
Hur jämställd är den nordiske mannen? 
Den 4 mars arrangerar sekretariatet tillsammans med bland andra Norden i fokus ett 

frukostseminarium i Stockholm. Det med anledning av en norsk undersökning om män, jämställdhet 

och livskvalitet. 

Den nordiska mannen sägs vara mer jämställd än andra män. Men är det sant? Och är det 

skillnader mellan de nordiska länderna? Nu är den norske mannen undersökt från topp till tå i en 

unik undersökning om jämställdhet och livskvalitet. 

De nordiska länderna strävar på olika sätt efter att uppnå full jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Målet är att uppnå full jämställdhet både i hemmet och i arbetslivet. De senaste åren har fokus varit 

på män. Till exempel har olika försök gjorts för att få fler män att vara föräldralediga. I Finland, 

Island, Norge och Sverige kvoteras en del av föräldraledigheten och i alla länderna uppmuntras 

män på olika sätt att ta ut föräldraledighet. 

I Norge presenteras nu den största frågeundersökning som genomförts i Norden om män, 

jämställdhet och livskvalitet. 2800 män och kvinnor har intervjuats om uppväxt, utbildning, arbetsliv, 

familjeliv, våld och attityder till jämställdhet. Undersökningen visar i grova drag att jämställdheten 

går starkt fram i hemmen men långsammare på arbetsmarknaden. Könssegregering i arbetslivet 

och systematiska löneskillnader mellan kvinnor och män är en barriär för full jämställdhet. 

Undersökningen är genomförd av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i samarbete med Nordisk 

institutt for kunnskap om kjønn (NIKK), på beställning av Barne- og likestillingsdepartementet i 

Norge. (Rapporten finns på NIKK:s webbplats.) Regeringen i Norges arbetar nu med världens 

första proposition om män och jämställdhet. Resultaten från undersökningen ska ligga till grund för 

förslaget som kommer under våren 2008. Med anledning av publiceringen av den norska rapporten 

inbjuds till ett möte om män och jämställdhet i Norden. 

Medverkande 

Monica Green, riksdagsledamot (s) och ledamot av i Nordiska rådets svenska delegation, hälsar 

välkommen och inleder mötet. 

Lars U Granberg, riksdagsledamot (s) och medlem av riksdagens manliga nätverk, berättar om 

deras verksamhet. 

Øystein Gullvåg Holter, filosofie doktor och forskningsledare på Nordisk institutt for kunnskap om 

kjønn (NIKK), presenterar den norska undersökningen om män, jämställdhet och livskvalitet. 

Mikael Nordenmark, professor vid Institutionen för Hälsovetenskap på Mittuniversitetet, 

kommenterar den norska undersökningen utifrån ett svenskt perspektiv och berättar om aktuell 

forskning i Sverige. 

Magnus Jacobson, pressekreterare på Jämställdhetsombudsmannen (Jämo), talar om aktuella 

åtgärder på jämställdhetsområdet i Sverige. 

Mötet leds av Maria Edström, journalist och filosofie doktor i journalistik och masskommunikation 

vid Göteborgs universitet. 



Det kommer att finna tid för frågor efter varje anförande. 

Praktisk information 

Tid: Tisdagen den 4 mars 2008 kl. 8.30-10.00. Kaffe och smörgås serveras från kl 8.00. Kom i god 

tid, mötet börjar prick 8.30. 

Plats: Myntmatsalen, riksdagen, Riksgatan 1, Stockholm. 

Målgrupp: Politiker, tjänstemän, forskare, journalister, myndigheter och organisationer. 

Anmälan: Senast fredagen den 22 februari till lena.wiklund@norden.se. Begränsat antal platser. 

Arrangörer: Norden i Fokus i samarbete med Nordiska rådets svenska delegation, Nordisk institutt 

for kunnskap om kjønn (NIKK) samt Nationella sekretariatet för genusforskning. 

 
Arkiv: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2008 
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