
NORMER OCH VÄRDERINGAR  
FÖR SRHR OCH JÄMSTÄLLDHET

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och jämställdhet är nära samman-

knutet med samhälleliga och kulturella normer och värderingar. EBA-rapporten “Sexual 

and Reproductive Health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish 

Development Cooperation” syftar till att öka förståelsen för normer och värderingar som 

främjar respektive motverkar SRHR. Syftet är också att identifiera möjligheter för svenskt 

utvecklingssamarbete att förhålla sig till dessa normer och värderingar. 

Författarna har analyserat primärdata om sociala normer 

och värderingar som samlats in genom stora nationella  

enkätundersökningar i samarbete med World Values Survey

i tre afrikanska länder: Etiopien, Nigeria och Zimbabwe. 

De har även kartlagt svenskt SRHR-bistånd till Afrika 

mellan 2010 och 2018 samt analyserat hur Sidas arbete 

förhåller sig till normer och värderingar. 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER:

1 I Etiopien, Nigeria och Zimbabwe är diskriminerande normer vanligare i relation till sexuella och 
reproduktiva rättigheter, än i relation till sexuell och reproduktiv hälsa. 

2 Diskriminerande normer och värderingar är särskilt vanligt förekommande i relation till HBTQI-
personers rättigheter, men även i relation till exempelvis abort, kvinnors beslutsfattande, skilsmässa, 
och ungdomars sexualitet och rätt att välja partner. 

3 Andelen svenskt SRHR-bistånd till Afrika som är inriktat på rättigheter har ökat över tid, medan den 
andel som är inriktad på hälsa har minskat. 

4 För att främja SRHR är det avgörande att mäta och arbeta med normer och värderingar, samt att 
kontextualisera och grunda diskussioner och insatser i relevanta ramverk för mänskliga rättigheter.

Hela rapporten med fler rekommendationer finns på www.eba.se
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NORMS AND VALUES  
FOR SRHR AND GENDER 

Sexual and reproductive health and rights (SRHR) and gender are closely linked with 

cultural and societal values and norms. The EBA report: “Sexual and Reproductive Health 

and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development Cooperation” 

aims to improve the understanding of norms and values that undermine vs. support SRHR, 

and to identify gaps and possibilities for Swedish development cooperation to find ways to 

relate to these norms and values. 

The authors have collected primary data on social values 

and norms through large national surveys in collaboration 

with the World Values Survey in three African countries: 

Ethiopia, Nigeria, and Zimbabwe. They have also mapped 

Swedish development assistance within SRHR in Africa 

between 2010 and 2018, and analysed how Sida’s work 

relates to SRHR values and norms.

KEY CONCLUSIONS:

1 In Ethiopia, Nigeria, and Zimbabwe, discriminatory norms are more common in relation to sexual 
and reproductive rights, than in association with sexual and reproductive health. 

2 Discriminatory norms are common especially concerning LGBTQI people’s rights, but also in 
relation to for example abortion, women’s decision-making, divorce, and adolescents’ sexuality and 
right to choose partner. 

3 The share of Swedish SRHR development assistance that is focused on rights has increased over 
time, while the share that is focused on health has decreased.

4 Advancing SRHR for all necessitates measuring and addressing values and social norms and 
appropriately contextualising and grounding any discussion or intervention activities in relevant 
human rights-based policy frameworks. 

The report, including further recommendations, can be downloaded at www.eba.se

THE AUTHORS
Karin Båge, PhD student, 
Karolinska Institutet

Anna Mia Ekström, MD, PhD, 
Professor, Karolinska Institutet

Helena Litorp, MD, PhD, Assistant 
Professor, Karolinska Institutet

Olalekan Uthman, PhD, Professor 
at Warwick Medical School

Bi Puranen, PhD, Associate 
Professor, World Values Survey 
Secretary General 

Anna Kågesten, PhD, Assistant 
Professor, Karolinska Institutet

Jesper Sundewall, PhD, Associate 
Professor University of KwaZulu-
Natal, and researcher, Lund 
University

The Expert Group for Aid Studies is a government committee with 
a mandate to independently evaluate and analyse Sweden’s 

international development cooperation. www.eba.se


	Normer och värderingar för SRHR och jämställdhet 
	Huvudsakliga slutsatser
	Rapportförfattarna

	Norms and values for SRHR and gender
	Key conclusions
	The authors




