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Nu finns rapporten "Sexuellt
trakasserad på jobbet" på engelska 

Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett stort
samhällsproblem i Norden. Nu finns NIKK:s
nya rapport om ämnet även på engelska.
Sprid gärna Sexually harassed at work – An
overview of the research in the Nordic countries till
intressenter som helst läser på engelska. 

Rapporten sammanställer för första gången
nordisk kunskap om sexuella trakasserier i
arbetslivet i Norden och pekar på flera viktiga
kunskapsbehov. Forskningsöversikten har
tagits fram på uppdrag av Nordiska
ministerrådet, som underlag till en kommande
nordisk forskningssatsning på området. 

Till rapporten

Kartöversikt visar livsvillkor i
Nordens rurala områden 

I Norden bor det flest kvinnor i städerna,
medan andelen män är högst i glesbygden. I
forskningen talas det om könade flyttmönster.
För att illustrera och synliggöra hur kvinnor
och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska
länderna har NIKK, tillsammans med
Nordregio, Nordiska ministerrådets
institution för regionalforskning, tagit fram en
kartöversikt. 

Utifrån statistik på kommunnivå visar
kartorna på demografisk sammansättning och
tillgång till utbildning, arbete och omsorg i
Norden. 

Till kartöversikten
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Nordisk jämställdhetsfonds programutlysning är öppen för ansökningar! 

Den riktade programutlysningen syftar till att motverka könssegregeringen på arbetsmarknaden.
NIKK tar emot ansökningar under perioden 17 augusti-16 oktober 2020. Totalt ska fyra miljoner
danska kronor fördelas till nordiska samarbetsprojekt som ska arbeta för långsiktig förändring i upp
till fyra år. Genom utlysningen vill Nordiska ministerrådet bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv
där alla människors potential tillvaratas. 

Skicka in er ansökan här

Ny rapport undersöker jämställdhet i relativt isolerade områden 

Genus och jämställdhet är viktiga parametrar för att förstå demografisk och ekonomisk förändring i
relativt isolerade områden. Hur förhandlas frågor om jämställdhet, deltagande på arbetsmarknaden
och omsorgsansvar i rurala områden? Den nya rapporten “Equality in Isolated Labour Markets”
undersöker dessa teman i tre rurala områden i Danmark, Färöarna och på Grönland. Rapporten är
ett resultat av forskningsprojektet med samma namn, som delvis finansierades av Nordisk
jämställdhetsfond. 

Läs mer om rapporten här

Equal Pay Day belyser vikten av likalön 

Den 18 september var det Equal Pay Day, en dag för att belysa de strukturella löneskillnaderna och
behovet av åtgärder för att nå lika lön oavsett kön. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora
hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. NIKK uppmärksammade dagen genom att lansera vår
rapport Equal Pay in the Nordic countries – the law and policy strategies på engelska. Den hittas på vår
webb tillsammans med en kortare sammanfattning av rapporten. 

Läs Equal Pay in the Nordic countries
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Följ oss:

Varför är sexuella trakasserier så vanligt förekommande i kulturbranschen? I Metoopodden pratar
våra vänner Nordisk kulturkontakt med olika kulturaktörer om vad som hänt i den kulturella sfären
gällande arbetet mot sexuella trakasserier sedan hösten 2017. Podden tar utgångspunkt i Finland
men med utblick mot hela Norden. Metoopodden görs av Nordisk kulturkontakt och är en
fortsättning på ministerrådets satsning på metoo i kultursektorn 2019. 

Lyssna på Metoopodden
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