
 

 
 

Directorate General for Internal Policies of the Union 

Policy Department Structural and Cohesion Policies 

REGIONAL DEVELOPMENT 

 

 

 

 

Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i användningen 
av strukturfonderna 

 

 

STUDY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/B/REGI/IC/2006-200  22/05/2007 

 

PE 379.206              SV 



 

This study was requested by the European Parliament's committee on Regional Development. 
 

This paper is published in the following languages: 

- Original: EN. 
- Translations: DE, FR. 

The executive summary is published in the following languages: 
CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, SK, SL, SV. 
 

Author: CSIL, Milano1 
 IRS, Istituto per la Ricerca Sociale2 

 

Responsible Official: Ms Ivana Katsarova 
 Policy Department Structural and Cohesion Policies 
 European Parliament 
 Rue Wiertz 60 
 B-1047 Brussels 
 E-mail: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 

 

 

 

 

Manuscript completed in May 2007. 

 

This study is available at Internet: 
www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=EN 
 
 

Brussels, European Parliament, 2007. 

 

The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the author and do not necessarily represent 
the official position of the European Parliament. 

 

Reproduction and translation for non-commercial purposes are authorised, provided the source is acknowledged 
and the publisher is given prior notice and sent a copy 

 

                                                           
1 Julie Pellegrin, Silvia Vignetti, Federica Givone 
2 Ivana Fellini, Flavia Pesce, Manuela Samek Lodovici. Research assistance: Silvia Beltrametti, scientific advisor: Paola Villa 

http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=EN
mailto:ipoldepb@europarl.europa.eu


 
 

Directorate General for Internal Policies of the Union 

Policy Department Structural and Cohesion Policies 

REGIONAL DEVELOPMENT 

 

 

 

 

Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i användningen av 
strukturfonderna 

 

 

STUDY 
 
 
 
 
 

Innehåll: 

Integrering av ett jämställdhetsperspektiv är en sektorsövergripande dimension av policyplaneringen 
och genomförandet av alla strukturfonder. Studien beskriver i vilken omfattning man har tagit hänsyn 
till integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i strukturfondsplaneringen för 2000–2006. Fonden för 
regional utveckling och Sammanhållningsfonden uppmärksammas särskilt. De politikområden (och 
faser) där det har gjorts framsteg och de politikområden (och faser) där det går långsamt framåt 
framhålls. De främsta rönen av studien är att resultaten är bättre i början av den politiska processen än 
senare under genomförandeskedena. Totalt sett har mycket gjorts för att skapa nödvändiga 
förutsättningar för en framgångsrik integrering av ett jämställdhetsperspektiv under perioden 2007–
2013, men mer kan göras för att omvandla breda och specifika målsättningar till praktiska och 
effektiva åtgärder. 
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Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i användningen av strukturfonderna 

Sammanfattning 

Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv är en politisk strategi som syftar till att se till att 
jämställdhetsperspektivet finns med i alla politiska åtgärder och i varje steg av de politiska 
processerna, från utformning till genomförande, övervakning och utvärdering. Den bygger på 
insikten att kvinnor och män inte har samma resurser, behov och preferenser och att många 
strukturer, system och politiska åtgärder inte är könsneutrala, utan att mäns erfarenheter 
betraktas som normgivande. 

Det framgår uttryckligen av förordningarna om strukturfonderna att jämställdhet mellan 
män och kvinnor och principen om integrering av ett jämställdhetsperspektiv är 
sektorsövergripande dimensioner av policyplaneringen och genomförandet. 
 
Att främja integrering av ett jämställdhetsperspektiv är inte bara ett formellt krav. Det är viktigt 
på grund av det starka positiva samband som finns mellan ekonomisk tillväxt och jämställdhet 
mellan könen. Orsakssambandet verkar framför allt i riktning från ekonomisk tillväxt till 
jämställdhet mellan könen, eftersom en högre ekonomisk nivå vanligen åtföljs av högre 
utbildning, mer demokrati och större jämställdhet. Men det finns också en positiv koppling 
mellan större jämställdhet mellan könen och ekonomisk tillväxt: när kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden ökar stiger bruttonationalprodukten eftersom fler mänskliga resurser 
involveras i produktionen. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och i beslutsfattandet 
bidrar också till ökad livskvalitet och större framtida tillväxt på grund av effekterna på 
barnuppfostran.  

Således finns det både rättvise- och effektivitetsargument till stöd för integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv. Diskriminering och segregering leder till ineffektivitet. Fördelarna 
med att utrota diskriminering för den (lokala) ekonomin härrör ur den bättre resursanvändningen 
som kan öka den (lokala) ekonomins konkurrenskraft. När individernas ekonomiska funktion 
definieras utifrån kön i stället för meriter eller förmåga så råder ineffektivitet, i och med att 
kunskaperna hos en grupp (kvinnorna) underutnyttjas. Politiska åtgärder för att minska 
könssegregationen i samhället och ekonomin kan också bidra till att skapa arbetskraft med 
många färdigheter och förbättra organisationsmönstren i arbetslivet. Ett ökat och egalitärt 
deltagande i ekonomin från kvinnors sida kan också förbättra familjens förutsättningar, om 
kvinnors och barns gemensamma intresse understöds av politiska åtgärder som främjar en 
balans mellan arbete och familjeliv. 

Strävan bakom den här studien är att beskriva i vilken utsträckning man har tagit hänsyn till 
dimensionen integrering av ett jämställdhetsperspektiv under programperioden 2000–2006 för 
strukturfonderna, med särskild inriktning på fonden för regional utveckling och 
Sammanhållningsfonden, i syfte att framhäva politiska områden där framsteg har gjorts och 
upptäcka på vilka politiska områden det går långsamt. Ur det perspektivet dras värdefulla 
lärdomar för att förstärka könsdimensionen i den nya policyplaneringen för 2007–2013. 

Analysen genomfördes genom en granskning ur ett könsperspektiv av 122 operativa program för 
mål 1- och mål 2-regioner i nio medlemsstater (Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, 
Italien, Nederländerna, Spanien och Förenade kungariket) samt tillgängligt sekundärt material, 
såsom nationella utvärderingar och utvärderingar på EU-nivå, övervaknings- och 
planeringsdokument, vilket gjorde det möjligt att utvidga analysen till att omfatta andra 
EU-länder. 
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De främsta rönen av studien är att resultaten är bättre i början av den politiska processen 
(sammanhangsanalys och fastställande av den övergripande strategin) än senare i 
genomförandeskedena (relevant expertkunskap, representativa organisationer, 
övervakning, utvärdering etc.). Det sammantagna intrycket är att mycket har gjorts för att 
skapa erforderliga förutsättningar för en framgångsrik integrering av ett jämställdhetsperspektiv 
under perioden 2000–2006, i synnerhet genom att erkänna det legitima i strategin för integrering 
av ett jämställdhetsperspektiv. Det verkar dock inte som om frukterna har skördats ännu. Mer 
kan göras för att omvandla breda och specifika målsättningar till praktiska och effektiva 
åtgärder.  

Andra viktiga resultat är att medlemsstaterna har olika grader av jämställdhetsmedvetande och 
definierar (jämställdhets-) politiska åtgärder på olika sätt inom strukturfondsplaneringen i 
Europeiska unionen (EU). De skandinaviska och anglosaxiska länderna är vanligen mer 
avancerade när det gäller att integrera en jämställdhetsdimension i beslutsfattandet, medan 
länderna på det europeiska fastlandet och i Sydeuropa fortfarande i huvudsak förlitar sig på 
specifika jämställdhetsåtgärder, även om de säger sig använda en tudelad strategi. En del 
nyskapande tillvägagångssätt, verktyg och metoder har utvecklats längs hela policycykeln, men 
användningen och spridningen av dessa har begränsats av den lägre medvetenheten om 
jämställdhetens betydelse för socioekonomisk tillväxt hos (lokala) beslutsfattare och 
förvaltningar. 

Specifika rön, som har med de olika faserna i programplaneringen för strukturfonderna 2000–
2006 att göra, visar att situationen ser ut enligt följande: 

• Integrering av ett jämställdhetsperspektiv med sammanhangsdiagnosen i 
programplaneringen för strukturfonderna. De regionala operativa programmen tar i stor 
utsträckning hänsyn till könsdimensionen i sammanhangsanalyserna genom en adekvat 
användning av könsspecifika frågor och indikatorer med särskild inriktning på 
arbetsmarknadens struktur och dynamik. Beslutsfattarna har sämre förmåga att ta med 
könsdimensioner i de frågor som inte är ”direkt” kvinnorelaterade, såsom 
transportinfrastruktur och tjänster som inte har med barnomsorg eller äldrevård att göra, där 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden har betydande 
relevans.  

• Integrering av ett jämställdhetsperspektiv med fastställande och utformning av 
strategier. Det formella åtagandet att integrera ett jämställdhetsperspektiv finns i alla 
operativa program, men en specifik jämställdhetsstrategi kan bara urskiljas i somliga fall. 
Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv visar sig ofta i generella jämställdhetsmål, och 
återigen är det på arbetsmarknaden (i synnerhet när det gäller uppbyggnaden av 
lokalsamhället) som arbetet mot könsdiskriminering och orättvisor är mest framgångsrikt. 

• Integrering av ett jämställdhetsperspektiv med specifika mål och utformning av 
åtgärder. Utformningen av de specifika insatserna i programplaneringen visar de två olika 
förhållningssätten till ”jämställdhetsfrågan” i EU-länderna ännu tydligare. Å ena sidan har 
vi engagemanget för principen om integrering av ett jämställdhetsperspektiv (anglosaxiska 
och nordiska länder), och å den andra den tudelade strategi där integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv kombineras med positiv särbehandling (länderna på det europeiska 
fastlandet och i Sydeuropa).  

När det gäller insatsområden där ett jämställdhetsperspektiv har integrerats tycks 
företagande och innovation, möjligheter till strategisk utveckling, hållbar utveckling av 
samhällen och landsbygdens utveckling vara de områden där beslutsfattarna 
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uppmärksammade strukturfondsprogrammen i störst utsträckning. När det gäller positiv 
särbehandling är insatserna uteslutande inriktade på utbildning och arbetsmarknadspolitik. 

• Integrering av ett jämställdhetsperspektiv och resursfördelning. Det är svårt att göra en 
bedömning av resursfördelningen i strukturfonderna ur ett jämställdhetsperspektiv, eftersom 
det är svårt att ha en särskild budget för integrering av jämställdheten (det är mer sannolikt 
att en sådan finns för positiv särbehandling). Utvecklingen av särskilda verktyg, såsom 
könsbudgetering, som bland annat skall användas i programplaneringen för 
strukturfonderna, skulle kunna spridas och stödjas som en gemensam ram för att bedöma 
storleken på de anslag som avsätts för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i 
programmen. 

• Integrering av ett jämställdhetsperspektiv och (planerade) förfaranden för urval av 
projekt. De könsinriktade urvalskriterier som nämns i de operativa programmen visar att 
strukturfonderna är mindre könsinriktade på operativ nivå. Alla de operativa programmen 
har könskriterier för val av projekt (t. ex. kriterier för att projektet skall komma i fråga, 
tilläggspoäng, överensstämmelse med övergripande teman, uttryckligt kvinnomål etc.) men 
deras operativa innehåll är ofta svagt och approximativt. Mer specifika och skräddarsydda 
kriterier bör utformas. 

• Integrering av ett jämställdhetsperspektiv och övervakning och utvärdering av 
programmet. En helhetsbedömning visar att man i de operativa programmen å ena sidan 
bemödar sig om att utforma könsindikatorer som hänger samman med övervakningen och 
utvärderingen av specifika åtgärder, även om bemödandena ofta begränsar sig till att ta 
hänsyn till uppgifter som har delats upp efter kön. Å andra sidan tycks man inte ha tagit 
vederbörlig hänsyn till en heltäckande utvärdering av programmen utifrån integrationen av 
ett jämställdhetsperspektiv (tillsammans med metoder och verktyg för detta). I det 
avseendet är tillgången på könsuppdelade uppgifter och övervakningssystem som visar 
medvetenheten om jämställdhetsperspektivet en central fråga.  

• Integrering av ett jämställdhetsperspektiv och förvaltningsorganisationer. Generellt 
sett har förvaltningsorganisationerna börjat ta hänsyn till behovet av att göra organ som på 
olika nivåer har ansvar för jämställdhet, liksom jämställdhetsexperter, delaktiga. Denna 
delaktighet är fortfarande på en formell nivå och ofta begränsad till rådgivande roller. 

De ovan nämnda framgångarna visar att det har skett betydelsefulla förbättringar under 
programperioden 2000–2006, men också att införlivandet av åtgärder för integrering av 
jämställdheten med strukturfonderna bör finslipas och förstärkas inför perioden 2007–2013. 

Den största risken är att alla beståndsdelar och frågor som på något sätt hänger samman med 
integreringen av ett jämställdhetsperspektiv kommer att betraktas som rena formaliteter som 
måste fullgöras och inte som ett viktigt verktyg för att förstärka och förbättra EU och dess 
medborgare (både män och kvinnor).  

Ett annat orosmoment (som också bekräftas av de få hänvisningarna till jämställdhet mellan 
könen i ERUF-bestämmelserna) är att ett könsperspektiv bara kommer att användas i fråga om 
åtgärder som riktar sig mot människor och humankapital (som de som finansieras genom 
Europeiska socialfonden) och inte i alla de åtgärder som strukturfonderna skall stödja. Detta kan 
verkligen minska kraften i konceptet att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla politiska 
åtgärder och i alla deras policyfaser. Det kan också bidra till att integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv isoleras och att det därför inte blir möjligt att öka jämställdheten mellan 
könen i någon betydande omfattning. 
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Målet måste vara att utforma en utvecklingsprocess som kan avskaffa könsneutraliteten när 
åtgärderna fastställs och tillhandahålla en strategi som inriktar sig på systemet och inte bara på 
individerna. Förmodligen behövs det vid sidan av en horisontell jämställdhetsintegrering 
fortfarande specifika åtgärder för att hjälpa kvinnor ur vissa ojämlika situationer och verkligen 
integrera åtgärder som riktar sig mot människor med åtgärder som riktar sig mot infrastrukturer 
för att nå kraftfulla och verksamma resultat. 

För att det skall bli så krävs det ett särskilt politiskt ställningstagande och en större medvetenhet 
om jämställdhetens betydelse för socioekonomisk tillväxt i den politiska och administrativa 
kulturen samt bättre förmåga att konkret ta itu med dessa frågor och göra de lokala aktörerna 
delaktiga. Större hänsyn till sambandet mellan integrering av ett jämställdhetsperspektiv och 
socioekonomisk tillväxt skulle kunna bli en utgångspunkt när det gäller att komma ifrån 
strategier som har utformats så att kvinnor enbart är ”passiva” mottagare av åtgärden. 

För att nå målet måste man huvudsakligen fokusera på två faktorer. 

Å ena sidan måste vissa svårigheter som har kännetecknat integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv under programplaneringen för 2000–2006 åtgärdas, såsom en 
fortfarande grundläggande förvirring i fråga om vad integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv, som alltför ofta tolkas som att man bara skall främja positiva åtgärder, 
egentligen innebär, bristen på lämpliga instrument och särskilda resurser (mänskliga och 
ekonomiska) för ett effektivt genomförande av integreringen av ett jämställdhetsperspektiv och 
den operativa svårigheten att genomföra integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i 
utvecklingspolitiska åtgärder som inte direkt riktar sig till individer. 

Å andra sidan gör lärdomarna från programperioden 2000–2006 och råd om hur integreringen 
av ett jämställdhetsperspektiv skall stödjas i fortsättningen att följande frågor måste prioriteras: 

• Uppbyggnad av ett jämställt styrelsesätt. Ett verkningsfullt ”jämställdhetsstyre” är en 
förutsättning för att jämställdhetsmålen skall bli en integrerad del av tillväxt- och 
utvecklingspolitiken. 

• Förbättrade kunskaper om förvaltning och genomförande. Lämpliga förfaranden för att 
lägga in integreringen av ett jämställdhetsperspektiv bland urvalskriterierna; 
genomförandemetoder och indikatorsystem; tekniska assistentgrupper som stöder integrering 
av ett jämställdhetsperspektiv när projektinsatser görs; jämställdhetsexpertisen i program-
/projektadministrationen bör förstärkas eftersom det är den som borgar för kvaliteten i de 
övergripande programmens resultat. 

• Förbättrade övervaknings- och utvärderingsverktyg. Fastställande och spridande av 
riktlinjer, kriterier, metoder och tekniker på europeisk och nationell/lokal nivå, för att 
vidareutveckla de verktyg och indikatorer som har införts under perioden 2000–2006, är en 
viktig prioritering. 

• Stöd till institutionell inlärning genom samarbete och utbyte av goda rutiner som ett 
huvudredskap när det gäller att framgångsrikt främja institutionell inlärning mellan och inom 
medlemsstaterna med uttrycklig hänvisning till könsinriktad programplanering och 
genomförande av projekt. 

• Förbättrade kommunikationsstrategier för att öka medvetenheten hos alla centrala aktörer 
och framhålla jämställdhetsfrågor och resultat inom programmen, däribland kvinnors 
socioekonomiska roll. 
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