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Sammenfatning 
Nordisk Råd (NR) har efterspurgt en redegørelse for, hvordan Nordisk Ministerråd (NMR) 

arbejder med ligestilling og ligestillingsintegrering inden for det nordiske samarbejde. 

Ligestillingsredegørelsen 2021 konstaterer, at sektorerne i NMR arbejder aktivt med at 

integrere et ligestillingsperspektiv i deres nye samarbejdsprogrammer, i projekter og 

aktiviteter. 

Denne redegørelse er udarbejdet på baggrund af sektorernes besvarelser på en bestilling 

vedrørende deres arbejde med ligestilling. Sektorerne er specifikt blevet spurgt ind til deres 

mål for ligestilling i sektoren, hvordan ligestilling integreres i projekter og projektprocesser 

samt hvordan ligestilling integreres i forvaltningsorganer og tilskudsbevillinger. Ydermere 

blev sektorerne spurgt ind til kønsfordeling i komitéer, referencegrupper og i projekter samt 

tilskudsforvaltning.  

Nogle sektorer har gennemført analyser og studier med henblik på at belyse kønsrelaterede 

problemstillinger, som er specifikke for deres områder. Der er yderligere udviklet 

sektorspecifikke statistikker og materialer inden for visse sektorer. Sektorernes 

ligestillingsmål er først og fremmest at integrere ligestillingsperspektivet i sektorernes 

aktiviteter. Nogle sektorer har også kvantitative målsætninger. For at implementere 

ligestilling i praksis, bruger sektorerne hovedsageligt deres støtteprogrammer, samt deres 
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institutioner og andre samarbejdsorganer. De fleste sektorer arbejder med ligestilling i 

projekter og til dels også i deres projektprocesser.  

Bilag 1 redegør for eksempler på ligestillingsfremmende projekter i sektorerne, som er blevet 

gennemført i 2020. Bilag 2 beskriver, hvilke projektaktiviteter og satsninger, som har fundet 

sted under Danmarks ordførerskab i 2020, inden for Ministerrådet for Ligestilling (MR-JÄM). 

Bilag 3 lister udvalgte publikationer om ligestilling, som er blevet publiceret i 2020. Bilag 4 

indeholder statistik over kønsfordelingen i det nordiske samarbejde i 2020. 

 

1. Indledning 
De nordiske lande har i mere end 40 år arbejdet sammen om at øge ligestillingen på alle 

områder i samfundet. Ligestilling mellem kønnene er en af årsagerne til den nordiske models 

succes og er en af grundstenene i de moderne nordiske landes velfærdssamfund. Ligestilling 

er et af de områder, hvor de nordiske lande har samarbejdet mest.  

De nordiske lande, Færøerne, Grønland og Ålands ligestillingssamarbejde skal konkret og 

effektivt bidrage til at Norden bliver en ligestillet region. Norden er kommet langt i arbejdet 

med ligestilling gennem lovgivning og politiske foranstaltninger. Samtidig har regionen en 

lang vej tilbage før alle kvinder og mænd, piger og drenge har samme magt, indflydelse og 

muligheder for at påvirke og forme sine liv og bidrage til samfundets udvikling, hvilket er det 

femte mål i FN’s globale bæredygtighedsagenda. 

For at opnå et ligestillet samfund kræves der en aktiv ligestillingspolitik som ikke kun 

forbedrer situationen for individet, men også løfter hele samfundet. Arbejdet skal gå ud fra 

at kvinder og mænd, piger og drenge ikke er uniforme grupper uden at analysere forskellige 

magtstrukturer såsom socioøkonomisk baggrund, etnicitet, funktionsformåen, alder, seksuel 

orientering, kønsidentitet og kønsudtryk. Når det gælder alder er det også vigtigt at betone 

at ligestillingsudfordringerne forandres i løbet af livets gang og at dette kan se forskelligt ud 

for unge respektive for ældre. At tage højde for både kvinder og mænds, pigers og drenges 

kompetencer, erfaringer og muligheder til at påvirke er afgørende for at skabe en 

bæredygtig fremtid.  

Siden foregående redegørelse har Nordisk ministerråd gennem sin Vision 2030 sat høje mål 
for arbejdet med de tværgående perspektiver bæredygtig udvikling, ligestilling, og et 
børnerettigheds- og ungdomsperspektiv. Nordisk Ministerråds policy for integrering af 
bæredygtig udvikling, ligestilling og et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv (herefter 
kaldet policyen) gælder for alle som arbejder inden for eller under ministerrådet. Policyen 
fastslår at bæredygtig udvikling, ligestilling og et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv 
skal gennemsyre hele Nordisk Ministerråds arbejde. Integrering af disse perspektiver er en 
forudsætning for at nå visionen om Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede 
region i år 2030. Gennem handlingsplanen som konkretiserer  
Nordisk Ministerråds arbejde med Vision 2030 fokuserer mål 9 og 12 eksplicit på ligestilling. I 
Mål 9 fremgår det, at ”[..] Nordisk Ministerråd skal bidrage til en god, ligestillet og tryg 
sundhed og velfærd for alle.” Gennem handlingsplanen fastslås også følgende: “Nordisk 

https://www.norden.org/sv/declaration/var-vision-2030
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1474814/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1474814/FULLTEXT01.pdf
https://pub.norden.org/politiknord2020-707/#45302
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Ministerråd skal integrere og gennemføre bæredygtig udvikling, ligestilling og et børne og 
ungdomsperspektiv i al virksomhed.”  samt, ” […] implementere LGBTI-personers lige 
muligheder, behandling og rettigheder i Norden som et politikområde i nordisk samarbejde.” 

  
I denne redegørelse følges der ikke kun op på samarbejdsprogrammet for ligestilling, men 

også ovennævnte styredokumenter; Vision 2030, policyen for integrering og 

handlingsplanen. Redegørelsen udgår af svar fra 16 sektorer og områder. Spørgsmålene til 

sektorerne og områderne har været af både kvantitativ og kvalitativ karakter. Med denne 

tilgang søges at give et større overblik og komparative midler til at evaluere og redegøre for 

status på Nordisk Ministerråds arbejde med ligestilling.  

2. Ligestillingsintegrering som strategi 
For at opnå et bæredygtigt og ligestillet nordisk samarbejde, skal et ligestillingsperspektiv 

integreres inden for alle områder i NMR. I MR-JÄMs samarbejdsprogram for 2019-2024 

lægges der stor vægt på at bruge kompetencer og oplevelser fra både kvinder og mænd, 

piger og drenge og at sikre, at de kan have indflydelse. Det overordnede mål er at arbejde 

effektivt og målrettet mod at tackle udfordringer i fire prioriterede områder, som er: 

fremtidigt arbejde og økonomisk vækst; velfærd, sundhed og livskvalitet; magt og 

indflydelse; og ligestillingsarbejde med fokus på mænd og maskulinitet. I henhold til en 

beslutning truffet af de nordiske samarbejdsministre (MR-SAM), er alle sektorer inden for det 

nordiske samarbejde ansvarlige for at formulere og opnå mål for ligestilling mellem køn, 

baseret på sektorspecifikke problemer og afrapportere om deres arbejde. Sektorerne skal 

integrere kønsperspektiver i deres arbejde og synliggøre disse perspektiver i beslutninger og 

initiativer. I ministerrådets Vision 2030 er ligestilling et af de tre tværgående perspektiver, 

der skal påvirke alt arbejde i Nordisk Ministerråd. I visionen gælder satsningen frem til 2024 

på, at Nordisk Ministerråd skal arbejde for et socialt bæredygtigt Norden skal, der fremme en 

inkluderende, ligestillet og sammenhængende region. Visionen understøttes ligeledes med 

handlingsplanen ”Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region”, 

Handlingsplan 2021-2024. Handlingsplanens Mål 9 angiver, at Nordisk Ministerråd skal 

bidrage til en god, ligestillet og tryg sundhed og velfærd for alle, integrere og gennemføre 

ligestillingsperspektiver i hele ministerrådet virksomhed samt implementere LGBTI-

personers lige muligheder, behandling og rettigheder i Norden. Mål 10 angiver, at ligestilling 

er en forudsætning for at skabe en inkluderende grøn omstilling af samfundet samt, at 

ministerrådet arbejder for at gennemføre projekter, der modvirker diskrimination og 

kønssegregering på arbejdsmarkedet. 
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3. Integrering af ligestilling i sektorernes styredokumenter og 

målsætninger 

3.1. De fleste sektorer har integreret ligestillingsperspektiver i deres 

styredokumenter 

Et centralt værktøj i at integrere et ligestillingsperspektiv som gennemgående element i 

arbejdet er at integrere det i styredokumenter for sektoren/områdets arbejde. Integrering i 

styredokumenter bidrager til et øget fokus herpå og stillingtagen på tværs af iværksættelse 

af initiativer og projekter. For at belyse dette blev sektorerne spurgt om de havde integreret 

et ligestillingsperspektiv i styredokumenter, og på hvilken måde. I det følgende præsenteres 

først et kvantitativt overblik af, hvor mange sektorer, der har integreret 

ligestillingsperspektiver i styredokumenter og efterfølgende præsentation af eksempler 

herpå på tværs af sektorer. 

 

Figur 1: Har sektoren integrereret ligestillingsperspektiver i sine styredokumenter? 

16 af 17 sektorer har svaret, at de har integreret ligestillingsperspektiver i deres 

styredokumenter. Dette viser et overordnet positivt resultat, da dette skaber grundlaget for 

gennemgående integrering af et ligestillingsperspektiv i sektorernes generelle arbejde. Det 

bør bemærkes, at integreringen varierer i sektorerne. Det område der ikke har integreret 

ligestillingsperspektiver sine styredokumenter er Grænsehinderrådet. Sektoren har 

foreløbigt stræbet efter jævn kønsfordeling i rådet og vil i det nye mandat for 2022-2024 

integrere et ligestillingsperspektiv. 

Sektorerne blev spurgt om, hvilken måde de har integreret ligestillingsperspektiver i deres 

styredokumenter. I følgende fremgår eksempler på, hvordan sektorerne har integreret 

ligestillingsperspektiver i nogen av sine styredokumenter: 

MR-DIGITAL: 

Digital North 2.0 
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I punkt 3 om en bæredygtig og inkluderende digital omstilling af vores samfund fremgår det, 

at MR-DIGITAL skal: Fremme digital inklusion, bemyndigelse og ligestilling i vores samfund 

ved at tackle kønsgab, kompetencegab, færdighedsgab, aldersbias og databias og ved at 

opbygge digital tillid.  

MR-A 

Nordisk ministerråds samarbejdsprogram for arbejdsliv 2022-2024 

I arbejdslivssektorens nye samarbejdsprogram er ligestilling i arbejdslivet fremhævet som en 

forudsætning for programmets strategiske prioriteringer, og ligestilling er mainstreamet i 

sektorens mål for perioden.  

MR-VÆKST (Erhverv) 

Nordiska projektexportfonden (Nopef) 

Nopef Standard Terms fremhæver at bedrifter, der søger Nopef lån “as a minimum embrace 

and implement, in addition to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and 

ILO’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998), C100 regarding 

equal compensation for men and women and C111 regarding the elimination of 

discrimination at work.” 

MR-VÆKST (Energi) 

Gender Policy of Nordic Energy Research (NEF) 

Et af målene er, at ”All committees, groups and panels appointed by NEF should include at 

least 40% of each gender”. Desuden er det en generel forståelse, at der skal tages hensyn til 

ligestilling i implementeringen af alle NEFs aktiviteter. 

 

MR-JUST 

Princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder bekæmpelsen af seksuel 

chikane, indgår som et gennemgående tema i justitssamarbejdet. I samarbejdsprogrammet 

for justitssektoren 2019-2022 fremgår følgende: ”Det er besluttet i Nordisk ministerråd at 

ligestillingshensyn, et hensyn til børn og unges rettigheder og et holdbarhedsperspektiv skal 

integreres i al ministerrådets arbejde...” og at ”i overensstemmelse med de nordiske 

samarbejdsministres retningslinjer for ligestilling, at begge køn repræsenteres med mindst 

40 % i arbejdsgrupper og lignende.” 

MR-S 

I S-sektoren integreres kønsperspektivet løbende og afspejles i de konkrete 

indsatser/aktiviteter, som S-sektoren igangsætter og arbejder med bl.a. i forbindelse med 

realiseringen af Vores Vision 2030. I forbindelse med udviklingen af et nyt strategisk 

styredokument for sektoren i løbet af 2021 vil der også blive gjort overvejelser om, hvordan 
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ligestillingsperspektivet og S-sektorens plan for ligestillingsarbejdet nærmere kan 

indtænkes. 

Børn og Unge 

Håndbog for NORDEN 0-30 programmet 

Ligestilling prioriteres i støtteprogrammet. Videre er det en fordel, at projektet arbejder for 

at øge ligestilling mellem kønnene eller opfyldelsen af FN’s globale bæreydygtighedsmål i 

Norden.  

MR-U 

Nordisk Samarbejdsprogram for Uddannelse og Forskning 2019-2023 

  

I MR-U’s samarbejdsprogram fremgår det, at ”Samarbejdet lægger vægt på et ligestillings- 

og mangfoldighedsperspektiv (køn, alder, etnicitet, seksuel orientering etc.)” 

 

Bæredygtig Udvikling 

Nordisk arbejdsplan for bæredygtig udvikling i perioden 2021-2024 

Ligestilling nævnes under indsats 1.2: Integrering af bæredygtig udvikling og Agenda 2030 i 

hele Nordisk Ministerråds virksomhed gennem implementeringen af fælles policy for 

integreringen af de tre tværgående perspektiver; bæredygtig udvikling, ligestilling og børn & 

unge. 

 

MR-MK 

Nordisk samarbejdsprogram for miljø og klima 2019-2024 

Det fremgår i samarbejdsprogrammet at ”arbejdet skal være langsigtet og samtidige 

overveje det som tidligere gjort i det nordiske samarbejde. Børn og unges perspektiv og 

ligestilling er vigtige i det nordiske miljø- og klimasamarbejde.” 

 

MR-K  

Konst och kultur – drivkraften för hållbar utveckling i Norden: Kulturpolitiskt 

samararbetsprogram 2021–2024 

Det fremgår i samarbejdsprogrammet at ”Jämställdhet är en förutsättning för ett livskraftigt 

kulturliv i Norden och ett jämställt kulturliv kan visa vägen för jämställdhet även inom andra 

samhällsområden.”  
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3.2. Halvdelen af sektorerne har formuleret ligestillingsmål 

En måde hvorpå man kan fokusere sin indsats inden for et område er ved at sætte konkrete 

mål for den udvikling, man gerne vil arbejde hen imod eller ser sit arbejde bidrage til. Af 

denne grund anses konkrete mål i forbindelse med Nordisk Ministerråds arbejde på med 

ligestilling som et hensigtsmæssigt redskab til at fremme ligestillingen inden om det 

nordiske samarbejde. I følgende belyses det kvantitativt, hvorledes sektorerne har 

formuleret ligestillingsmål og efterfølgende eksempler på, hvordan dette konkret er udført. 

9 af 16 sektorer har svaret, at de ikke har formuleret ligestillingsmål. Resultatet bør betones 

af, at flere sektorer der ikke har formuleret ligestillingsmål arbejder gennemgående med 

ligestilling og ligestillingsintegrering på anden vis, der ikke kan beskrives som 

”målsætninger” eller ”mål”. Yderligere findes flere sektorer, der ikke besidder tilstrækkelige 

resurser for at kunne udføre sådanne initiativer. Overordnet set kan det konkluderes, at 

næsten halvdelen af sektorerne har formuleret ligestillingsmål, der blandt andet knytter sig 

til kønsfordeling i sektorens organisering eller (u)ligestilling i Norden. Herefter følger 

eksempler på sektorernes formulerede ligestillingsmål: 

MR-VÆKST (erhverv) 

I Nopefs retningslinjer fastslås det, at i bedømmelsen af ansøgninger anses for at være af 

merværdi, når et projekt bidrager positivt til ligestillingen i Norden og i et andet projektland. 

MR-S 

Bevillingsbrevet for Nordens Velfærdscenter angiver at der i al virksomhed skal arbejdes 

systematisk for at integrere ligestilling. Alle projekter indenfor funktionshindringsarbejdet 

skal have et integreret ligestillingsperspektiv. I arbejdet med konkrete temaer skal relevante 

forskelle mellem køn præsenteres og diskuteres.  

I løbet af 2021 forventes det at S-sektoren bidrager aktivt til igangsættelsen af et nyt initiativ 

sammen med Ministerrådet for Ligestilling om ældre LGBTI-personers livskår og livskvalitet i 

Norden. 

MR-FJLS 

I Arbejdsplanen for Samnordisk skovforskning (SNS) 2021 fremgår det, at alle aktiviteter 

med støtte fra SNS, ligeså styrelse og sekretariat, forventes at have en fordelingen mellem 

kønnene svarende til 40/60%. 

MR-K 

Fra bevillingsbrevet til Nordens Institut i Grønland fremgår delmålet ”At alle mennesker 

uanset køn har samme mulighed for at deltage i, påvirke og tage del i det nordiske kulturelle 

samarbejde / kulturliv” med resultatmålene: 1) At aktiviteter planlægges og gennemføres 

med bevidsthed om ligestillings-perspektivet og repræsentation.2) At medarbejdernes viden 

om ligestilling, normer, kritik af normer og tilgængelighed er sikret. 3) At udarbejde og 

analysere kønsopdelte statistikker vedrørende deltagende kulturelle aktører, projektejere og 

lignende. 
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4. Analyser og vidensbehov 
I følgende afsnit vil det belyses, hvordan sektorerne har undersøgt sektorspecifikke 

problemstillinger relateret til ligestilling gennem analyser og studier. Efterfølgende belyses 

sektorernes behov for statistik og viden. Afslutningsvis følger en beskrivelse af 

ministerrådets projekt, IMPOLICY samt baselinerapporten for Vision 2030.  

 

4.1. Sektorspecifikke problemstillinger belyses gennem analyser og studier 

9 af 16 sektorer har gennemført analyser for at afklare sektorspecifikke 

ligestillingsudfordringer eller andre ligestillingsspørgsmål. Dette viser en væsentlig del af 

sektorerne har udført analyser, der afklarer sektorspecifikke ligestillingsspørgsmål. 

Yderligere er mindst to sektorer i gang med at udføre eller planlægge udførelsen af analyser, 

der afklarer sektorspecifikke ligestillingsudfordringer. Dermed kan det forventes at 

ligestillingsintegreringen i videns arbejdet og analyser, der udarbejdes i de forskellige 

sektorer vil øges i den næste periode. Eksempler på, hvorledes sektorerne har analyseret 

sektorspecifikke ligestillingsudfordringer eller andre ligestillingsspørgsmål ses i følgende: 

NORDICOM (MR-K) har i 2020 gennemført rapporten ”Comparing Gender and Media 

Equality Across the Globe”. Denne rapport belyser kvaliteten af ligestilling i nyhedsmedier og 

undersøges ud fra en multinational komparativ metode (statistik). Derudover undersøges 

årsager og konsekvenser. Rapporten finder blandt andet, at sociokulturelle faktorer spiller en 

større rolle i ligestilling inden for medieområdet end andre faktorer. En vigtig konklusion er, 

at kvindelige politikere i alle landene er systematisk underrepræsenteret i nyhederne i 

forhold til deres faktiske antal som lovgivere.  

MR-U, MR-A og MR-JÄM har med MR-A som leadsektor gennemført projektet 

Bæredygtighed og ligestilling i fremtidens højteknologiske arbejdsliv. Projektet har givet viden 

om, hvordan de nordiske lande tilstræber en bedre kønsbalance i uddannelser og i erhverv 

inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) industrier, og hvordan det kan 

forventes at føre til bedre bæredygtighed og ligestilling i fremtidens arbejdsmarked. 

I MR-VÆKST er der udført et komparativt studie om kvindeligt entreprenørskab i Norden og 

MR-FJLS har lige så haft et initiativ inden for skovbrugssektoren, der har søgt at belyse 

statussen for ligestilling inden for den nordiske skobrugssektor.  

 

4.2. Sektorer bruger statistikker til at belyse kønsrelaterede tendenser 

En central måde, hvorpå ligestillingsintegrering fungerer i praksis er i belysningen af 

kønsrelaterede tendenser inden for et fagområde eller en sektor. Denne type af statistik og 

belysning giver et statistisk overblik af ligestillingen inden for sektoren og dermed et 

grundlag for videre analyse og fremtidigt arbejde. Derfor har vi spurgt sektorerne, om der er 

aktuelle statistikker, der illustrerer (u)ligestillingen mellem mænd og kvinder inden for 

sektorernes felt. 
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9 af 16 sektorer har svaret, at der findes aktuelle statistikker, der illustrerer (u)ligestilling 

mellem kvinder og mænd inden for sektorens felt. Hvorimod 7 af 16 sektorer har svaret, at 

der ikke findes aktuelle statistikker. Af sektorerne, der har svaret, at der ikke findes aktuelle 

statistikker har kommenterer disse, at der i løbet af den kommende periode vil præsenteres 

statistiske publikationer vedrørende ligestillingen inden for sektorens felt. Dermed regnes 

der med en positiv udvikling inden for dette i den kommende periode. Eksempler på 

statistikker inden for sektorernes felter følger i næste: 

Inden for MR-DIGITAL påpeges, at specielt (u)ligestilling vedrørende AI og data er en kendt 

og prioriteret problemstilling. Der findes en række studier, som underbygger dette, blandt 

andet i rapporten The Deadly Data Gap. Gender & Data. I MR-FJLS findes der statistisk inden 

for skovbrugsområdet, og for Nordic Environmental Finance Cooperation (MR-VÆKST), der 

blandt andet belyser kønsfordeling blandt kunder. MR-VÆKST har videre taget bestilling op 

hos nordiske byråd vedrørende entreprenørskab i et kønsperspektiv.  

Inden for området Børn og Unge er rapporten Child and youth indicators in figures, der 

belyser forskel mellem piger og drenge vedrørende sociale forhold, uddannelse, arbejdsliv 

med mere.  

MR-U henviser til Nordics Statistics Database, hvor fordelingen mellem kvinder og mænd i 

de nordiske lande udgør et parameter både i forhold til opgørelse over tidligt frafald, 

præstation i henhold til PISA, antal personer der fuldfører en gymnasial/erhvervsfaglig eller 

højere uddannelse, fordeling af studerende på fagområder, antal studerende i udlandet med 

studiestøtte og befolkningernes samlede uddannelsesniveau. 

I projektregi inden om samarbejdet for integration af flygtninge og indvandrere er der fokus 

på ligestillingsspørgsmål og her indgår statistiker som blandt andet viser forskel i mænd og 

kvinders arbejdsdeltagelse og uddannelse bla. i rapporten Integrering av innvandrere i Norge: 

Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper. Data viser kønsforskelle i forhold til 

uddannelse, deltagelse på arbejdsmarked og omsorgsforpligtelser. Derudover viser data 

forskelle oprindelseslande imellem, sundhedstilstand samt oplevet diskrimination, fordelt på 

køn. 

 

4.3. Visse sektorer udtrykker behov for statistikker på specifikke områder 

I forlængelse af ovenstående er det relevant at belyse, hvorvidt sektorerne finder et behov 

for statistik eller viden om ligestilling inden for sektoren felt/områder. Af denne grund har vi 

spurgt sektorerne ind til netop dette. Heraf er svarene som følger: 

9 af 16 sektorer har svaret, at der er særligt behov for statistik eller viden om ligestilling inden 

for sektoren felt/områder. Konkrete områder, sektorer har svaret, at der behøves statistik og 

viden om følgende: 

MR-FJLS: Målrettet indsats for at belyse ligestillingsperspektivet for landbrugs- og 

fiskerisektoren. 
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MR-K: I lyset af ændringerne i kultursektoren efter Covid-19 pandemien, er der behov for at 

indhente viden om, hvordan indtægtssituationen er for kunst- og kulturaktører, herunder om 

der er kønsforskelle mellem mænd og kvinder. 

Bæredygtig Udvikling: Behov for yderligere statistik vedrørende bæredygtigt 

forbrug/livsstile i Norden. 

Samarbejdet om integration af flygtninge og indvandrere i Norden: Behov for yderligere 

sammenlignelige data mellem de nordiske lande for piger og drenges, kvinder og mænds 

særlige behov og udfordringer koblet til integration. 

MR-A: Særligt behov for at få fulgt op på den tværsektorielle indsats, om virkninger af 

COVID-19 pandemien i det nordiske arbejdsliv. 

MR-S: Behov for viden om anvendelsen af sundhedsydelser og forebyggende tiltag – også de 

digitale. Disse kan have relevante kønsperspektiver, og på socialområdet har bl.a. arbejdet 

med inklusion et relevant kønsperspektiv. 

MR-VÆKST (energi): Belysning af kønsperspektiv inden for energisektorens arbejdsliv og 

erhvervsbranche. 

Grænsehinderrådet: Alt statistik, der styrker fakta grundlaget samt eventuelle påpegninger 

af forskelle mellem, hvordan man rammes af grænsehindringer er der behov for. 

4.4. Ligestillingsindikatorer og baseline for Vision 2030 

Vores vision 2030 har som ambition, at Norden i 2030 skal være verdens mest bæredygtige 

og integrerede region. 45 udviklingsindikatorer, fastlagt af MR-SAM, viser, hvor langt 

Norden er fra at opnå visionen. Rambøll har fået i opgave at udvikle en baselinemåling for 

alle indikatorer, som udkommer i juni 2021. Denne baselinemåling vil udgøre en 

baselinerapport. 

Rapporten bygger overordnet set på visionens fokusområder og store dele af 

udviklingsindikatorerne i rapporten benytter sig af nordisk statistik som i forvejen er 

kønsopdelt. Baselinerapporten bygger også på de nordiske ligestillingsindikatorer, Nordic 

Gender Equality in Figures, der blev skabt af MR-JÄM i 2015, og som i dag er en fast del af 

Nordisk Ministerråds strategi for statistikformidling.  

Øvrige indikatorer som kan opdeles på køn vil blive analyseret i forbindelse med 

statusanalyser hvert andet år. Derudover kommer Nordic Gender Equality in Figures 2021 til at 

være linket i baselinerapporten.  

 

4.5. Implementering af NMRs policy for bæredygtig udvikling, ligestilling og 

et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv (IMPOLICY) 

I juni 2020 vedtog de nordiske samarbejdsministre, MR-SAM, en fælles policy for integrering 

af bæredygtig udvikling, ligestilling og et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv. Policyen 

indeholder fælles principper og forudsætninger for at vi i det nordiske samarbejde skal nå 
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målet at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. Alle medarbejdere i 

sekretariatet, i institutioner og kontorer i det nordiske samarbejde skal arbejde ud fra 

policyen. 

Projektet IMPOLICY skal bidrage til en vellykket implementering af Nordisk Ministerråds 

Policy for integrering av bærekraftig utvikling, likestilling og et barneretts- og unge 

perspektiv i hele ministerrådets virksomhed.  

Projektet knytter sig også til FN’s Sustainable Development Goal (SDG) 5 om ligestilling 

(særligt 5.1 og 5.5), SDG 16 (særligt 16.7) samt SDG 17 (særligt 17.14, 17.16 og 17.17). 

5. Ligestillingsfokus i NMRs projekter og bidragsforvaltning 
Sektorernes arbejde med ligestillingsmål implementeres gennem projekter, 

støtteprogrammer og andre aktiviteter på forskellige måder. I følgende afsnit præsenteres 

det hvorledes sektorerne implementerer et ligestillingsperspektiv i projekter, 

projektprocesser og bidragsforvaltning. 

 

5.1. Størstedelen af sektorerne er involveret i projekter, der aktivt bidrager 

til ligestilling 

Sektorerne arbejder i væsentlig grad aktivt med integrering af ligestillingsperspektivet i sit 

daglige arbejde og på konkret niveau i forbindelse med projekter. I dette afsnit vil vi søge at 

danne et overblik over antallet af projekter og initiativer, der bidrager til ligestilling og 

efterfølgende give eksempler på, hvordan sektorerne betragter dette. 

På baggrund af sektorernes indspil kan det konkluderes, at disse mindst er involveret i og 

bidrager til 46 projekter, der bidrager til ligestilling. Flere sektorer giver udtryk for, at 

sektoren muligvis bidrager til flere end det angivne antal, men at en systematisk kortlægning 

af projekter, der bidrager til ligestilling er tids- og resursekrævende, hvorfor dette ikke har 

været muligt for flere at talfæste presist. Det bør noteres, at dette er det totale antal 

projekter og at antallet er varierende på tværs af sektorerne. Eksempler på, hvordan 

sektorernes projekter bidrag ses i følgende: 

MR-VÆKST (erhverv) har gennem Nordic Innovation igangsat projektet Nordic Female 

Entrepreneurship. Dette har til formål at dele viden, diskutere udfordringer og bidrage til 

udvikling af nordiske initiativer og netværk som vil fremme kvindeligt entreprenørskab og 

bidrage til finansiel inkludering og bedre tilgang til kapital for kvindelige grundlæggere. 

Inden for MR-VÆKST (energi) har projektet Nordisk Netværk for lighed og mangfoldighed i 

energisektoren (NEEN) til formål at skabe et netværk for erfaringsudveksling og samarbejde 

om at øge ligestilling i den nordiske energisektor. 

MR-VÆKST (regional) arbejder gennem NORDREGIO i samarbejde med Sverige og 

nordvest Rusland på projektet Empowering young women in industrial cities in Russian North. 

https://pub.norden.org/politiknord2020-717/
https://pub.norden.org/politiknord2020-717/
https://pub.norden.org/politiknord2020-717/
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Projektet søger gennem samarbejdet at arbejde med kreative udtryk for at styrke unge 

kvinder til at anvende egne resurser og styrke sin stilling i industrielle byer på Kola halvøen. 

MR-JUST lancerer i 2021 en håndbog mod seksuel chikane i domstolssektoren samt, vil 

sektoren i efteråret 2021 arrangere et seminarium om menneskehandel. Sidstnævnte vil 

både berøre et kønsperspektiv samt kvinders rettigheder. 

Inden for arbejdet med Børn og Unge deltar NORDBUK i en forskningsstatsning sammen 

med MR-JÄM, MR-K og MR-A om seksuel chikane i arbejdslivet i Norden i kølvandet på 

#MeToo. 

MR-U har iværksat projektet Gender in the Nordic Research and Innovation Area med 

NordForsk. Projektet hører under Nordic Centre for research on Gender Equality in Research 

and Innovation (NORDICORE).  

MR-A har sat fokus på COVID-19 pandemiens påvirkning på det nordiske arbejdsliv. Dette 

projekt vil fokusere på risikoen for at pandemien kan medføre øget ulighed mellem kønnene i 

arbejdslivet. Dette bindes op på en fireårig indsats om udsatte grupper i arbejdslivet, hvor 

også ligestillingsperspektivet vil stå stærkt. 

I projektet Nordic Intro II under samarbejdet for integration i Norden søger OsloMets 

forskere at undersøge flygtninges integration på arbejdsmarkedet. Der indsamles data vedr. 

både mænd og kvinders deltagelse i integrationsprogrammer. Dette fremme viden om hvilke 

tiltag, der virker fordelt på køn og skaber et grundlag for mere virksomme 

ligestillingspolitikker i Norden. 

Inden om arbejdet med Bæredygtig Udvikling har Nordregio arrangeret et webinarium om 

ligestilling i kommuner i Norden: Planning for Equal Rights: Integrating gender and youth 

perspectives in SDG work (SDG 5, SDG 10).  

MR-FJLS har igangsat handlingsplansprojektet Bæredygtige og sunde og raske 

fødevaresystemer. Projektet kommer til at have fokus på ligestilling i forbindelse med 

bæredygtige fødevaresystemer. 

MR-K I Nordisk Film & TV Fond er ligestilling mellem kønnene et kriterium for behandling af 

ansøgninger, og der opbevares statistik over kønsbalancen i alt Fonden er involveret i. 

 

5.2. Kønsfordeling blandt ansøgere og tilskudsmodtagere 

Sektorerne blev spurgt om i hvilket omfang respektive forvaltningsorganer rapporterer om 

kønsfordeling blandt ansøgere og tilskudsmodtagere.  

6 af 7 sektorer, der fandt spørgsmålet relevant, melder, at mindst et af deres 

forvaltningsorgan(er) rapporterer om kønsfordeling blandt ansøgere og tilskudsmodtagere. I 

følgende vil der redegøres for de forskellige måder hvorpå dette gøres. 

Flere institutioner og forvaltningsorganer med støtteprogrammer rapporterer gennem deres 

årsrapporter til respektive embedskomitéer kønsfordelingen blandt ansøgere og 
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tilskudsmodtagere. Dette gøres således for Nordisk Kulturkontakt for Norden 0-30 

programmet til NORDBUK, programmet Nordjobb, der rapporterer til EK-A, Nordic Forest 

Research rapporterer om kønsfordeling og udvikling samt The Nordic Joint Committee for 

Agricultural and Food Research (NKJ) rapporterer til MR-FJLS og Kultur- og 

kunstprogrammet samt Nordisk-Baltisk mobilitetsprogram for kultur rapporterer 

vedrørende kønsfordeling til EK-K. Inden for Nopef, der rapporterer til EK-N rapporteres der 

også om bidragsmodtageres bestyrelsers kønsfordeling samt samarbejdsprojekters 

kønsfordeling. Afslutningsvist rapporterer Nordplus Højere, Voksen og Junior under 

Nordforsk om kønsfordeling blandt deltagere i bevilgede mobilitetsprojekter til EK-U. 

 

5.3. Ligestilling er en gennemgående del af evalueringen af ansøgninger om 

tilskud 

I forlængelse af ovenstående afsnit vil det nu belyses i hvilket omfang ligestilling er 

inkluderet i evaluering af ansøgninger om tilskud blandt sektorerne i Nordisk Ministerråd.  

MR-VÆKST, Nordic Innovation 

Ansøgninger og rapporter skal beskrive, hvordan projektets aktiviteter og resultater 

integrerer bæredygtighed, ligestilling og et børne- og ungdomsperspektiv samt give 

eksempler på resultater. Hvis programmet/projektet ikke inkluderer en eller flere af disse 

aspekter skal det forklares, hvorfor det ikke er relevant. 

MR-VÆKST, Nordisk Energiforskning (NEF) 

I de fleste af NEF’s forskningsprogrammer skal ansøgere beskrive og rapportere på køns 

balanse. I forskningsbelysninger, hvor man anser at det giver mening skal ansøgere også 

beskrive køns perspektiver. I de fleste belysninger er dette (endnu) ikke et af de direkte 

vurderingskriterier, men det har det været i enkelte af disse.  

NORDBUK, Norden 0-30 

Ligestilling er en del af prioriteringen i håndbogen for programmet. Ligestilling og 

bæredygtig udvikling er fremhævede aspekter, idet det er en fordel at projektet/netværket 

arbejder for at øge ligestilling mellem kønnene og/eller bæredygtig udvikling eller 

opfyldelsen af FN’s globale bæredygtighedsmål i Norden. 

MR-U, NordForsk 

NordForsk fremmer ligestillingen ved at lægge vægt på nytten af kønsbalance og integrering 

af kønsperspektiver i forskningen. Ved uddeling af forskningsmidler opfordres der til at være 

kønsbalance i forskergrupperne og ansøgere bedes begrunde, hvorfor der eventuelt ikke er 

balance i gruppen samt give en plan for, hvordan de vil arbejde for at opnå bedre balance. 

Videre opfordres ansøgere til at integrere et kønsperspektiv i forskningen, hvor det er 

relevant, hvilket vurderes som en del af den samlede videnskabelige kvalitet. 

MR-A, Nordjobb 
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For Nordjobb rapporteres der på kønsfordeling for deltagere per nordisk land og totalt. Alle 

projektansøgere skal forholde sig til ligestilling i forbindelse med ansøgningsskemaet. 

Samarbejdet om integration i Norden 

I ansøgning om tilskud fremhæver ansøgere hvorledes ligestilling enten er et konkret 

fokusområde, eller en integreret del af hele projektet. I evaluering af ansøgningerne er det i 

mindre grad et spørgsmål om ansøger adresserer ligestilling, men i højere grad hvordan. 

MR-FJLS, SNS og NKJ 

Når SNS og NKJ uddeler midler, stilles der krav om ligestilling: “Networks are co-financed 

and should have a plan for integrating and involving participants in regard to equality”. 

Ligestilling indgår som afgørende element i evaluering af ansøgninger og ansøgninger, der 

ikke opfylder krav om kønsbalance kan ikke få projektstøtte. 

Internationalt Samarbejde 

I ansøgningsprogrammerne for nordisk-russisk samarbejde er ligestillingsspøgsmålet et 

prioriteret og kvalificerende kriterium i forbindelse med beslutninger om tildeling af støtte. 

Dette gælder også for NGO-programmet for Østersøregionen. Det betyder, at 

forvaltningsorganerne ligeledes afrapporterer på ligestilling ved afslutningen af det 

pågældende projekt i slutrapporten.  

NMR Arktiske samarbejdes program, Nordisk partnerskab for Arktis og samarbejdet med 

Naboer i vest, dvs. USA/Canada/UK/Irland, også har ligestilling som en prioritet i respektive 

program og retningslinjer. 

6. Afsluttende bemærkninger  
På baggrund af denne redegørelse ses et overordnet positivt billede af ministerrådets 

arbejde med og integrering af ligestillingsperspektivet. Samlet set kan det konkluderes at 1) 

ligestillingsperspektivet er integreret i flere centrale styredokumenter i virksomheden, 2) at 

størstedelen af sektorerne enten har eller arbejder på at formulere målsætninger for arbejdet 

med ligestilling, 3) at sektorerne anvender sektorspecifikke statistikker til at belyse 

(u)ligestillingen inden for sit felt, men at der fortsat er brug for yderligere analyser.4) Der  

tegnes et tydeligt billede af, at flere projekter, programmer og institutioner inddrager 

ligestilling som fokusområde. Det er tydeligt, at ligestilling er prioriteret i visse processer i 

det nordisk samarbejde. Overordnet set er Nordisk Ministerråd kommet langt i arbejdet med 

ligestillingsintegrering, men er ikke i mål med en fyldestgørende integrering af 

ligestillingsperspektivet i organisationen. Det kommende arbejde med implementeringen af 

policyen for integrering af bæredygtig udvikling, ligestilling og et børne- og 

ungdomsperspektiv er et centralt redskab for, at understøtte en positiv udvikling. Et 

element, der er centralt for sektorernes videre arbejde med ligestillingsintegrering er 

formuleringen af prioriterede sektorspecifikke målsætninger vedrørende ligestilling. 

Ligeledes bør det påpeges, at kønsfordelingen i embedskomitéerne, trods fremgang, fortsat 

ikke opfylder ministerrådets målsætning om jævn kønsbalance. Et gennemgående 
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prioriteret vidensområde har været COVID-19 pandemien. Forskningssatser på dette emne 

har, meget positivt, på tværs af sektorer inddraget et kønsperspektiv, der giver mulighed for 

at belyser forskelle mellem kønnenes påvirkning af pandemien. 
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Bilag 1: Eksempler på projekter, der fremmer ligestilling i 

Norden 

• Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug har udgivet 
rapporten ”Redifining digital bioeconomy: Reviewing how the digital 
transformation affects gender inequalities in the Nordic bioeconomy”. 
Rapporten søger at belyser, hvordan bioøkonomiens øgede digitalisering 
påvirker ligestillingen i Norden samt, hvilke redskaber og metoder, der kan 
anvendes og inddrages for at øge fokus på ligestilling inden om erhvervet 
og erhvervsgruppen. Rapporten er udviklet af Nordic Forestry Research 
(SNS) og Nordic Agri Research (NKJ) under projektet Bioequality. Projektet 
er finansieret af Nordisk Institut for Kundskab og Køn (NIKK), Nordic Forest 
Research (SNS) og Nordic Agri Research (NKJ). 

 

Fiskeri, Havbrug, 
Jordbrug, 
Levnedsmidler og 
Skovbrug  

• Norden projekt fond (Nopef) har støttet et projekt, der har fokus på 
solbaseret vandrensning. Projektet er tilgået generelt fra et kønsperspektiv; 
på tværs af lavindkomstlande har kvinder og piger det primære ansvar for 
at håndtere vand, sanitet og sundhed. Udrulningen af projektet fokuserer 
på at arbejde med kvinder adressere disse tematikker. På lokal plan 
fokuseres der på involvering af kvinder i designprocesser, implementering 
og ledelse af projekter. 

 

Erhverv  

• Energisektoren står bag projektet Nordisk netværk for lighed og 
mangfoldighed i energisektoren (NEEN). NEEN er et netværk for 
erfaringsudveksling og samarbejde for at øge ligestillingen i den nordiske 
energisektor. Netværket har til formål at promovere kønsdiversitet og 
empowerment af kvinder gennem styrkelsen af en samlet nordisk stemme 
til fordel for en inkluderende bæredygtig energiomstilling. 

 

Energi  

• Projektet ”Share the Care” har til formål at formidle og øge viden, der 
promovere en mindre køns segregeret sundhedssektor, en meget 
kvindedomineret erhvervssektor. Studiet vil fokusere på den 
uddannelsesmæssige vej for mandlige professionelle. Projektet søger at 
øge mængden af mænd, der indskriver sig og succesfuldt uddanner sig 
inden for sygeplejefaget. Konkrete tiltag implementeres på 
samarbejdsuniversiteterne: University of Akureyri på Island, Østfold 
University College i Norge og LAB University of Applied Sciences i Finland. 

 

Regional  

• NORDBUK er en af tre komitéer, der har hovedansvar for implementering 
af de tre tværgående perspektiver i Vision 2030, ligestilling, bæredygtig 
udvikling og et børnerettigheds- og 

ungdomsperspektiv. Som understøttelse til implementeringen vedtog NO
RDBUK i 2021, at 
delvist finansiere implementeringen af ministerrådets ”Policy för 
integrering av hållbar utveckling jämställdhet och ett barn-rätts- och 

Nordisk Børne- og 
Ungdomskomité  
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ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådet” vedtaget af MR-
SAM.  Denne støtte er et resultat af en identificering af behov for 
overordnede systematiske og tydelige retningslinjer for implementeringen 
af policyen til støtte for Vores Vision 2030. Dette bidrager til at sikre en 
bæredygtig integrering af policyen internt i NMRS. 

 
• Projektet ”Beyond the Gender Paradox: Women’s careers in technology-

driven research and innovation in and outside of academia” (NORDWIT) 
befinder sig under initiative Gender in the Nordic Research and Innovation 
Area. Initiativet søger at udpege baggrunden for, hvorfor research og 
innovation er områder, der ikke har fulgt den øvrige samfundstrend I 
forbindelse med øget ligestilling. Projektet søger derfor at identificere 
måder, hvorpå dette kan afhjælpes. 

 

Forskning og 
Uddannelse  

• Bæredygtighed og ligestilling i fremtidens højteknologiske arbejdsliv søger 
at belyse viden om hvordan de nordiske lande tilstræber en bedre 
kønsbalance i uddannelse og i erhverv inden for Science-, Technology-, 
Engineering- og Mathematics-industrier. Ydermere søger projektet også at 
undersøge, hvordan der kan forventes bedre bæredytighed og ligestilling 
på fremtidens arbejdsmarked. 

 

Arbejdsliv  

• Projektet ”Flere veje til uddannelse inden for pleje og omsorgssektoren” 
bidrager til ligestilling i Norden ved at fokusere på at uddanne personer 
med flygtninge- indvandrerbaggrund indenfor pleje- og omsorgsområdet. 
Ved at sikre bedre og nemmere adgang til erhvervsuddannelse inden for 
pleje- og omsorgsområdet, vil projektet løfte målgruppen, herunder 
særligt kvinderne, fra ufaglærte til faglærte. Dette løft i uddannelse vil øge 
mulighederne for fast og varig tilknytning til arbejdsmarkedet og en fast 
indtægt og på denne måde også kvindernes økonomiske ligestilling og 
selvstændighed. Det er særligt gruppen af kvinder med ikke-vestlig 
baggrund, der er i fare for langtidsledighed og 
arbejdsmarkedsmarginalisering, og projektet vil sikre målgruppen en 
bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og således en mere stabil personlig 
økonomi. 

 

Integration 

• Projektet ”Bæredygtige Livsstile i Norden” skal bidrage til at hindre en 
genetablering af traditionelle kønsstereotyper, som en del af vejen til en 
mere bæredygtig livsstil for alle indbyggere i Norden. Ligestilling og 
mangfoldighed skal være centralt i alle projekter i alle faser. Det bliver 
rapporteret om disse perspektiver i årlige rapporter for både projekter og 
hele programmet. Programkoordinatoren har ansvar for at sikre, at alle 
projektansvarlige inkluderer dette i arbejdet. 

 

Bæredygtig 
Udvikling  

• Nordic Bridges vil sikre paritet i hele projektet fra dets start til afslutning. 
Deltagere såvel som involverede mentorer og specialister vil repræsentere 

Kultur  
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et ligestillingsperspektiv. For at opnå dette vil projektmedarbejdere sikre, 
at kønsneutralt sprog bruges under hele programmet, at paritet er 
fremhævet gennem udvælgelsesprocessen for både deltagere, 
workshopledere og mentorer, og at der gives retfærdig repræsentation i 
præsentationen af skabte værker. 
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Bilag 2: Danmarks ordførerskab i MR-JÄM i 2020 
Nordisk Ministerråds vision for 2030, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og 

integrerede region, har været udgangspunktet for Danmarks, Grønlands og Færøernes 

fælles formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020. Et vigtigt resultat for formandskabet 

er handlingsplanen 2021-2024, som skal omsætte visionen til handling. Samtidig er der 

sket en betydelige ændring i budgettet, der er omlagt med fokus på de tre strategiske 

prioriteter om et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Allerede i 

2020 er der blevet arbejdet med konkrete initiativer inden for de tre strategiske prioriteter 

i visionen. I det følgende fremhæves centrale resultater, som er opnået under 

ordførerskabet inde for ligestillingsområdet. Det danske ordførerskab har i 2020 haft 

fokus på at bekæmpe vold og krænkelser i hjemmet og online og på at inddrage mænd i 

ligestillingsarbejdet og i forældreskabet. 

Unge og fremtidens ligestilling 

Formandskabet har med afsæt i 25-året for Beijing-handlingsplanen involveret nordiske 

unge i en debat om fremtidens ligestilling gennem instagram kampagnen 

#GenerationEqualityNordic og med den planlagte nordiske konference Nordic Youth 

Summit on Gender Equality, som desværre måtte aflyses pga. COVID-19. I stedet 

inviteredes unge ligestillingsaktivister til at deltage i ligestillingsministrenes møde d. 5. 

november 2020 for at diskutere fremtidens ligestillingspolitik. 

#GenerationEqualityNordic 

Den planlagte virtuelle kampagne #GenerationEqualityNordic kørte for en kortere 

periode. Kampagnen arrangeredes i forbindelse med jubilæet for Pekingplatformen og var 

rettet mod unge i Norden. Kampagnen havde til formål at synliggøre unges engagement 

og formidle deres vigtige synspunkter på de fortsat store globale udfordringer. Den 

udformedes som et nordisk bidrag til UN Womens internationale satsning Generation 

Equality. Inden for kampagnen tog Nordisk Institut for Kundskab og Køn (NIKK) flere 

digitale platforme i brug: en webside, en Instagram konto og en Facebook konto.  

Undersøgelse af ’the manosphere’ 

Formandskabet har gennemført en undersøgelse af internetfora, der går under 

betegnelsen ’the manosphere’, hvor særligt unge mænd samles i modstand mod 

ligestilling og vold mod kvinder og minoriteter. Undersøgelsen blev offentliggjort ved en 

virtuel lancering d. 25. november 2020, og der planlægges en større international 

konference i 2021 om emnet. 

The State of Nordic Fathers 

Den 5. februar 2020 blev der afholdt et seminar i Torshavn på Færøerne om fædres 

muligheder for at tage forældreorlov i de nordiske lande. Seminaret var velbesøgt og tog 

udgangspunkt i rapporten ”State of Nordic Fathers”. Inden for det nordisk-baltiske 
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ligestillingssamarbejde, støttet MR-JÄM den lettiske regering i at afholde en 

Barbershopkonference om mænd og ligestilling d. 22. oktober 2020. MR-JÄM har også 

støttet den estiske regering i at afholde International Conference on Men and Equal 

Opportunities (ICMEO) den 3.-4. september 2020. Konferencen blev afholdt virtuelt med 

mange internationale deltagere. 

Tillæg af LGBTI-personers velvære og trivsel 

Nordisk Ministerråds første strategiske LGBTI-samarbejdsprogram nogensinde er 

vedtaget. Med samarbejdsprogrammet vil Nordisk Ministerråd arbejde for, at homo- og 

biseksuelle, trans- og interkønnedes rettigheder, trivsel og levevilkår forbedres i Norden. I 

2020 har aktiviteterne vedrørende LGBTI-personers lige rettigheder i Norden kørt som 

planlagt ved blandt andet at igangsætte indsamling og spredning af viden og indsatser til 

forbedring af LGBTI-børn og unges trivsel, samt processen med forankring af LGBTI-

området i MR-JÄM og udvikling av en tillægstekst til MR-JÄMs samarbejdsprogram. 

Projekt om LGBTI-børn og unges trivsel 

MR-JÄM besluttet at iværksætte et projekt om LGBTI-børn og -unges trivsel. Projektets 

formål er at indsamle og sprede viden og lovende indsatser til forbedring af trivslen i 

Norden. Projektet indeholder en videns oversigt og en kortlægning af indsatser i Norden. 

Nordisk Institut for Kundskab om Køn (NIKK) udarbejder denne blandt andet i dialog med 

nøgleaktører i regionen og er tilknyttet forskere med kompetence inden for området fra 

hele Norden. Publikationen offentliggøres i 2021. 

Nordisk Pride Turné 

I efteråret 2020 blev det gennemført en debatserie i samtlige lande i Norden under ledelse 

af Norden i Fokus. Debatterne samlede fagpersoner, samfundsaktører, organisationer og 

aktivister på LGBTI-området. Formålet med debatserien var at skabe netværk for videre 

samarbejde, i tillæg til at synliggøre hindringer og udfordringer knyttet til ligestilling og 

rettigheder for LGBTI-personer i Norden. Den viden og erfaring som debatserien giver os 

blev samlet i et think piece, der vil anvendes i det politiske samarbejde med formål til at 

styrke, værne og forbedre livet for LGBTI-personer i hele regionen. 
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Bilag 3: Udvalgte publikationer 2020 

Kortlægning og analyse af LGBTI-området i Norden: 
Videnskabsgrundlag for beslutninger om indretning og indsatser for det 
nordiske samarbejde.1 

 

Denne kortlægning belyser de nationale forhold i Norden vedrørende 
lovgivning og forvaltningsstruktur af LGBTI-området, temaer og 
indsatsområder som er i fokus på nationale niveau, samt 
inspirationsmodeller for det nordiske samarbejde. Første del redegør for 
hvilke love og policys, der findes i dag i de nordiske lande og de 
selvstyrende områder, og på hvilke områder der findes 
forbedringsmuligheder. I overensstemmelse med missionen er 
kortlægningen støttet af The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex Association (ILGA) Europes2 kort, Rainbow Europe, hvor 
landenes lovgivning og policys på LGBTI-området granskes. Den anden del 
af kortlægningen behandler landenes forvaltningsstruktur og nationale 
strategier på LGBTI-området, og bygger på grundlag fra landene samt 
kompletterende interviews med nøglepersoner. Kortlægningens 
afsluttende del giver eksempler på andre eksisterende samarbejder på 
LGBTI-området på nordisk og internationalt niveu, mulige inspirationkilder 
til det nordiske samarbejde. 

Comparing gender and media equality across the globe3 

 

Manglen på kvinders stemmer, status og anerkendelse I nyhedsmedier ere 
n udfordring for bade menneskerettigheder og en bæredygtig fremtid. 
Comparing Gender and Media Equality across the Globe adresserer 
langvarige spørgsmål i studiet af ligestilling i medieindhold og 
medieorganisationer på tværs af lande og over tid. Ud fra data fra Global 
Media Monitoring Project (GMMP), European Institute for Gender Equality 
(EIGE), and the International Women’s Media Foundation (IWMF), tilbyder 
denne bog nye indsigter i kvaltieter, årsager, og konsekvenser for 
ligestilling i og gennem nyhedsmedier. 

Seksuel chikane på jobbet: En nordisk forskningsoversigt4 

 

Seksuel chikane er et stort samfundsproblem i arbejdslivet i Norden. Det 
har me-too opråbet under efteråret 2017 ikke mindst vist. Denne 
forskningsoversigt er udarbejdet på vegne af Nordisk Ministerråds arbejde 
med ligestilling. Formålet med oversigten er at redegøre for den aktuelle 
viden om seksuel chikane i arbejdslivet i Norden og at identificere 
videnskabsbehov, som grundlag til en nordisk forskningssatsning på 
området. Arbejdet bygger på en kortlægning af hvordan seksuel chikane 

                                                           
1 https://pub.norden.org/nord2020-050/ 

2 https://www.ilga-europe.org/rainboweurope 

3 https://www.norden.org/en/publication/comparing-gender-and-media-equality-across-globe 

4 https://www.norden.org/da/node/43908 

https://pub.norden.org/nord2020-050/
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope
https://www.norden.org/en/publication/comparing-gender-and-media-equality-across-globe
https://www.norden.org/da/node/43908
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har forskellige udtryk i menneskers arbejdsliv ud fra erhverv af forskellig 
karakter, i professionelle situationer, i kollegiale relationer og i møder med 
kunder, patienter og klienter. Forskningsoversigten bygger på en 
systematisk gennemgang af forskning og anden relevant litteratur fra de 
nordiske lande mellem år 2014-2019, 

Equality in Isolated Labour Markets: Equal opportunities for men and 
women in geographiclly isolated labour markets in Læse (DK), Suðuroy 
(FO), and Narsaq (GL)5 

 

Rapporten udpensler erfaringerne fra EQUIL projektet: Equality in Isolated 
Areas. Projektet fokuserer på personer, der lever og arbejder i geografisk 
relativt isolerede områder i den nordiske region, og undersøger hvordan de 
formår at leve og bibeholde bånd til lokalområdet, samt hvordan 
spørgsmål vedrørende ligestilling påvirker arbejds- og familielivet. 
Områderne der undersøges er Narsaq i Grønland, Suðuroy på Færøerne og 
Læsø i Danmark. Imens lokationerne er forskellige på flere væsentlige 
parametre, står disse steder over for en fælles udfordring i at vedligeholde 
demografisk bæredygtighed, da stederne er karakteriserede ved faldende 
populationstal og spcielt unge kvinder tenderer til at fraflytte. Rapporten 
pointerer seks lektioner lært fra dens analyser, hvilket inkluderer hvordan 
perceptioner af “the gode liv” ofte prioriteres højere end opfattelsen af 
karriere muligheder, når personer vælger hvor de slår sig ned.  

Nordisk Ministerråds policy for integrering af bæredygtig udvikling, 
ligestilling og et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv6 

 

Bæredygtig udvikling, ligestilling og et børnerettigheds- og 
ungdomsperspektiv er overordnede områder, der er vigtige for hele 
Nordisk Ministerråds arbejde. Ansvaret at tage hensyn til disse i Nordisk 
Ministerråds arbejde gælder alle som arbejder inden for eller på vegne af 
ministerrådet uanset politikområde. Gennem at styrke dette arbejde sikrer 
vi, at Nordisk Ministerråds arbedje er bæredygtigt, ligestillet, inkluderende, 
repræsentativt og tilgængeligt. 

 

The Nordic road towards Beijing+257 

 

I 2020 markerer verdenssamfundet den femogtyvende jubilæum for 
tilføjelsen af Beijing Deklarationen og Platform of Action – den mest 
visionære agenda for empowerment af kvinder og piger over alt. Imens de 
Forenede Nationer (FN) laver og konkluderer et global gennemsyn af 
Beijing Platform for Action, betegner denne rapport de fem nordiske 
landes Beijing+25 gennemgangsrapoorter. Rapporten gør status over 

                                                           
5 https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1462101/FULLTEXT01.pdf  

6 https://www.norden.org/sv/publication/nordiska-ministerradets-policy-integrering-av-hallbar-utveckling-jamstalldhet-och-ett 

7 https://www.norden.org/en/publication/nordic-road-towards-beijing25 

https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1462101/FULLTEXT01.pdf
https://www.norden.org/sv/publication/nordiska-ministerradets-policy-integrering-av-hallbar-utveckling-jamstalldhet-och-ett
https://www.norden.org/en/publication/nordic-road-towards-beijing25
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fremngangen, der har været indtil nu – den nordiske vej mod Beijing+25. 
Væsentligt er det, at rapporten peger mod fremtidige muligheder for 
Norden, hvor udsigter til ligestilling ligger: I unge personers ageren, 
intersektionelle tilgange og mindsets samt mænd og drenges engagement 
på vejen mod ligestilling. 
 
 
 
Samarbejde for ligestilling i arbejdslivet: Resultater fra fem projekter 
finansierede af Nordisk Ligestillingsfond8 

 

Denne samling præsenterer resultater fra de samarbejder, der er 
finansieret af Nordisk Ligestillingfonds for at bidrage til ligestilling i 
arbejdslivet. Samlingen har til formål at sprede viden og erfaringer fra 
projektet for, at de skal få en øget bæredygtighed, kommer flere til nytte 
og inspirerer andre til nordisk samarbejde. Samlingen er udarbejder af 
Nordisk Institut for Kundskab og Køn (NIKK). 
 

Levevilkår i Nordens landlige områder i et genuspespektiv9 

 

For at illustrere og synliggøre, hvordan kvinder og mænds levevilkår ser ud 
i de nordiske lande har Nordisk Institut for Kundskab og Køn (NIKK) 
sammen med Nordregio og Nordisk Ministerråds institution for 
regionalforskning bragt frem denne kortoversigt. Ud fra statistik på 
minnalt niveau viser kortene på demografisk sammensætning og tilgang til 
uddannelse, arbejde og omsorg i Norden. Projektets resultat 
præsenteredes i en film. 

 

Nordisk arbejdsplan for bæredygtig udvikling i perioden 2021-202410 

 

Nordisk Ministerråds tværgående arbejde med bæredygtig udvikling skal 
bidrage til Vores Vision 2030 og de tre strategiske prioriteringer, samtidig 
med at det bidrager til gennemførelsen af Agenda 20230 og de globale mål 
for bæredygtig udvikling. 
Nordisk Ministerråds arbejde med bæredygtig udvikling har til formål at 
bidrage til implementeringen af Vores Vision 2030s kerne om at blive 
“verdens mest bæredygtige og integrerede region” samt overordnede 
målsætninger af speciel prioritet for at løse de nordiske landes 
gennemgående bæredygtighedsudfordringer. I perioden 2021-2024 lægges 
der specielt fokus på områderne, bæredygtigt forbrug (dvs. Mål G4 og SDG 
12), socialt bæredygtig grøn omstilling (dvs. Mål S10 og SDG 10, 12, 13 & 

                                                           
8 https://nikk.no/wp-content/uploads/2020/10/Samarbeten-f%C3%B6r-j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-i-arbetslivet.pdf 

9 https://nikk.no/publikationer/livsvillkor-i-nordens-rurala-omraden-ur-ett-genusperspektiv/ 

10 https://www.norden.org/da/node/47741 

https://nikk.no/wp-content/uploads/2020/10/Samarbeten-f%C3%B6r-j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-i-arbetslivet.pdf
https://nikk.no/publikationer/livsvillkor-i-nordens-rurala-omraden-ur-ett-genusperspektiv/
https://www.norden.org/da/node/47741
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15), samt involvering af civilsamfundet og børn og unge (dvs. Mål S11 og 
SDG 16 & 17). 

Nordiske Indikatorer for Vores Vision 203011 

 

De nordiske indikatorer for Vores Vision 2030 er et vigtigt instrument for 
opfølgninge af udviklingen mod Vores Vision 2030, om at blive verdens 
mest bæredygtige og integrerede region. De nordiske indikatorer for Vores 
Vision 2030 har til formål at følge den overordnede udvikling mod visionen i 
den nordiske region. Indikatorerne svarer på spørgsmål vedrørende om 
Norden er verdens mest bæredygtige og integrerede region samt derunder, 
om vi har opnået et Grønt Norden, Konkurrencedygtigt Norden og et Socialt 
Bæredygtigt Norden. 

 
 

 

  

                                                           
11 https://www.norden.org/sv/publikation/nordiska-indikatorer-var-vision-2030 

https://www.norden.org/sv/publikation/nordiska-indikatorer-var-vision-2030
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Bilag 4: Kønsfordeling i det nordiske samarbejde 

 
Uændret kønsfordeling pr. stillingskategori i NMRS for medarbejdere på nordiske vilkår 

Nordisk Ministerråds sekretariat skal være en arbejdsplads, der tilbyder arbejdsforhold, 

der er velegnede til både kvinder og mænd, hvor begge køn har samme vilkår for at skabe 

karriere og balancere arbejde og privatliv. Ligestillingsplanen fastslår også, at alle 

niveauer af arbejde og aktivitetsniveau skal have en ensartet kønsfordeling på mindst 40-

60%, og at der er krav om årlige statistiske rapporter om kønsfordeling samt rapportering 

om eventuelle ændringer i samme i løbet af året. 

Af nedenstående statistikker fremgår Nordisk Ministerråd sekretariats og 

embedskomiteens kønsfordeling i 2020. Statistikerne for NRMS er hentet fra NMRS’s HR-

statistik og kønsfordelingen i embedskomitéen er hentet fra listerne som er publiceret på 

Norden.org. Statistikkerne vil gennemgås komparativt med sammenligning af 

resultaterne fra ligestillingsredegørelsen 2019. 

Der har tidligere år været statistikker til rådighed, som har vist kønsfordeling på lokale 

vilkår, nordiske vilkår og studenter. På grund af systemskifte har disse statistikker ikke 

været til rådighed for året 2020. 

Figur 1: Kønsfordeling fordelt på arbejdsgrupper i NMRS, for medarbejdere på nordiske vilkår 

2019 
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Figur 2: Kønsfordeling fordelt på arbejdsgrupper i NMRS, for medarbejdere på nordiske vilkår 

2020 

 

* Under betegnelsen lederstillinger indgår Kontorchefer, Afdelingschefer og Generalsekretær. 

På ovenstående diagrammer afbilledes kønsfordelingen på NMRS fordelt på 

arbejdsgrupper for medarbejdere på nordiske vilkår for 2019 og 2020. Det markerede 

område mellem 40 og 60% datalinjerne indikerer Ligestillingsplanens målsætning om at 

have en ensartet kønsfordeling på mindst 40-60% i det nordiske samarbejde. Den 

overordnede udvikling viser en mere ligelig kønsfordel på NMRS i år 2020 sammenlignet 

med år 2019. I alle arbejdsgruppe består arbejdsgruppen af mindst 50% kvinder. To ud af 

fire arbejdsgrupper samt den totale medarbejderstab opfylder Ligestillingsplanens 

målsætning om, at alle niveauer af arbejde og aktivitetsniveau skal have en ensartet 

kønsfordeling på mindst 40-60%. For disse arbejdsgrupper er det respektive en 

kønsfordeling på 47/53 for seniorrådgivere og rådgivere, 50/50 for lederstillinger og for den 

totale gruppe af medarbejdere er det 42/58. For de to øvrige arbejdsgrupper, service og 

koordinatorer samt administration og afdelingskoordinatorer, ses der en positiv udvikling 

fra hhv. 20/80 og 0/100 i 2020 til 30/70 og 10/90 i 2020. Hertil bør det knyttes, at disse to 

arbejdsgrupper består af 10 og 9 medarbejdere og af denne grund tæller hver 

medarbejder en stor procentsats af disse grupper. 
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Kønsfordeling varierer forsat afhængigt af embedskomiteens emneområde 

Figur 3: Kønsfordeling i embedskomiteerne og NORDBUK i 2019

 
Figur 4: Kønsfordeling i embedskomiteerne og NORDBUK i 2020 
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Ovenstående diagram beskriver kønsfordelingen i på tværs af Nordisk Ministerråds 

embedskomiteer og NORDBUK. Kønsfordelingen i embedskomiteerne varierer meget på 

tværs af forskellige politikområder. Det markerede område mellem 40 og 60% 

datalinjerne indikerer Ligestillingsplanens målsætning om at have en ensartet 

kønsfordeling på mindst 40-60% i det nordiske samarbejde.  7 ud af 16 af 

embedskomiteerne er inden for 40-60% ligestillingsplanens målsætning om en jævn 

kønsfordeling i det nordiske samarbejde. Dette antal er det steget med én sektor 

sammenlignet med året 2019, dog er det ikke alle de samme komiteer, der opfylder reglen 

sammenlignet med forrige redegørelse i 2019. De 7 sektorer, der opfylder målsætningen 

er EK-LAG, EK-FJLS (Jordbrug og skovbrug), EK-FJLS (Fiskeri og havbrug), EK-FJLS 

(Levnedsmidler), EK-U, EK-A og EK-FINANS. Her er EK-FINANS, EK-FJLS (Levnedsmidler) 

og EK-A tre komitéer, der ikke opfyldte målsætningen i 2019, men for denne redegørelse 

opfylder reglen. Komiteerne EK-VÆKST (regional) og EK-K har for denne redegørelse en 

mere ujævn kønsfordeling end for redegørelsen 2019, hvormed de ikke længere opfylder 

målsætningen om jævn kønsfordeling inden for 40-60%. Overordnet set på tværs af 

embedskomiteerne ses der ingen ændring i sammenligning med forrige år, men som det 

fremgår ovenfor er dette kun en overordnet tendens, hvor de fleste af de enkelte komiteer 

har oplevet en eller anden form for udvikling. Den totale kønsfordeling i 

embedskomiteerne og NORDBUK er inden for målsætningen om jævn kønsfordeling i det 

nordiske samarbejde mellem 40-60%. 

 


