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NMR/ÄK-S uppdraget

Litteraturstudie med:
• befintlig forskning om jämställdhet inom social- och hälso-området 

och policydokument och andra styrdokument som reglerar
jämställdhetsarbetet inom social- och hälso-området

• ramarna - forskning 1995-aug 2015 och policydokument 2010-2015

Förslag på:
• potentiella teman för nordiskt samarbete om jämställdhet och

social- och hälsopolitik

Former för: 
• jämställdhetsintegrering för sektorn i enlighet med Nordiska

ministerrådets process för jämställdhetsintegrering



KÄLLOR -NORDEN

DANMARK: Kvinfo – Forsknings- och specialbibliotek för dansk och internationell köns-
kvinno- och mansforskning

FINLAND: Minna - Centret för jämställdhetsinformation

ISLAND: RIKK, Institute for Gender, Equality and Difference, Icelandic Centre for 
Gender Equality och Islands universitets publikationsförteckningar

NORGE: Kilden – informationssenter for kjønnsforskning och deras databaser med 
information om doktorsavhandlingar och könsforskning i Norge som Gender in Norway

SVERIGE: Kvinnsam – nationellt bibliotek för genusforskning, Databasen Gena – med 
referenser till doktorsavhandlingar inom genus-, kvinno- och mansforskning och
webben jamstall.nu

HEMSIDORNA för ministerierna för social- och hälsopolitik i de nordiska länderna



KÄLLOR - NMR

NMR

• NMR publikationsdatabas 

• NordForsk

• Nordens välfärdscenter (NVC) 

• NORDBUK



RAPPORTER

• Nordisk samarbejde på social- og 
sundhedsområdet

• Strategi för social- og sundhedsområdet 2013
og frem

• Bo Könbergs rapport Det framtida nordiska
hälsosamarbetet

• Hållbar nordisk välfärd – ett program för nya
välfärdslösningar till människor i Norden

• Behöver den nordiska modellen förändras?



HÄLSA OCH JÄMSTÄLLDHET

• hälsa, sjukdom, trivsel och kön

• hälsa och män

• hälsa och kvinnor

• reproduktion – graviditet, förlossning, amning, 
abort, fertilitetsbehandling

• sexuellt utnyttjande

• alkohol och droger

• mental hälsa



SOCIALA OMRÅDET OCH 
JÄMSTÄLLDHET 

• barn och unga - flickor och pojkar, unga kvinnor
och män

• äldre - kvinnor och män
• familj, faderskap, moderskap, föräldraledighet
• socialt utsatta – social exkludering – hemlösa, 

prostituerade mm
• funktionsnedsättning - handicap
• våld – inkl. människohandel
• etnicitet
• välfärd



FÖRSLAG

• Stress och kriser i Norden

• Män och hälsa – nordisk mansvecka

• Mental hälsa och ätstörningar –
unga kvinnor och män i Norden

• Olika former av nordiska familjer

• Unga föräldrar i Norden

• Livets efterrätt – äldre och ett gott liv

• Är Norden ett paradis för invandrare?



Stress och kriser i Norden

Bo Könberg säger i 
inledningen av sin rapport 
Det framtida nordiska hälso-
samarbetet om sina
huvudintryck av mötena han 
har haft i de nordiska
länderna att: 

“Det är en utbredd
uppfattning att länderna bör
samarbeta mer och bättre
med registerforskning”. 

“Man ska skaffa ny kunskap
om välfärdsstaten och
välfärdssamhället genom att
samarbeta kring nordiska
register”. 

Gunnel Gustafsson, direktör
för NordForsk, i en film om 
Nordisk välfärd. 



MÄNS HÄLSA –NORDISK MANSVECKA 

”Milén säger att finska läkare
också har saker att lära sig av 
sina utländska kolleger. Själv
hajade hon till när hon hörde
en irakisk läkare som undrade
om de finska kollegerna alls
förstår att den finska mannen
behöver ett alldeles speciellt
bemötande på läkar-
mottagningen.”

Intervju med Anneli Milén, professor i global 
hälsa och utveckling vid Tammerfors 
universitet, Finland i HBL 31.1.2016



Mental hälsa och ätstörningar –
unga kvinnor och män i Norden

Bo Körnberg poängterar i sin 
rapport att det är en utbredd
uppfattning att den psykiska
ohälsan har ökat i Norden, inte
minst bland barn och unga. 

Forskning visar att
ätstörningar är förknippade
med mentala hälsoproblem
och social ångest. 

Främjande av allmänt
välmående och förebyggandet
av kroppsmissnöjet och
felriktad bantning behövs för
att minska förekomsten av och
underlätta tillfrisknande av de 
ungas ätstörningar. 



Olika former av nordiska familjer

Familjebegreppet är i 
förändring i de nordiska
länderna och trots detta
så baserar sig många
åtgärder och förslag i 
familjepolitiken på 
kärnfamiljen, som anses 
vara mamma och pappa
och två barn. 



Unga föräldrar i Norden

Unga människor som önskar
att skapa familj och skaffa barn 
uttrycker ofta osäkerhet kring
hur de ska klara av att vara far 
och mor. Idag när familjerna
inte bor tillsammans eller i 
närheten av varandra går 
mycket kunskap förlorat, och
speciellt kunskap om hur det 
är att bli förälder och få en ny 
familjemedlem. 

Ett nordiskt projekt Unga
föräldrar i Norden kunde 
kartlägga vilken slags 
information unga kvinnor och
män i Norden idag önskar att
få när de står inför valet att
bilda en familj. Projektet 
kunde skapa en kunskaps-
baserad familjerådgivning på 
nätet om föräldraskap och
förmedla information om goda
modeller och lösningar som 
man skapat i de nordiska
länderna. 



Livets efterrätt – äldre och ett gott liv



Är Norden ett paradis för invandrare?

Ett samnordiskt projektet kunde se på 
flyktingkvinnors och –mäns psykiska och fysiska
hälsa, och utreda vad unga kvinnor och män har 
upplevt under sin resa till Norden, och vilka
upplevelser har flickor och pojkar när de blivit
tvingade att resa från den miljö de vuxit upp i. 

Ett tydligt jämställdhets-perspektiv så att alla 
åtgärder beaktar kvinnors och mäns, unga kvinnors
och mäns och flickor och pojkars olika behov, för att
åtgärderna ska få den bästa effekten. 



JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
som verktyg

Kön och därtill hörande
antaganden, förväntningar och
uppfattningar påverkar
människors, dvs. kvinnors och
mäns, handlingar och val. 
Genom att fokusera på könet
synliggörs kvinnors som mäns
typiska livssituationer, rutiner 
och behov. Detta ger 
information om målgrupperna, 
och då kan arbetets
genomförande målinriktas så 
att kvinnors och mäns olika
behov beaktas. 



Förväntad livslängd i år
Bo Könberg

Det framtida nordiska hälsosamarbetet s.16 

Data: World Bank 2012 *avrundat till närmaste heltal

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Is
la

n
d

Sv
er

ig
e

N
o

rg
e

Fi
n

la
n

d

D
an

m
ar

k

N
o

rd
en

 i 
sn

it
t

2012

Ökning
1960-
2012*

Nordisk statistik 2012

74

76

78

80

82

84

86

D
an

m
ar

k

Fi
n

la
n

d

Å
la

n
d

Is
la

n
d

N
o

rg
e

Sv
er

ig
e

Män

Kvinnor



2014                                            
Förväntad livslängd i år

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Män

Kvinnor



Hjärt- oh kärlsjukdomar

• Hjärtspecialisten Peter 
Währborg från Sverige 
ska ha sagt ”under det 
senaste decenniet har 
hjärtforskningen nått
stora landvinningar och
framförallt gjort två
upptäckter; patienterna
har ett kön och man kan 
prata med dem”.



Tvättsäcken

Ett exempel från hälsovården, 
som också visar på ekonomiska
konsekvenser, som blir synliga 
när man ser på vården i ett
könsperspektiv är en studie 
gjord av Ingrid Osika, Filippa 
Nyberg och Birgitta Evengård 
år 2005 på hudkliniken vid 
Danderyds sjukhus. 

Det upptäcktes bland annat att
män fick dyrare och mer
personal-krävande insatser än
kvinnor. 



Föräldraledighet

Eksempel från det sociala
området är konsekvenserna
av föräldraledighetslagen i 
Island som infördes år 2000 
som ger föräldrarna rätt till
att ta ut nio månaders
föräldraledighet, som skall
delas så att :
mamman får tre månader,
pappan tre månader, 
och tre månader får 
föräldrarna dela på efter 
eget önskemål.



Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är

en strategi – en förändringsprocess

• Planering förberedelse - några frågor
Har könet en betydelse för genomförande av arbetet? 
Finns fakta och statistik om kvinnor och män?

• Genomförande

• Analys av resultat

• Avslutning och uppföljning - några frågor
Har målet för jämställdhetsintegrering uppfyllts?
Vilka könsskillnader och -likheter har synliggjorts i arbetet?           
Kan lärdomar från detta projekt utnyttjas i det fortsatta arbetet?



Välfärdsforskningsprogram 2000-2005

Nordic civic society organisations and the future of welfare services -
A model for Europe?
Aila-Leena Matthies (ed.), Nordic Council of Ministers, TemaNord 
2006:517

Forskningsreferenserna finns katalogiserade i programmet EndNotes i 
fem nationella databaser. De flesta av de 755 kan betraktas som 
“nationella översikter”. Majoriteten av publikationerna behandlar
tredje sektorns/medborgar-organisationernas förhållande till den 
offentliga sektorn. 

”Det är verkligen överraskande att i länder som räknas till de mest 
jämställda och kvinnovänliga i världen omnämns genusaspekterna
inom civilsamhällets aktiviteter och tredje sektorn endast i 24 
undersökningar.”



TACK

Carita Peltonen
e-mail: carita.i.peltonen@gmail.com

Rapporten Kartläggning om jämställdhet inom social- och hälsopolitik, 
Nordiska ministerrådets publikationer NA2016:901 hittas via linken:
http://norden.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A890937&dswid=-4713

mailto:carita.i.peltonen@gmail.com
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:890937&dswid=-4713


Samtala om

• Hur bör Nordiska Minsterrådet arbeta vidare 
med frågor om hälsa och jämställdhet? 

• Vad kan du göra på din position


