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Samantekt 
Norðurlandaráð hefur óskað eftir skýrslu um störf Norrænu ráðherranefndarinnar að 

jafnréttismálum og samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða í norrænu samstarfi. 

Í Skýrslu um jafnréttismál 2021 kemur fram að á fagsviðum Norrænu ráðherranefndarinnar er 

unnið með virkum hætti að samþættingu jafnréttissjónarmiða í nýjum samstarfsáætlunum, 

verkefnum og starfsemi. 

Þessi skýrsla er unnin á grundvelli þeirra svara sem fagsviðin veittu þegar kallað var eftir 

upplýsingum um starf þeirra á sviði jafnréttismála. Voru fagsviðin sérstaklega beðin að gera 

grein fyrir markmiðum sínum varðandi jafnrétti á viðkomandi sviði og því hvernig jafnrétti 

væri samþætt í verkefnum og verkefnaferlum, auk þess hvernig jafnrétti væri samþætt hjá 

stjórnsýslustofnunum og við styrkveitingar. Að auki voru fagsviðin spurð um kynjahlutfall í 

nefndum, ráðgjafarhópum og verkefnum, auk fjárúthlutunar.  

Á sumum fagsviðum hafa farið fram greiningar og rannsóknir með það að markmiði að varpa 

ljósi á kynjatengdan vanda sem tengist viðkomandi sviði sérstaklega. Auk þess hafa sum 

fagsvið þróað talnagögn og annað efni sem tengist viðkomandi fagsviði sérstaklega. Helsta 

jafnréttismarkmið fagsviðanna er að samþætta jafnréttissjónarmið í starfsemi fagsviðanna. 

Sum fagsvið hafa einnig sett sér mælanleg markmið. Fagsviðin nota fyrst og fremst 

styrkjaáætlanir sínar, undirstofnanir og aðrar samstarfsstofnanir til þess að innleiða jafnrétti í 



2 
 

starfsemi sína. Flest vinna fagsviðin með jafnrétti í verkefnum sínum og að einhverju leyti 

einnig í verkefnaferlum.  

Í fylgiskjali 1 er greint frá dæmum um verkefni sem efla jafnrétti innan fagsviðanna og sem 

komu til framkvæmdar á árinu 2020. Í fylgiskjali 2 er lýst þeim verkefnum og aðgerðum unnið 

hefur verið að á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar um jafnréttismál (MR-JÄM) undir 

formennsku Danmerkur árið 2020. Í fylgiskjali 3 er listi yfir valin rit um jafnréttismál sem 

komu út á árinu 2020. Í fylgiskjali 4 er tölfræðilegt yfirlit yfir kynjahlutföll í norrænu samstarfi 

2020. 

 

1. Inngangsorð 
Í meira en 40 ár hafa norrænu löndin unnið saman að auknu jafnrétti á öllum sviðum 

samfélagsins. Jafnrétti kynjanna er ein af ástæðunum fyrir velgengni norræna líkansins og 

einn af hornsteinum velferðarsamfélagsins í norrænu löndunum í dag. Jafnréttismál eru eitt 

þeirra sviða sem Norðurlöndin eiga hvað mest samstarf á.  

Samstarfi norrænu ríkjanna, Álandseyja, Færeyja og Grænlands á sviði jafnréttismála er 

ætlað að stuðla að auknu jafnrétti á Norðurlöndum með áþreifanlegum og skilvirkum hætti. 

Norðurlönd hafa náð langt í jafnréttisstarfinu með löggjöf og pólitískum ráðstöfunum. 

Jafnframt eigum við langt í land uns allar konur og karlar, stúlkur og drengir á svæðinu njóta 

sömu valda, áhrifa og möguleika á að hafa áhrif á og móta eigið líf og leggja sitt af mörkum til 

þróunar samfélagsins, sem er efni fimmta markmiðsins í alþjóðlegri sjálfbærniáætlun 

Sameinuðu þjóðanna. 

Til að ná jafnrétti í samfélaginu þarf virka jafnréttisstefnu sem bætir ekki aðeins kjör 

einstaklinga heldur knýr fram úrbætur fyrir samfélagið í heild. Í starfinu á að ganga út frá því 

að konur og karlar, stúlkur og drengir séu ekki einsleitir hópar. Þess í stað á að greina hinar 

ýmsu valdaformgerðir á borð við félags- og efnahagslegan bakgrunn, uppruna, fötlun, aldur, 

kynhneigð, kyngervi og kyntjáningu. Hvað aldurinn varðar er einnig mikilvægt að leggja 

áherslu á það að áskoranir á sviði jafnréttis eru breytilegar eftir æviskeiðum og geta horft 

öðruvísi við ungu fólki en þeim sem eldri eru. Til að skapa sjálfbæra framtíð skiptir sköpum að 

taka mið af hæfni og reynslu kvenna og karla, stúlkna og drengja og möguleika þeirra til 

áhrifa.  

Síðan síðasta skýrsla kom út hefur Norræna ráðherranefndin sett sér metnaðarfull markmið í 
Framtíðarsýn okkar 2030 um starfið að hinum þremur þverfaglegu sjónarhornum: sjálfbærri 
þróun, jafnrétti og sjónarmiðum réttinda barna og málefna ungmenna. Stefna Norrænu 
ráðherranefndarinnar um samþættingu sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og sjónarmiða réttinda 
barna og málefna ungmenna (hér eftir nefnt stefnan) tekur til allra sem vinna innan 
ráðherranefndarinnar eða undir henni. Í stefnunni kemur fram að sjálfbær þróun, jafnrétti og 
sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna eigi að vera gegnumgangandi í öllu starfi 
Norrænu ráðherranefndarinnar. Innleiðing þessara sjónarmiða er forsenda þess að ná 

https://www.norden.org/is/declaration/framtidarsyn-okkar-2030
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1474814/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1474814/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1474814/FULLTEXT01.pdf
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framtíðarsýninni um að Norðurlönd verði sjálfbærasta og samþættasta svæði heims árið 
2030. Í framkvæmdaáætluninni þar sem kveðið er á um  
starf Norrænu ráðherranefndarinnar að Framtíðarsýn okkar 2030 hafa markmið 9 og 12 
sérstaka áherslu á jafnrétti. Í markmiði 9 kemur fram að „[…] Norræna ráðherranefndin [eigi] 
að stuðla að góðri og öruggri heilbrigðisþjónustu og velferð án aðgreiningar og þar sem 
jöfnuður ríkir.“ Í framkvæmdaáætluninni segir einnig eftirfarandi: „Norræna ráðherranefndin 
á að samþætta og innleiða sjálfbæra þróun, jafnrétti og sjónarmið barna og ungmenna í allri 
starfsemi sinni“, auk þess að „[…] innleiða jafnrétti, jafnræði og jöfn tækifæri LGBTI-fólks á 
Norðurlöndum sem málaflokk í norrænu samstarfi.“ 

  
Með þessari skýrslu er ekki aðeins fylgt eftir samstarfsáætluninni í jafnréttismálum heldur 

einnig ofannefndum stýriskjölum, Framtíðarsýn okkar 2030, stefnunni um samþættingu og 

framkvæmdaáætluninni. Skýrslan byggir á svörum frá 16 fagsviðum og sviðum. 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir fagsviðin og sviðin voru bæði af megindlegum og 

eigindlegum toga. Með þessari nálgun er leitast við að veita betri yfirsýn og 

samanburðargrundvöll til að meta og gera grein fyrir stöðunni í starfi Norrænu 

ráðherranefndarinnar að jafnréttismálum.  

2. Samþætting jafnréttis sem stefna 
Sjálfbært norrænt samstarf þar sem jafnrétti ríkir krefst samþættingar jafnréttissjónarmiða á 

öllum fagsviðum Norrænu ráðherranefndarinnar. Í samstarfsáætlun MR-JÄM fyrir 2019–2024 

er rík áhersla lögð á að nýta færni og upplifun kvenna og karla, stúlkna og drengja og að 

tryggja möguleika þeirra til áhrifa. Almenna markmiðið felst í því að vinna með skilvirkum og 

markvissum hætti að því að takast á við áskoranir á fjórum áherslusviðum, en þau eru: vinna 

framtíðarinnar og hagvöxtur; velferð, heilbrigði og lífsgæði; völd og áhrif og jafnréttisstarf 

með áherslu á karla og karlmennsku. Samkvæmt ákvörðun sem tekin var af norrænu 

samstarfsráðherrunum (MR-SAM) bera öll fagsvið norræns samstarfs ábyrgð á að móta og ná 

markmiðum sem byggja á verkefnum hvers fagsviðs fyrir sig um jafnrétti milli kynja, og gefa 

skýrslu um vinnu sína. Fagsviðin skulu samþætta kynjasjónarmið í vinnu sinni og hafa þau 

sjónarmið sýnileg í ákvörðunum og verkefnum. Í framtíðarsýn Norrænu ráðherranefndarinnar 

fyrir 2030 er jafnrétti eitt hinna þriggja þverlægu sjónarmiða sem eiga að vera rauður þráður í 

öllu starfi Norrænu ráðherranefndarinnar. Það markmið samstarfsáætlunarinnar fram til 

2024 að Norræna ráðherranefndin skuli beita sér fyrir félagslega sjálfbærum Norðurlöndum 

og efla þau sem samfellt svæði án aðgreiningar og þar sem jafnrétti ríkir, er í samræmi við 

markmið framtíðarsýnarinnar. Jafnframt styður framkvæmdaáætlunin 2021–2024, 

„Norðurlönd sem sjálfbærasta og samþættasta svæði heims“, við framtíðarsýnina. 

Samkvæmt 9. markmiði framkvæmdaáætlunarinnar á Norræna ráðherranefndin að stuðla að 

stuðla að gæðum, jafnræði og öryggi í heilbrigðis- og velferðarþjónustu fyrir alla, samþætta 

og innleiða sjónarmið jafnréttis í allri starfsemi ráðherranefndarinnar og innleiða jafnrétti, 

jafnræði og jöfn tækifæri fyrir LGBTI-fólk á Norðurlöndum. Í 10. markmiðinu kemur fram að 

jafnrétti sé forsenda grænna umskipta í samfélagi án aðgreiningar, auk þess að 

https://pub.norden.org/politiknord2020-707/#45302
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ráðherranefndin skuli stuðla að framkvæmd verkefna sem sporni gegn mismunun og 

aðgreiningu kynjanna á vinnumarkaði. 

3. Samþætting jafnréttis í stýriskjölum og markmiðum 

fagsviðanna 

3.1. Flest fagsviðanna hafa samþætt jafnréttissjónarmið í stýriskjölum sínum 

Ef takast á að samþætta sjónarmið jafnréttis í allri starfseminni skiptir miklu að samþætta 

það í stýriskjölum fyrir starfsemi viðkomandi fagsviðs. Samþætting slíkra sjónarmiða í 

stýriskjölum stuðlar að aukinni áherslu á þau og hvetur til þess að sviðin taki afstöðu þvert á 

framkvæmd verkefna. Til að varpa frekara ljósi á þetta voru fagsviðin spurð hvort þau hefðu 

samþætt sjónarmið jafnréttis í stýriskjölum sínum og með hvaða hætti. Hér á eftir verður 

fyrst gefið megindlegt yfirlit yfir fjölda þeirra fagsviða sem hafa samþætt jafnréttissjónarmið 

í stýriskjölum og því næst verða veitt dæmi um slíka samþættingu þvert á fagsvið. 

 

Mynd 1: Hefur fagsviðið samþætt jafnréttissjónarmið í stýriskjölum sínum? 

16 af 17 fagsviðum svöruðu á þá leið að þau hefðu samþætt jafnréttissjónarmið í stýriskjölum 

sínum. Þessi niðurstaða er á heildina litið jákvæð, þar sem hún skapar grundvöll til að 

samþætta jafnréttissjónarmið sem rauðan þráð í almennri starfsemi fagsviðanna. Þó ber að 

geta þess að samþættingin er breytileg eftir fagsviðum. Það svið sem ekki hefur samþætt 

jafnréttissjónarmið í stýriskjölum sínum er Stjórnsýsluhindranaráðið. Til þessa hefur sviðið 

leitast við að hafa jafnt hlutfall kynja í ráðinu og hyggst samþætta jafnréttissjónarmið í nýju 

starfsumboði sínu fyrir 2022–2024. 

Fagsviðin voru spurð að því með hvaða hætti þau hefðu samþætt jafnréttissjónarmið í 

stýriskjölum sínum. Hér á eftir eru dæmi um það hvernig fagsviðin hafa samþætt 

jafnréttissjónarmið í einhverjum af stýriskjölum sínum: 

MR-DIGITAL: 
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Samkvæmt lið 3 um sjálfbæra þróun rafrænna samskipta án aðgreiningar í samfélögum okkar 

á MR-DIGITAL að: Stuðla að stafrænni þátttöku, valdeflingu og jafnrétti í samfélögum okkar 

með því að takast á við kynjabil, færnibil, aldursmisvægi og bjöguð gögn og með því að 

byggja upp stafrænt traust.  

MR-A 

Samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar í vinnumálum 2022-2024 

Í nýrri samstarfsáætlun vinnumálasviðs er jafnrétti á vinnumarkaði sérstaklega nefnt sem 

forsenda fyrir hinum stefnumarkandi áherslum áætlunarinnar, og jafnrétti er samþætt inn í 

markmið fagsviðsins á tímabilinu.  

MR-VÆKST (Atvinnulíf) 

Norræni verkefnaútflutningssjóðurinn (Nopef) 

Í „Nopef Standard Terms“ er vakin athygli á því að fyrirtæki sem sæki um hjá Nopef skuli “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 (Orkumál) 

Gender Policy of Nordic Energy Research (NEF) 

Eitt af markmiðum stefnunnar er að ”All committees, groups and panels appointed by NEF 

should include at least 40% of each gender”. Auk þess ríkir almennt samkomulag um að taka 

mið af jafnrétti við framkvæmd í allri starfsemi Norrænna orkurannsókna (NEF). 

 

MR-JUST 

Meginreglan um jafnrétti milli kvenna og karla, þar með talin baráttan gegn kynferðislegri 

áreitni, er rauður þráður innan löggjafarsamstarfsins. Í samstarfsáætluninni á löggjafarsviði 

2019–2022 segir svohljóðandi: „Norræna ráðherranefndin hefur ákveðið að samþætta 

jafnréttissjónarmið, tillit til réttinda barna og ungmenna og sjálfbærniviðmið allri starfsemi 

ráðherranefndarinnar …“ og „að hvort kyn eigi að minnsta kosti 40% fulltrúa í vinnuhópum og 

öðru slíku starfi eins og starfsreglur norrænu samstarfsráðherranna um jafnréttismál mæla 

fyrir um.“ 

MR-S 

Á sviði félags- og heilbrigðismála er stöðugt unnið að samþættingu kynjasjónarmiða og þau 

endurspegluð í þeirri starfsemi og verkefnum sem sviðið hrindir af stað og vinnur að, m.a. í 

tengslum við það að ná markmiðum Framtíðarsýnar okkar 2030. Í tengslum við þróun á nýju 

stefnumótandi stýriskjali fyrir sviðið á árinu 2021 verður einnig athugað hvernig hafa megi 
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jafnréttissjónarmið og áætlun félags- og heilbrigðismálasviðs fyrir jafnréttisstarfið enn frekar 

til hliðsjónar. 

Börn og ungmenni 

Handbók fyrir áætlunina NORÐURLÖND 0–30 

Jafnrétti er áhersluatriði í styrkjaáætluninni. Jafnframt telst það kostur að í verkefnum sé 

stefnt að því að efla jafnrétti kynjanna eða styðja við framfylgd heimsmarkmiða Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra þróun á Norðurlöndum.  

MR-U 

Norræn samstarfsáætlun um menntamál og rannsóknir 2019–2023 

  

Í samstarfsáætlun MR-U kemur eftirfarandi fram: „Í samstarfinu er lögð áhersla á jafnrétti og 

fjölbreytileika (svo sem kyn, aldur, uppruna og kynhneigð).“ 

 

Sjálfbær þróun 

Norræn starfsáætlun um sjálfbæra þróun á tímabilinu 2021–2024 

Jafnréttismál eru nefnd undir lið 1.2: Samþætting sjálfbærrar þróunar og Dagskrár 2030 í allri 

starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar með innleiðingu sameiginlegrar stefnu fyrir 

samþættingu hinna þriggja þverlægu sjónarmiða; sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og málefna 

barna og ungmenna. 

 

MR-MK 

Norræn samstarfsáætlun um umhverfis- og loftslagsmál 2019–2024 

Í samstarfsáætluninni segir að „í starfinu [skuli] litið til lengri tíma og um leið [skuli] taka mið 

af því sem þegar hefur verið gert í norrænu samstarfi. Sjónarmið barna og ungmenna og 

jafnrétti eru mikilvæg í norrænu umhverfis- og loftslagssamstarfi.“ 

 

MR-K  

Listir og menning – drifkraftur sjálfbærrar þróunar á Norðurlöndum Samstarfsáætlun í 

menningarmálum 2021-2024 

Í samstarfsáætluninni segir: „Jafnrétti er forsenda lifandi menningarlífs á Norðurlöndum og 

jafnrétti í menningarlífi getur greitt fyrir jafnrétti á öðrum sviðum samfélagsins.“ 
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3.2. Helmingur sviðanna hefur sett sér jafnréttismarkmið 

Ein leið til þess að skerpa enn frekar á áherslum í starfi á tilteknu sviði er að setja skýr 

markmið fyrir þá þróun sem stefna á að eða sem starfið er talið stuðla að. Þess vegna eru skýr 

markmið í tengslum við starf Norrænu ráðherranefndarinnar að jafnréttismálum álitin 

gagnleg til að efla jafnrétti í norrænu samstarfi. Hér á eftir fer eigindleg umfjöllun um það 

hvernig fagsviðin hafa sett sér jafnréttismarkmið og því næst dæmi um það hvernig 

markmiðin hafa verið útfærð í verki. 

9 af 16 fagsviðum svöruðu á þá leið að þau hefðu ekki sett sér jafnréttismarkmið. Þrátt fyrir 

þessa niðurstöðu ber að geta þess að mörg þeirra fagsviða sem ekki hafa sett sér 

jafnréttismarkmið vinna stöðugt að jafnrétti og samþættingu jafnréttis með öðrum hætti, þó 

að ekki sé hægt að tala um sérstök markmið í því samhengi. Að auki skortir mörg sviðanna 

fjármagn til að geta látið verða af slíkum verkefnum. Á heildina litið má slá því föstu að tæpur 

helmingur sviðanna hafi sett sér jafnréttismarkmið sem tengjast meðal annars kynjahlutfalli í 

skipulagi sviðsins eða (ó)jafnrétti á Norðurlöndum. Hér á eftir fara dæmi um þau 

jafnréttismarkmið sem sviðin hafa sett sér: 

MR-VÆKST (Atvinnulíf) 

Í viðmiðunarreglum Nopef kemur fram að við mat á umsóknum sé það talið til virðisauka ef 

verkefni stuðli með jákvæðum hætti að auknu jafnrétti á Norðurlöndum og í öðru landi þar 

sem verkefnið fer fram. 

MR-S 

Í erindisbréfi Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar kemur fram að í allri starfsemi 

miðstöðvarinnar skuli vinna kerfisbundið að samþættingu jafnréttis. Samþætta á 

jafnréttissjónarmið í öllum verkefnum sem snúa að málefnum fatlaðs fólks. Í starfi sem snýr 

að afmörkuðum þemum skal kynna og ræða þann mun á kynjunum sem skipt getur máli.  

Á árinu 2021 er þess vænst að félags- og heilbrigðismálasvið taki virkan þátt í því að setja af 

stað nýtt verkefni um lífskjör og lífsgæði eldra LGBTI-fólks á Norðurlöndum ásamt 

ráðherranefndinni um jafnréttismál. 

MR-FJLS 

Í Starfsáætlun Norrænna skógræktarrannsókna (SNS) 2021 kemur fram að í allri starfsemi 

sem styrkt sé af SNS, svo og í starfsemi stjórnar og skrifstofu, skuli kynjahlutfall vera 40/60%. 

MR-K 

Í erindisbréfi Norrænu stofnunarinnar á Grænlandi er eftirfarandi hlutamarkmið tilgreint: „Að 

allt fólk óháð kyni hafi sömu möguleika á að taka þátt í og hafa áhrif á norrænt 

menningarsamstarf/menningarlíf“ með eftirfarandi markmiðum um árangur: 1) Að við 

skipulag og framkvæmd starfsemi sé tekið mið af jafnrétti og jöfnum kynjahlutföllum. 2) Að 

tryggja að starfsfólk hafi þekkingu á jafnrétti, stöðluðum viðhorfum, gagnrýni á stöðluð 

viðhorf og aðgengi. 3) Að láta vinna og greina kynjaskipta tölfræði yfir þátttakendur í 

menningarstarfi, umsjónarfólk verkefna og þvíumlíkt. 
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4. Greiningar og þekkingarþörf 
Hér á eftir verður fjallað um það hvernig fagsviðin hafa rýnt í vandamál varðandi jafnrétti á 

viðkomandi sviði með hjálp greininga og rannsókna. Því næst er fjallað um þörf sviðanna fyrir 

tölfræði og þekkingu. Að lokum er fjallað um verkefni ráðherranefndarinnar, IMPOLICY, auk 

grunnskýrslunnar fyrir Framtíðarsýnina 2030.  

 

4.1. Fjallað er um vandamál sem tengjast tilteknum fagsviðum með hjálp 

greininga og rannsókna 

9 af 16 fagsviðum hafa látið vinna greiningar til að varpa ljósi á vandamál varðandi jafnrétti á 

viðkomandi sviði eða önnur jafnréttistengd málefni. Stór hluti fagsviðanna hefur því látið 

vinna greiningar sem varpa ljósi á jafnréttistengd málefni á viðkomandi sviði. Að auki stendur 

nú yfir vinna á minnst tveimur fagsviðum að því að framkvæma eða skipuleggja framkvæmd 

greininga sem varpa munu ljósi á jafnréttistengd málefni á viðkomandi sviði. Því má vænta 

þess að samþætting jafnréttis í þekkingarstarfi og greiningum á hinum ýmsu fagsviðum verði 

enn meiri á næsta tímabili. Dæmi um það hvernig fagsviðin hafa greint áskoranir varðandi 

jafnrétti á viðkomandi sviði eða önnur jafnréttistengd málefni fara hér á eftir: 

NORDICOM (MR-K) hefur á árinu 2020 látið vinna skýrsluna ”Comparing Gender and Media 

Equality Across the Globe”. Í skýrslunni er varpað ljósi á stöðu jafnréttis í fréttamiðlum og hún 

rannsökuð með fjölþjóðlegum samanburði (tölfræði). Að auki er rýnt í orsakir og afleiðingar. 

Ein af niðurstöðum skýrslunnar er að félagsmenningarlegar breytur leiki stærra hlutverk en 

aðrar breytur fyrir jafnrétti á fjölmiðlasviði. Sú niðurstaða er þýðingarmikil að hlutfall þeirra 

stjórnmálakvenna sem fjallað er um í fréttum skuli enn vera of lágt í öllum löndunum, miðað 

við raunverulegt hlutfall þeirra.  

MR-U, MR-A og MR-JÄM hafa, undir forystu MR-A, framkvæmt verkefnið Sjálfbærni og 

jafnrétti á hátæknivinnumarkaði framtíðar. Verkefnið hefur aflað þekkingar á því hvernig 

norrænu löndin leitast við að bæta kynjahlutfall í menntun og atvinnulífi innan STEM-greina 

(vísinda, tækni, verkfræði og stærðfræði), og hvernig búast megi við að þetta auki sjálfbærni 

og jafnrétti á vinnumarkaði framtíðarinnar. 

Innan MR-VÆKST hefur verið unnin samanburðarrannsókn á konum í frumkvöðlastörfum á 

Norðurlöndum og MR-FJLS hefur sömuleiðis unnið verkefni á sviði skógræktar þar sem 

leitast var við að varpa ljósi á stöðu jafnréttis á sviðinu.  

 

4.2. Fagsviðin nota talnagögn til þess að varpa ljósi á kynjatengdar 

tilhneigingar 

Ein mikilvæg birtingarmynd þess hvernig samþætting jafnréttis virkar í framkvæmd felst í því 

að varpa ljósi á kynjatengdar tilhneigingar á tilteknu sviði eða fagsviði. Tölfræði og umfjöllun 

af þessu tagi veitir töfræðilega yfirsýn yfir innra starf sviðsins og þar með grundvöll fyrir 



9 
 

frekari greiningar og starf í framtíðinni. Því spurðum við fagsviðin hvort einhver tölfræði væri 

fyrir hendi sem varpað gæti ljósi á (ó)jafnrétti milli karla og kvenna innan sviðsins. 

9 af 16 fagsviðum hafa svarað á þá leið að til sé tölfræði sem varpað geti ljósi á (ó)jafnrétti 

milli karla og kvenna innan sviðsins. Hins vegar sögðu 7 af 16 fagsviðum að engri slíkri 

tölfræði væri til að dreifa. Þau svið sem sögðu enga tölfræði liggja fyrir bættu því við að á 

næsta tímabili myndu þau kynna útgefna tölfræði varðandi stöðu jafnréttis á sviðinu. Þess er 

því vænst að jákvæð þróun verði að þessu leyti á komandi tímabili. Hér á eftir eru dæmi um 

tölfræði innan fagsviðanna: 

Hjá MR-DIGITAL er bent á að (ó)jafnrétti í tengslum við gervigreind og gögn sé einkum þekkt 

vandamál sem áhersla sé lögð á að leysa. Fjöldi rannsókna styður við þetta, sjá meðal annars 

skýrsluna The Deadly Data Gap. Gender & Data. Hjá MR-FJLS er til tölfræði á sviði skógræktar 

og einnig fyrir „Nordic Environmental Finance Cooperation“ (MR-VÆKST), þar sem meðal 

annars er fjallað um kynjahlutfall viðskiptavina. MR-VÆKST hefur ennfremur sent norrænum 

sveitarstjórnum fyrirspurnir í tengslum við frumkvöðlastarf út frá kynjasjónarmiði.  

Á sviðinu Börn og ungmenni er komin út skýrslan Child and youth indicators in figures, þar 

sem fjallað er um mun á stúlkum og drengjum hvað varðar félagslegar aðstæður, menntun, 

vinnumarkað og fleira.  

MR-U vísar í norrænan gagnagrunn um hagtölur þar sem kynjaskipting í norrænu löndunum 

er höfð með sem breyta hvað varðar tölur um ótímabær dauðsföll, frammistöðu í PISA, fjölda 

þeirra sem ljúka mennta- eða iðnskólanámi eða æðri menntun, skiptingu háskólanema eftir 

fögum, fjölda háskólanema erlendis sem þiggja námsstyrki frá heimalandinu og 

menntunarstig almennings í löndunum. 

Þegar kemur að verkefnum á sviði samstarfsins um aðlögunarmál flóttafólks og innflytjenda 

er áhersla lögð á jafnréttismál og þar má finna tölfræði sem sýnir meðal annars mun á körlum 

og konum hvað varðar atvinnuþátttöku og menntun, meðal annars í skýrslunni Integrering av 

innvandrere i Norge: Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper. (Aðlögun innflytjenda 

í Noregi: Hugtök, vísar og munur milli hópanna.) Gögnin sýna kynjamun þegar kemur að 

menntun, atvinnuþátttöku og umönnunarskyldu. Að auki benda gögnin til mismunar eftir 

upprunalandi, bæði hvað varðar heilsufar og þá mismunun sem fólk upplifir, skipt eftir 

kynjum. 

 

4.3. Sum fagsviðin segjast þurfa frekari talnagögn á tilteknum sviðum 

Með hliðsjón af framangreindu er vert að varpa ljósi á það hvort fagsviðin telja sig þurfa 

frekari talnagögn um eða þekkingu á jafnréttismálum á sínu starfssviði. Við höfum því spurt 

fagsviðin hvort að þau telji svo vera. Svörin voru á þessa leið: 

9 af 16 fagsviðum sögðust hafa sérstaka þörf fyrir talnagögn um eða þekkingu á 

jafnréttismálum á sínu starfssviði. Hér á eftir fara upplýsingar um þau talnagögn og þekkingu 

sem tiltekin svið sögðu að þau skorti: 
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MR-FJLS: Markvissar aðgerðir til að varpa ljósi á jafnréttissjónarmið á sviði landbúnaðar, 

fiskveiða og fiskeldis. 

MR-K: Í ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa á menningarsviði í kjölfar heimsfaraldurs 

COVID-19 er þörf fyrir upplýsingar um tekjur listafólks og þeirra sem starfa í menningargeira, 

auk þess hvort að þar megi greina mun milli karla og kvenna. 

Sjálfbær þróun: Þörf á ítarlegri talnagögnum varðandi sjálfbæra neyslu/lífsstíl á 

Norðurlöndum. 

Samstarfsáætlun um aðlögun flóttafólks og innflytjenda á Norðurlöndum: Þörf á ítarlegri 

samanburðarhæfum gögnum milli norrænu landanna yfir sérstakar þarfir og áskoranir 

stúlkna og drengja, kvenna og karla í tengslum við aðlögunarmál. 

MR-A: Sérstök þörf á eftirfylgni við þverfaglegt verkefni um áhrif heimsfaraldurs COVID-19 á 

vinnumarkaði norrænu landanna. 

MR-S: Þörf fyrir upplýsingar um nýtingu á heilbrigðisþjónustu og fyrirbyggjandi aðgerðum – 

einnig á stafrænu formi. Þar geta verið að verki einhver kynjasjónarmið er máli skipta, og á 

sviði félagsmála eru t.d. mikilvæg kynjasjónarmið fyrir hendi í starfinu um aukna 

samfélagsþátttöku. 

MR-VÆKST (Orkumál): Varpa þarf ljósi á kynjasjónarmið á sviði orkumála á vinnumarkaði 

og í atvinnulífinu. 

Stjórnsýsluhindranaráðið: Þörf er fyrir hvers kyns tölfræðigögn sem efla 

þekkingargrundvöllinn og varpa ljósi á það hvernig stjórnsýsluhindranir hafa mismunandi 

áhrif á mismunandi hópa. 

4.4. Jafnréttisvísar og grunnmæling fyrir Framtíðarsýn okkar 2030 

Framtíðarsýn okkar 2030 hefur það höfuðmarkmið að árið 2030 skuli Norðurlönd verða orðin 

að sjálfbærasta og best samþætta svæði heims. 45 þróunarvísar, útbúnir af MR-SAM, sýna 

það hve langt Norðurlönd eiga í land með að ná markmiðum framtíðarsýnarinnar. Rambøll 

hefur verið falið að þróa grunnmælingu fyrir alla vísana, sem kemur út í júní 2021. Þessi 

grunnmæling leggur grundvöll að grunnskýrslu. 

Skýrslan byggir í grófum dráttum á áherslusviðum framtíðarsýnarinnar og stór hluti 

þróunarvísanna í skýrslunni styðst við norræna tölfræði sem þegar er skipt eftir kyni. 

Grunnskýrslan byggir einnig á norrænu jafnréttisvísunum Nordic Gender Equality in Figures, 

sem voru þróaðir af MR-JÄM árið 2015 og eiga enn í dag fastan sess í stefnu Norrænu 

ráðherranefndarinnar um miðlun tölfræði.  

Aðrir vísar sem hægt er að skipta eftir kyni verða greindir í tengslum við stöðumat sem fram 

fer annað hvert ár. Að auki mun grunnskýrslan innihalda tengil sem vísar á Nordic Gender 

Equality in Figures 2021.  
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4.5. Innleiðing á stefnu skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar um 

sjálfbæra þróun, jafnrétti og sjónarmið réttinda barna og málefna 

ungmenna (IMPOLICY) 

Í júní 2020 samþykktu norrænu samstarfsráðherrarnir, MR-SAM, sameiginlega stefnu um 

aðlögun sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna. 

Stefnan inniheldur sameiginlegar meginreglur og forsendur fyrir því að við í hinu norræna 

samstarfi getum náð því markmiði að verða sjálfbærasta og samþættasta svæði heims. Allt 

starfsfólk á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar og á öðrum stofnunum og skrifstofum í 

norrænu samstarfi á að vinna á grundvelli stefnunnar. 

Verkefnið IMPOLICY á að stuðla að vel heppnaðri innleiðingu Stefnu Norrænu 

ráðherranefndarinnar um aðlögun sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og sjónarmiða réttinda 

barna og málefna ungmenna í allri starfsemi ráðherranefndarinnar.  

Verkefnið hefur einnig tengingu við fimmta heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um 

sjálfbæra þróun, sem snýst um jafnrétti (einkum hlutamarkmið 5.1 og 5.5), 16. markmiðið 

(einkum hlutamarkmið 16.7) og 17. markmiðið (einkum hlutamarkmið 17.14, 17.16 og 17.17). 

5. Áhersla á jafnrétti í verkefnum og stjórnun styrkveitinga hjá 

Norrænu ráðherranefndinni 
Vinna fagsviðanna að jafnréttismarkmiðum er innleidd gegnum verkefni, styrkjaáætlanir og 

aðra starfsemi með ýmsum hætti. Í kaflanum sem hér fer á eftir er kynnt hvernig fagsviðin 

innleiða jafnréttissjónarmið í verkefni sín, verkefnaferla og stjórnun styrkveitinga. 

 

5.1. Meirihluti fagsviðanna kemur að verkefnum sem stuðla að auknu 

jafnrétti með virkum hætti 

Mörg fagsviðanna vinna ötullega að innleiðingu jafnréttissjónarmiða í daglegu starfi sínu og í 

tengslum við einstök verkefni. Í þessum kafla viljum við leitast við að veita yfirsýn yfir þann 

fjölda verkefna sem stuðla að auknu jafnrétti og því næst gefa dæmi um sýn fagsviðanna á 

þetta. 

Með hliðsjón af framlagi fagsviðanna má slá því föstu að þau komi að minnst 46 verkefnum 

sem stuðla að auknu jafnrétti. Mörg fagsviðanna nefna að viðkomandi svið leggi hugsanlega 

meira af mörkum en fram komi í svari þess, en að kerfisbundin kortlagning yfir verkefni sem 

stuðli að auknu jafnrétti útheimti tíma og fjármagn og því hafi ekki verið unnt að staðfesta 

hærri tölu en þá sem nefnd er. Þess ber að geta að heildarfjöldi verkefna er mismikill eftir 

fagsviðum. Dæmi um það hvernig verkefni fagsviðanna stuðla að jafnrétti fara hér á eftir: 

MR-Vækst (Atvinnulíf) hefur ýtt úr vör verkefninu Nordic Female Entrepreneurship á vegum 

Norrænu nýsköpunarmiðstöðvarinnar. Markmiðið með verkefninu er að miðla þekkingu, 

ræða áskorarnir og stuðla að þróun norrænna verkefna og samstarfsneta sem geta eflt 

https://pub.norden.org/politiknord2020-717/
https://pub.norden.org/politiknord2020-717/
https://pub.norden.org/politiknord2020-717/
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frumkvöðlastarf kvenna og aukið aðgengi þeirra kvenna, sem hyggjast stofna fyrirtæki, að 

fjármagni án aðgreiningar. 

Verkefnið Norrænt tengslanet um jöfnuð og fjölbreytileika á orkumálasviði (NEEN) á vegum 

MR-VÆKST (orkumál) hefur það markmið að skapa tengslanet fyrir reynslumiðlun og koma 

á samstarfi um að auka jafnrétti á sviði orkumála á Norðurlöndum. 

MR-Vækst (byggðamál) vinnur gegnum NORDREGIO, rannsóknastofnun á sviði byggða- og 

skipulagsmála, í samstarfi við Svíþjóð og Norðvestur-Rússland að verkefninu Empowering 

young women in industrial cities in Russian North. Með verkefninu er leitast við að eiga 

skapandi samstarf um að efla ungar konur til að nýta úrræði sín og styrkja stöðu sína í 

iðnaðarborgum á Kólaskaganum. 

MR-JUST kynnir handbók á árinu 2021 um leiðir til að sporna gegn kynferðislegri áreitni á 

löggjafarsviði og hyggst standa fyrir málþingi um mansal haustið 2021. Á málþinginu verður 

bæði fjallað um kynjasjónarmið og kvenréttindi. 

Á vettvangi starfsins að Málefnum barna og ungmenna tekur Norræna barna- og 

ungmennganefndin (NORDBUK), ásamt MR-JÄM, MR-K og MR-A þátt í rannsóknarverkefni 

um kynferðislega áreitni á vinnumarkaði Norðurlanda í kjölfar #MeToo. 

MR-U hefur ýtt úr vör verkefninu Gender in the Nordic Research and Innovation Area ásamt 

Norræna rannsóknaráðinu (NordForsk). Verkefnið heyrir undir Nordic Centre for research on 

Gender Equality in Research and Innovation (NORDICORE).  

MR-A hefur lagt áherslu á áhrif heimsfaraldurs COVID-19 á vinnumarkaði Norðurlanda. Í 

þessu verkefni verður sérstök áhersla lögð á hættuna á því að heimsfaraldurinn auki á ójöfnuð 

milli kynja á vinnumarkaði. Um er að ræða verkefni til fjögurra ára um viðkvæma hópa á 

vinnumarkaði og verða jafnréttissjónarmið höfð sérstaklega til hliðsjónar. 

Í verkefninu Nordic Intro II, sem fellur undir samstarf um aðlögunarmál á Norðurlöndum, 

leitast rannsakendur á vegum OsloMet við að kanna aðlögun flóttafólks á vinnumarkaði. 

Safnað verður gögnum um þátttöku karla og kvenna í aðlögunarverkefnum. Verkefninu er 

ætlað að afla frekari þekkingar á aðgerðum sem hafa mismunandi áhrif á kynin og leggja 

grunn að virkari jafnréttisstefnum á Norðurlöndum. 

Á vettvangi starfsins að Sjálfbærri þróun hefur Norræna rannsóknastofnunin í skipulags- og 

byggðamálum (Nordregio) skipulagt vefþing um jafnrétti í norrænum sveitarfélögum: 

Planning for Equal Rights: Integrating gender and youth perspectives in SDG work (SDG 5, 

SDG 10).  

MR-FJLS hefur ýtt úr vör framkvæmdaáætlunarverkefninu Sjálfbær, heilbrigð og hraust 

matvælakerfi. Verkefnið mun leggja áherslu á jafnrétti í tengslum við sjálfbær matvælakerfi. 

MR-K Hjá Norræna kvikmynda- og sjónvarpssjóðnum er jafnrétti kynjanna eitt af þeim 

viðmiðum sem skoðuð eru við meðferð umsókna, og talnagögn eru varðveitt yfir 
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kynjahlutföll í allri starfsemi sem sjóðurinn kemur að. 

 

5.2. Kynjahlutfall umsækjenda og styrkhafa 

Fagsviðin voru spurð að því í hvaða mæli stjórnsýslustofnanir þeirra gerðu grein fyrir 

kynjahlutfalli umsækjenda og styrkhafa.  

Sex af þeim sjö sviðum sem töldu spurninguna skipta máli sögðu að minnst ein af 

stjórnsýslustofnunum þeirra gerði grein fyrir  kynjahlutfalli umsækjenda og styrkhafa. Hér á 

eftir verður fjallað um þær aðferðir sem þar er beitt. 

Margar stofnanir og stjórnsýslustofnanir með styrkjaáætlanir gera viðeigandi 

embættismannanefndum grein fyrir kynjahlutfalli umsækjenda og styrkhafa í ársskýrslum 

sínum. Þannig gefur Norræna menningargáttin NORDBUK skýrslu um áætlunina Norðurlönd 

0–30, Nordjobb-áætlunin gefur EK-A skýrslu, Norrænar skógræktarrannsóknir og The Nordic 

Joint Committee for Agricultural and Food Research (NKJ) gefa MR-FJLS skýrslu um 

kynjahlutfall og þróun, og Menningar- og listaáætlunin og Norræn-baltneska 

ferðastyrkjaáætlunin á menningarsviði gefa EK-K skýrslu um kynjahlutfall. Hjá Nopef, sem 

gefur EK-N skýrslu, er einnig greint frá kynjahlutfalli í stjórnum styrkhafa, auk kynjahlutfalls 

innan samstarfsverkefna. Að lokum gefa undiráætlanir Nordplus – Nordplus Junior, Nordplus 

Æðri menntun og Nordplus Nám fullorðinna á vegum Norræna rannsóknaráðsins 

(NordForsk) – EK-U skýrslu um kynjahlutfall þátttakenda í styrktum verkefnum er snúa að 

hreyfanleika. 

 

5.3. Jafnrétti er rauður þráður í mati á styrkumsóknum 

Með hliðsjón af framangreindu verður nú varpað ljósi á það í hvaða mæli er tekið mið af 

jafnrétti við mat á styrkumsóknum hjá fagsviðum Norrænu ráðherranefndarinnar.  

MR-VÆKST, Norræna nýsköpunarmiðstöðin 

Í umsóknum og skýrslum skal tilgreina með hvaða hætti starfsemi og árangur verkefnisins 

samþættar sjálfbærni, jafnrétti og sjónarmið barna og ungmenna, auk þess að gefa dæmi um 

árangur. Ef áætlunin/verkefnið inniheldur ekki eitt eða fleiri þessara sjónarmiða skal útskýra 

hvers vegna þess gerist ekki þörf. 

MR-VÆKST, Norrænar orkurannsóknir (NEF) 

Í flestum rannsóknaáætlunum NEF eiga umsækjendur að lýsa og greina frá kynjahlutfalli. Í 

þeim tilvikum sem ástæða þykir til skulu umsækjendur einnig gera grein fyrir 

kynjasjónarmiðum. Oftast nær er þetta ekki (enn sem komið er) eitt af föstum 

matsviðmiðum, þó að það hafi verið það í sumum tilvikum.  

NORDBUK, Norðurlönd 0–30 

Jafnrétti er á meðal áhersluatriða í handbók áætlunarinnar. Áhersla er lögð á jafnrétti og 

sjálfbæra þróun að því leyti að það þykir kostur ef verkefni/samstarfsnet vinnur að auknu 
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jafnrétti kynjanna og/eða sjálfbærri þróun, eða að því að ná heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra þróun á Norðurlöndum. 

MR-U, NordForsk 

Norræna rannsóknaráðið (NordForsk) eflir jafnrétti með því að leggja áherslu á gagnsemi 

hagstæðs kynjahlutfalls og samþættingu kynjasjónarmiða í rannsóknum sínum. Við veitingu 

rannsóknastyrkja er hvatt til jafns kynjahlutfalls í rannsakendahópum og sé hlutfallið ekki 

jafnt eru umsækjendur beðnir að velta ástæðum þess fyrir sér, auk þess að leggja fram 

áætlun um hvernig þeir hyggist jafna hlutföllin. Ennfremur eru umsækjendur hvattir til að 

samþætta kynjasjónarmið í rannsóknum sínum þar sem ástæða er til slíks, og er það talið 

liður í vísindalegum gæðakröfum. 

MR-A, Nordjobb 

Hjá Nordjobb er greint frá kynjahlutfalli þátttakenda í hverju norrænu landi fyrir sig og á 

Norðurlöndum í heild. Allir umsækjendur skulu taka afstöðu til jafnréttis í tengslum við 

umsóknareyðublaðið. 

Samstarfið um aðlögunarmál á Norðurlöndum 

Í styrkumsóknum gera umsækjendur grein fyrir því hvernig jafnréttismál eru ýmist sérstakt 

áherslusvið eða órofa hluti af verkefninu í heild. Við mat á umsóknum er spurningin í raun 

ekki hvort umsækjandi ræðir jafnréttismál, heldur fyrst og fremst hvernig það er gert. 

MR-FJLS, SNS og NKJ 

Þegar SNS og NKJ veita styrki eru gerðar kröfur um jafnrétti: „Networks are co-financed and 

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

er lykilþáttur við mat á umsóknum og þeir umsækjendur sem uppfylla ekki kröfur um 

kynjahlutföll hljóta ekki styrk. 

Alþjóðasamstarf 

Hjá áætlununum innan samstarfs Norðurlanda og Rússlands er jafnrétti forgangsmál og 

ráðandi viðmið í tengslum við ákvarðanir um styrkúthlutanir. Þetta á einnig við um 

styrkjaáætlunina fyrir félagasamtök á Eystrasaltssvæðinu. Það þýðir að stjórnsýslustofnanir 

gera einnig grein fyrir jafnréttissjónarmiðum í lokaskýrslu þegar verkefni er lokið.  

Samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um norðurskautssvæðið, Norrænt samstarf 

um norðurskautssvæðið og Samstarf við grannsvæði Norðurlanda í vestri, þ.e. 

Bandaríkin/Kanada/Bretland/Írland, leggja einnig áherslu á jafnrétti í áætlunum sínum og 

viðmiðunarreglum. 

6. Lokaorð  
Á grundvelli þessarar skýrslu má greina almennt jákvæða mynd af starfi 

ráðherranefndarinnar varðandi jafnréttissjónarmið og samþættingu þeirra. Á heildina litið má 

slá því föstu að 1) jafnréttissjónarmið hafi verið samþætt í mörgum mikilvægum stýriskjölum 
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starfseminnar, 2) að meirihluti fagsviða hafi ýmist sett sér markmið í starfinu að jafnrétti eða 

vinni að því að setja sér slík markmið, 3) að fagsviðin nýti talnagögn frá viðkomandi sviði til að 

varpa ljósi á (ó)jafnrétti á sviðinu, en að enn sé þörf fyrir ítarlegri greiningar. 4) Dregin er upp 

skýr mynd af því að mörg verkefni, áætlanir og stofnanir taka mið af jafnrétti sem sérstöku 

áherslusviði. Greinilegt er að jafnréttismál njóta forgangs í vissum verkferlum í norrænu 

samstarfi. Almennt séð er Norræna ráðherranefndin langt komin með starfið að 

samþættingu jafnréttissjónarmiða, en hefur þó ekki náð markmiði sínu um ítarlega 

samþættingu jafnréttissjónarmiða á vettvangi stofnunarinnar. Væntanlegt starf að 

innleiðingu stefnunnar um samþættingu sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og sjónarmiða barna 

og ungmenna mun gegna lykilhlutverki í því að styðja við jákvæða þróun þessara mála. Það er 

lykilatriði fyrir áframhaldandi starf fagsviðanna að samþættingu jafnréttissjónarmiða að 

fagsviðin setji sér sérstök forgangsmarkmið í tengslum við jafnrétti. Ennfremur ber að nefna 

að þrátt fyrir framfarir, þá uppfyllir kynjahlutfall í embættismannanefndum enn ekki markmið 

ráðherranefndarinnar um jafnt kynjahlutfall. Heimsfaraldur COVID-19 hefur notið forgangs 

sem meginþekkingarsvið. Í rannsóknarverkefnum á sviðinu hefur verið litið til 

kynjasjónarmiða. Þetta er afar jákvætt og veitir möguleika á því að greina mismunandi áhrif 

faraldursins eftir kynjum. 
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Fylgiskjal 1: Dæmi um verkefni sem efla jafnrétti á 

Norðurlöndum 

• Fiskveiðar og fiskeldi, landbúnaður, matvæli og skógrækt hafa gefið út 
skýrsluna ”Redifining digital bioeconomy: Reviewing how the digital 
transformation affects gender inequalities in the Nordic bioeconomy”. Í 
skýrslunni er leitast við að varpa ljósi á það hvernig aukin stafvæðing 
lífhagkerfisins hefur áhrif á jafnrétti á Norðurlöndum, auk þess hvaða 
úrræðum og aðferðum má beita til að auka áhersluna á jafnrétti í 
atvinnulífinu. Skýrslan var unnin af Norrænum skógræktarrannsóknum 
(SNS) og Norrænum landbúnaðarrannsóknum (NKJ) undir merkjum 
verkefnisins Bioequality. Verkefnið er fjármagnað af Norrænu 
upplýsingaveitunni um kynjafræði (NIKK), Norrænum 
skógræktarrannsóknum (SNS) og Norrænum landbúnaðarrannsóknum 
(NKJ). 

 

Fiskveiðar og 
fiskeldi, 
landbúnaður, 
matvæli og 
skógrækt  

• Norræni verkefnaútflutningssjóðurinn (Nopef) hefur styrkt verkefni með 
áherslu á vatnshreinsun með sólarorku. Kynjasjónarmið eru almennt til 
staðar í nálgun verkefnisins; þvert á lágtekjulönd bera konur og stúlkur 
meginábyrgð á vatni, hreinlæti og heilbrigði. Í verkefninu er áhersla lögð á 
að takast á við þessi mál í starfi með konum. Á hverjum stað fyrir sig er 
áhersla lögð á þátttöku kvenna í hönnunarferli, innleiðingu og stjórnun 
verkefna. 

 

Atvinnustefna  

• Orkumálasvið stendur að verkefninu „Norrænt tengslanet um jöfnuð og 
fjölbreytileika á orkumálasviði“ („Nordisk netværk for lighed og 
mangfoldighed i energisektoren“ (NEEN)). NEEN er tengslanet fyrir miðlun 
reynslu og samstarf um aukið jafnrétti á orkumálasviði í norrænu 
löndunum. Markmið tengslanetsins er að stuðla að fjölbreyttari 
kynjahlutföllum og valdeflingu kvenna með því að nýta styrk einróma 
norrænnar raddar til að tala máli sjálfbærra orkuskipta með þátttöku allra. 

 

Orkumál  

• Verkefnið „Share the Care“ hefur það markmið að miðla og efla þekkingu 
sem getur dregið úr kynjaskiptingu starfa í heilbrigðisgeiranum, þar sem 
konur eru í miklum meirihluta. Áhersla verður lögð á menntunarleiðir fyrir 
karlkyns fagfólk. Markmiðið með verkefninu er að auka hlutfall þeirra karla 
sem skrá sig í hjúkrunarnám og ljúka því. Beinum aðgerðum verður hrint í 
framkvæmd í eftirfarandi samstarfsháskólum: Háskólinn á Akureyri, Østfold 
University College í Noregi og LAB University of Applied Sciences í Finnlandi. 

 

Byggðamál  

• NORDBUK er ein þriggja nefnda sem bera meginábyrgð á innleiðingu 
hinna þriggja þverfaglegu sjónarmiða í Framtíðarsýn okkar 2030, en þau 
eru: jafnrétti, sjálfbær þróun og sjónarmið réttinda barna og málefna 
ungmenna.Til að styðja innleiðinguna samþykkti NORDBUK árið 2021 að 
fjármagna hana að hluta gegnum „Stefnu um samþættingu sjálfbærrar 

Norræna barna- og 
ungmennanefndin  
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þróunar, jafnréttis og sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna 
innan Norrænu ráðherranefndarinnar“ sem MR-SAM 
samþykkti.  Stuðningurinn er niðurstaða á þarfagreiningu vegna 
kerfisbundinna og skýrra heildarleiðbeininga vegna aðlögunar á stefnu til 
stuðnings Framtíðarsýnar okkar 2030. Þetta stuðlar að því að tryggja 
sjálfbæra samþættingu stefnunnar á skrifstofu Norrænu 
ráðherranefndarinnar. 

 
• Verkefnið „Beyond the Gender Paradox: Women’s careers in technology-

driven research and innovation in and outside of academia” (NORDWIT) er 
á vegum átaksverkefnisins „Gender in the Nordic Research and Innovation 
Area“. Markmiðið með átaksverkefninu er að rýna í ástæður þess að 
jafnrétti hafi ekki aukist á sviði rannsókna og nýsköpunar í sama mæli og á 
öðrum sviðum samfélagsins. Með verkefninu er því leitast við að greina 
leiðir til að bæta úr þessu. 

 

Rannsóknir og 
menntamál  

• Verkefni um sjálfbærni og jafnrétti í hinu hátæknilega atvinnuumhverfi 
framtíðarinnar er ætlað að varpa ljósi á þekkingu á því hvernig norrænu 
löndin vinna að bættum kynjahlutföllum í menntun og atvinnulífi í 
atvinnugreinum á sviði vísinda, tækni, verkfræði og stærðfræði. Ennfremur 
hefur verkefnið það markmið að kanna hvernig auka megi sjáfbærni og 
jafnrétti á vinnumarkaði framtíðarinnar. 

 

Vinnumál  

• Verkefnið „Flere veje til uddannelse inden for pleje og omsorgssektoren“ 
(„Fleiri leiðir til menntunar í umönnunar- og hjúkrunargeira“) stuðlar að 
auknu jafnrétti á Norðurlöndum með áherslu á að mennta fólk með 
hælisleitenda- og innflytjendabakgrunn til umönnunar- og hjúkrunarstarfa. 
Markmiðið með verkefninu er að tryggja betri og auðveldara aðgengi að 
starfsmenntun á sviði umönnunar og hjúkrunar og auka þannig hlutdeild 
faglærðs starfsfólks innan markhópsins, einkum kvennanna. Með því að 
efla starfsmenntun má auka möguleika fólks á traustum og varanlegum 
tengslum inn á vinnumarkað og föstum tekjum, sem myndi einnig stuðla 
að auknu fjárhagslegu jafnrétti og sjálfstæði kvennanna í markhópnum. 
Konur sem eiga bakgrunn í öðrum ríkjum en hinum vestrænu eiga einkum á 
hættu að verða atvinnulausar til lengri tíma og jaðarsettar á vinnumarkaði. 
Verkefninu er ætlað að tryggja markhópnum betri tengsl inn á 
vinnumarkaðinn og þar með aukinn fjárhagslegan stöðugleika. 

 

Aðlögunarmál 

• Verkefnið „Bæredygtige Livsstile i Norden“ („Sjálfbær lífsstíll á 
Norðurlöndum“) á að eiga þátt í að fyrirbyggja það að hefðbundnar 
staðalmyndir kynja festi sig aftur í sessi. Þetta á að vera liður í vegferð allra 
Norðurlandabúa í átt að sjálfbærari lífsstíl. Jafnrétti og fjölbreytileiki eiga 
að vera miðlæg gildi í öllum verkefnum á öllum stigum. Gerð verður grein 
fyrir þessum sjónarmiðum í árlegum skýrslum, bæði fyrir verkefni og 
áætlunina í heild. Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að sjá til þess að allir sem 

Sjálfbær þróun  
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komi að framkvæmd verkefnisins taki mið af þessum sjónarmiðum í starfi 
sínu. 

 
• Nordic Bridges vill tryggja jafnrétti í öllu verkefninu frá upphafi til enda. 

Þátttakendur svo og leiðbeinendur og sérfræðingar sem að verkefninu 
koma eiga að tala fyrir sjónarmiðum jafnréttis. Til að svo megi verða 
hyggst starfsfólk sem kemur að verkefninu tryggja að kynhlutlaust málfar 
verði notað í allri dagskránni, að jafnréttis sé gætt við val á þátttakendum, 
málstofustjórum og leiðbeinendum, og að kynjahlutföll séu jöfn við 
kynningu á þeim verkum sem sköpuð eru. 

Menningarmál  

 

 
  



19 
 

Fylgiskjal 2: Formennska Danmerkur í MR-JÄM árið 2020 
Sú framtíðarsýn Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir 2030 að Norðurlöndin eigi að verða 

sjálfbærasta og best samþætta svæði heims lá til grundvallar í sameiginlegri formennsku 

Danmerkur, Grænlands og Færeyja í Norrænu ráðherranefndinni árið 2020. Mikilvæg 

niðurstaða þess starfs er framkvæmdaáætlunin 2021–2024, sem á að nýta til að hrinda 

framtíðarsýninni í framkvæmd. Um leið hefur orðið umtalsverð breyting á 

fjárhagsáætluninni, sem hefur verið endurskoðuð með tilliti til hinna þriggja 

stefnumarkandi áherslusviða um græn, samkeppnishæf og félagslega sjálfbær 

Norðurlönd. Þegar á árinu 2020 var byrjað á áþreifanlegum aðgerðum innan hinna þriggja 

stefnumarkandi áherslusviða í framtíðarsýninni. Í næsta kafla verður fjallað um helsta 

árangurinn af starfi formennskunnar á sviði jafnréttismála. Á árinu 2020 lagði formennska 

Danmerkur áherslu á að berjast gegn ofbeldi og áreitni inni á heimilum og á netinu og að 

auka virkni karla í jafnréttisstarfi og í foreldrahlutverkinu. 

Ungt fólk og jafnrétti framtíðarinnar 

Með hliðsjón af 25 ára afmæli Peking-aðgerðaáætlunarinnar hefur formennskan fengið 

norræn ungmenni til samtals um jafnrétti framtíðarinnar gegnum Instagram-herferðina 

#GenerationEqualityNordic og með hinni fyrirhuguðu norrænu ráðstefnu Nordic Youth 

Summit on Gender Equality, sem varð því miður að aflýsa vegna COVID-19. Þess í stað var 

ungum jafnréttisaðgerðasinnum boðið á fund jafnréttisráðherranna þann 5. nóvember 

2020 til að ræða jafnréttisstefnu framtíðarinnar. 

#GenerationEqualityNordic 

Hin rafræna herferð #GenerationEqualityNordic stóð skemur yfir en fyrirhugað var. 

Herferðin var skipulögð í tengslum við afmæli Pekingsáttmálans og var markhópurinn 

ungmenni á Norðurlöndum. Markmiðið með herferðinni var að gera þátttöku ungmenna 

sýnilegri og miðla mikilvægum sjónarmiðum þeirra á hinar stóru hnattrænu áskoranir sem 

enn krefjast úrlausna. Var herferðin hugsuð sem norrænt framlag til Generation Equality, 

alþjóðlegs verkefnis á vegum UN Women. Norræna upplýsingaveitan um kynjafræði 

(NIKK) stofnaði ýmsa rafræna samskiptavettvanga undir merkjum herferðarinnar: 

heimasíðu, Instagram-reikning og Facebook-reikning.  

Rannsókn á „the manosphere“ 

Formennskan hefur látið gera rannsókn á vefsvæðum sem ganga sameiginlega undir 

heitinu „the manosphere“, þar sem einkum ungir karlmenn sameinast í andstöðu við 

jafnrétti og í ofbeldisfullri tjáningu um konur og minnihlutahópa. Rannsóknin var kynnt á 

rafrænum viðburði þann 25. nóvember 2020 og stærri alþjóðleg ráðstefna um málefnið er 

fyrirhuguð á árinu 2021. 
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The State of Nordic Fathers 

Þann 5. febrúar 2020 var efnt til málþings í Þórshöfn í Færeyjum um möguleika feðra á að 

fara í fæðingarorlof í norrænu löndunum. Málþingið var vel sótt og var útgangspunktur 

þess skýrslan „State of Nordic Fathers“. Á vettvangi samstarfs Norðurlanda og 

Eystrasaltslandanna á sviði jafnréttismála studdi MR-JÄM ríkisstjórn Lettlands til að 

standa fyrir svokallaðri rakarastofuráðstefnu (e. „barbershop conference“) um karla og 

jafnrétti þann 22. október 2020. MR-JÄM hefur einnig stutt ríkisstjórn Eistlands til að halda 

International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO) 3.–4. september 2020. 

Ráðstefnan fór fram rafrænt með fjölda alþjóðlegra þátttakenda. 

Viðauki um velferð og líðan LGBTI-fólks 

Fyrsta stefnumótandi samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um LGBTI-málefni 

frá upphafi hefur verið samþykkt. Með samstarfsáætluninni vill Norræna ráðherranefndin 

stuðla að auknum réttindum og bættri líðan og lífskjörum fyrir samkynhneigt, 

tvíkynhneigt, trans og intersex fólk á Norðurlöndum. Á árinu 2020 hefur starfsemi í 

tengslum við réttindi LGBTI-fólks á Norðurlöndum farið fram samkvæmt áætlun, meðal 

annars með því að hefja söfnun og miðlun á þekkingu og aðgerðum sem bætt geta líðan 

LGBTI-barna og -ungmenna, auk þess ferlis að tengja svið LGBTI-málefna inn í MR-JÄM og 

semja viðauka við samstarfsáætlun MR-JÄM. 

Verkefni um velferð LGBTI-barna og -ungmenna 

MR-JÄM ákvað að ýta úr vör verkefni um líðan LGBTI-barna og -ungmenna. Markmiðið 

með verkefninu er að safna og miðla þekkingu og aðgerðum sem lofa góðu til að bæta 

líðan þessa hóps á Norðurlöndum. Verkefnið inniheldur yfirlit yfir þekkingu á sviðinu og 

kortlagningu yfir aðgerðir á Norðurlöndum. Verkefnið er meðal annars unnið af Norrænu 

upplýsingaveitunni um kynjafræði (NIKK) í samráði við lykilaðila á svæðinu og fræðafólk á 

sviðinu frá öllum Norðurlöndum. Verkefnið verður kynnt á árinu 2021. 

Norrænt „Pride turné“ (Norrænar hinseginumræður) 2020 

Á haustdögum 2020 var efnt til málstofuraðar sem fram fór í öllum norrænu löndunum 

undir umsjón Norðurlanda í brennidepli. Í málstofunum kom saman fagfólk, hagaðilar, 

fulltrúar stofnana og aðgerðasinnar á sviði LGBTI-málefna. Málstofuröðinni var ætlað að 

skapa tengslanet til áframhaldandi samstarfs, auk þess að vekja athygli á hindrunum og 

áskorunum í sambandi við jafnrétti og réttindi LGBTI-fólks á Norðurlöndum. Þeirri 

þekkingu og reynslu sem málstofuröðin veitti okkur var safnað saman í grein sem nýtt 

verður í pólitísku samstarfi með því markmiði að efla, standa vörð um og bæta líf LGBTI-

fólks á öllu svæðinu. 
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Fylgiskjal 3: Valið útgefið efni 2020 

Kortlagning og greining á sviði LGBTI-málefna á Norðurlöndum: 
Þekkingargrundvöllur fyrir ákvarðanir um fyrirkomulag og aðgerðir í norrænu 

samstarfi.1 

 

Í þessari kortlagningu er ljósi varpað á aðstæður norrænu landanna 
varðandi löggjöf og eftirlits- og stjórnunarkerfi á sviði LGBTI-málefna og 
þau þemu og áherslusvið sem löndin leggja áherslu á, auk aðstæðna sem 
veitt geta innblástur í norrænu samstarfi. Í fyrsta hluta er gerð grein fyrir 
þeim lögum og stefnum sem til staðar eru í norrænu löndunum og á 
sjálfstjórnarsvæðunum, og því á hvaða sviðum mætti gera úrbætur. Í 
samræmi við verkefnið er kortlagningin styrkt af Rainbow Europe, 
svonefndu regnbogakorti ILGA (The International Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans and Intersex Association) í Evrópu, þar sem rýnt er í löggjöf og 
stefnur landa á sviði LGBTI-málefna. Annar hluti kortlagningarinnar varðar 
eftirlits- og stjórnunarkerfi landanna og stefnur þeirra á sviði LGBTI-
málefna, og byggir á upplýsingum frá löndunum auk viðtala við 
lykilmanneskjur á sviðinu. Í lokahluta kortlagningarinnar eru gefin dæmi 
um samstarf sem þegar fer fram á sviði LGBTI-málefna á norrænum og 
alþjóðlegum vettvangi, sem mögulega geta veitt frekari innblástur fyrir 
norrænt samstarf. 

Comparing gender and media equality across the globe2 

 

Skortur á því að raddir kvenna heyrist og njóti viðurkenningar í 
fréttamiðlum er áskorun bæði út frá sjónarmiðum mannréttinda og 
sjálfbærrar framtíðar. Í Comparing Gender and Media Equality across the 
Globe er fjallað um málefni sem hafa löngum verið áleitin í rannsóknum á 
jafnrétti innan fjölmiðla og í framsetningu þeirra, þvert á lönd og tímabil. 
Þetta rit veitir nýja innsýn í eiginleika, orsakir og afleiðingar jafnréttis í og 
gegnum fjölmiðla út frá frá gögnum frá Global Media Monitoring Project 
(GMMP), European Institute for Gender Equality (EIGE) og International 
Women’s Media Foundation (IWMF). 

Kynferðisleg áreitni á vinnustöðum: Yfirlit yfir norrænar rannsóknir3 

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

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

3https://www.norden.org/da/node/43908 

https://pub.norden.org/nord2020-050/
https://www.norden.org/en/publication/comparing-gender-and-media-equality-across-globe
https://www.norden.org/da/node/43908
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Kynferðisleg áreitni er alvarlegt samfélagslegt vandamál á norrænum 
vinnumarkaði. Þetta sýndi #metoo-bylgja haustsins 2017 ekki síst fram á. 
Þetta yfirlit yfir rannsóknir var unnið að beiðni Norrænu 
ráðherranefndarinnar um jafnréttismál. Markmiðið með gerð yfirlitsins er 
að gera grein fyrir því sem vitað er um kynferðisáreitni á vinnumarkaði í 
norrænu löndunum og að skilgreina þörfina fyrir fræðilegt efni til 
grundvallar norrænu rannsóknarverkefni á sviðinu. Vinnan byggir á 
kortlagningu á þeim margvíslegu myndum sem kynferðisáreitni getur tekið 
á sig á starfsævi fólks út frá mismunandi atvinnugreinum, faglegum 
aðstæðum, samskiptum kollega og fundum með viðskiptavinum, 
sjúklingum og skjólstæðingum. Rannsóknayfirlitið byggir á kerfisbundinni 
yfirferð á rannsóknaniðurstöðum og öðru útgefnu efni sem máli skiptir frá 
norrænu löndunum á tímabilinu 2014–2019. 

 

Equality in Isolated Labour Markets: Equal opportunities for men and 
women in geographically isolated labour markets in Læse (DK), 
Suðuroy (FO), and Narsaq (GL)4 

 

Í skýrslunni er farið í saumana á reynslunni af EQUIL-verkefninu: Equality in 
Isolated Areas. Í verkefninu var sjónum beint að fólki sem býr opg starfar á 
landfræðilega afskekktum svæðum innan Norðurlanda og kannað hvernig 
því gengi að lifa lífi sínu og viðhalda tengslum við nærsamfélagið, auk þess 
hver áhrif jafnréttismála voru á vinnumarkaði og í fjölskyldulífi. Svæðin sem 
könnuð voru í verkefninu eru Narsaq á Grænlandi, Suðuroy í Færeyjum og 
Læsø í Danmörku. Þessir staðir eru ólíkir hvað ýmis aðalatriði snertir, en 
standa þó jafnframt frammi fyrir sameiginlegri áskorun þegar kemur að því 
að viðhalda lýðfræðilegri sjálfbærni. Allir einkennast þeir af lækkandi 
íbúafjölda og hafa ungar konur einkum tilhneigingu til að flytja þaðan burt. 
Í skýrslunni er bent á sex lexíur sem læra megi af greiningarvinnunni, meðal 
annars það hvernig hugmyndir um „gott líf“ ráða oft meiru en það hvernig 
fólk upplifir atvinnumöguleika þegar fólk ákveður hvar það vilji setjast að.  

Stefna Norrænu ráðherranefndarinnar um aðlögun sjálfbærrar þróunar, 
jafnréttis og sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna5 

 

Sjálfbær þróun, jafnrétti og sjónarmið réttinda barna og málefna 
ungmenna eru almenn svið sem eru mikilvæg í öllu starfi Norrænu 
ráðherranefndarinnar. Ábyrgðin á því að taka mið af þessum sviðum í starfi 
Norrænu ráðherranefndarinnar er á herðum allra sem starfa á vettvangi 
ráðherranefndarinnar eða á vegum hennar, óháð málaflokki. Með því að 
efla þetta starf tryggjum við að starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar sé 
sjálfbær, á jafnréttisforsendum, öllum opin, með þátttöku fulltrúa 
mismunandi hópa og öllum aðgengileg. 
 

                                                           
4https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1462101/FULLTEXT01.pdf  

5https://www.norden.org/sv/publication/nordiska-ministerradets-policy-integrering-av-hallbar-utveckling-jamstalldhet-och-ett 

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
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The Nordic road towards Beijing+25  

Árið 2020 fagnar ATH alþjóðasamfélagið 25 ára afmæli Peking-sáttmálans 
og meðfylgjandi aðgerðaáætlunar – mestu hugsjónaáætlun sem sett hefur 
verið fram til valdeflingar kvenna og stúlkna um allan heim. Á meðan 
Sameinuðu þjóðirnar vinna að hnattrænni endurskoðun á aðgerðaáætlun 
Peking-sáttmálans fjallar þessi skýrsla um árangur norrænu ríkjanna fimm 
með hliðsjón af 25 ára afmæli sáttmálans. Í skýrslunni er lýst þeim árangri 
sem hefur náðst fram að þessu – hinni norrænu vegferð í átt að Peking+25. 
Mikilvægt er að skýrslan greinir hinar raunverulegu horfur fyrir jafnrétti 
kynjanna og bendir á þau svið þar sem sóknarfæri er að finna: í atbeina 
ungs fólks, nálgun og hugsunarhætti sem lítur til samtvinnunar 
mismunabreyta og í því að vekja áhuga karla og drengja á vegferðinni að 
jafnrétti. 
 
 
 
Samstarf um jafnrétti á vinnumarkaði: Niðurstöður fimm verkefna sem 
fjármögnuð voru af Norræna jafnréttissjóðnum6 

 

Hér hafa verið teknar saman niðurstöður úr samstarfi sem hlotið hefur 
fjármögnun úr Norræna jafnréttissjóðnum til að stuðla að jafnrétti á 
vinnumarkaði. Markmiðið með samantektinni er að miðla þekkingu um og 
reynslu af verkefnunum til að auka sjálfbærni þeirra, láta þau gagnast 
fleirum og veita öðrum innblástur til norræns samstarfs. Samantektin var 
unnin af Norrænu upplýsingaveitunni um kynjafræði (NIKK). 
 

Lífskjör í dreifbýli á Norðurlöndum út frá kynjasjónarmiði7 

 

Norræna upplýsingaveitan um kynjafræði (NIKK) hefur látið vinna þetta 
stutta yfirlit ásamt Nordregio og stofnun Norrænu ráðherranefndarinnar 
um byggðarannsóknir til að sýna og kynna lífskjör kvenna og karla í 
norrænu löndunum. Út frá tölfræði á lágmarksskala sýna kortin 
lýðfræðilega þróun og aðgengi að menntun, störfum og umönnun á 
Norðurlöndum. Niðurstöður verkefnisins voru kynntar í myndskeiði. 

 

Norræn starfsáætlun fyrir sjálfbæra þróun á tímabilinu 2021–20248 

                                                           
6https://nikk.no/wp-content/uploads/2020/10/Samarbeten-f%C3%B6r-j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-i-arbetslivet.pdf 

7https://nikk.no/publikationer/livsvillkor-i-nordens-rurala-omraden-ur-ett-genusperspektiv/ 

8https://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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Þverfaglegt starf Norrænu ráðherranefndarinnar á sviði sjálfbærrar þróunar 
á að styðja við Framtíðarsýn okkar 2030 og hin þrjú stefnumarkandi 
áherslusvið, auk þess að stuðla að framkvæmd Dagskrár 2030 og 
heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. 
Starf Norrænu ráðherranefndarinnar á sviði sjálfbærrar þróunar hefur það 
markmið að stuðla að framkvæmd megininntaks Framtíðarsýnar okkar 2030 
um að verða „sjálfbærasta og samþættasta svæði heims“, auk 
meginmarkmiða sem eru í sérstökum forgangi í starfinu að því að leysa þær 
gegnumgangandi áskoranir sem norrænu löndin standa frammi fyrir á sviði 
sjálfbærni. Á tímabilinu 2021–2024 er sérstök áhersla lögð á sviðin sjálfbær 
neysla (þ.e. markmið G4 og heimsmarkmið 12), félagslega sjálfbær og græn 
umskipti (þ.e. markmið S10 og heimsmarkmið 10, 12, 13 og 15), auk 
aðkomu almennings og barna og ungmenna (þ.e. markmið S11 og 
heimsmarkmið 16 og 17). 

 

Norrænir þróunarvísar fyrir Framtíðarsýn okkar 20309 

 

Norrænir þróunarvísar fyrir Framtíðarsýn okkar 2030 eru mikilvægt tæki 
fyrir eftirfylgni starfsins að Framtíðarsýn okkar 2030 um að Norðurlönd 
verði sjálfbærasta og samþættasta svæði heims. Markmið norrænu 
þróunarvísanna fyrir Framtíðarsýn okkar 2030 er að fylgja almennri þróun í 
starfinu að framtíðarsýninni á Norðurlöndum. Vísarnir svara spurningum 
varðandi það hvort Norðurlönd séu sjálfbærasta og samþættasta svæði 
heims, auk þess hvort við höfum náð settum markmiðum um Græn 
Norðurlönd, Samkeppnishæf Norðurlönd og Félagslega sjálfbær 
Norðurlönd. 

 
 

 

  

                                                           
9https://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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Fylgiskjal 4: Kynjahlutfall í norrænu samstarfi 

 
Óbreytt kynjahlutfall eftir starfaflokkum á norrænum kjörum á skrifstofu Norrænu 

ráðherranefndarinnar 

Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar á að vera vinnustaður þar sem starfsskilyrði 

henta bæði konum og körlum og þar sem kynin búa við sömu tækifæri til að vinna að eigin 

starfsframa og gæta jafnvægis milli vinnu og einkalífs. Í jafnréttisáætluninni kemur einnig 

fram að á öllum stigum starfa og starfsemi skuli kynjahlutfallið vera það sama, eða sem 

nemur að minnsta kosti 40-60%, og að krafa sé gerð um árlegt tölfræðiyfirlit um 

kynjahlutfall ásamt skýrslu um hugsanlegar breytingar á því á árinu. 

Hér á eftir fara tölur um kynjahlutfall á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar og í 

embættismannanefndum árið 2020. Tölurnar fyrir skrifstofu Norrænu 

ráðherranefndarinnar eru sóttar í upplýsingar frá mannauðsskrifstofu 

ráðherranefndarinnar og upplýsingar um kynjahlutfall í embættismannanefndunum eru 

sóttar í yfirlit sem birtist á Norden.org. Farið er yfir tölurnar með samanburði við 

niðurstöður jafnréttisskýrslunnar árið 2019. 

Fyrri ár hafa talnagögn legið fyrir sem sýna kynjahlutfall starfsfólks á staðbundnum 

kjörum, á norrænum kjörum og meðal námsfólks. Sökum kerfisbreytinga liggja þessar 

upplýsingar ekki fyrir hvað árið 2020 snertir. 
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Mynd 1: Hlutfallsleg skipting kynja eftir starfshópum á skrifstofu Norrænu 

ráðherranefndarinnar, fyrir starfsfólk á norrænum kjörum árið 2019 

 

Mynd 2: Hlutfallsleg skipting kynja eftir starfshópum á skrifstofu Norrænu 

ráðherranefndarinnar, fyrir starfsfólk á norrænum kjörum árið 2020 
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* Undir lýsinguna stjórnunarstöður falla skrifstofustjórar, deildarstjórar og 

framkvæmdastjóri. 

Myndirnar að ofan sýna hlutfallslega skiptingu kynja eftir starfshópum á skrifstofu 

Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir starfsfólk á norrænum kjörum árin 2019 og 2020. 

Merkta svæðið milli línanna sem tákna 40 og 60 prósent stendur fyrir það markmið 

jafnréttisáætlunarinnar að kynjahlutfall í norrænu samstarfi sé jafnt, eða sem nemur að 

minnsta kosti 40-60%. Þróunin almennt sýnir jafnara kynjahlutfall á skrifstofu Norrænu 

ráðherranefndarinnar árið 2020 samanborið við árið 2019. Í öllum starfshópum eru konur 

minnst 50% meðlima. Í tveimur starfshópum af fjórum, auk starfsliðsins á heildina litið, er 

því markmiði jafnréttisáætlunarinnar náð að kynjahlutfall starfsfólks á öllum sviðum skuli 

vera 40% á móti 60% eða jafnara. Í þessum starfshópum er hlutfall kynja 47/53 í tilfelli 

aðalráðgjafa og ráðgjafa, 50/50 í stjórnunarstörfum og 42/58 innan starfsliðsins í heild. 

Hvað hina starfshópana tvo varðar, þjónustu- og ritarastörf auk stjórnunar- og 

deildarritarastarfa, má sjá jákvæða þróun frá 20/80 og 0/100 árið 2020 til 30/70 og 10/90 

árið 2020. Við þetta má bæta að í þessum tveimur starfshópum eru annars vegar 9 og hins 

vegar 10 manns og hver og einn meðlimur stendur því fyrir stórt prósentuhlutfall innan 

síns hóps. 

 

 

Kynjahlutfall áfram breytilegt eftir málaflokkum embættismannanefndanna 



28 
 

Mynd 3: Kynjahlutfall í embættismannanefndum og NORDBUK árið 2019

 
Mynd 4: Kynjahlutfall í embættismannanefndum og NORDBUK árið 2020 
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Myndin hér að ofan sýnir kynjahlutfall í embættismannanefndum Norrænu 

ráðherranefndarinnar og NORDBUK. Kynjahlutfall í embættismannanefndum er afar 

breytilegt eftir málaflokkum. Merkta svæðið milli línanna sem tákna 40 og 60 prósent 

stendur fyrir það markmið jafnréttisáætlunarinnar að kynjahlutfall í norrænu samstarfi sé 

jafnt, eða sem nemur að minnsta kosti 40-60%.  Sjö af sextán embættismannanefndum 

uppfylla markmiðið um 40-60% hlutfall kynja í norrænu samstarfi. Í samanburði við sama 

fjölda árið 2019 hefur eitt fagsvið bæst við, en þó eru það ekki alfarið sömu nefndir sem 

uppfylla viðmiðið nú í samanburði við skýrslu ársins 2019. Þau sjö fagsvið sem ná 

markmiðinu að þessu sinni eru EK-LAG, EK-FJLS (landbúnaður og skógrækt), EK-FJLS 

(fiskveiðar og fiskeldi), EK-FJLS (matvæli), EK-U, EK-A og EK-FINANS. Þar af eru EK-

FINANS, EK-FJLS (matvæli) og EK-A hinar þrjár nefndir sem ekki náðu settu markmiði árið 

2019, en ná því á þessu skýrslutímabili. Í nefndunum EK-VÆKST (byggðamál) og EK-K er 

hlutfall kynja ójafnara nú en fyrir ritun skýrslunnar 2019 og þar með ná þær ekki lengur 

markmiðinu um jafnt kynjahlutfall á bilinu 40-60%. Sé litið almennt yfir 

embættismannanefndirnar sést engin breyting í samanburði við síðasta ár, en eins og fram 

kemur að ofan er þar aðeins um almenna tilhneigingu að ræða þar sem einhver þróun 

hefur orðið innan flestra nefndanna. Á heildina litið er kynjahlutfall innan 

embættisnefndanna og NORDBUK á bilinu 40-60% og þar er markmiðinu um jafnt 

kynjahlutfall í norrænu samstarfi því náð. 

 


