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de nordiske lande er generelt karak-
teriseret ved et omfattende fokus på 
kønsligestilling og har historisk haft 
en høj grad af ligestilling mellem 
kvinder og mænd og piger og drenge 
sammenlignet med andre lande. 
dette gør sig gældende i uddannel-
sessystemet, på arbejdsmarkedet, i 
det politiske system og i samfundet 
generelt. dette afspejles ligeledes 
ved, at de nordiske lande ligger højt 
på the ’global gender gap index’, 
hvor island bl.a. har ligget nummer 
ét fem år i træk1. til trods for de 
nordiske landes høje rangeringer 

i internationale sammenligninger 
vedrørende ligestilling mellem køn-
nene, er det forsat vigtigt at have 
fokus på at styrke arbejdet med 
ligestilling/ligestillingsvurdering, 
da kvinder og mænd har forskellige 
behov og adfærd, som kan påvirke 
deres muligheder for at udnytte 
deres ressourcer fuldt ud i samfun-
det og deres hverdag.

denne pjece sætter fokus på 
resultaterne af en kortlægning af 
arbejdet med ligestillingsvurde-
ringer af kerneydelser på statsligt 

niveau på tværs af de nordiske 
lande. Kortlægningen blev iværksat 
af det danske ministerium for børn, 
ligestilling, integration og sociale 
Forhold for at få viden om, hvordan 
de offentlige myndigheder i praksis 
benytter ligestillingsvurderinger 
i forhold til politikområder og kerne-
ydelser. Kortlægningen er økono-
misk støttet af nordisk ministerråd. 
Kortlægningen er gennemført af 
Oxford research.

Kortlægningen er baseret på en 
spørgeskemaundersøgelse blandt 

LigestiLLing i en 
tVærnOrdisK KOnteKst

HvAd er LigestiLLingsvurdering?
begrebet ligestillingsvurdering dækker over en metode, som handler om 
at indarbejde et køns- og ligestillingsperspektiv i offentlig forvaltning og 
planlægning, hvor køn kan have en betydning. det handler om, at poli-
tiske beslutninger og kerneydelser udarbejdes på baggrund af et oplyst 
grundlag og på baggrund af en bevidsthed om, at køn er en faktor, der 
har betydning for alle politikområder.

når ligestilling indarbejdes i lovgivning og aktiviteter, fokuseres der på, 
hvorvidt de forskelle, der kan være mellem køn på et givent fagområde, 
giver anledning til særlige indsatser eller til, at indsatser skal udformes 
anderledes for at nå den relevante målgruppe. det vil ofte være nødven-
digt at koble køn med andre parametre fx uddannelse, civilstand, etnici-
tet, alder mv. for at få et tilstrækkeligt præcist billede af målgruppen og 
dermed grundlag for at målrette indsatsen mv.

begrebet ligestillingsvurdering bruges i danmark. i de andre nordiske 
lande benyttes begreberne ”integrering av könsperspektiv/jämstall-
hetsintegrering” (Fi), ”Kynjasamþætting/kønsintegrering” (is), 
”sektoransvar for integrering av kjønnslikestilling ”(nO) og 
”jämstallhetsintegrering” (se).
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KerneydeLser/veLfærdstjenester/core services i 
den offentLige seKtor
begrebet kerneydelser refererer til de tilbud, offentlige 
myndigheder stiller til rådighed for borgerne. tilbuddene, 
der også kan kaldes velfærdstjenester eller borgerrettede 
serviceydelser, dækker primært over fagspecifikke opgaver i 
den offentlige sektor, eksempelvis:

•	 Forebyggende	sundhedsindsatser
•	 Anlæg	og	vedligehold	af	cykelstier
•	 Tildeling	af	kulturtilskud
•	 Drift	af	plejehjem
•	 Pasningstilbud	til	børnefamilier
•	 Offentlig	transport	og	vedligehold	af	veje
•	 Beskæftigelsesindsats
•	 Undervisningstilbud

På engelsk oversættes begrebet kerneydelser i den offentlige 
sektor til core services in the public sector.

de nordiske ministerier samt studier 
af 11 good practice eksempler for 
ligestillingsvurdering af statslige 
myndigheders kerneydelser2. Ker-
neydelser dækker i denne forbin-
delse over lovforslag, programmer, 
indsatser og kampagner. Fokus er 
særligt på, hvordan køn og ligestil-
ling kan tænkes ind i kerneydelser-
ne ved brug af ligestillingsvurdering 
som metode, samt hvilke resultater 
og effekter dette kan medføre. På 
denne baggrund gives der anbe-
falinger og inspiration til, hvordan 
offentlige myndigheder bedst kan 

arbejde med ligestillingsvurderin-
ger. Formålet er at inspirere beslut-
ningstagere såvel som praktikere 
til at øge fokus på ligestilling og 
ligestillingsvurdering af de statsli-
ges myndigheders kerneydelser.

Pjecen indeholder først en beskri-
velse af, hvad der ligger i begrebet 
ligestillingsvurdering3. dernæst 
beskrives det udbytte, som kort-
lægningen viser, at de statslige 
myndigheder kan opnå ved at 
foretage ligestillingsvurderinger. 
herefter præsenteres en model for 

arbejdet med ligestilling, som kan 
anvendes for at opnå bedst mulige 
resultater af arbejdet med ligestil-
lingsvurdering, og endelig gives der 
eksempler på arbejdet med lige-
stillingsvurdering af kerneydelser 
samt anbefalinger til, hvordan dette 
arbejde kan gribes an.
 

1 the World economic Forum, 2013, the global gender gap 
report 2013
2 ser mere under afsnittet: yderligere viden
3 de nordiske landes definitioner af ligestillingsvurdering 
bygger alle på europarådets definition, se: http://www.coe.
int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-
mainstreaming/index_en.asp
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som ved alle andre indsatser er det 
nødvendigt at have blik for, hvilke 
ressourcer og omfanget at disse, 
som afsættes til arbejdet med lige-
stillingsvurderinger. ressourcer fx i 
form af afsatte økonomiske midler, 

medarbejdertimer eller ekstern 
sparring. Kortlægningen viser, at 
det er muligt at skabe resultater 
både ved et begrænset og ved et 
nævneværdigt brug af ressourcer, 
hvad end det er økonomiske midler, 

medarbejdertimer eller ekstern 
sparring. det er dog væsentligt at 
afstemme forventninger til udbyttet 
med graden af afsatte ressourcer. 

Kortlægningen viser, at de statslige myndigheder kan 
opnå resultater i form af øget kvalitet i kerneydelsen og 
lige muligheder for borgere, som leder til effekt i form 

af øget ligestilling, såfremt de foretager ligestillingsvur-
deringer i forbindelse med deres arbejde.

udbytte Af At foretAge 
ligestillingsVUrderinger

Kerneydelsen kvalificeres og målrettes som følge af ligestillings-
vurderingen, hvorved kvaliteten øges.

Øget kvalitet i kerneydelsen betyder, at den indsats, som til-
bydes, kan udvikles således, at den er tilpasset kønsforskelle. 
derved skabes lige muligheder for begge køn.

lige muligheder fører til øget ligestilling, fordi kønnenes mulig-
heder for at agere uafhængigt af deres køn øges.

Kvalitet i  
kerneydelsen

lige 
muligheder

Øget 
ligestilling



9



10

Første led i arbejdet med ligestil-
lingsvurdering er brugen af do-
kumentation i form af kønsopdelt 
data. data kan enten basere sig 
på kvantitative eller kvalitative 
undersøgelser. disse data bruges 
til at gennemføre en kønsanalyse. 
i en kønsanalyse analyseres data 
i forhold til, om der er forskelle på 
mænd/drenge og kvinder/pigers 
adfærd og præferencer, som der 
skal tages højde for i udviklingen af 
indsatsen, lovforslaget, kampagnen 
m.v. Køn kan have betydning i til-
fælde, hvor det ikke umiddelbart er 
synligt eller oplagt, og det er derfor 

væsentligt at foretage kønsanalyser 
for at skabe høj kvalitet i indsatsen.

dokumentation af eventuelle 
kønsforskelle bør benyttes, når der 
udvikles politikker, således at poli-
tikker på et givent område udvikles 
på et veldokumenteret grundlag. 

når der er opstillet politikker, 
formuleres konkrete målsætninger 
nemmere. det er væsentligt, for 
at der kan arbejdes med køn og 
ligestilling i de forskellige initi-
ativer, at der opsættes konkrete 
målsætninger og målbare indikato-

rer for disse. målsætninger skaber 
forudsætninger for, at indsatserne 
kan målrettes og ramme de rele-
vante personer. desuden er de også 
en forudsætning for, at der kan 
måles og konkluderes på resultater 
og effekter af indsatser i forhold til 
ligestilling, og at disse resultater og 
effekter kan dokumenteres. 

Fjerde led i modellen er redskaber. 
Udvikling og anvendelse af redska-
ber er essentielt for, at ledere og 
medarbejdere i offentlige myndig-
heder har de fornødne kompetencer 
til at gennemføre ligestillings- 

På baggrund af kortlægningen af good practice eksempler er der udviklet en model for arbejdet 
med ligestillingsvurderinger. modellen viser, hvordan forskellige led i arbejdet med ligestil-
lingsvurdering hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden. 

ModeL for Arbejdet 
med ligestillingsVUrdering

model for 
ligestillingsvurdering

resultater/ 
effekter

dokumentation

Politik for 
ligestilling

målsætninger 
for ligestilling

redskaber
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modellen kan anvendes til at opnå bedst mulige resultater 
af arbejdet med ligestillingsvurderinger.

vurderinger. redskaber dækker 
over uddannelse i ligestilling og 
ligestillingsvurdering, procedurer 
for gennemførelsen af ligestillings-
vurderinger samt konkrete værk-
tøjer hertil. 

Femte led er resultater og effek-
ter. For at kunne opnå resultater 
i forhold til kerneydelsen (øget 
kvalitet) og effekter på ligestilling af 
en given indsats, er det nødvendigt, 
at de foregående led i modellen er 
gennemført. 

det vil sige, at der er udarbejdet 
politikker for ligestilling, opstillet 
målsætninger og indikatorer, samt 
at ledere og medarbejdere i offent-
lige myndigheder har de fornødne 
redskaber og kompetencer til at 
foretage ligestillingsvurderinger. 
hvis disse elementer er til stede, og 
processen følges, vil ministerierne i 
følge kortlægningen opnå resultater 
i forhold til kerneydelsen og effek-
ter for ligestilling. 

sidste led i modellen er (igen) doku-
mentation, idet det er væsentligt, at 
de opnåede resultater og effekter af 

en given indsats dokumenteres, så-
ledes at der bl.a. genereres kønsop-
delt data, der aktivt kan anvendes 
til kønsanalyser i forbindelse med 
iværksættelsen af nye initiativer.
Ved at benytte modellen for lige-
stillingsvurderinger kan offentlige 
myndigheder opnå resultater i form 
af øget kvalitet i kerneydelsen samt 
øget ligestilling. 
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i det følgende afsnit præsenteres anbefalinger og konkrete eksem-
pler på arbejdet med ligestillingsvurderinger med udgangspunkt i 
modellen for arbejdet med ligestillingsvurdering. anbefalingerne 
og de konkret eksempler er udledt af kortlægningens analyse. de 
konkrete eksempler er derfor good practice eksempler på, hvordan 
forskellige offentlige myndigheder foretager ligestillingsvurderinger.

AnbefALinger tiL Arbejdet 
med ligestillingsVUrdering
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at der er opstillet en politik på 
ressortområdet eller for udvalgte 
fagområder indikerer, at der er 
politisk fokus på ligestilling. Ved 
at have en politik for ligestilling 
skabes der i højere grad legitimitet 
omkring ligestilling, da det er pri-
oriteret fra politisk hold. Politikker 
skaber en overordnet ramme for 
ministeriernes ligestillingsarbejde, 
herunder ligestillingsvurderinger 

af kerneydelser. det politiske fokus 
på ligestilling betyder endvidere, at 
der i højere grad afsættes ressour-
cer til ligestillingsarbejdet. 

Praksiseksemplet illustrerer, hvor-
dan udmøntning af en overordnet 
politik og en konkret indsats kan 
gribes an, og hvad det kan bidrage 
til.

Konkret i forhold til politikker an-
befales det:

•	 at	der	udarbejdes	politikker		 	
 for ligestilling for de respektive   
 ressortområder, så der skabes en  
 overordnet ramme for arbejdet  
 med ligestilling, således at der   
 opstår øget legitimitet omkring   
 ligestilling.

1.1.1 
PoLitiK og MåLsætninger for 
ligestillingsVUrdering aF Kerneydelser
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PraKsiseKsemPel 

Projektet Gender Budgeting i island viser, at der ved systematisk at indtænke køn i 
offentlige budgetter kan opnås en optimal udnyttelse af ressourcer gennem øget kvalitet 
i kerneydelser. 

gender budgeting er led i udmøntningen af den islandske regerings ligestillingspolitik. 
indsatsen består i, at samtlige islandske ministerier og styrelser deltager i en systema-
tisk strukturændring i forhold til arbejdet med budgetter. dette for at sætte fokus på, 
hvordan budgetter er med til at skabe ulighed mellem kønnene. Konkret handler Gender 
Budgeting om at analysere og monitorere de nuværende forhold for at have et kvalifice-
ret grundlag at foretage ændringer ud fra. det langsigtede mål er således at ændre de 
offentlige budgetter på en sådan måde, at der i fordelingen af midler sikres ligestilling 
mellem kønnene. alle ministerier udpegede et område, hvor kønsdiskrimination er til 
stede. Formålet med at udpege ét fokusområde, som der arbejdes målrettet med, er at 
få omfattende analyser af politiske områder, hvor der er en betragtelig påvirkning på 
kønnenes status, og hvor redefinering af politikker og allokering af midler er relevant. 

Ved at analysere, hvilke økonomiske uligheder der er mellem kønnene, og hvordan 
offentlige budgetter og udmøntning af midler påvirker dette, skabes der synlighed om 
eventuelle kønsdiskriminerende forhold, som kan adresseres. derved kan det dels sik-
res, at kønnene ikke diskrimineres, dels at ressourcerne optimeres, fordi ressourcerne 
kan anvendes på de målgrupper/det køn, der får mest ud af indsatserne.



Udover at opstille politikker i for-
hold til køn og ligestilling, anbe-
fales det, at der opstilles konkrete 
målsætninger samt målbare indika-
torer, således at det er muligt 
at vurdere og dokumentere resul-
taterne. målsætninger kan være 
meget konkrete, fx at andelen af 
mandlige pædagoger skal øges 
til 20 procent, som tilfældet er i 
nedenstående praksiseksempel. 
mindre konkrete målsætninger 
kan også udfylde samme rolle, så 

længe der kan opstilles målbare 
indikatorer for målsætningen. en 
målbar indikator for øget ligestilling 
i børnehaver kan fx være, at flere 
mænd har søgt ind på pædagogstu-
diet end året tidligere, eller at flere 
mænd ansættes som pædagoger i 
børnehaverne.

Praksiseksemplet viser, hvorfor 
opstilling af målsætninger er vigtigt 
for at skabe resultater af ligestil-
lingsarbejdet.

Konkret i forhold til målsætninger 
anbefales det:

•	 at	der	opstilles	konkrete	målsæt-	
 ninger og operationelle, mål-
 bare indikatorer, således at   
 der kan måles og konkluderes på  
 resultater og effekter af indsatser  
 i forhold til ligestilling.

1.1.2 
MåLsætninger for 
ligestillingsVUrdering aF Kerneydelser

16



PraKsiseKsemPel

eksemplet Kompetanseheving i barnehagene – statlige likestillingstiltak fra norge viser, 
at opstilling af målsætninger er vigtigt for at skabe resultater af ligestillingsarbejdet. 
der er opstillet en helt konkret målsætning om, at andelen af mandlige pædagoger i 
børnehaverne skal være 20 pct. derudover er der en målsætning om, at læringsmiljøet i 
børnehaverne skal fremme ligestilling. således er der både opstillet konkrete og direkte 
målbare målsætninger samt mere overordnede målsætninger. 

den konkrete målsætning om en andel af mandlige pædagoger på 20 pct. bevirker, at 
projektets resultater hele tiden bliver holdt op imod denne målsætning. det bliver derfor 
let at vurdere, om målet er nået. 

17



Faste procedurer og redskaber 
til brug for ligestillingsarbejdet 
bidrager til at udvikle og forankre 
arbejdet med ligestillingsvurde-
ring i ministerierne. Procedurer 
og redskaber gør det nemmere for 
medarbejdere og ledelse at arbejde 
med ligestillingsvurdering, fordi de 
har konkrete greb at tage fat i, og 
derved få hjælp til, hvordan de skal 
gribe arbejdet an. derudover bidra-
ger faste procedurer til at fastholde 
fokus på arbejdet med ligestilling i 
ministerierne. 

men det er ligeledes nødvendigt, 
at de ledere og medarbejdere, der 
foretager ligestillingsvurderinger, 
har de fornødne kompetencer hertil. 
derfor er det essentielt, at både 
ledere og medarbejdere uddannes i 
dette arbejde – de skal uddannes/
trænes i dels at foretage kønsana-
lyser, dels gennemføre ligestil-
lingsvurderinger. et led heri kan 
ligeledes være, at ledere og med-

arbejdere uddannes i ligestilling, 
for at der skabes et fælles ståsted 
og forståelse for vigtigheden af 
ligestillingsvurderinger. 

tillige kan ligestillingsenheder eller 
interne ligestillingsrådgivere (fx i 
ministerierne) have en fremmende 
faktor for arbejdet med ligestil-
lingsvurderinger, da de gennem 
rådgivning bidrager til at give de 
offentlige myndigheder de fornødne 
kompetencer til at foretage ligestil-
lingsvurderinger.

Praksiseksemplet viser, hvilke 
redskaber en offentlige institution 
har udviklet til arbejdet med ligestil-
lingsvurderinger. 

i forhold til redskaber til arbejdet 
med ligestillingsvurderinger an-
befales det:

•	 at	ledere	og	medarbejdere,	der			
 foretager ligestillingsvurderinger,  

 uddannes i ligestilling og udar-  
 bejdelsen af ligestillingsvurderin- 
 ger af kerneydelser, idet det   
 kræver specifikke kvalifikationer  
 at arbejde med ligestilling og   
 foretage ligestillingsvurderinger.

•	 at	der	udarbejdes	og		benyttes		 	
 metoder, redskaber og procedu- 
 rer for arbejdet med ligestillings- 
 vurdering af kerneydelser, idet   
 det sikrer forankring af ligestil-  
 lingsvurderinger i ministeriet.

•	 at	relevante	ligestillings-
 aktører indgår aktivt som råd-  
 givere i forhold til ministeriernes  
 arbejde med ligestillingsvurde-  
 ringer. dette bidrager til at sikre,  
 at ministerierne har de fornødne  
 kompetencer til at foretage lige-  
 stillingsvurderinger. 

1.1.3 
redsKAber tiL Arbejdet Med 
ligestillingsVUrderinger

18 ligestilling



PraKsiseKsemPel

som led i den finske regerings strategi for reduktion af social eksklusion, fattigdom 
og helbredsproblemer blev der udstukket retningslinjer for, hvordan ligestilling 
kan inkorporeres i forberedelsen af lovforslag, budgetforslag, resultatledelse og 
planlægning af initiativer samt ved produktion af statistik og data. desuden indgår 
ligestillingsvurdering i oplæringen af ministerielle medarbejdere, og der er udarbej-
det en håndbog med vejledning i ligestillingsvurdering, og hvordan kønsopdelt data 
kan bruges i denne sammenhæng. håndbogen er et konkret værktøj og opslagsværk 
til arbejdet med ligestilling i ministerierne.

19ligestilling
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det er væsentligt at dokumentere 
og dermed synliggøre, at ligestil-
lingsvurderinger påvirker resultater 
og effekter af en given indsats. i 
en indsats, hvor ligestillingsvur-
deringen har vist, at køn er en 
relevant faktor, er det væsentligt at 
dokumentere indsatsens resultater 
og effekter i forhold til ligestilling. 
På den måde kan resultaterne 
fremadrettet bruges i udviklingen 
af politikker, handlingsplaner og 
konkrete indsatser. brugen af køns-
opdelt data er ligeledes væsentligt i 
forhold til at målrette initiativer. 

Ved at benytte dokumentation som 
grundlag for et givent initiativ 
skabes der legitimitet i forhold til 
initiativet, fordi det baserer sig 
på et veldokumenteret grundlag. 
desuden skabes der legitimitet 
i forhold til i højere grad at ind-
tænke et ligestillingsperspektiv i 
udviklingen af initiativer, politikker, 

handlingsplaner m.m. det er derfor 
essentielt, at der løbende genereres 
kønsopdelt data i forhold til adfærd, 
behov og præferencer samt udbytte 
og effekt af konkrete indsatser, som 
kan danne udgangspunkt for fremti-
dige indsatser.

Praksiseksemplet illustrerer, 
hvordan kønsopdelt data er brugt 
til udvælgelse af målgruppe til en 
kampagne.

i forhold til resultater og effekter 
anbefales det:

•	 at	der	indsamles	kønsopdelt	data.		
 der kan eksempelvis stilles krav  
 om kønsopdelt data ved afrappor- 
 tering af resultater og effekter af  
 de statslige myndigheders ar-
 bejde.   

•	 at	kønsopdelt	data	benyttes	til		 	
 foranalyser, inden indsatser  

 iværksættes, således at det   
 sikres, at kønsaspektet er ind-  
 tænkt i indsatsen, da det skaber  
 øget kvalitet i kerneydelsen.   

•	 at	resultater	og	effekter	i	forhold		
 til øget bevidsthed om ligestilling  
 dokumenteres. dette kan synlig- 
 gøre, at indsatser iværksat af 
 ministerierne skaber øget lige-
 stilling og lige muligheder for   
 kønnene. 

•	 at	resultater	og	effekter	af	arbej-	
 det med ligestillingsvurdering i   
 højere grad synliggøres og udbre- 
 des til relevante aktører. dette 
 gælder på flere niveauer, på   
 politisk, ledelses- og medarbej-  
 derniveau samt i forhold til borgere  
 og interessenter. en synliggørelse  
 heraf vil bidrage til, at der skabes  
 opbakning til ligestillingsarbejdet. 

1.1.4 
resuLtAter og effeKter 
– Og dOKUmentatiOn heraF
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PraKsiseKsemPel 

i nøglehulsmærkets kampagne Herrefedt! fra danmark er der gennemført en kønsanalyse på 
baggrund af kønsopdelt statistik om mænd og kvinders sundhed og spisevaner til at udvæl-
ge målgruppen for kampagnen. Kampagnen er målrettet ufaglærte og kortuddannede mænd 
+35 år, idet dokumentation (kvalitativt og kvantitativt) viser, at denne gruppe har et dårligere 
helbred end andre grupper i samfundet, samt at målgruppen i mindre grad har kendskab til 
nøglehulsmærket. 

Kampagnen havde til formål at få særligt denne målgruppe til at handle sundere og træffe 
sundere fødevarevalg. Kampagnen hedder ’herrefedt’ for at fange mændenes opmærksom-
hed blandt andet via en brochure med forsidebillede af en mandearm med en stor kødkniv i 
hånden, og der er benyttet mørke farver, som via anden dokumentation er bevist tiltaler mænd. 
desuden er der afholdt en række events rundt omkring i landet med blandt andet en mandlig 
kok, der laver mad med nøglehulsprodukter. dette er begrundet i, at kampagneteamet har 
været bevidste om, at det var vigtigt at opsøge mændene, idet det er en svær målgruppe at nå. 

Kampagnen er et godt eksempel på, hvilke overvejelser der ligger bag en kampagne, der 
primært er målrettet mænd, og dermed hvordan kønsaspektet er tænkt ind i udviklingen af 
kampagnemateriale og events. desuden er kampagnen et godt eksempel på et initiativ, der 
er målrettet det ene køn, men hvor det sikres, at det andet køn (i dette tilfælde kvinder) ikke 
ekskluderes ved også at tænke dette køn ind ved udvikling af kampagnematerialet.

inddragelse af målgruppens køn i udarbejdelsen af kommunikationsmateriale kan bidrage til i 
højere grad at målrette et givent materiale og dermed i højere grad ramme den specifikke mål-
gruppe af borgere. ressourcerne anvendes derfor optimalt. et eksplicit fokus på ligestilling i 
kommunikationsmateriale kan ligeledes bidrage til at synliggøre, at der er et ønske fra myndig-
heden i forhold til at skabe ligestilling. 
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For mere viden om kortlægningen og 
resultaterne heraf henvises til rap-
porten Kortlægning af good practice 
og effekter i de offentlige myndighe-
ders arbejde med ligestillingsvur-
dering på udvalgte serviceområder 
- statsligt niveau. rapporten er 
udarbejdet af Oxford research a/s, 
september 2014.

Kortlægningen indeholder en 
analyse af de statslige myndigheder 
arbejde med ligestillingsvurdering i 
norden på baggrund af dels en spør-
geskemaundersøgelse blandt samt-
lige ministerier i norden, dels 11 
good practice eksempler på nordiske 
myndigheders arbejde med ligestil-
lingsvurderinger. derudover bygger 

analysen på en gennemgang af de 
politiske, juridiske, økonomiske og 
kulturelle hovedtræk i de nordiske 
lande (nationale kontekster) for 
arbejdet med ligestillingsvurdering.

danmarK
Oxford research a/s
Falkoner allé 20
2000 Frederiksberg
danmark
tel: (+45) 3369 1369
office@oxfordresearch.dk

nOrge
Oxford research as
Østre strandgate 1
4610 Kristiansand
norge
tel: (+47) 4000 5793
post@oxford.no

sVerige
Oxford research ab
norrlandsgatan 11
103 93 stockholm
sverige
tel: (+46) 08 240 700
office@oxfordresearch.se

Finland
Oxford research Oy
helsinki:
Fredrikinkatu 61a, 6krs.
00100 helsinki, suomi
www.oxfordresearch.fi
office@oxfordresearch.fi

brUXelles
Oxford research
C/o ensr
5. rue archiméde
box 4, 1000 brussels
www.oxfordresearch.eu
office@oxfordresearch.eu

yderligere Viden
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