymnasial utbildning har varit relativt konstant i en jämförelse mellan åren 2009 och 
2019. Källa: SCB, Utbildningsregistret. 

 

 

 

 

 



Fråga: Hur stor andel av föräldrapenningens dagar tas ut av män i Västernorrland (2020)? 

• 30 % 
• 25 % 
• 43 % 

Rätt svar: 30 procent tas ut av män (29,8). Utvecklingen till ett jämställt uttag av föräldrapenningen 
går framåt men väldigt långsamt. År 2012 tog män i Västernorrland ut ca 25 %. Källa: 
Försäkringskassan. 

 

Fråga: Hur stor andel av VAB tas ut av män i länet? Frågan avser år 2020 

• 39 % 
• 20 % 
• 15 % 

Rätt svar: 39,1 procent av VAB-dagarna tas ut av män i Västernorrland län. Källa: Försäkringskassan 

Nationella frågor  
 

Fråga: Hur stor andel av börsens ledningsgrupper utgörs av kvinnor?  

• 25 procent 
• 30 procent  
• 10 procent 

Rätt svar: En fjärdedel av börsens ledningsgrupper utgörs nu av kvinnor. Det är definitivt en delseger 
värd att fira. Det senaste året har andelen kvinnor i börsens ledningsgrupper dock endast ökat med 
en procentenhet. Från 24 till 25 procent. Källa: Allbrightrapporten oktober 2020.  

 

Fråga: Hur lång tid kommer det att ta innan börsbolagens ledningsgrupper är jämställda, om 
utvecklingen går i samma takt som idag? 

• 5 år 
• 15 år 
• 20 år 

Rätt svar: Fortsätter framstegen i samma försiktiga tempo behöver vi vänta ytterligare 15 år för att 
ledningsgrupperna ska bli jämställda (40/60) och hela 25 år innan kvinnor och män är i jämvikt. Källa: 
Allbrightrapporten oktober 2020. 

 

Fråga: Majoriteten av Sveriges befolkning anser att jämställdhet mellan könen är viktigt, det visar 
Jämställdhetsmyndighetens attitydundersökning som genomfördes 2019. Men hur många procent 
av kvinnor och män instämde helt i påståendet att jämställdhet mellan könen är viktigt? 

• Kvinnor 20 % Män 50 % 
• Kvinnor 70 % Män 79 % 



• Kvinnor 79 % Män 70 % 

Rätt svar: 79 procent av kvinnorna och 70 procent av männen instämmer helt i påståendet att 
jämställdhet mellan könen är viktigt. Källa: Ett sekel av rösträtt och valbarhet, 
Jämställdhetsmyndigheten.  

Frågor om införandet av rösträtt för kvinnor  
 

Fråga: Vilket land i Skandinavien var sist med att införa rösträtt för kvinnor? 

• Finland 
• Danmark 
• Norge  
• Sverige  

Rätt svar: Sverige 1919. Finland var först ut 1906, Norge 1913 och Danmark 1915. Källa: 
Riksarkivet.se 

 

Fråga: Vilket år fick kvinnor, med vissa undantag såsom kyrkliga och militära tjänster, samma rätt 
som män att inneha högre ämbetsmannaroller inom statsförvaltningen? 

• 1922 
• 1925 
• 1945  

Svar:  Lagen trädde i kraft 1925. Lagen gav kvinnor rätt till högre statstjänster – utom till kyrkliga, 
militära och civil-militära tjänster samt vissa tjänster inom fångvården. Både kvinnors löner och 
pensionsålder sattes dock lägre. Det fanns flera informella hinder som omöjliggjorde för kvinnor att 
nå chefspositioner inom staten. Kvinnor antogs vara på arbetsmarknaden tillfälligt, det förutsattes 
att de skulle sluta arbeta när de gifte sig, medan män sågs som familjeförsörjare. Kvinnor fick således 
arbeten som inte ledde till någon karriär i statsförvaltningen. Källa: Ett sekel av rösträtt och 
valbarhet, Jämställdhetsmyndigheten.  

 

Fråga: Vilket år fick Sverige ett statsråd som var kvinna? 

• 1982 
• 1947 
• 1937 

Rätt svar: Karin Kock blev Sveriges första statsråd som var kvinna och året var 1947. Under denna tid 
var Tage Erlander statsminister, (Socialdemokratisk regering). Karin Kock var Sveriges första professor 
i nationalekonomi. Källa: Sveriges Radio 
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