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Diskriminering finner sted på alle samfunnsområder. Tall  og  
 analyser viser at enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for 
diskriminering enn andre.

Omsorgsoppgaver og husarbeid er fortsatt skjevt fordelt 
mellom kvinner og menn. Kvinner bruker over dobbelt så 
mye tid som menn på husarbeid, og tar nesten 90 prosent av 
foreldrepermisjonen. Fedres permisjonsrettigheter er fortsatt 
avhengig av mødrenes yrkestilknytning. 

Kvinner lever lenger enn menn. Menn har til gjengjeld 
flere friske år. Menn og kvinner rammes til dels av ulike 
sykdommer. Det er også forskjeller mellom hele befolkningen 
og innvandrerbefolkningen når det gjelder sykdom og helse. 
Stereotypier og fordommer hos helsepersonell kan gjøre det 
vanskelig for mange lesbiske og homofile å få god helsehjelp.

Organisert idrett har en sentral rolle i samfunnet og mottar 
betydelige midler. Idrett er både sosialt og helsefremmende, 
men ikke alle nyter godt av tilbudene. Personer med nedsatt 
funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn deltar 
mindre i organisert idrett enn andre. I tillegg bidrar mobbing 
og homohets til at det er vanskelig for mange lesbiske og 
homofile å være åpen om sin seksuelle orientering innen 
idretten. 
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«Regjeringen vil bekjempe all diskriminering. Alle skal ha krav på å få 
de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine 
liv, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering, 
funksjonshemning eller etniske tilhørighet.»

Regjeringen.no, oktober 2008

Diskriminering
Synlig innvandrerbakgrunn – økt diskriminering 
Nesten halvparten av personer med innvandrerbakgrunn i SSBs 
levekårsundersøkelse oppgir at de har opplevd diskriminering på et eller 
flere områder som boligmarkedet, i arbeidslivet, innenfor utdanning, 
i helsevesenet eller på utesteder. Innvandrere fra Somalia og Iran har 
opplevd diskriminering oftest og på flest områder. Bare en tredjedel av de 
spurte fra disse landene har ikke opplevd diskriminering. Menn har opplevd 
mer negativ forskjellsbehandling enn kvinner (SSB, rapport 2008/5).

Opplevd diskriminering etter landbakgrunn 
2005/2006, i prosent
Kilde: SSB
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figur 5.1

Synlig innvandrerbakgrunn som mørk hudfarge eller et utseende som 
signaliserer etnisk bakgrunn utenfor Norden, øker sannsynligheten 
for diskriminering, ifølge en undersøkelse fra IMDi (rapport 2-2008). 
Innvandrere opplever oftest diskriminering i det offentlige rom. Mange 
opplever også diskriminering i arbeidslivet. Nesten en femtedel sier at de 
har opplevd diskriminering når de har søkt ny jobb i løpet av det siste året.

Afrikanere kommer gjennomgående dårligst ut, ifølge undersøkelsen, 
særlig ved jobbsøking og på boligmarkedet. Muslimer er også en spesielt 
sårbar gruppe. Åtte av ti spurte var helt eller delvis enig i at muslimer er 
spesielt utsatt for etnisk diskriminering.

På enkelte områder, som ved jobbsøking, kjøp og leie av bolig og 
på arbeids- og studiested, synker graden av opplevd diskriminering i 
takt med økende botid. Botid har ikke samme positive virkning når det 
gjelder omfanget av diskriminerende episoder i det offentlige rom som 
ved kontakt med politiet, på offentlige steder og transportmidler, i bank/
postkontor og på utesteder/restauranter.

Personer med synlig innvandrerbakgrunn er mindre tilfredse med, og 
har mindre tillit til, norske offentlige kontorer, enn personer med mindre 
synlig innvandrerbakgrunn (IMDi 2008).

rasisme i mediene
Én av fire journalister mente at de 
i løpet av det siste halvåret hadde 
hørt rasistiske ytringer fra kolleger. 
Norske journalister opplever rasistiske 
holdninger blant kollegene, og 
mediene forskjellsbehandler vestlige 
og ikke-vestlige innvandrere. Det 
mener journalistene selv, ifølge en ny 
undersøkelse som ble gjennomført på 
oppdrag fra Stiftelsen for en Kritisk og 
Undersøkende Presse (SKUP). 
 Undersøkelsen er gjort blant 1163 
norske journalister. Det utgjør omtrent 
ti prosent av hele yrkesgruppen.

Kilde: Aftenposten 11. april 2008

minoritetselever  
opplever mest vold 
Minoritetselever i Oslo-skolen blir 
oftere utsatt for vold og mobbing av 
medelever enn hva etnisk norske 
elever blir, viser en rapport fra 
Utdanningsforbundet. I den nye 
undersøkelsen kommer det frem 
at minoritetselever blir utsatt for 
vold på skolen nesten dobbelt så 
ofte som de etnisk norske elevene. 
Minoritetselevene opplever også 
oftere mobbing, både fra medelever 
og lærere, og de føler seg mindre 
trygge på skolen.

Kilde: NRK 7. mai 2008

innvandrerungdom  
oppfatter seg som norske
Stadig flere ungdommer med 
innvandrerbakgrunn ser seg selv 
som norske, viser en undersøkelse 
blant ungdom i Oslo. I 1996 regnet 
46 prosent av ungdom med 
innvandrerbakgrunn som er født i 
Norge seg som norske. I 2006 var tallet 
hele 70 prosent.
 – En betydelig andel av de unge 
med innvandrerbakgrunn ser ut til 
å identifisere seg med det større 
fellesskapet gjennom det å oppleve 
seg selv som norsk, sier forsker Viggo 
Vestel.

Kilde: Nova.no 31. januar 2008
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Diskriminering i offentlig sektor

6. august 2007 ble Ali Farah slått ned i Sofienbergparken i Oslo. 
Ambulansefolkene som kom, forlot parken etter få minutter, uten å 
ta med seg Farah. Denne hendelsen og den påfølgende debatten om 
rasisme og diskriminering utøvd av det offentlige var bakgrunnen for at 
Regjeringen lovet en kartlegging av etnisk diskriminering i statlig sektor. 
Kartleggingen ble oppsummert av LDO. Rapporten fra LDO omhandler 
statens arbeid mot, og kjennskap til, etnisk diskriminering utøvd av 
staten.

16 departementer og 152 underliggende etater leverte redegjørelser. 
En tredjedel av de statlige virksomhetene leverte ikke redegjørelser. 
Hovedkonklusjonen i rapporten fra LDO er at staten ikke tar rasisme og 
diskriminering på alvor. Rapporten inneholder en rekke anbefalinger 
(Kartlegging av diskriminering i statlig sektor – første trinn? LDO, 2008).

Samer
Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, 
Sverige, Finland og Russland. Fordi det ikke foretas offisiell registrering av 
hvem som har samisk identitet/bakgrunn, er det ingen som vet nøyaktig 
hvor mange samene er. I Norge bor det samer over hele landet, men de 
mest konsentrerte samiske bosettingsområdene finnes nord for Saltfjellet. 

I 2007 bodde det om lag 38 000 personer i det norske kjerneområdet 
for samer (SSB). Det har vært en nedgang i folketallet siden 1990. Kjerne-
området for samer er her definert som det geografiske virkeområdet for 
Samisk utviklingsfond (SUF) nord for Saltfjellet. Det bor mange samer 
utenfor og det bor mange uten samisk bakgrunn innenfor kjerneområdet.

I en undersøkelse fra 2006 av selvopplevd diskriminering blant samer, 
oppga en tredjedel at de hadde opplevd diskriminering, og en fjerdedel 
mente at de var blitt diskriminert fordi de var samer. Diskrimineringen 
det ble meldt om forekom hovedsakelig i arbeidslivet, på utesteder og i 
møte med det offentlige. Diskriminering fra det offentlige forekommer 
blant annet i form av mangel på språklig tilrettelegging (Selvopplevd 
diskriminering blant samer. Norut NIBR Finnmark-rapport 2006:3/4).

Diskriminering av samer på andre grunnlag som seksuell orientering 
og nedsatt funksjonsevne er ikke kartlagt. I stortingsmelding nr. 28 
Samepolitikken (2007–2008) fremkommer det at homofili hittil har blitt 
fortiet i det samiske samfunnet. 

Folketallet i SUF-området
SUF: Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet
Kilde: SSB
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staten og religion
– Flertallets livssyn påvirker 
lovgivning. Derfor er det behov 
for sikring av særordninger for 
minoriteter. Både Norge og Frankrike 
er land med helligdagslover preget 
av den kristne majoriteten. Dermed 
trengs egne regler for at religiøse 
minoriteter kan få fri til å feire egne 
høytider, sier forsker Ingvill Thorson 
Plesner. 
 Når skillet mellom stat og religion 
tolkes slik at religiøse ytringer 
utestenges fra offentlige arenaer og 
debatter, kan religiøse mennesker 
i praksis diskrimineres. Tyrkia og 
Frankrikes forbud mot skaut i skolen 
er et eksempel på dette.

Kilde: Aftenposten, A-magasinet   
17. oktober 2008

skal styrke  
samisk hverdag
Gjennom den nye stortingsmeldingen  
Samepolitikken vil regjeringen gjøre 
møtet mellom det offentlige Norge 
og samene lettere; mer samisk i 
skolen, bedre samiske lærebøker, mer 
forståelse for samisk språk og kultur i 
alle offentlige etater. Alle direktorater 
får krav om å oversette aktuelle 
dokumenter til samisk.

Kilde: Aftenposten.no 30. mai 2008
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Nasjonale minoriteter

Enkelte befolkningsgrupper med langvarig tilknytning til Norge defineres 
som nasjonale minoriteter. Dette er kvener, jøder, skogfinner, rom/
sigøyner og romanifolk/tatere. Europarådets rammekonvensjon om 
beskyttelse av nasjonale minoriteter ble utarbeidet og vedtatt for å styrke 
menneskerettighetsvernet i Europa. Norge ratifiserte rammekonvensjonen 
i 1999. 

De fleste jøder i Norge er medlemmer av de mosaiske trossamfunnene 
i Oslo og Trondheim, som til sammen har ca. 1100 medlemmer. Det er i 
dag trolig mellom 10 000 og 15 000 personer som regner seg som kvener 
eller personer av kvensk/finsk ætt i Norge. Den tradisjonelle gruppen 
av rom/sigøyner i Norge omfatter trolig 300 til 400 personer, og er i 
hovedsak bosatt i Oslo-området. Det finnes ingen sikre tall på hvor mange 
som tilhører romanifolk/tatere i Norge i dag. Det er trolig noen tusen 
personer. En regner med at det finnes flere hundre personer i Norge som 
identifiserer seg som skogfinner (St.meld. nr. 15, 2000–2001, Nasjonale 
minoritetar i Noreg).

LDO mottar årlig flere henvendelser fra personer med rombakgrunn 
og med romanibakgrunn om at de diskrimineres på campingplasser. 
Henvendelsene gjelder avslag på campingplass selv om det tilsynelatende 
er ledige plasser, og bortvisning fra campingplasser etter kort tid. Det 
klages også på at politiet som regel tar parti med campingplasseier når 
slike konfliktsituasjoner oppstår.

LDO inviterte representanter fra NHO-reiseliv, politiet og 
organisasjonene til rom/sigøynere og romani/tatere til et møte før 
campingsesongen våren 2008. Hensikten med møtet var å utveksle 
erfaringer og påpeke diskrimineringslovverket. 

Barn med rom- og romanibakgrunn har også krav på tilpasset 
opplæring i grunnskolen. Det at familier kan være på reise i deler av året 
er en utfordring for skolene. Enkelte skoler har i dialog med foreldrene 
funnet fram til ordninger som fungerer, mens andre ikke har det. 

Det nytter å klage
Opplevd diskriminering er ikke det samme som diskriminering i juridisk 
forstand. Ved opplevd diskriminering er den subjektive oppfatningen av 
årsaken til forskjellsbehandlingen sentral. 

Personer som har opplevd diskriminering kan henvende seg til LDO 
for å få veiledning om sine rettigheter. LDO ga 1007 juridiske veiledninger 
i 2007. Av disse handlet 545 saker om kjønn. 169 saker var knyttet til 
etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse eller avstamning.

LDO mottok 152 klagesaker i 2007. Også her var kjønn og etnisitet de to 
vanligste diskrimineringsårsakene.

I 2007 konkluderte LDO med lovbrudd i litt over halvparten av 
klagesakene knyttet til kjønn. Det ble også konkludert med lovbrudd 
i fire av ti saker knyttet til etnisitet og seks av ti knyttet til alder (for 
mer informasjon om LDOs saker, se rapporten Praksis 2007 på LDOs 
hjemmeside).

pinlig kunnskapsmangel
Det er få minoriteter det er så 
stille rundt i Norge som jødene. 
Kunnskapen om de 1500 jødene som 
lever i Norge i dag, deres liv, historie, 
kultur og samfunnsinnsats, er uansett 
pinlig og forsvinnende liten.

Kilde: Debatt- og kronikkredaktør 
Knut Olav Åmås på A ftenposten.no   
6. september 2008 i anledning 
åpningen av Jødisk Museum i Oslo

«Vår praksis for tiden er å avvise 
reisende følger. Kun enkelte ganger 
slippes små familier inn, men vi har 
tidligere hatt noe problemer med ro, 
orden og betaling av leie.»

Daglig leder ved Larkollen 
til VG 1. juli 2008
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Juridiske veiledningssaker etter diskrimineringsgrunnlag
I antall, 2007
Kilde: LDO

 

kjønn 545 

funksjonsevne 58

etnisitet m.m. 169

alder 53annet/blank/flere 117

språk 16 
seksuell orientering 16

religion 25
politisk syn 1

medlemskap i fagforening 7

figur 5.3

Juridiske klagesaker etter diskrimineringsgrunnlag
I antall, 2007
Kilde: LDO
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Lover mot trakassering og diskriminering
Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever disse lovene:

 Ʌ Likestillingsloven som forbyr diskriminering og trakassering på grunn 
av kjønn. Gjelder alle samfunnsområder.

 Ʌ Diskrimineringsloven som forbyr diskriminering og trakassering på 
grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, språk, hudfarge, 
religion og livssyn. Gjelder alle samfunnsområder.

 Ʌ Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som forbyr diskriminering 
og trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Gjelder alle 
samfunnsområder. Trer i kraft 1. januar 2009.

 Ʌ Arbeidsmiljøloven kapittel 13 som forbyr diskriminering og trakassering 
på grunn av seksuell orientering, alder, politisk syn og medlemskap i 
arbeidstakerorganisasjon. Gjelder kun arbeidslivet.

 Ʌ Boliglovene som forbyr diskriminering på grunn av homofil orientering. 
Bestemmelsen endres til å gi vern på grunn av seksuell orientering fra   
 1. januar 2009.
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I tillegg finnes det blant annet bestemmelser i straffeloven som forbyr:
 Ʌ Diskriminerende eller hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, nasjonal 
eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn samt seksuell orientering 
eller leveform.

 Ʌ Diskriminerende handlinger på grunn av religion eller livssyn, hud-
farge,  nasjonal eller etnisk opprinnelse og seksuell orientering eller 
leveform.

Disse bestemmelsene håndheves av politiet, ikke av LDO.

Felles ekteskapslov
Stortinget vedtok i juni 2008 å erstatte partnerskapsloven og ekteskaps-
loven med en felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede 
par. Norge har siden 1993 hatt loven om registrert partnerskap. Det nye 
vedtaket innebærer at lesbiske og homofile får rettigheter på lik linje med 
heterofile i forhold til adopsjon. Lesbiske får også rettigheter på lik linje 
med heterofile med hensyn til assistert befruktning. Loven trer i kraft   
1. januar 2009.

Likestilling i hjemmet
Høye fødselstall
Norge har høye fødselstall sammenlignet med andre vestlige land,   
1,9 barn per kvinne i 2007. Fødselsraten for OECD-landene er i gjennom-
snitt 1,6 barn per kvinne. Norske fødselstall sank markant på begynnelsen 
av 1970-tallet, på samme tidspunkt som flere kvinner gikk inn i arbeids-
livet. Siden begynnelsen av 1980-tallet har fødselstallet steget noe igjen. 

Kombinasjonen av høy yrkesaktivitet og høye fødselstall blant norske 
kvinner henger sammen med gode svangerskaps- og omsorgsordninger og 
et bredt barnehagetilbud som gjør det enklere å kombinere yrkesaktivitet 
og barn (SSB).

Antall fødte barn per kvinne
Kilde: SSB
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historisk vedtak
Norge er det sjette landet i verden 
som innfører en felles, kjønnsnøytral 
ekteskapslovgivning. – Det er et 
historisk vedtak, ingen tvil om det, 
sier NRKs politiske kommentator 
Magnus Takvam.

Kilde: nrk.no 11. juni 2008

folkefest på operataket
Rundt 2000 mennesker feiret den nye 
felles ekteskapsloven på operataket.  
– Dette er det sterkeste jeg har 
opplevd som politiker, og det er 
svært få som har muligheten til å 
være med på noe sånt. Jeg kjemper 
for å holde tårene tilbake, sier Karita 
Bekkemellem (Ap).

Kilde: Dagbladet.no 20. juni 2008
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foreldrepenger og foreldrepermisjon

Foreldrepenger gis i 44 uker med 100 prosent lønnskompensasjon eller 
54 uker med 80 prosent, begrenset oppad til seks ganger folketrygdens 
grunnbeløp, som utgjør 421 536 kroner pr. mai 2008. Foreldrepengene 
kan fordeles over tid, men må tas ut før barnet er fylt tre år. Gradert 
uttak av foreldrepenger kan kombineres med arbeid.

Tre uker før og seks uker etter fødselen er forbeholdt mor. Seks uker 
av permisjonen er forbeholdt far (fedrekvoten). Resten av tiden kan 
foreldrene dele seg imellom. 

Fra 1. juli 2008 har selvstendig næringsdrivende fulle rettigheter til 
foreldrepenger. 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2009 foreslått å utvide fedrekvoten 
til ti uker for barn født fra og med 1. juli 2009. To uker legges til den 
totale stønadsperioden, mens to uker tas fra den delen foreldrene 
tidligere har kunnet fordele selv.

Far tar lite foreldrepermisjon
I 2007 tok mødre ut 89 prosent av foreldrepengedagene. Fedre tok ut 11 
prosent og økte dermed andelen med ett prosentpoeng fra året før. 

Fire av ti fedre benytter seg ikke av hele fedrekvoten. Seks av ti fedre 
med rett til foreldrepenger tok ut seks uker eller mer i første halvår 2008. 
Lengden på foreldrepermisjonen for fedre varierer både med alder og 
geografisk beliggenhet. I gjennomsnitt øker menns foreldrepermisjon 
med alderen. I aldersgruppa 50 år og over, tar 67 prosent av fedrene 
foreldrepermisjon i seks uker eller mer. I aldersgruppa under 25 år tar 48 
prosent av fedrene seks uker eller mer. 

I Oslo og Sør-Trøndelag tar 66 prosent av fedrene i fylket foreldre-
permisjon på seks uker eller mer, sammenlignet med 43 prosent i   
Vest-Agder. 

Syv av ti foreldre velger foreldrepenger med 80 prosent lønn   
(NAV 2008).

Fordeling av foreldrepengedager 
I prosent
Kilde: NAV

kvinner menn

2007 89 11

2006 90 10

2005 91 9

tabell 5.6 

fars rettigheter
Fedres rett til betalt fedrekvote 
er avhengig av at mor har vært 
yrkesaktiv i minimum seks av de ti 
siste månedene før fødselen, i minst 
50 prosent stilling. Om lag 15 prosent 
eller 8000 av fedrene har ifølge 
reglene ikke rett til betalt fedrekvote 
(NOU 2008:6, Kjønn og lønn). 
 Fars rett til betalt foreldrepermisjon 
utover fedrekvoten er avhengig 
av at mor er yrkesaktiv eller 
student på heltid. Mødres rett til 
foreldrepermisjon er ikke tilsvarende 
avhengig av hva far gjør.

Kilde: LDO 2008

«Det er flott og viktig at pappa får ti 
uker sammen med barnet sitt. Men 
det kan ikke kalles likestilling når det 
fortsatt er mors yrkesaktivitet som 
avgjør om far får permisjon.»

Arve Juritzen til Dagbladet.no   
9. oktober 2008

på bronseplass  
i pappaperm
På Island tar fedrene ut 32,6 prosent 
av den totale foreldrepermisjonen. 
Svenske menn tar ut 21,2 prosent. 
Norske fedre havner midt på  
treet med 11,4 prosent av foreldre-
permisjonen. Danske og finske menn 
ligger langt etter, med henholdsvis 
6,2 og 6,1 prosent av permisjonen. 
Det viser ny statistikk utgitt av Nordisk 
Ministerråd. 

Kilde: Aftenposten 12. oktober 2008
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Menn med foreldrepenger etter antall permisjonsdager 
I prosent
Kilde: NAV
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figur 5.7

Bedre barnehagedekning
Et viktig virkemiddel for økt likestilling mellom kvinner og menn i 
arbeidslivet, er full barnehagedekning. Barnehagedekningen for barn i 
alderen 1–5 år har økt fra 80 prosent i 2006 til 84 prosent i 2007. 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass, i prosent av alle barn
Kilde: SSB
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figur 5.8

Minoritetsspråklige barn utgjør i underkant av åtte prosent av alle 
barn i barnehage (SSB). Det har vært en økning fra 2006 til 2007 på 
3160 minoritetsspråklige barn. Litt over halvparten (51 prosent) av 
alle minoritetsspråklige barn i alderen 0–5 år har barnehageplass, 
sammenlignet med 71 prosent av alle barn i samme aldersgruppe.

«Mange av mennene sier at  
mamma vil ha permisjonen selv. Den 
gevinsten mor får ved å være hjemme 
i permisjon lenge, har en høy pris. 
Det gjelder ikke bare økonomi, men 
også at menn som får mye tid alene 
med barnet blir mer delaktige i 
omsorgsarbeidet seinere.»

Forsker Helge Svare ved 
Arbeidsforskningsinstituttet til 
Dagbladet 23. februar 2008
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Husarbeid

Kvinner bruker betydelig mindre tid på vanlig husarbeid i dag enn på 
begynnelsen av 1970-tallet. I gjennomsnitt har kvinners tidsbruk på 
husarbeid gått ned fra fire timer og et kvarter om dagen til to timer om 
dagen i denne perioden. Menn bruker derimot noe mer tid på husarbeid 
enn tidligere. I 1971 brukte menn i gjennomsnitt 38 minutter på husarbeid 
daglig, mens de i 2000 brukte 51 minutter. Kvinner bruker likevel over 
dobbelt så mye tid som menn på husarbeid. 

Ifølge undersøkelsen Likestilling og livskvalitet 2007 (AFI) er handling 
av dagligvarer den arbeidsoppgaven som parene deler mest på, etterfulgt 
av rydding, gjøre rent i huset, betale felles regninger, lage mat og 
vedlikehold. Klesvask er den minst likestilte aktiviteten. 

Tid brukt på arbeid i hjemmet
I timer og minutter
Kilde: SSB

1971 2000

kvinner menn kvinner menn

Husarbeid 4:14 0:38 1:59 0:51

Omsorgsarbeid 0:42 0:17 0:44 0:26

Vedlikeholdsarbeid 0:13 0:41 0:17 0:36

tabell 5.9

Helse
Kvinner lever lenger, men har flere sykdommer
Levealderen i Norge er blant de høyeste i verden og øker fortsatt. Kvinner 
lever i gjennomsnitt fire og et halvt år lenger enn menn. Jenter født i 2007 
kan forvente å leve i nesten 83 år og nyfødte gutter vel 78 år. Forskjellen i 
forventet levealder er redusert med en tredel de siste 20 årene. For 20 år 
siden var de tilsvarende tallene 79 og 73 år.

Forventet levealder for nyfødte gutter og jenter 1846–2007
Kilde: SSB
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figur 5.10

likestilling gir  
superforhold
Menn og kvinner som lever mer 
likestilt, definert som det at partene 
i hovedsak deler likt på husarbeid 
og/eller omsorg for barn, har bedre 
livsforhold på en rekke områder. 
I tillegg til at forhold mellom likestilte 
parter er mer stabile, har også 
mennesker i denne typen forhold 
bedre livskvalitet. 

Kilde: Likestilling og livskvalitet 
2007, Nordisk institutt for 
kvinne- og kjønnsforskning og 
Arbeidsforskningsinstituttet

nordiske menn til topps 
i husarbeid
Mens gifte eller samboende menn i 
Norge og Sverige gjør nær 40 prosent 
av husholdningsarbeidet, er innsatsen 
under 25 prosent i Italia og Spania. 
Forskjellene er der også størst for 
familier med små barn, og der begge 
foreldre er i inntektsgivende arbeid. 
De nordiske mennene gjør en større 
del av det typiske husarbeidet, slik 
som å lage mat og vaske opp, rengjøre 
bolig, vaske og stryke tøy.

Kilde: SSB 2008

klesvask overlates 
ikke til menn
Fordelingen av husarbeidet er i 
endring. Menn og kvinner deler på 
stadig mer. Men klesvasken utmerker 
seg. Den er stadig – og i stor grad – 
kvinnenes arena.
 – Jeg er ikke overrasket, nei. 
Klesvaskens stilling bekreftes i 
de fleste land i Europa, og jeg 
tror ikke dette vil bli endret. 
Arbeidsfordelingen fremstår som 
statisk, sier forsker Ingun Grimstad 
Klepp ved SIFO.

Kilde: Aftenposten 17. mars 2008
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Beregninger av forventede leveår med god helse viser at menn lever 
kortere, men får flere friske leveår sammenlignet med kvinner. Til tross 
for at kvinner lever lenger enn menn, har kvinner i gjennomsnitt flere 
sykdommer og helseplager. Flere kvinner enn menn har varig sykdom, 
skade eller nedsatt funksjonsevne. Det er flere kvinner enn menn som sier 
de har et helseproblem som påvirker hverdagen (SSB 2007).

Andel med helseproblemer som påvirker hverdagen  
i stor og ganske stor grad
I prosent, 2005
Kilde: SSB
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figur 5.11

Menn oppsøker lege i noe mindre grad enn kvinner. Om lag 65 prosent av 
menn og 75 prosent av kvinner går til allmennlegen i løpet av et år. 

Kvinner går til legen med gikt og revmatiske sykdommer, mens 
hjerteforstyrrelser og diabetes er mer vanlig blant menn. Høyt blodtrykk 
er den vanligste sykdommen for både kvinner og menn som oppsøker 
legen (SSB 2005).

Andel som har vært hos allmennlege siste år
I prosent, 2005
Kilde: SSB

hos allmennlege kvinner menn

Siste år 75 65

Mer enn fem ganger siste år 18 11

tabell 5.12

«Kvinner har større risiko enn menn 
for å dø av hjertesykdom, de kan ha 
andre symptomer, kommer seinere 
inn til undersøkelser og får annen 
behandling enn menn. Dessuten 
er bare 30 prosent av deltakerne i 
hjertestudier kvinner.»

Hjertespesialist Anne Grete Semb ved 
Diakonhjemmet sykehus til Dagbladet 
14. februar 2008
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30 år med abortlov 

I 2008 er det 30 år siden Stortinget vedtok loven om selvbestemt abort. 
Siden 1979 har kvinner i Norge selv kunnet bestemme om de vil avbryte 
svangerskapet i løpet av de 12 første ukene.

Antall svangerskapsavbrudd har falt siden 1980-tallet, og var på 14 417 
aborter i 2006. Spesielt har antall aborter blant tenåringer blitt færre. De 
siste årene har tallene vært stabile. Aborttallene i Norge er samlet sett på 
nivå med gjennomsnittet for Norden (Folkehelseinstituttet).

Etnisk norske kvinner med lav utdannelse har to ganger så høy 
sannsynlighet for abort som kvinner med høyere utdannelse, viser en 
undersøkelse fra Folkehelseinstituttet og sykehusene i Oslo (Folkehelsa 
2008). Det er ikke tilsvarende sammenheng mellom utdannelse og 
aborttall hos kvinner med innvandrerbakgrunn. Andelen som tar abort 
øker tvert imot for kvinner med innvandrerbakgrunn som har høy 
utdanning. Det å være ugift fordobler sjansen for abort for kvinner uten 
innvandrerbakgrunn, mens sivil status har liten eller ingen effekt på 
aborttallene for flyktninger eller arbeidsinnvandrere. 

Arbeidsrelatert sykdom
37 prosent av kvinnene oppgir at de føler seg fysisk utmattet minst én 
gang i uka når de kommer hjem fra jobben, sammenlignet med 29 prosent 
av mennene (Levekårsundersøkelsen 2003, SSB).

Arbeidsrelaterte lidelser er ulikt fordelt, både i forhold til sosial 
status og kjønn, ifølge en undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt 
(STAMI). Nesten halvparten av alle arbeidstakere oppgir å ha hatt 
vondt i ryggen den siste måneden. Blant menn i overordnet stilling med 
akademisk arbeid hadde 35 prosent smerter i korsryggen, sammenlignet 
med 66 prosent av mennene som arbeidet som ufaglærte arbeidere. 
Forskjellene var større blant menn enn blant kvinner (STAMI). 

Andel av sysselsatte med ulike helseplager  
som helt eller delvis skyldes jobben
I prosent, 2003
Kilde: SSB

menn kvinner

Føler seg ukentlig fysisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid 29 37

Føler seg nedfor pga. kritikk eller vansker på jobb 1 gang i mnd eller oftere 21 24

Har smerter i nakke, skuldre eller øvre del av ryggen 11 17

Har smerter i armer, håndledd eller hender 7 12

Har smerter i hofter, ben, kne eller føtter 5 6

Har ukentlig vansker med å sove fordi de tenker på jobben 7 9

Har hodepine eller migrene 3 8

Har vært utsatt for arbeidsulykker siste 12 mnd 4 2

Antall ansatte som svarte 1 221 1 192

tabell 5.13

antallet aborter er 
høyest blant flyktninger
Blant 10 000 flyktningekvinner tok 
mer enn 1100 abort. Blant mer enn 
100 000 norske kvinner ble det tatt 
6000 aborter. Antallet aborter er også 
høyere blant arbeidsinnvandrere enn 
blant etnisk norske kvinner, viser en 
undersøkelse fra Folkehelseinstituttet 
og sykehusene i Oslo. 
 – Usikkerhet om framtiden og 
dårlig økonomi kan være noen av 
mekanismene bak disse tallene. 
Andre viktige faktorer er manglende 
informasjon om bruk av prevensjon, 
kommunikasjonsproblemer 
og vansker med å finne fram i 
helsevesenet, sier forsker Siri Vangen 
ved Folkehelseinstituttet. 

Kilde: Folkehelsa.no 
19. september 2008

«Konklusjonen er klar: Folk blir 
‹straffet› for å være nederst på den 
sosiale og yrkesmessige rangstigen, 
i form av rygglidelser knyttet til den 
jobben de har.»

Forsker Ingrid Sivesind Mehlum ved 
STAMI til Aftenposten 11. oktober 2008
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Sykefraværet for menn er i overkant av fire prosent av det totale antall 
dagsverk sammenlignet med åtte prosent for kvinner. Kvinner har 
generelt høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper, men den 
største forskjellen er i fruktbar alder (SSB).

Legemeldt sykefravær blant arbeidstakere
Etter alder, i prosent
Kilde: SSB
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figur 5.14

Skade og sykdom som forårsakes av en arbeidsulykke gir rett til yrkes-
skade, ifølge dagens regler for yrkesskadeerstatning. Yrkessykdommer 
som følge av påvirkning av kjemikalier, støy og andre skadelige faktorer 
i arbeidsmiljøet kan også gi rett til erstatning. Belastningsskader er ikke 
omfattet av regelverket. 

Dagens regler for yrkesskadeerstatning innebærer at det er lettere 
å få erstatning i for eksempel industrisektoren enn i helsesektoren. 
Belastningsskader er særlig utbredt i kvinnedominerte yrker som helse- 
og omsorgsyrker og renhold. Yrkesskader som gir erstatning, er vanligst i 
mannsdominerte yrker innen industrien og innen bygg- og anlegg.

Uførepensjon
Stadig flere faller utenfor arbeidsmarkedet av helsemessige årsaker. Fra 
midten av 1990-tallet og fram til i dag har det vært en jevn vekst i antall 
mottakere av uføreytelser. Det er flere kvinner enn menn som har mistet 
tilnytningen til arbeidsmarkedet på grunn av «sykdom, skade eller lyte» 
de siste ti årene, og det er forskjeller mellom kjønnene med hensyn 
til uføreårsak og uføregrad. Blant kvinner er sykdommer i muskel- og 
skjelettsystemet den vanligste årsaken til uførepensjonering, mens den 
vanligste årsaken blant menn er psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. 
Flere kvinner enn menn har gradert uførhet (NAV).

vil kjønnsteste reform
«Det er meget alvorlig at flertallet 
av kvinnene ikke vil få anledning 
til å ta ut tidligpensjon. Før 
pensjonsreformen iverksettes i 2010, 
trengs det en full gjennomgang 
av hvordan reformen vil slå ut for 
kvinner.»

Leder Anders Folkestad i Unio, til 
Dagens Næringsliv 24. juni 2008

tre nye sykdommer kan  
gi yrkesskadeerstatning
Muskel- og skjelettsykdommer i 
kne, skuldre, arm og håndledd, 
posttraumatisk stresslidelse og 
skader på foster bør kunne gi rett 
til yrkesskadeerstatning, foreslår et 
medisinsk ekspertutvalg som leverte 
sin innstilling til regjeringen i juni.
 Det foreslås også et «sikkerhetsnett» 
som innebærer at sykdommer som 
ikke står på lista over sykdommer 
som gir yrkesskadeerstatning, på 
visse vilkår kan godkjennes som 
yrkessykdom.

Kilde: NRK 26. juni 2008

det nye forslaget 
får kritikk
Lisbeth Normann i Norsk 
Sykepleierforbund er skuffet over 
at utbredte belastningslidelser 
hos kvinner ikke er tatt inn på 
lista over sykdommer som kan 
gi yrkesskadeerstatning, som for 
eksempel nakke- og ryggplager.
 – Jeg er redd vi vil få flere og 
flere kvinner som opplever å ha 
jobbrelaterte sykdommer som 
de ikke får anerkjennelse for av 
arbeidsgiveren sin. De vil oppleve 
at de ikke har samme rettigheter 
som menn i spørsmålet om 
yrkesskade. Regjeringen har en stor 
likestillingspolitisk utfordring her, 
for vi vet at ni av ti som får tilkjent 
yrkesskade, er menn.

Kilde: NRK 24. juni 2008
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Mottakere av varig uførepensjon 
I antall 
Kilde: NAV
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figur 5.15

Innvandrere vurderer helsen sin som dårligere
Personer med innvandrerbakgrunn vurderer sin helse som noe dårligere 
enn befolkningen som helhet. Mens 86 prosent av hele befolkningen 
oppfatter sin helse som god eller meget god, er i gjennomsnitt 67 prosent 
av innvandrerbefolkningen av samme oppfatning. 

Særlig kvinner med innvandrerbakgrunn vurderer sin helse mindre 
positivt. Oppfatningen av helsen som god synker sterkere med alder i 
innvandrerbefolkningen enn i befolkningen generelt. 

Personer med innvandrerbakgrunn var i gjennomsnitt nesten fem 
ganger hos legen på grunn av egen sykdom i løpet av de siste tolv 
månedene. Antall legebesøk i befolkningen som helhet, var under 
det halve av dette. I aldersgruppen 55–70 år har nesten halvparten av 
innvandrerkvinnene behov for tolk når de er hos lege. 

Ni prosent av hele befolkningen og 27 prosent av innvandrer-
befolkningen har psykiske plager. Én av tre kvinner med innvandrer-
bakgrunn oppgir at de har psykiske plager, sammenlignet med én av fire 
av mennene (SSB rapport 2008/35).

Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn
Mange lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn opplever livs-
situasjonen som dobbelt belastende, både i forhold til sine respektive 
etniske og religiøse miljøer og i forhold til homofile miljøer. De har ofte 
kryssende forventninger knyttet til seg, både fra det norske samfunnet, 
familien og krav man stiller til seg selv blant annet ut fra religiøs over-
bevisning. Dette gjelder uavhengig av hvilken religion de har tilhørighet 
til. Situasjonen kan for enkelte føre til alvorlige identitetskriser (NOVA-
rapport 14/03 Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn, 2003).

vanskelig integrering  
for kvinner
Innvandrerkvinner som tar aktivt del 
i det norske samfunnet, har økt risiko 
for psykiske plager. Kvinner fra ikke-
vestlige land risikerer lidelser som 
lettere depresjon og angst ved sosial 
integrasjon i det norske samfunnet.
En mulig forklaring kan være at sosial 
integrasjon i vestlige land i større 
grad utfordrer tradisjonelle kvinnelige 
kjønnsroller fra ikke-vestlige land, 
enn de utfordrer tradisjonelle 
mannlige kjønnsroller.
 Hos ikke-vestlige menn finner 
forskerne derimot en klart positiv 
sammenheng mellom integrasjon og 
god psykisk helse.

Kilde: Forskning.no, 10. april 2008

underforbruk av tolking
En landsdekkende undersøkelse 
blant fastleger viser at pårørende ofte 
opptrer istedenfor tolk. Dette svekker 
medvirkning for pasientene og fører 
til at pasientene utelater informasjon 
av hensyn til pårørende.

Kilde: «Fastleger og tolketjenester», 
2007, IMDi og Sosial- og helse-
direktoratet

rasisme i helsesystemet?
Det er viktig at vi som helsepersonell 
våger å ta opp og stille spørsmål ved 
egne holdninger og atferd og om mer 
skjulte former for rasisme kan være 
tilstede i systemet.

Kilde: Den norske legeforeningens 
statusrapport 2008
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Lesbiske og homofile i møte med helsevesenet

Støtte fra helsevesenet kan være en viktig motvekt til undertrykking 
og bidra til styrking og mobilisering av egne krefter når identitet og 
seksualitet utformes og konsolideres. På den annen side kan stereotypier 
og fordommer formidles i møte med helsetjenesten på en måte som 
bidrar til å forverre helseproblemer. Det er for eksempel viktig at helse-
personell ikke tar for gitt at alle pasienter er heterofile. Jo sterkere de 
heteronormative signalene er, desto mindre plass får den lesbiske eller 
homofile pasienten til å være seg selv. Stereotypier og fordommer om 
lesbiske og homofile er utbredte i helsevesenet, som hos folk flest   
(Kirsti Malterud, seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet 
Bergen, og Hanne Børke-Fykse, sosionom og prosjektleder for Rosa 
Kompetanse, 2008).

Idrett
Kvinner er fysisk mer aktive enn menn
Flere kvinner enn menn trener eller mosjonerer én til flere ganger i uka. 
De siste 20 årene har forskjellen i aktivitet mellom kvinner og menn økt 
noe. Størst forskjell er det i aldersgruppen 51–65 år hvor 68 prosent av 
mennene og 80 prosent av kvinnene er aktive, ifølge en undersøkelse fra 
Norges Idrettshøgskole (NIH) i 2008.

Fysisk aktivitet én til flere ganger i uken
Kilde: Norsk Monitor
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figur 5.16

Kvinner er i mindretall i organisert idrett, viser tall fra Norges idretts-
forbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som er landets 
største frivillige organisasjon med totalt 1 556 281 medlemmer i 2007. 

Menn utgjør 61 prosent av medlemmene til NIF i 2007, og kvinner 
39 prosent. Sett ut fra tallene for fysisk aktivitet i befolkningen, er det 
svært mange fysisk aktive kvinner som ikke er medlemmer i et idrettslag. 
Andelen som er medlemmer i et idrettslag, synker i større grad for kvinner 
enn for menn med økende alder. 

Flere kvinner enn menn sier at de trener på treningsstudio (Norsk 
Monitor 2007).

å bli møtt som den man er
Forskningsresultater kan tyde på at 
marginalisering og diskriminering 
av homofile og lesbiske fortsatt 
skjer i Norge, og at det sosiale 
trykket kan bidra til psykisk lidelse 
og økt selvmordsrisiko i denne 
befolkningsgruppen. Å bli møtt 
som den man er, kan gjøre en stor 
forskjell for den som søker hjelp for 
helseproblemer. 

Kilde: Norsk Forening for allmenn-
medisin under Primærmedisinsk   
uke 2008
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Fysisk aktivitet én til flere ganger i uken 
I prosent, etter alder 2007
Kilde: NIF
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figur 5.17

Fotball er den største idretten i Norge. Fotball er også den største 
kvinneidretten, med 106 754 aktive kvinner. Disse utgjør 29 prosent av alle 
fotballspillere. Andre idretter som har mange mannlige medlemmer er 
ski, golf og håndball. Håndball, ski, gymnastikk og turn er de nest største 
kvinneidrettene. Menn er spredt på flere idretter enn kvinner. 

Aktive kvinner og menn i de ti største idrettene i Norge
Kilde: NIF 2007

i alt kvinner menn kvinneandel

Norges Fotballforbund 368 535 106 754 26 1781 29%

Norges Skiforbund 161 765 65 877 95 888 41%

Norges Bedriftidrettsforbund 146 721 44 882 101 839 31%

Norges Golfforbund 107 592 29 271 78 321 27%

Norges Håndballforbund 100 600 69 057 31 543 69%

Norges Gymnastikk- og Turnforbund 85 089 63 045 22 044 74%

Norges Friidrettsforbund 46 420 20 789 25 631 45%

Norges Svømmeforbund 43 619 22 301 21 318 51%

Norges Fleridrettsforbund 30 521 24 648 5 873 81%

Norges Kampsportforbund 28 338 9 166 19 172 32%

tabell 5.18

17 av 56 særforbund har jevn kjønnsbalanse med minst 40 prosent aktive 
medlemmer av hvert kjønn. Ti forbund har ekstremt ujevn kjønnsbalanse; 
over 80 prosent av medlemmene er av samme kjønn. Nesten 60 prosent 
av kvinnene er med i idretter med jevn kjønnsbalanse, sammenlignet med 
29 prosent av mennene.

«Det er altfor mange kjerringer i 
fotballen. Det er mye sladder og sånt. 
Mye mer enn jeg trodde. Mye prat. 
Jeg pleier å si det, her er det mye 
prat.»

Statssekretær og styreleder  
Raymond Johansen i Vålerenga Fotball 
til NRK 1. februar 2008
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Andel aktive som er medlem i et særforbund  
som har jevn kjønnsbalanse
I prosent
Kilde: NIF

kvinner menn

2007 59 29

2006 57 30

2005 57 30

tabell 5.19

Flest mannlige trenere og ledere
Kvinneandelen i styrene til særforbundene i NIF er 38 prosent i 2008. Det 
har vært en økning fra 22 prosent i 1990. Andelen kvinnelige presidenter 
er 18 prosent i 2008. 

I 2006 var totalt 2541 tillitsverv fordelt på 256 utvalg i særforbundene. 
27 prosent av tillitsvervinnehaverne var kvinner, og 21 prosent av komité-
lederne var kvinner. 

Andelen kvinnelige medlemmer av valgkomiteene er 34 prosent i 2008. 
19 prosent av valgkomitélederne er kvinner.

Kvinnelige eliteidrettsutøvere har vanligvis mannlige trenere. Blant   
265 trenere i 2006, var 22 kvinner (åtte prosent). De kvinnelige trenerne 
var fordelt på 12 idretter. I 1984 var 14 prosent av forbundstrenerne 
kvinner (Fasting 1984).

Idretten for alle?
Forskning viser at kvinner utsettes for seksuell trakassering, og at både 
jenter og gutter, kvinner og menn er utsatt for homohets og mobbing 
innen organisert idrett. Det er generelt lite åpenhet rundt homofili i 
den organiserte idretten på alle nivåer, og det gjøres relativt lite for å 
forebygge homohets (LDO og NIH 2008). 

På bakgrunn av en undersøkelse blant kvinnelige eliteidrettsutøvere, 
som viste at 28 prosent av utøverne hadde opplevd én eller flere former 
for seksuell trakassering, utga idrettsstyret informasjonsbrosjyren med 
tittelen Retningslinjer mot seksuell trakassering i idretten. 

Prosjektet Med idretten mot homohets ble startet i 2007 av NIF i 
samarbeid med Norsk Folkehjelp og Landsforeningen for lesbiske, 
homofile, bifile og transpersoner (LLH). Målet er å utvikle toleranse og 
forståelse, og å skape erkjennelse av menneskers likeverd, for å unngå 
diskriminering, trakassering og hets. Prosjektet skal forebygge og 
bekjempe diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, på lokalt, 
regionalt og nasjonalt nivå, gjennom å forebygge og bekjempe homohets 
og homofobi i organisert idrett. 

De fleste lesbiske, homofile og bifile personer i idretten mener ifølge 
en undersøkelse fra 2003, at det er umulig å være åpen om sin seksuelle 
orientering og samtidig ha en idrettskarriere. Idrettsmiljøet blir oppfattet 
som svært homofobisk (Heidi Eng, Sporting Sexuality: Doing Sex and 
Sexuality in a Norwegian Sport Context, 2003). Inntil nylig har det vært 
svært få åpne mannlige homofile toppidrettsutøvere, og idretten har også 
i media blitt kritisert både for å være homofobisk og for ikke å ha villet ta 
tak i problemet.

selvpålagt krav om 
kjønnsrepresentasjon
Ved valg/oppnevning av 
representanter til årsmøte/ting, 
samt medlemmer til styre, råd og 
utvalg mv. i NIF skal det velges 
representanter fra begge kjønn.
 Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, 
dog slik at det skal være minst to 
representanter fra hvert kjønn i styre, 
råd og utvalg mv. med mer enn to 
medlemmer. Idrettsstyret kan når det 
foreligger særlige forhold gjøre unntak 
fra denne bestemmelsen.

Kilde: NIFs Lovhefte 1. januar 2008

kun én kvinnelig trener  
i ol-troppen
Ni av ti ansatte trenere i idretten er 
menn. Kvinneandelen var høyere 
for 25 år siden. Håndballtrener Marit 
Breivik er eneste kvinnelige trener 
i OL-troppen. Blant utøverne er 
situasjonen motsatt: Troppen består 
av 53 kvinner og 32 menn.

Kilde: NIH og LDO 2008

«Hvis det er spillere, trenere eller 
andre som går ut med det som kan 
oppfattes som homohets, må vi som 
forbundsstyre si at dette aksepterer 
vi ikke og slå ned på det. Nå sitter vi 
kanskje bittelitt sånn musestille og 
håper at det går over.»

Visepresident i Fotballforbundet   
Eirin Sund til NRK 26. september 2008
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Undersøkelsen til NIH viser at det er manglende kunnskap om disse 
problemstillingene på alle nivåer i den organiserte idretten.

Unge med to utenlandsfødte foreldre, er underrepresentert som 
medlemmer i idrettslag, viser en spørreundersøkelse blant 11 500 
Oslo-ungdommer i alderen 14–17 år (Nova-rapport 2/07). En fjerdedel 
av ungdommene med innvandrerbakgrunn var med i et idrettslag 
på undersøkelsestidspunktet, sammenlignet med halvparten av 
ungdommene for øvrig. Frafallet blant de som har vært innom idrett,   
var langt høyere blant ungdommer med innvandrerbakgrunn.

Jenter er generelt mindre aktive enn gutter når det gjelder organisert 
idrett. Blant ungdom med innvandrerbakgrunn er kjønnsforskjellene 
større. Blant ungdommene med innvandrerbakgrunn som deltok i   
Oslo-undersøkelsen, var 16 prosent av jentene med i organisert idrett  
og 42 prosent av guttene.

Antall aktive medlemmer med nedsatt funksjonsevne i idrettslagene 
har økt fra 6200 i 2002 til nærmere 10 000 i 2007 (NIF, Årsberetning 
2007).

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble oppløst 1. september 
2007, etter at særforbundene hadde fattet vedtak om å overta ansvaret for 
idrett for personer med nedsatt funksjonsevne. Det mangler kunnskap om 
hvordan denne integreringspolitikken har fungert i praksis, ifølge  
NIH (2008). 

Det er store forskjeller mellom særforbundene når det gjelder 
tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. Et generelt 
inntrykk ifølge NIH, er at tilrettelegging og inkludering av personer med 
nedsatt funksjonsevne oppfattes som vanskeligere for voksne utøvere, 
enn når det gjelder barn.

hammerseng utfordrer 
«machomenn»
Landslagsspillerne i håndball Gro 
Hammerseng og Katja Nyberg har 
lenge vært åpne om sitt forhold. 
Hammerseng har tidligere spesielt 
oppfordret homofile menn innen 
såkalte ‹macho›-idretter om å stå 
fram.

Kilde: ABC Nyheter 27. november 2007

«Jeg har aldri vært så nervøs i hele 
mitt liv. Men reaksjonene jeg fikk 
var utelukkende positive. Alle har 
kommet bort til meg og sagt at det er 
tøft at jeg tør å stå fram, og det gjør 
også at jeg er trygg nok til å ta et steg 
videre. Jeg er i et miljø som består 
nesten kun av heterofile menn, og da 
er det også vanskelig å vite hvordan 
de vil reagere. Jeg har vært redd for 
reaksjonene, jeg har grudd meg for 
å fortelle det, og jeg har følt at jeg 
ikke har kunnet være meg selv 100 
prosent.»

Håndballspiller Are Grongstad til 
Østlendingen 19. september 2008, 
etter at han sto frem som homofil.

toppnotering

Regjeringen – for å ha vedtatt to viktige lover: 
 Ʌ Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par.
 Ʌ Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som gir personer 
med nedsatt funksjonsevne et rettslig vern mot diskriminering. 
Loven inneholder også en tilgjengelighetsdel som gir en 
plikt til universell utforming av samfunnets felles fysiske 
møteplasser og omgivelser.

bunnotering
Regjeringen – for å legge Likelønnskommisjonens forslag om 
tredeling av foreldrepermisjon dødt før det ble sendt ut på 
høring.



96  

Diskriminering
Det er nødvendig med kontinuerlig innsats i arbeidet mot rasisme og  
diskriminering. Rutiner og tiltak for å fremme like muligheter og  
mangfold, og bekjempe rasisme og diskriminering, må inngå som  
en del av alle virksomheters ordinære drift og tjenesteyting. 
Diskrimineringsrisiko må vurderes på lik linje med annen arbeids-
miljørisiko. Rutiner for behandling av trakasseringssaker skal være kjent 
og skal følges opp i hele virksomheten.

Myndighetene har et ansvar for å sikre et godt vern mot alle former 
for diskriminering. Forbud mot diskriminering på grunn av alder er i 
dag begrenset til arbeidslivet, og diskriminering på grunn av seksuell 
orientering er kun lovregulert på to samfunnsområder: i arbeidslivet og 
på boligmarkedet.

tiltak
 Ʌ Lovverket må endres slik at diskriminering og trakassering på grunn av 
seksuell orientering og alder blir forbudt på alle samfunnsområder, i 
likhet med diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion og nedsatt 
funksjonsevne. 

 Ʌ Regjeringens nye handlingsplan mot rasisme og diskriminering må ha 
konkrete og målbare tiltak mot diskriminering i offentlige virksomheter. Det 
må sikres ressurser til å iverksette planen når den trer i kraft i 2009. 

 Ʌ Kommuner bør utarbeide lokale handlingsplaner for å fremme mangfold og 
likeverd og forebygge diskriminering. 

 Ʌ NHO og politiet må i dialog med organisasjoner som representerer rom- og 
romanibefolkningen sette i gang tiltak for å hindre diskriminering blant 
annet på campingplasser. 

 Ʌ Myndighetene må sørge for mer forskning om diskriminering av samer.

ombudet mener
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Likestilling i hjemmet
Menn må få selvstendig opptjeningsrett til fedrekvote og foreldre-
permisjon på lik linje med kvinner. Foreldrepermisjonen bør tredeles. 
En jevnere fordeling av foreldrepermisjonen vil gi mer likestilling, både 
hjemme og på jobben. 

Evalueringer viser at kontantstøtteordningen er en bremsekloss for 
likestilling. Det er hovedsaklig kvinner som benytter seg av ordningen. 
Yrkesandelen blant kvinner med barn i alderen 1–3 år har gått noe 
ned. Kontantstøtteordningen bidrar til å sementere den tradisjonelle 
arbeidsdelingen mellom kvinner og menn. 

tiltak
 Ʌ Tredeling av foreldrepermisjonen, med en del til mor, en til far  
og en som foreldrene kan dele seg imellom. 

 Ʌ Selvstendig opptjeningsrett til fedrekvote og foreldrepermisjon for menn. 

 Ʌ Folketrygdens ytelser må økes til 8G, slik at færre familier vil tape på at 
fedre tar ut mer av permisjonen. 

 Ʌ Kontantstøtten må fjernes.

Helse
Helsetjenesten skal sikre alle pasienter et likeverdig tilbud uavhengig av 
kjønn, etnisk bakgrunn, alder, funksjonsevne eller seksuell orientering. 
Helsetjenesten må ha rutiner som sikrer god kommunikasjon, også med 
pasienter som har mangelfulle norskkunnskaper og behov for tolk.

Yrkesskaderegelverket må i større grad ta hensyn til at kvinner 
ofte får andre typer helseskader gjennom sitt arbeid enn menn. I dag 
omfatter yrkesskaderegelverket i større grad skader som er mest utbredt i 
mannsdominerte yrker. 

tiltak
 Ʌ Yrkesskaderegelverket må utvides. Belastningsskader som er utbredt i 
kvinnedominerte omsorgsyrker, må i større grad omfattes av ordningen. 

 Ʌ Helsepersonellutdanningen må gi kunnskap om hvordan helse og sykdom 
oppfattes og utrykkes i ulike befolkningsgrupper. 

 Ʌ Helsepersonell må ha kunnskap om lesbiske og homofiles utfordringer i 
møte med helsevesenet. 

 Ʌ Helsevesenet må sørge for å ha kvalifiserte tolker tilgjengelig, slik at alle 
pasienter sikres god kommunikasjon med helsevesenet. Retningslinjene 
for bruk av tolk i offentlig sektor må gjøres bedre kjent, og all skriftlig 
informasjon må oversettes til et språk pasienten forstår.
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Idrett
Idretten må tilby aktiviteter som inkluderer alle. Idrett er helsefremmende 
og fungerer samtidig som sosial møteplass. Betydelige offentlige midler 
blir overført til idretten hvert år. I dag er det mangel på kunnskap om 
hvem som deltar i organisert idrett og hvem som får tilbud om aktiviteter. 

Vi vet at det er systematiske skjevheter når det gjelder deltakelse. 
Personer med ikke-vestlig bakgrunn, og særlig jentene, deltar i mindre 
grad enn etnisk norske i idrettslagenes aktiviteter. Det er viktig at lagene 
tar ansvar når det gjelder integrering og rekruttering av personer med 
nedsatt funksjonsevne. Kunnskap om tilbud og deltakelse er nødvendig, 
fordi tilskuddet til integrering av personer med nedsatt funksjonsevne er 
lagt inn i tilskuddsrammen for særforbundene. 

Til tross for at det har blitt arbeidet aktivt for å redusere trakassering 
og hets i idretten, er det store variasjoner særforbundene imellom. 
Idretten må skape mer åpenhet rundt seksuell orientering og i større grad 
forebygge homohets. 

tiltak
 Ʌ Myndighetene må legge føringer på bruk av midler til integrering av 
personer som er underrepresenterte i den organiserte idretten. Dette må 
inkludere krav om rapportering i forhold til måloppnåelse. I tillegg må 
forbundene ha målrettede aktiviteter, formidle erfaringer og evaluere tiltak 
som har til hensikt å fange opp grupper som i liten grad deltar. 

 Ʌ NIF må bidra til økt bevissthet på alle nivå om likestilling og mangfolds-
problematikk. I tillegg må de sørge for at alle særforbund innfører skriftlige 
etiske retningslinjer som uttrykker nulltoleranse for alle former for 
trakassering og hets.





Likestillings- 
og diskrimineringsombudet 
Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig 
av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemning, språk, religion, 
seksuell orientering og alder. Ombudet er faglig uavhengig, men 
administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Ombudet ble opprettet 1. januar 2006. Likestillingssenteret, 
Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering (SMED) 
er gått inn i det nye ombudet.

Ombudets pådriverarbeid skal bidra til økt likestilling. 
Det innebærer blant annet å: 

 Ⱦ avdekke og påpeke forhold som motvirker likestilling og likebehandling 
 Ⱦ bidra til bevisstgjøring og være en pådriver for endring i holdninger 
og atferd 

 Ⱦ gi informasjon, støtte og veiledning i arbeidet for å fremme likestilling 
og motarbeide diskriminering 

 Ⱦ gi råd og veiledning om etnisk mangfold i arbeidslivet til arbeidsgivere 
i offentlig og privat sektor 

 Ⱦ formidle kunnskap og utvikle dokumentasjon om likestilling og overvåke 
art og omfang av diskriminering 

 Ⱦ være et møtested og informasjonssentrum som tilrettelegger 
for samarbeid mellom aktuelle aktører

Ombudet skal håndheve: 

 Ⱦ lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) 
 Ⱦ lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. 
(diskrimineringsloven) 

 Ⱦ arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel 
 Ⱦ diskrimineringsforbudene i boliglovene
 Ⱦ lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) (gjelder fra 1.1.09.)

Ombudets lovhåndheverrolle innebærer å avgi uttalelser i klager om 
brudd på lover og bestemmelser underlagt ombudet. I tillegg gir vi råd og 
veiledning om dette regelverket.

Alle som mener seg diskriminert skal kunne legge fram saken for 
ombudet. Ombudet vil be om opplysninger fra begge parter, foreta 
en objektiv vurdering av saken og avgi en uttalelse om hvorvidt 
diskriminering har funnet sted. Ombudets uttalelse kan klages inn for 
Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Ombudet har dessuten plikt til å gi veiledning i diskrimineringssaker 
som omfattes av andre regler enn de ombudet håndhever. For eksempel 
i forbindelse med anmeldelse av rasistisk motivert kriminalitet, 
oppsigelsessaker som behandles etter andre bestemmelser enn 
arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel, eller ved søknad om fri 
sakførsel.
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