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TEN-T
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Beskrivning av verktygslådan

Beskrivning av verktygslådan
Syftet med den här stegvisa verktygslådan är att
hjälpa förvaltningsmyndigheterna i EU att tillämpa
verktyg för jämställdhetsbudgetering i processerna
med EU:s fonder med delad förvaltning (nedan
kallade EU-fonderna) (1). I verktygslådan finns

dels ett antal verktyg, dels lovande metoder från
olika EU-medlemsstater som lyfts fram och får
visa hur dessa verktyg kan användas i praktiken.
Verktygslådan är indelad i fyra avsnitt:

Avsnitt 1. Vem är verktygslådan till för?
I detta avsnitt beskrivs verktygslådans huvudsakliga målgrupp.
Avsnitt 2. Vad är jämställdhetsbudgetering?
I detta avsnitt ges en introduktion till jämställdhetsintegrering i EU-fondernas budgetarbete, så att
användarna blir bekanta med själva begreppet jämställdhetsbudgetering och tanken bakom.
Avsnitt 3. Varför är det viktigt med jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna med delad
förvaltning?
I detta avsnitt beskrivs de juridiska, politiska och ekonomiska motiven till att tillämpa jämställdhets
budgetering i processen med EU-fonderna.
Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna med delad förvaltning? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna
I detta avsnitt finns elva verktyg för att tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna. Dessa
verktyg är uppdelade i tre övergripande underavdelningar: Europeiska unionens regelverk, Natio
nell/subnationell programplanering och stöd på projektnivå samt Rapportering, övervakning och
utvärdering.

(1) Verktygslådan innehåller allmän information om de sju fonderna enligt förslaget till förordningar om gemensamma bestämmelser
för 2021–2027: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ (ESF+), Europeiska
havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) och instrumentet för
gränsförvaltning och visering. Dessutom innehåller verktygslådan anpassat innehåll gällande Eruf, Sammanhållningsfonden, ESF+,
EHFF och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).
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Avsnitt 1. Vem är verktygslådan till för?

Avsnitt 1. Vem är verktygslådan till för?
Den här stegvisa verktygslådan om jämställd
hetsbudgetering i EU-fonderna är utformad för
förvaltningsmyndigheter i EU:s medlemsstater.
Följaktligen är det tjänstepersoner och arbetsledare
som deltar i EU-fondernas programplanering på
nationell och subnationell nivå som är verktygslå
dans huvudmålgrupp. Verktygslådan kan emellertid
också användas av förmedlande organ (2) som
arbetar med att genomföra EU-fondprojekt på
subnationell eller lokal nivå, och även av nationella
jämställdhetsorgan och personal som arbetar med
EU-fonderna på EU-nivå. Även kommissionens ge
neraldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och

inkludering, generaldirektoratet för regional- och
stadspolitik samt generaldirektoratet för rättsliga
frågor och konsumentfrågor kan använda sig av
verktyget i sitt allmänna arbete med övervakning
och utvärdering.
Denna verktygslåda är strukturerad på ett sådant
sätt att varje målgrupp får vägledning om när
och var de skulle kunna tillämpa verktyg för jäm
ställdhetsbudgetering i EU-fondprocessen. Om du
klickar på relevant steg i processen får du tillgång
till ett antal verktyg och lovande metoder från olika
medlemsstater för hur verktygen kan användas.

Avsnitt 2. Vad är jämställdhets
budgetering?
Enligt Europarådets definition (3), som ofta brukar
användas, är jämställdhetsintegrering i budget
arbetet – kortare uttryckt ”jämställdhetsbudge
tering” – att integrera ett jämställdhetsperspektiv
i budgetprocessen. Det innefattar att utföra en
jämställdhetsbaserad bedömning av budgetar,
införliva ett jämställdhetsperspektiv på alla nivå
er i budgetprocessen, samt att strukturera om
intäkter och utgifter på så sätt att jämställdheten
främjas. Kort sagt är jämställdhetsbudgetering en
strategi och en process med det långsiktiga syftet
att uppnå jämställdhetsmål.
Att fullt ut tillämpa jämställdhetsbudgetering inom
EU:s budgetprocesser innebär att jämställdhets
perspektiven integreras helt och hållet i alla skeden
av budgeteringen och planeringen. Praktiska steg
för detta ändamål inbegriper följande:

1. En jämställdhetsbaserad bedömning för att
inventera, och synliggöra, vad budgetar har
för inverkan könsmässigt; en sådan könsspe
cifik budgetanalys, eller jämställdhetsanalys,
är utgångspunkten för allt jämställdhetsbud
geteringsarbete.
2. Främja förändringar för att påskynda jäm
ställdhet utifrån resultaten av den köns
specifika budgetanalysen, däribland alla
eventuella könsklyftor och utmaningar som
konstaterats.
3. Organisera jämställdhetsbudgeteringsarbe
tet genom en kombination av statliga och
icke-statliga aktörer. Analyser av erfarenhet
erna av praktisk jämställdhetsbudgetering
världen över visar konsekvent att detta bidrar
till starka resultat (4).

(2) I kommissionens förslag till förordning om gemensamma bestämmelser, artikel 2.7, definieras ett förmedlande organ som ett offent
ligrättsligt eller privaträttsligt organ som en förvaltande myndighet ansvarar för eller som utför tjänster eller arbetsuppgifter för en
sådan myndighets räkning.
(3) Europarådet, Gender budgeting. Final report of the Group of Specialists on Gender Budgeting. Europarådet, Equality Division, Directorate
General of Human Rights, Strasbourg, 2005.
(4) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender budgeting. Mainstreaming gender into the EU budget and macroeconomic policy framework,
EIGE, Vilnius, 2019, s. 12.
Jämställdhetsbudgetering: en stegvis verktygslåda
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Praxis och metoder för att införa och behålla jäm
ställdhetsbudgetering i Europa (5) på senare år visar
på det dubbla syftet att inkludera kvinnors och
mäns verkliga liv i budgetarna och göra befintliga
ojämlikheter synliga i budgetarbetet. I praktiken
handlar jämställdhetsbudgetering om att avslöja
hur utgifts- och intäktsrelaterade beslut påverkar
kvinnor och män olika beroende på fas i livet
och på ekonomiska och sociala omständigheter.
Samtidigt innebär det också att se över offentliga
finansiella beslut så att dessa säkert bidrar till att
föra fram jämställdheten, i stället för att förvärra
den ojämlikhet som redan finns.
För att kunna tillämpa jämställdhetsbudgetering
i EU-fonderna behöver vi känna till kärnbegreppet
och grunden till det.

Introduktion till
jämställdhetsbudgetering
Se ett videoklipp där professor Diane Elson
förklarar begreppet jämställdhetsbudgetering (6)

Titta på UN Womens’ video om vad jämställdhetsbudgetering är? (7)

Som de här videoklippen visar måste både kvinnors
och mäns behov och krav finnas med i budget
arbetsprocesserna. Detta ger en bättre redovis
ningsskyldighet och öppenhet i planeringen och
förvaltningen av offentliga finanser, och det lyfter
fram jämställdhetsperspektivet i budgetproces
serna och påskyndar jämställdhet och kvinnors
rättigheter.

Vad har jämställdhets
budgetering att göra med
kvinnors och mäns verkliga liv?
Ta en titt på det här fotot på Europeiska rådets
medlemmar, som togs nyligen. Hur många kvinnor
och hur många män ser du?
Fundera på ”kvinnors och mäns verkliga liv” när
du tittar på Europeiska rådets sammansättning,
och ställ dig frågan:
• Varför finns där fler män än kvinnor?

(5) O’Hagan, A. & Klatzer, E. (red.), Gender budgeting in Europe: Developments and challenges, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2018.
(6) Europeiska jämställdhetsinstitutet, What is gender budgeting? EIGE, Vilnius, 2019. Finns på https://www.youtube.com/watch?v=cqjt
4EUakvw
(7) UN Women, What is gender responsive budgeting? UN Women, New York, 2017. Finns på https://www.youtube.com/watch?v=mquO
clPJYPs
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Foto tillgängligt på: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20190322-european-council-march-2019-day-2

Viktigt att medge när vi talar om ”kvinnor och män”
Det är viktigt att ta hänsyn till kvinnors och mäns verkliga liv i deras mångfald. Med
”verkliga liv” är det tänkt att skillnaderna mellan kvinnor och män ska uppmärksammas, och
med tillägget ”i dess mångfald” hur andra egenskaper som ålder, socioekonomisk situation,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, religion, bosättning på landsbygd eller i städerna osv.
också påverkar kvinnor och män i deras verkliga liv. (Det verkliga livet för en ung kvinna på
landsbygden i Sverige skiljer sig t.ex. väldigt mycket från livet för en äldre kvinna i ett storstadsområde i Spanien.)
I EU:s medlemsstater finns det både avlönat
arbete och oavlönat omsorgsarbete. Dessa
olika typer av arbete utförs av både kvinnor och
män. Fundera:

• Hur är avlönat och oavlönat omsorgsarbete
uppdelat och fördelat mellan kvinnor och män
i de flesta samhällen?
• Utför kvinnor och män samma slags arbete? Finns
det några skillnader? Vilka är de skillnaderna?

Att erkänna och värdesätta oavlönat omvårdnadsarbete är viktigt för att förstå hela spektrumet av en ekonomisk situation i ett land eller en region. Det avlönade arbetet och det
oavlönade omsorgsarbetet är beroende av varandra. För att t.ex. kunna arbeta i den formella
ekonomin (betalt arbete) behöver vi alla stöd från omsorgsekonomin (obetalt omsorgsarbete),
bland annat i form av följande:
• Mat som ska lagas.
• Rena kläder.
• Omvårdnad när man är sjuk.
Det är bara en bråkdel av dessa behov som tillgodoses av offentliga tjänster eller tjänster på
marknaden; mycket ombesörjs fortfarande i hushållen. Oavsett om vi ordnar det åt oss själva
eller om någon annan gör det åt oss, så är det arbete som ofta inte är betalt. Om det inte är
betalt räknas det inte med i den formella ekonomin, och detta arbete är mycket ojämlikt fördelat mellan kvinnor och män. Därför glöms det ofta bort. Men det har stora följdverkningar
och bidrar i hög grad till ekonomin som helhet och till att våra samhällen fungerar.
Jämställdhetsbudgetering: en stegvis verktygslåda

7

Avsnitt 2. Vad är jämställdhetsbudgetering?

Se ett videoklipp där professor Diane Elson
förklarar könsklyftan inom det oavlönade
arbetet och dess betydelse för ekonomin

Titta på ILO:s video om omsorgsarbete

Offentliga ekonomiska bidrag, som t.ex. betald föräldraledighet, barnbidrag, vårdbidrag,
jordbrukssubventioner och landsbygdsutvecklingsfonder, för att nämna några, är viktiga när
det gäller att skapa lika möjligheter för arbetstagare med familjeansvar och för att förebygga
pensionsklyftor.

Hur brukar vi värdera olika slags arbete?
Om du stannar hemma för att vårda andra – en äldre släkting,
ett barn, en sjuk osv. – så händer det mycket ofta att du inte
får betalt för det arbete du utför. I själva verket är ditt arbete
inte ens synligt. Inte heller blir det erkänt. Men människors
välbefinnande är beroende av detta arbete. I många samhällen
anses fortfarande den privata sfären vara den lämpliga sfären
för kvinnor.

© Kroll/European Commission.

© LanKogal/Shutterstock.com

En offentlig finanspolitik som innefattar ”statligt finansierade föräldraledighetssystem” kan
hjälpa föräldrar att förena arbete och familj,
och se till att de behåller kopplingen till arbetsmarknaden genom att de garanterat får
återgå till jobbet. Ofta behövs det ytterligare
politiska strategier för att tillhandahålla och
uppmuntra mer jämlikhet mellan pappa- och
mammaledighet, och för att stödja mammor
med en snabbare återgång till arbetsmarknaden. Hit hör att öka medvetenheten om delat
föräldraskap, och offentliga satsningar på tillgängliga vård- och omsorgsinrättningar av god
kvalitet för barn och äldre. Enligt Christine Lagarde, just då vd för Internationella valutafonden
(IMF), kan länder lyfta upp kvinnor genom att anta mer kvinnovänliga arbetssätt. Sådana strategier är bl.a. att i högre grad gå från sambeskattning av familjer till individuell beskattning, att
tillhandahålla billigare barnomsorg och föräldraledighet och skapa en flexibel arbetsmiljö (8).

(8) https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs och Lagarde, C., ”The economic power of
women’s empowerment”, inledningsanförande av Christine Lagarde, verkställande direktör, Internationella valutafonden (IMF), 2014.
Finns på https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp091214
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Om du däremot är framgångsrik politiker eller chef i EU, så är ditt arbete i högsta grad synligt.
Det är både erkänt och välbetalt. Arbete i den så kallade offentliga sfären blir både sett och
avlönat. I många samhällen anses fortfarande den offentliga sfären vara den lämpliga sfären
för män.

Bristande jämställdhet mellan kvinnor och män
syns inte bara i de betalda och obetalda sfärerna.
Det finns även inom andra sektorer – t.ex. när det
gäller hälsa, makt, utbildning och tidsanvändning
i allmänhet. Ett av de mest brutala uttrycken för
bristande jämställdhet mellan kvinnor och män
är våld mot kvinnor, som berör alla sektorer och
sfärer i tillvaron. Att utrota våldet mot kvinnor är
en prioritet för EU och dess medlemsstater. Det är

ett åtagande som bekräftas i EU:s politiska prin
cipdokument om jämställdhet (9). EU har nyligen
bekräftat åtagandet genom att skriva under det
främsta regionala rättsliga instrumentet mot köns
relaterat våld – konventionen om förebyggande
och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld
i hemmet (Istanbulkonventionen). Att utrota våldet
kräver tillräckliga budgetmedel, något som man
bör ta hänsyn till i EU-fondernas programcykel (10).

Figur 1. Våld i nära relationer är kostsamt för alla
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våldshandling
Förövaren är en tidigare eller nuvarande partner/
make

Fysisk och känslomässig påverkan

38,9 %

48,2 %

Tillhandahållande av tjänster (hälso- och
sjukvård, social välfärd, rättsliga tjänster)
Förlorad ekonomisk produktion (tappade
förtjänster och frånvaro från arbete)
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hjälplinjer, stödcentraler, rådgivning)
Say No!
Stop

violence
against

EIGE has estimated the cost of intimate partner violence in the EU. Read more in the report here

women.

Mer information om bristande jämställdhet i ditt
land finns i EIGE:s jämställdhetsindex. Där finns
statistik om ett antal områden, däribland arbete,

© EIGE

NON.
NO.
NEIN.

pengar, kunskap, tid, makt, hälsa, våld mot kvinnor
och genomgripande jämställdhetsbrister – dvs.
när brister i jämställdheten samverkar med andra

(9) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Estimating the costs of gender-based violence in the European Union, EIGE, Vilnius, 2014. Finns på
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/estimating-costs-in-european-union
(10) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender Equality Index 2017: Violence against women – the most brutal manifestation of gender inequality, EIGE, Vilnius, 2017. Finns på https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-violence-against-women
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sociodemografiska aspekter som ålder, nationalitet,
religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning
med mera.

Tabell 1 ger några exempel på könsrelaterade
mönster för sysselsättning, omsorgsarbete och
våld i fyra EU-medlemsstater (11):

Tabell 1. Sysselsättning, omsorgsarbete och våld mot kvinnor i fyra EU-medlemsstater
Land

Sysselsättningstal

Omsorgsrelaterad
tidsanvändning

Våld mot kvinnor

Tjeckien

• Sysselsättningsgraden uttryckt
i heltidsekvivalenter är 46 % för
kvinnor och 65 % för män.

• 33 % av kvinnorna sköter om fa
miljemedlemmar minst en timme
om dagen, jämfört med 20 % av
männen.

• 32 % av kvinnorna har upplevt fysiskt
och/eller sexuellt våld minst en gång
efter 15 års ålder.

• 10 % av kvinnorna arbetar deltid,
jämfört med 3 % av männen.

Tyskland

• Sysselsättningsgraden uttryckt
i heltidsekvivalenter är 40 % för
kvinnor och 59 % för män.
• 47 % av kvinnorna arbetar deltid,
jämfört med 11 % av männen.

Estland

• Sysselsättningsgraden uttryckt
i heltidsekvivalenter är 50 % för
kvinnor och 64 % för män.
• 15 % av kvinnorna arbetar deltid,
jämfört med 7 % av männen.

Spanien

• Sysselsättningsgraden uttryckt
i heltidsekvivalenter är 36 % för
kvinnor och 50 % för män.
• 25 % av kvinnorna arbetar deltid,
jämfört med 8 % av männen.

• 86 % av kvinnorna och 12 % av
männen lagar mat och utför hus
hållsarbete varje dag.
• 50 % av kvinnorna sköter om fa
miljemedlemmar minst en timme
om dagen, jämfört med 30 % av
männen.
• 72 % av kvinnorna och 29 % av
männen lagar mat och utför hus
hållsarbete varje dag.
• 35 % av kvinnorna sköter om fa
miljemedlemmar minst en timme
om dagen, jämfört med 31 % av
männen.
• 76 % av kvinnorna och 45 % av
männen lagar mat och utför hus
hållsarbete varje dag.
• 56 % av kvinnorna sköter om fa
miljemedlemmar minst en timme
om dagen, jämfört med 36 % av
männen.
• 85 % av kvinnorna och 42 % av
männen lagar mat och utför hus
hållsarbete varje dag.

• Våld mot kvinnor kostar Tjeckien
uppskattningsvis 4,7 miljarder euro
per år genom förlorad ekonomisk
produktion, serviceutnyttjande och
personalkostnader.
• 35 % av kvinnorna har upplevt fysiskt
och/eller sexuellt våld minst en gång
efter 15 års ålder.
• På samhällsnivå kostar våld mot kvin
nor Tyskland uppskattningsvis 36 mil
jarder euro per år genom förlorad
ekonomisk produktion, serviceut
nyttjande och personalkostnader.
• 34 % av kvinnorna har upplevt fysiskt
och/eller sexuellt våld minst en gång
efter 15 års ålder.
• På samhällsnivå kostar våld mot kvin
nor Estland uppskattningsvis 590 mil
joner euro per år genom förlorad
ekonomisk produktion, serviceut
nyttjande och personalkostnader.
• 22 % av kvinnorna har upplevt fysiskt
och/eller sexuellt våld minst en gång
efter 15 års ålder.
• På samhällsnivå kostar våld mot kvin
nor Spanien uppskattningsvis 21 mil
jarder euro per år genom förlorad
ekonomisk produktion, serviceut
nyttjande och personalkostnader.

(11) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender Equality Index 2017: Czech Republic, EIGE, Vilnius, 2018. Finns på https://eige.europa.eu/
publications/gender-equality-index-2017-czech-republic, Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender Equality Index 2017: Estonia, EIGE,
Vilnius, 2018. Finns på https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-estonia, Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender
Equality Index 2017: Germany, EIGE, Vilnius, 2018. Finns på https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-germany,
Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender Equality Index 2017: Spain, EIGE, Vilnius, 2018. Finns på https://eige.europa.eu/publications/
gender-equality-index-2017-spain
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Vad innebär jämställdhets
budgetering i praktiken (12)?

budgetanalysen i samband med EU-fondernas
budgetprocesser.

Det börjar med könsspecifik budgetanalys

Jämställdhetsbudgeteringens processer:
för omstrukturering och förändring

Könsspecifik budgetanalys, eller jämställdhets
analys, är en central del i jämställdhetsbudgete
ringen. Den är utgångspunkten för arbetet med
att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter
genom budgetpolitik och budgetprocesser. Den
medför större öppenhet om budgetfördelningen
och budgetens konsekvenser – en central princip
för god styrning. Till de olika aspekter som tas
upp i den könsspecifika budgetanalysen hör ut
gifter och intäkter, makroekonomisk politik och
hur ändamålsenliga tjänster och investeringar
är. Ofta är det ett antal analysmetoder och verk
tyg som anpassas efter jämställdhetsbudgete
ring i praktiken. I den här verktygslådan ska vi
gå igenom hur man stärker den könsspecifika

Jämställdhetsbudgetering innefattar en föränd
ringsprocess. Könsspecifik budgetanalys är inte
ett resultat i sig, utan en central del i en bredare
process. I en könsspecifik budgetanalys identifie
ras könsklyftor och utmaningar, och det fungerar
sedan som en grund för att formulera mål för att
bekämpa jämställdhetsbrister och definiera lämp
liga indikatorer att mäta framsteg med. Dessa mål
och indikatorer används i sin tur för att vägleda
verksamheter och ändra budgetanslag (eller in
hämtning av vinster) så att man når de önskade
resultaten. Regelbunden övervakning, utvärdering
och djupgående översyn av framstegen sett till
fastställda indikatorer är viktiga bidrag till nya
planerings- och budgetcykler.

Figur 2. Jämställdhetsbudgeteringens begreppsram
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(12) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender Budgeting: Mainstreaming gender into the EU budget and macroeconomic policy framework,
EIGE, Vilnius, 2019, s. 12–13. Finns på https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0118419enn_002.pdfSe
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Innefattar statliga aktörer och utomstående
intressenter
Det huvudsakliga ansvaret för att införa jäm
ställdhetsbudgetering i offentliga budgetar och
förvaltningar ligger hos de aktörer som regel
bundet sysslar med offentliga planerings- och
budgetprocesser. Både akademisk litteratur och
praxis visar dock att jämställdhetsbudgetering
fungerar bäst när offentlighetens representanter
och utomstående intressenter är engagerade.
Dessa olika aktörer kompletterar varandra och
bidrar på så vis till att jämställdhetsbudgeteringen
införs fullt ut. Precis som öppenhet är deltagande
en annan central princip för god styrning. Olika
intressenters deltagande är därför en annan viktig
del i en bra jämställdhetsbudgetering. Som vi ska
se i den här verktygslådan är det avgörande att
stödja aktörer som har direkt ansvar i budget
processerna. Enkelt uttryckt är det de som har
huvudansvaret för att införa könsmedvetet bud
getarbete i de här processerna. Senare i den här
verktygslådan ska vi titta på förslag på hur man får
med ett antal olika intressenter i en fungerande
jämställdhetsbudgetering.

Jämställdhetsbudgetering
i EU-fonderna
Vi har nu sett vad jämställdhetsbudgetering innebär
och vilka tankar som ligger bakom. Nu ska vi titta
på hur jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna
kan vara en mekanism för följande:
• Att uppfylla EU:s rättsliga krav.
• Att främja redovisningsskyldighet och öppenhet
i planeringen och förvaltningen av EU-fondernas
finanser genom att
– påvisa hur EU-fondernas utlägg och verk
samheter skulle kunna påverka kvinnor och
män på olika sätt, även sett till deras livsskede
och ekonomiska och sociala förhållanden,
– ta hänsyn till dessa överväganden i alla
EU-fondernas faser,
– öka kvinnors och mäns deltagande i bud
getprocesserna,
– främja jämställdhet för kvinnor och män i all
deras mångfald, och särskilt främja kvinnors
rättigheter genom att – bland annat – se

över finansiella beslut så att de bidrar till
att få fart på jämställdheten snarare än att
förvärra befintliga jämställdhetsbrister.
Jämställdhetsbudgetering som ett sätt att
uppfylla EU:s rättsliga krav
Vad innebär det?
Det finns inget särskilt krav på att jämställdhets
budgetering ska tillämpas när programmen inom
EU-fonderna planeras och genomförs, men det är
ändå det mest omfattande och öppna sättet på
vilket man kan uppfylla de krav och förpliktelser
för jämställdhet som definieras i förordningarna
om EU-fonderna.
Dessa krav, som fastställs i kommissionens förslag
till förordning om gemensamma bestämmelser
som grund för alla EU-fondprogram (COM(2018)
375 final), utgörs av följande:
• Kravet att se jämställdhet som en övergripande
princip.
• Definitionen av partner som ska vara med och
planera och genomföra programmen, däribland
”organ som främjar jämställdhet”.
• Förvaltningsmyndigheternas plikt att ”fastställa
och tillämpa icke-diskriminerande och tydliga
kriterier och förfaranden som säkerställer jäm
ställdhet” (artikel 67.1 första stycket).
Utöver förslaget till förordning om gemensam
ma bestämmelser fastställs ytterligare krav på
jämställdhetshänsyn i fondernas egna särskilda
förordningar:
• Det gäller särskilt förordningen om Europeiska
socialfonden+ (ESF+), som innehåller ett särskilt
mål inriktat på kvinnors deltagande på arbets
marknaden och bättre balans mellan arbete
och privatliv, däribland tillgång till barnomsorg.
• Förordningarna för Europeiska regionala ut
vecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållnings
fonden upprepar huvudsakligen krav som redan
fastställs i förordningen om gemensamma
bestämmelser, i synnerhet kravet att se jäm
ställdhet som en övergripande princip.
• För Europeiska jordbruksfonden för lands
bygdsutveckling (Ejflu) (13) upprepas kravet

(13) Märk att Ejflu inte omfattas av kommissionens förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för 2021–2027.
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i förordningen om gemensamma bestämmelser
att ”organ som främjar jämställdhet” behöver
involveras ”i relevanta fall” (14), och där fastställs
också kravet att förvaltningsmyndigheter ska
informera organ som sysslar med att främja
jämställdhet mellan könen om möjligheterna
att få bidrag.
Jämställdhetsbudgetering som ett sätt att
främja redovisningsskyldighet och öppenhet
vid planering och förvaltning av offentliga
finanser
Vad innebär det?
En viktig del av jämställdhetsbudgeteringen är att
analysera hur budgetar påverkar kvinnor och män.
Det gör jämställdhetsbudgeteringen till en central
faktor för att övervaka hur väl offentliga budgetar
fungerar för att uppnå ett lands jämställdhetsmål.
Jämställdhetsbudgetering är ”en mekanism för att
fastställa om en regerings jämställdhetsåtaganden

kommer till uttryck i dess budgetåtaganden” (15).
I det väsentliga innebär jämställdhetsbudgetering
att statliga förvaltningar hålls ansvariga för sina
jämställdhetspolitiska åtaganden. Både revisions
institutioner, parlament, det civila samhället och
medierna spelar en mycket viktig roll i att övervaka
och hålla förvaltningarna ansvariga för offentliga
budgetar. Women’s Budget Group i Storbritan
nien är ett bra exempel på när civilsamhället gör
detta (16).
När jämställdhetsbudgetering tillämpas systema
tiskt kan det bidra till ökad delaktighet, genom
att det medför jämställdhetsinriktade deltagan
demekanismer i budgetprocesserna. Detta ökar
i sin tur öppenheten. Att t.ex. införa en praxis med
offentliga samråd och allmänhetens deltagande
i budgetarbetet, eller med allmänhetens delta
gande i budgetövervakning, ökar deltagandet
i processerna (17) så länge vi säkerställer lika del
tagande för kvinnor och män i all deras mångfald,
och även tar lika hänsyn till deras bidrag.

Spanien: när åtgärder i operativa program styrs i en mer jämställd riktning

© amasterphotographer/
Shutterstock.com

I Spanien har man erkänt vikten av jämställdhetsanalys i sitt arbete med att uppnå mål
genom EU-fonderna. Nya satsningar kan orsaka nya jämställdhetsbrister. Exempelvis
visade jämställdhetsanalysen att ny teknik
i den offentliga förvaltningen – t.ex. e-administration eller e-förvaltning – skulle innebära
en minskning av det faktiska antalet anställda
i förvaltningen. Det skulle slå hårdast mot
kvinnor, eftersom de flesta anställda i denna
sektor är kvinnor. Samtidigt konstaterades det
att e-tjänster har en potentiellt positiv effekt
på balansen mellan arbete och privatliv, då det får tidsödande administrativa rutiner att gå
snabbare och minskar belastningen på vården genom att vissa tjänster, som sjukvårdstjänster,
utförs elektroniskt.
Den här situationen identifierades och togs upp i de spanska operativa programmen, som
är anpassade efter målen i Spaniens nationella jämställdhetsstrategi. Genom att nationella
och subnationella jämställdhetsorgan deltog aktivt i att övervaka och utvärdera de operativa
programmen, kunde jämställdhetsintegreringen äga rum i alla faser i dem..

(14) Artikel 94.3 c i förordningen om den gemensamma jordbrukspolitiken och Ejflu (COM(2018) 392 final). Full beskrivning i verktyg 1.
(15) Sharp, R. & Broomhill, R., ”Budgeting for Equality: the Australian experience”, Feminist Economics, 2002, volym 8, nr 1, s. 26.
(16) Mer information finns här: https://wbg.org.uk/
(17) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender budgeting, EIGE, Vilnius, 2017. Finns på https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
methods-tools/gender-budgeting
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Förutom den starka jämställdhetsanalysen har initiativ som det spanska nationella nätverket
för jämställdhet i EU-fonderna (18) varit viktiga instrument för att sprida erfarenhet, god praxis,
pilotverksamhet, utbildning och kapacitetsutveckling, samtidigt som de gynnar samverkan
och samarbete mellan fondförvaltarna. Nätverket erbjuder
• åtskilliga vägledningar,
• organisation av utbildningsinitiativ,
• teknisk rådgivning till fondförvaltare,
• stöd till lokala initiativ, så att de ansvariga intressenterna kan lämna in handlingar för kommentarer och revidering, samt
• kontinuerlig insamling av erfarenheter i sin databas.
Jämställdhetsbudgetering som ett sätt att
öka kvinnors och mäns delaktighet
i budgetprocesser
Vad innebär det?
Att främja lika deltagande i budgetprocesser är
något som kan göras på många sätt. Eftersom
jämställdhetsbudgetering bygger på god styrning,
syftar den till att öka intressenternas deltagande
i budgetprocessen genom samråd och användning
av könsuppdelade uppgifter. Det är värt att notera
att jämställdhetsbudgetering i sig inte garanterar
en deltagande process. Målinriktade åtgärder
behöver sättas in för att göra budgetprocesserna
inkluderande.

Genom att vidta åtgärder för att aktivt involvera
både kvinnor och män på lika villkor när offentliga
budgetar utarbetas, kan vi se till att de själva med
verkar i de beslut som berör dem. Att förbättra
mångfalden i deltagandet innebär också att man
tar hänsyn till kvinnors och mäns olika egenskaper
– t.ex. deras ålder, ras, etnicitet, religion, utbild
ning, funktionsnedsättningar, socioekonomiska
bakgrund och sexuella läggning, bland annat (19).
För EU-fonderna innebär detta att det ordnas
samråd där olika intressenter och representanter
är med – myndigheter, sakkunniga, icke-statliga
organisationer, arbetsmarknadens parter osv. Det
är nödvändigt att se till att dessa viktiga intres
senter får kännedom om potentiella möjligheter
genom fonderna, och att de får uttrycka sina
prioriteringar och intressen i eventuella projekt.

Österrike: deltagande i EU-fondernas budgetarbete
I Österrike deltar flera jämställdhetsorganisationer i EU-fondernas budgetarbete. För Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) budget var några av de deltagande organisationerna
Kinderfreunde (barnomsorgsorganisation), Landesfrauenbeauftragte (handläggare för kvinnofrågor i de österrikiska provinserna), Initiative Frau&Arbeit (initiativet kvinna och arbete)
och FEMAIL-Fraueninformationszentrum Vorarlberg (informationscentrum för kvinnor).
Åtskilliga åtgärder gjorde det lättare att få med experter och partner inom jämställdhetsområdet:
• Fokusgrupper där jämställdhetsexperter ingick.
• Dagslånga öppna konferenser om hur allmänhetens synpunkter hittills har påverkat budgetutkastet.
• En officiell nationell representativ expert på jämställdhet engagerades (från förbundskanslerämbetet, Bundeskanzleramt, BKA), jämställdhetsexperter engagerades mer allmänt,
och man säkerställde ett balanserat deltagande av kvinnor och män i programplaneringsgrupperna.

(18) Mer information finns här: http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/
(19) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender budgeting, EIGE, Vilnius, 2017. Finns på https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
methods-tools/gender-budgeting
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Till följd av detta deltagande kunde expertkunskaper tillföras i arbetet med projektutformning
och motsvarande budgetering. Genom att säkerställa deltagande av organisationer som arbetar
särskilt för jämlikhet, icke-diskriminering och mänskliga rättigheter kunde Österrike säkerställa
efterlevnaden av EU-fördragen, artikel 7 i författningen och av den nationella politiken (20).

Jämställdhetsbudgetering som ett sätt att
främja jämställdhet mellan kvinnor och män
i all deras mångfald
Vad innebär det?
Könsspecifik budgetanalys förbättrar våra kun
skaper om kvinnors och mäns behov och om
hur fördelningen av resurser påverkar och berör
kvinnor och män i all deras mångfald. Jämställd
hetsbudgetering utgör alltså grunden för ett bättre
och mer evidensbaserat beslutsfattande. Detta
gör i sin tur att offentliga medel kan användas mer
ändamålsenligt för att förbättra jämställdheten
och upprätthålla våra mänskliga rättigheter – även
för dem vars rättigheter alltför ofta försummas.

om ekonomisk tillväxt kan ha positiva följder för
kvinnors ekonomiska status, så är det en förut
sättning för bättre inkludering och jämställdhet
att en stabil jämställdhetsanalys får genomsyra
de finanspolitiska besluten (22).
Se dessa två videoklipp för att bättre förstå
de ekonomiska fördelarna med jämställdhet.
Du kan välja textning på ditt eget språk.
Ekonomiska fördelar med jämställdhet:
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap
och matematik (STEM) (23)

Jämställdhet är en grundläggande princip i EU. Den
för också med sig en mängd samhällsekonomiska
fördelar. Forskningen intygar att när jämställdhets
brister minskar har det en mängd positiva effekter
– det leder till större ekonomisk tillväxt, fler jobb,
friskare barn, bättre produktivitet i arbetet och
mer ansvarsfulla statliga förvaltningar (21). Även

(20) Operativt program IGJ/EFRE 2014–2020.
(21) Stotsky, J., Gender budgeting: fiscal context and current outcomes, arbetsdokument från Internationella valutafonden, WP/16/149. IMF,
Washington DC, 2016; Elborgh-Woytek, K., Newiak, M., Kochhar, K., Fabrizio, S., Kpodar, K., Wingender, P., Clements, B. och Schwartz,
G., Women, work and the economy: macroeconomic gains from gender equity, diskussionsunderlag från Internationella valutafonden,
SDN/13/10, IMF, Washington DC, 2013. Finns på http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf; Europeiska jämställdhetsin
stitutet, Economic benefits of gender equality in the European Union: Report on the empirical application of the model, EIGE, 2017. Finns på
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-model;
Europeiska jämställdhetsinstitutet, Economic benefits of gender equality in the European Union. Literature review: existing evidence and
methodological approaches, EIGE, Vilnius, 2017. Finns på https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-eu
ropean-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches; Europeiska jämställdhetsinstitutet, Economic
benefits of gender equality in the European Union: EU and EU member states overviews, EIGE, Vilnius, 2017. Finns på https://eige.europa.
eu/publications/economic-benefits-gender-equality-eu-eu-and-eu-member-states-overviews; Europeiska jämställdhetsinstitutet,
Evidence of economic benefits of gender equality in other policy areas, EIGE, Vilnius, 2017. Finns på https://eige.europa.eu/sites/default/
files/economic-benefits-gender-equality-policy-areas.pdf
(22) Kabeer, N., Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development, Discussion paper 29/12,
International Development Research Centre, 2012. Finns på https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/file80432.pdf
(23) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Economic benefits of gender equality: STEM, EIGE, Vilnius, 2017. Finns på https://www.youtube.com/
watch?v=64cCxFQnGvM
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Ekonomiska fördelar med jämställdhet:
arbetsmarknadsaktivitet och lika lön (24)

och varför de använder tjänster, resurser och sin
egen tid på olika sätt. Videoklippet nedan ger en
glimt av hur jämställdhetsbudgetering berikar
analyserna och besluten om hur offentliga resur
ser ska användas. Enkelt uttryckt kan vi genom
jämställdhetsbudgetering uppnå jämställdhet, öka
välfärden och gå i spetsen för en mer hållbar och
inkluderande tillväxt och sysselsättning för alla (25).
För att bättre förstå begreppet jämställdhetsbudgetering i praktiken kan du titta på
denna video om hållbar jämställdhet och
budgetering från Sveriges kommuner och
landsting (26).

Vid jämställdhetsbudgetering betonas att proces
sen att tilldela resurser är en del i beslutsfattandet
om politiska prioriteringar, genomförandet av
politiska åtgärder och utvärderingen av resultat.
Att tillämpa jämställdhetsbudgetering innebär att
man använder en serie verktyg för jämställdhetsa
nalys och utvärdering, som beskrivs i detalj senare
i den här verktygslådan. Genom de verktygen får
beslutsfattarna en bättre uppfattning om skillna
derna i tillvaron för kvinnor och män, och om hur

(24) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Economic benefits of gender equality: Labour market activity and equal pay, EIGE, Vilnius, 2017. Finns
på https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE
(25) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender budgeting, EIGE, Vilnius, 2017. Finns på https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
methods-tools/gender-budgeting
(26) Sveriges kommuner och landsting, Sustainable gender equality – a film about gender mainstreaming in practice, SKL Jämställdhet, Stock
holm, 2014. Finns på https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg
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Jämställdhetsbudgetering är nödvändigt för att
nå EU:s mål med tillväxt, sysselsättning och social
sammanhållning. På EU-nivå finns det både en
rättslig och politisk grund för jämställdhets
budgetering (se verktyg 1). Det leder också till
ekonomiska vinster. Studier visar ett tydligt
samband mellan större jämställdhet och ökad
tillväxt och sysselsättning. Det finns bevis för att
förbättringar av jämställdheten skulle skapa upp
till 10,5 miljoner fler arbetstillfällen fram till 2050
och att sysselsättningsnivån i EU skulle nå nästan
80 procent. EU:s bruttonationalprodukt (BNP) per
capita skulle också påverkas positivt och skulle
kunna öka med upp till 10 procent fram till 2050 (27).
Minskad ojämlikhet sett till arbetsmarknadsakti
vitet, lön och utbildning är en särskild sporre för
sådan tillväxt och för arbetstillfällen.

Genom att man helt tillämpar en jämställdhets
budgeteringsmetod, där könsperspektiv integreras
i hela EU-fondcyklerna, säkerställs det att
• genomförandet av EU-fonderna blir av högre
kvalitet och når ut till både kvinnor och män
i all deras mångfald,
• EU-fondernas mål uppnås mer ändamålsenligt,

eftersom jämställdhetsbudgetering bidrar till
bättre planering, genomförande och övervak
ning, samtidigt som jämställdhetsbristerna inte
cementeras,
• vi främjar jämställdheten – en grundläggande
mänsklig rättighet,
• fördelningar av ekonomiska resurser blir till nytta
för både kvinnor och män i all deras mångfald,
• EU-fondernas projekt förbättras genom bättre
målinriktning och genom att de övergripande
målen och målsättningarna uppnås effektivare.
Som vi har sett i den här verktygslådan är jäm
ställdhet en erkänd grundläggande rättighet – ett
centralt värde och mål i EU. Jämställdhet mellan
kvinnor och män finns med i EU:s grundläggande
fördrag. Både i den europeiska jämställdhetspakten
och i den europeiska pelaren för sociala rättigheter
finns jämställdhet och bättre balans mellan arbete
och privatliv med som centrala inslag som måste
ingå i EU-fonderna. Alla dessa åtaganden ger en
starkare grund för jämställdhetsbudgetering,
liksom internationella åtaganden – här finns hela
registret från den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna till den internationella
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter (28) och målen för hållbar utveckling
(de ”globala målen”). Jämställdhet är ett fristående
globalt mål i sig (globalt mål 5) och det återfinns
i samtliga 17 mål, men dessutom finns det i ra
men för de globala målen en särskild indikator
för jämställdhetsbudgetering (indikator 5.c.1) (29).
Mer information om EU-fondernas regelverk och
dess tonvikt på jämställdhetshänsyn finns i verktyg 1

(27) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender equality boosts economic growth, EIGE, Vilnius, 2017. Finns på https://eige.europa.eu/newsand-events/news/gender-equality-boosts-economic-growth
(28) Förenta nationerna, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, FN, New York, 1966. Finns på http://www.ohchr.org/
EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
(29) Förutom dessa tre avtal finns det andra viktiga internationella instrument med följder för jämställdheten: konventionen angående lika
lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (nr 100) (1951/1953), konventionen om kvinnors politiska rättigheter (1952), konven
tionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning (nr 111) (1958/1960), konventionen om arbetstagare med
familjeansvar (nr 156) (1981/1983), deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor (1993), konventionen om skydd vid havandeskap
och barnsbörd (nr 183) (2000/2002), Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) resolution om främjande av jämställdhet, lönejäm
likhet och skydd vid havandeskap och barnsbörd (2004), Riodeklarationen om det globala symposiet om att engagera män och pojkar
om att uppnå jämställdhet (2009), samt ILO:s resolution om jämställdhet i centrum för anständigt arbete (2009).
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Tre skäl till att
jämställdhetsbudgetering
är så centralt i EU-fonderna
1. Jämställdhetsbudgetering är bra
budgetering
Jämställdhetsbudgetering är ett stöd när man inför
moderna standarder för offentliga ekonomiska
förvaltningsprinciper, som redovisningsskyldighet,
öppenhet, prestanda- och resultatinriktning samt
ändamålsenlighet.
• Redovisningsskyldighet: Jämställdhetsbud
getering är en viktig mekanism för att säker
ställa redovisningsskyldighet beträffande hur
jämställdhetspolitiska åtaganden yttrar sig
i EU-fonderna.
• Öppenhet: Om jämställdhetsbudgetering til�
lämpas på ett systematiskt sätt kan det bidra
till att öka deltagandet i budgetprocesser
na – detta ökar öppenheten i arbetet med
EU-fonderna.
• Prestanda- och resultatinriktning: Genom
resultatbaserat budgetarbete kommer den
strategiska planeringen och förvaltningen av de
offentliga finanserna närmare varandra, genom
att EU-fondernas politiska mål kopplas ihop mer
med budgetarna. Ett riktigt prestandainriktat
arbetssätt föreligger först när jämställdhetsbud
getering integreras i prestandabudgeteringen.
Det beror på att jämställdhetsbudgetering ger
bevis på prestanda ur ett könsperspektiv. På så
sätt gör jämställdhetsbudgetering det möjligt
med en ändamålsenlig, inkluderande fördelning
av resurser och ett genomförande av mål på
sätt som är till nytta för både kvinnor och män
i all deras mångfald.
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• Ändamålsenlighet: Genom könsspecifik
budgetanalys får vi en bättre uppfattning om
kvinnors och mäns olika behov, och även om
vad EU-fondernas resurser får för fördelnings
mässiga effekter och följder för dem. Jämställd
hetsbudgetering utgör alltså grunden för ett
mer evidensbaserat beslutsfattande – vilket är
avgörande för att säkerställa att EU-fondernas
finanser används ändamålsenligt för att tillgo
dose verkliga behov, överbrygga aktuella klyftor
och få stopp på fortsatt ojämlikhet.
2. Jämställdhetsbudgetering gör det lättare
att genomföra EU:s rättsliga och politiska
åtaganden
EU och dess medlemsstater har en skyldighet att
främja jämställdhet och mänskliga rättigheter –
däribland genom att genomföra de rättsliga och
politiska åtagandena ovan. EU-fonderna kan inte
främja välfärd eller inkluderande, hållbar tillväxt
för alla om de försummar halva EU:s befolknings
rättigheter och behov. Därför behöver jämställd
hetsbudgetering tillämpas runtom i alla EU-fon
dernas system, processer och program. Att göra
detta innebär att upprätthålla åtaganden som
konkret förbättrar jämställdheten.
3. Jämställdhetsbudgetering gör kvinnor och
män mer delaktiga i budgetprocesser
Jämställdhetsbudgetering bidrar till god styrning.
Som vi har sett sker detta inte minst genom att
deltagandet i budgetarbetet ökar. Genom att
involvera kvinnor och män lika i EU-fondernas
budgetarbete, t.ex. genom offentliga samråd och
genom att använda könsuppdelade uppgifter,
blir budgetarna mer lättpåverkade och öppna,
staterna mer ansvarsskyldiga och EU-fondernas
mål mer effektivt genomförda.
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Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhets
budgetering i EU-fonderna? Praktiska
verktyg och exempel från medlemsstaterna
Inledning
Detta avsnitt innehåller praktiska verktyg för hur
man kan införliva ett könsperspektiv i EU-fon
derna med delad förvaltning, med detaljerade
beskrivningar, checklistor och exempel från olika
medlemsstater. Med hjälp av denna stödstruktur
under hela programplaneringen och genomföran
det säkerställer man att jämställdhetsperspektivet
blir konsekvent integrerat. Verktygen är strukture
rade i linje med kraven i kommissionens förslag till
förordning om innehållet i och genomförandet av
EU-fondernas operativa program, och det hänvisas
till artiklarna i det förslaget.
Verktygen kan i allmänhet tillämpas hela vägen ge
nom programplaneringen för samtliga EU-fonder.
Trots det måste hänsyn tas till olika sammanhang.
Med undantag för verktyg 1 (där de viktigaste
kraven i kommissionens förslag till förordningar
presenteras) och verktyg 4 (om alternativ för att
förbättra balansen mellan arbete och privatliv),
presenteras inte något särskilt arbetssätt för de
enskilda EU-fonderna. I stället ger verktygen allmän
hjälp med att introducera ett sammanhängande
jämställdhetsperspektiv.

Balansen mellan arbete och privatliv är särskilt
uppmärksammad i verktygen. Ur ett EU-perspek
tiv har den balansen blivit särskilt viktig efter ett
nytt direktiv i frågan. Att inom fonderna främja
åtgärder för balans mellan arbete och privatliv
går hand i hand med detta nya direktiv och med
kommissionens meddelande om ett initiativ för
bättre balans mellan arbete och privatliv (30), där
kommissionen uttryckligen efterlyser finansiering
från EU-fonderna och Europeiska fonden för stra
tegiska investeringar (Efsi) för att nå framsteg med
direktivet. Klicka här för att se mer information om
direktivet om balans mellan arbete och privatliv.
Allmän information om förhållandet mellan löne
gapet mellan könen och balansen mellan arbete
och privatliv finns i denna publikation från EIGE.
I detta avsnitt finns elva verktyg för att tillämpa
jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna. De är
uppdelade i tre övergripande underavdelningar:
• EU:s regelverk
• Nationell/subnationell programplanering och
stöd på projektnivå
• Rapportering, övervakning och utvärdering

EU:s regelverk
• Verktyg 1: Att koppla ihop EU-fonderna med EU:s regelverk för jämställdhet
Nationell/subnationell programplanering och stöd på projektnivå
• Verktyg 2: Att analysera jämställdhetsbrister och jämställdhetsbehov på nationell och subnationell nivå
• Verktyg 3: Att börja införliva jämställdheten i politiska mål (i partnerskapsavtal) och särskilda mål/åtgärder
(i operativa program)
• Verktyg 4: Hur EU-fonderna kan samordnas och komplettera varandra för att uppnå balans mellan arbete och privatliv
• Verktyg 5: Att definiera partnerskap och flernivåstyre – identifiera relevanta partner, jämställdhetsexperters roll och
övervakningskommittéernas sammansättning
• Verktyg 6: Att utveckla kvantitativa och kvalitativa indikatorer på förbättrad jämställdhet
• Verktyg 7: Att utforma könsmedvetna kriterier för val av projekt
• Verktyg 8: Att följa upp resurstilldelningar för jämställdhet i EU-fonderna
• Verktyg 9: Integration av jämställdhet i projektutformningen
Rapportering, övervakning och utvärdering
• Verktyg 10: Att införliva ett jämställdhetsperspektiv i övervaknings- och utvärderingsprocesserna
• Verktyg 11: Rapportering om användning av resurser till jämställdhet i EU-fonderna

(30) Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
samt Regionkommittén: Ett initiativ för bättre balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, COM(2017) 252 final,
Europeiska kommissionen, Bryssel, 2017. Finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
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EU:s regelverk
Verktyg 1: Att koppla ihop EU-fonderna med EU:s regelverk
för jämställdhet
Introduktion till verktyget
I det här verktyget beskrivs de av EU:s främsta
politiska strategier och jämställdhetsmål som är
relevanta för EU:s fonder med delad förvaltning (31).
Verktyget syftar till att hjälpa medlemsstaterna och
förvaltningsmyndigheterna att anpassa sin plane
ring och sitt genomförande av EU-fondprogram
efter EU:s jämställdhetsstrategier och regelverk.

Grunden för EU:s jämställdhetspolitik
i lagstiftning och regelverk
EU bygger på rättsstatsprincipen. Varje åtgärd
som genomförs av EU har sin grund i de fördrag
som på ett frivilligt och demokratiskt sätt har
förhandlats fram och godkänts av alla EU-med
lemsstater. Fördrag är bindande avtal mellan EU:s
medlemsstater, där det fastställs mål för EU, regler
för EU:s institutioner, för hur beslut fattas och för
förhållandet mellan EU och dess medlemsstater (32).

Hur EU arbetar för jämställdhet
Jämställdhet mellan kvinnor och män är erkänt av EU som en grundläggande princip, ett av
dess grundläggande värden och en nödvändig förutsättning för att EU ska kunna uppnå sina
mål om tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning.
Sedan 1996 har kommissionen åtagit sig en ”dubbel strategi” för att åstadkomma jämställdhet.
Denna strategi innefattar att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all politik, samtidigt som
man också vidtar särskilda åtgärder för att få bort, förebygga eller åtgärda jämställdhetsbrister.
Strategierna går hand i hand, och en av dem kan inte ersätta den andra. Jämställdhetsintegrering är inte ett politiskt mål i sig, utan ett sätt att uppnå jämställdhet.
Källa: EIGE, What is gender mainstreaming? EIGE, Vilnius, 2016. Finns på https://eige.europa.eu/sites/default/files/
documents/mh0216878enn.pdf

Jämställdhet är ett grundläggande värde för EU,
och finns med i övergripande rättsliga och politiska
EU-dokument:
• Både i artiklarna 2 och 3.3 i det grundläggande
fördraget om Europeiska unionen (33) (EU-för
draget), artiklarna 21 och 23 i stadgan om de

grundläggande rättigheterna (34) samt artikel 8
i fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt (35) (EUF-fördraget) efterlyses det jämställdhet
mellan könen. I artikel 8 i EUF-fördraget krävs
det uttryckligen att unionen ska ”undanröja
bristande jämställdhet mellan kvinnor och män”
och ”främja jämställdhet mellan dem”.

(31) Baserat på kommissionens förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för perioden efter 2020.
(32) Europeiska unionen, EU-fördragen, EU, Bryssel, utan årtal. Finns på https://europa.eu/european-union/law/treaties_sv
(33) Europeiska unionen, Fördraget om Europeiska unionen, EU, Bryssel, 2007. Finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?u
ri=celex%3A12012M%2FTXT
(34) Europeiska unionen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, EU, Bryssel, 2000. Finns på https://ec.europa.eu/
info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_sv
(35) Europeiska unionen, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EU, Bryssel, 2007. Finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-con
tent/SV/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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• Lissabonfördraget (36) innehåller ett åtagande
för jämställdhet genom förklaring nr 19, som
är en bilaga till slutakten från den regerings
konferens som antog Lissabonfördraget (37).
• I EU:s politik för ekonomisk tillväxt (Europa
2020) (38) finns det med som ett mål att öka
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.
Dessutom innehåller Barcelonamålen (39) ett
särskilt mål om tillgången till barnomsorg, för
att göra det lättare för både kvinnor och män
att förena arbete och privatliv.
• Frågorna om lönegap och organisatorisk mång
fald är tydliga prioriteringar för kommissionen,
direkt kopplade till EU-fondernas mål. Dessa
prioriteringar från EU har fastställts i det rättsligt
bindande direktivet 2014/95/EU (om vissa stora
företags och koncerners tillhandahållande av
icke-finansiell information och upplysningar om
mångfaldspolicy), i den icke-bindande rekom
mendationen 2014/124/EU (om stärkande av
principen om lika lön för kvinnor och män genom
bättre insyn) och i EU:s åtgärdsplan 2017–2019:
”Åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och män” (40).
• I ramen för Strategiskt engagemang för jäm
ställdhet 2016–2019 (41) betonas att EU-fonderna
är EU:s viktigaste investeringsverktyg, även för
att främja jämställdhet, genom
– for tsat t över vakning och stöd för

–

–

–

–

medlemsstaterna när det gäller att uppnå
Barcelonamålen för barnomsorg,
beaktande av resultaten av ett offentligt
samråd om balansen mellan arbete och
privatliv (42),
stöd till företagens insatser för att öka kvin
nors deltagande på arbetsmarknaden genom
att främja mångfaldsstadgor (43),
integrering av ett jämställdhetsperspektiv
i genomförandet av den europeiska migra
tionsagendan (44), där man tar upp hinder
för sysselsättning för migrantkvinnor och
hjälper medlemsstaterna att fullt ut utnyttja
de möjligheter som erbjuds av Europeiska
socialfonden (ESF) i detta avseende,
informationskampanjer för att främja entre
prenörskap bland kvinnor, däribland genom
att lansera en e-plattform för kvinnliga en
treprenörer (2016), skapa det europeiska
nätverket Women Business Angels (2016)
och upprätta nätverket Women Web Entre
preneurs Hubs.

• Jämställdhetspakten 2011–2020 (45) innehåller
EU:s tre centrala mål om jämställdhet, nämli
gen att
– överbrygga könsklyftorna inom sysselsätt
ning och socialt skydd,
– främja bättre balans mellan arbete och pri
vatliv för kvinnor och män under hela livet,
– bekämpa alla former av våld mot kvinnor.

(36) Europaparlamentet, Faktablad om Europeiska unionen: Lissabonfördraget, Europaparlamentet, Bryssel, 2018. Finns på https://www.
europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
(37) Europaparlamentet, Faktablad om Europeiska unionen: Jämställdhet, Europaparlamentet, Bryssel, 2018. Finns på https://www.europarl.
europa.eu/factsheets/sv/sheet/59/equality-between-men-and-women
(38) Europeiska kommissionen, Europa 2020-strategin, Europeiska kommissionen, Bryssel, 2010. Finns på https://eur-lex.europa.eu/le
gal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=sv
(39) Europeiska kommissionen, Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: Barcelona objectives on the development of childcare facilities for young children with a view
to increase female labour participation, strike a work–life balance for working parents and bring about sustainable and inclusive growth
in Europe (the “Barcelona objectives”), Europeiska kommissionen, Bryssel, 2018. Finns på https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bcn_objectives-report2018_web_en.pdf
(40) Europeiska kommissionen, EU action against pay discrimination, utan årtal. Finns på https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fun
damental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_sv
(41) Europeiska kommissionen, Strategic engagement for gender equality 2016–2019, Europeiska kommissionen, Bryssel, 2015. Finns på
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
(42) Europeiska kommissionen, First-phase consultation of social partners under article 154 TFEU on possible action addressing work-life
balance faced by working parents and caregivers, C(2015) 7754 final, Europeiska kommissionen, Bryssel, 2015.
(43) Europeiska kommissionen, Tackling discrimination, Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsument
frågor, Bryssel, 2019. Finns på https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tack
ling-discrimination_sv
(44) Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
samt Regionkommittén: En europeisk migrationsagenda, COM(2015) 240 final, Europeiska kommissionen, Bryssel, 2015. Finns på https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&qid=1590681267653&from=SV
(45) Europeiska unionens råd, Rådets slutsatser av den 7 mars 2011 om europeiska jämställdhetspakten (2011–2020), Europeiska unionens
råd, Bryssel, 2011. Finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
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• I den europeiska pelaren för sociala rättig
heter (46), som infördes av EU-institutionerna
vid toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt
i november 2017, fastställs 20 viktiga principer
som en konvergensram i riktning mot bättre
levnads- och arbetsförhållanden i hela EU.
Den är strukturerad kring tre kategorier: lika
möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden
(däribland ”princip 2: jämställdhet” (47)), rättvisa
arbetsvillkor samt social trygghet och social
inkludering. Att koppla dessa inslag till EU-fon
dernas framtida genomförande, i synnerhet den
nya Europeiska socialfonden+ (ESF+) är tänkt
att stödja genomförandet av pelaren.
• I det nyligen antagna direktivet om balans mellan
arbete och privatliv (direktiv (EU) 2019/1158) (48)
förespråkas jämställdhet, och det är inriktat
på att förverkliga viktiga delar i EU:s pelare
för sociala rättigheter (princip 9: balans mellan
arbete och privatliv (49)), genom rättsliga och
politiska åtgärder:
– Rättslig åtgärd: införande av pappaledighet.
Fäder eller motsvarande annan förälder ska
kunna ta ut minst tio dagars pappaledig
het i samband med barnafödsel, vilket ska
kompenseras som minst med sjukersätt
ningsnivån.

– Rättslig åtgärd: den befintliga rätten till fyra
månaders pappaledighet stärks genom att
två av dessa månader inte går att överföra
från en förälder till en annan. Dessa kom
penseras på en nivå som sätts av medlems
staterna.
– Politisk åtgärd: Bättre utnyttjande av EU:s
fonder för att förbättra långtidsvårds- och
barnomsorgstjänster.
– Politisk åtgärd: Undanröja ekonomiska hin
der för den andra försörjaren i hushållet,
vilka hindrar kvinnor från att få tillträde till
arbetsmarknaden eller arbeta heltid.
År 2015 antog alla FN:s medlemsstater – däribland
alla EU-medlemsstater – Agenda 2030 för hållbar
utveckling (50) och dess mål för hållbar utveckling
(de globala målen). Jämställdhet är en del som går
igen i alla de 17 globala målen, men det är även ett
fristående mål (globalt mål 5: ”Uppnå jämställdhet
och ge alla kvinnor och flickor egenmakt”) (51) i sig
självt. I punkt 20 i Agenda 2030 betonas uttryck
ligen att det är viktigt att överbrygga könsklyftor
och stödja jämställdhet genom att systematiskt
integrera jämställdhetsperspektivet, medan ra
men för de globala målen också innehåller en
särskild indikator för jämställdhetsbudgetering
(indikator 5.c.1).

Mer om FN:s mål för hållbar utveckling med målet att överbrygga könsklyftor och
stödja jämställdhet (punkt 20 i Agenda 2030)
Förverkligad jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor kommer på ett avgörande sätt att bidra
till framsteg sett till alla mål och delmål. Det är omöjligt att uppnå full mänsklig potential och hållbar
utveckling om halva mänskligheten fortsätter att förvägras sina fulla mänskliga rättigheter och möjligheter. Kvinnor och flickor måste ha lika tillgång till utbildning av god kvalitet, ekonomiska resurser
och politiskt deltagande och ha samma möjligheter som män och pojkar till sysselsättning, ledarskap
(46) Europeiska kommissionen, Den europeiska pelaren för sociala rättigheter, Europeiska kommissionen, Bryssel, 2017. Finns på https://
ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sv
(47) Princip 2 (jämställdhet) lyder: ”Kvinnor och män ska behandlas lika och ha lika möjligheter på alla områden, bl.a. när det gäller delta
gande på arbetsmarknaden, anställningsvillkor och karriärutveckling. Kvinnor och män har rätt till lika lön för likvärdigt arbete.” Mer
information finns här: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pil
lar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sv
(48) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och
anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU. Finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?
qid=1590682429238&uri=CELEX:32019L1158
(49) I princip 9 (balans mellan arbete och privatliv) står följande: ”Föräldrar och personer med omsorgsansvar har rätt till lämplig ledighet,
flexibla arbetsformer och tillgång till omsorgstjänster. Kvinnor och män ska ha lika tillgång till särskild ledighet för att ta sitt omsorgs
ansvar, och de ska uppmuntras att använda ledigheten jämlikt.”
(50) Förenta nationernas generalförsamling, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Transforming our world: the
2030 Agenda for sustainable development, UNGA, New York, 2015. Finns på https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/70/1&Lang=E
(51) UN Women, SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls, UN Women, New York, 2015. Finns på http://www.unwo
men.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
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och beslutsfattande på alla nivåer. Vi kommer att arbeta för en betydande ökning av investeringarna
för att könsskillnaderna ska upphöra och stärka stödet till institutioner när det gäller jämställdhet och
ökad egenmakt för kvinnor på global, regional och nationell nivå. Alla former av diskriminering av och
våld mot kvinnor och flickor kommer att avskaffas, inklusive genom att involvera män och pojkar. Det
är avgörande att systematiskt integrera ett jämställdhetsperspektiv i agendans genomförande.
Konkreta krav på hänsyn till jämställdhet
i EU-fonderna
I Europeiska kommissionens förslag till förord
ningar om EU-fonderna för 2021–2027 fastställs
ett antal konkreta krav och förpliktelser för
medlemsstaterna och förvaltningsmyndigheterna
när de utarbetar och genomför EU-fondprogram.
Dessa utgör minimikraven för jämställdhetshänsyn i EU-fonderna. De kan emellertid också
användas som hållpunkter för att gå längre än
grundkraven och fullt ut genomföra den dubbla
strategin för jämställdhet i EU-fonderna, i enlighet
med skyldigheterna i fördragen.
Kraven, som fastställs i förslaget till förordning
om gemensamma bestämmelser (COM(2018)
375 final), är följande:

• Kravet att se jämställdhet som en övergripan
de princip (förordningen om gemensamma
bestämmelser, skäl 5).
• Definitionen av partner som ska vara med
och planera och genomföra programmen,
däribland ”organ som främjar […] jämställdhet”
(förordningen om gemensamma bestämmelser,
artikel 6.1 c).
• Förvaltningsmyndigheternas plikt att ”fastställa
och tillämpa icke-diskriminerande och tydli
ga kriterier och förfaranden som säkerställer
jämställdhet” (förordningen om gemensamma
bestämmelser, artikel 67.1 första stycket).
Kravet att se jämställdhet som en övergripande princip ska uppfattas som syftet att uppfylla
EU:s dubbla strategi för jämställdhet, däribland
särskilda åtgärder och jämställdhetsintegrering
mer allmänt.

Mer om jämställdhet som en övergripande princip (förordningen om gemensamma
bestämmelser, COM(2018) 375 final, skäl 5)
De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget)
och artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet principerna om subsidiaritet och proportionalitet i artikel 5
i EU-fördraget, bör iakttas när fonderna genomförs, med hänsyn tagen till unionens stadga om
de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör också iaktta skyldigheterna enligt Förenta
nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa
tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i konventionen och i enlighet med unionslagstiftningen om
harmoniserade tillgänglighetskrav för varor och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör
sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung,
religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna bör inte stödja
åtgärder som bidrar till någon form av segregering.

Jämställdhetsbudgetering: en stegvis verktygslåda 23

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

I artikel 6, om partnerskap och flernivåstyre, krävs
det involverade partner i allt arbete med att
främja jämställdhet.
Mer om involvering av partner för att främja jämställdhet (förordningen om gemensamma bestämmelser, COM(2018) 375 final, artikel 6)
1. Varje medlemsstat ska få till stånd ett partnerskap med behöriga regionala och lokala myndigheter. Åtminstone följande parter ska ingå:
a) kommuner och andra myndigheter,
b) näringslivets och arbetsmarknadens organisationer,
c) relevanta organ som företräder civilsamhället, miljöorganisationer samt organ som främjar
social inkludering, grundläggande rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
jämställdhet och icke-diskriminering.
I artikel 67 fastställs allmänna krav på könsmedvetna kriterier och förfaranden för urvalet

av projekt, under området ”Den förvaltande
myndighetens urval av insatser”.

Mer om kriterier för val av projekt (förordningen om gemensamma bestämmelser,
COM(2018) 375 final, artikel 67)
1. För urvalet av insatser ska den förvaltande myndigheten fastställa och tillämpa icke-diskriminerande och tydliga kriterier och förfaranden som säkerställer jämställdhet samt beaktar Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om hållbar utveckling och unionens
miljöpolitik i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget.
Förutom i förordningen om gemensamma be
stämmelser fastställs ytterligare krav på jäm
ställdhetshänsyn i förordningar om de enskilda
fonderna. Det gäller särskilt ESF+, medan Eruf,
Sammanhållningsfonden och Ejflu i hög grad upp
repar krav som redan definierats i den föreslagna
förordningen om gemensamma bestämmelser.
Europeiska socialfonden+ (ESF+)
Förordningen om ESF+ (COM(2018) 382 final)

innehåller särskilda mål, varav ett är inriktat på att
främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden
och säkerställa bättre balans mellan arbete och
privatliv, däribland genom tillgång till barnomsorg
(förordningen om ESF+, artikel 4). Där efterlyses det
uttryckligen åtgärder för att främja jämställdhet
mellan könen – exempelvis i kravet på lika möj
ligheter, att ”säkerställa jämställdhet under hela
utarbetandet, genomförandet, övervakningen och
utvärderingen” (förordningen om ESF+, artikel 6).

Mer om jämställdhetskrav i förordningen om ESF+ (COM(2018) 382 final)
[Artikel 4, Särskilda mål:] ESF+ ska stödja följande särskilda mål inom politikområdena sysselsättning, utbildning, social inkludering och hälsa och därmed också bidra till det politiska målet för [”Ett
mer socialt Europa – genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter”] som anges
i artikel [4] i [den kommande förordningen om gemensamma bestämmelser]: [...] iii) Främja kvinnors
deltagande på arbetsmarknaden, en bättre balans mellan arbete och privatliv, inbegripet tillgång till
barnomsorg, en hälsosam och väl lämpad arbetsmiljö där man tar itu med hälsorisker, arbetstagares,
företags och företagares anpassning till förändringar samt ett aktivt och hälsosamt åldrande.
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[Artikel 6, Jämställdhet samt lika möjligheter och icke-diskriminering:] 1. Alla program som genomförs
genom ESF+-delen inom ramen för delad förvaltning samt insatser som stöds av delen för sysselsättning och social innovation samt delen för hälsa ska säkerställa jämställdhet under hela utarbetandet,
genomförandet, övervakningen och utvärderingen av dem. De ska också främja lika möjligheter för
alla utan diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning under hela utarbetandet, genomförandet, övervakningen
och utvärderingen.
2. Medlemsstaterna och kommissionen ska också stödja särskilda riktade åtgärder för att främja de
principer som avses i punkt 1 inom något av målen för ESF+, inbegripet övergången från vård- och
omsorgsboenden/institutionsvård till familjehem eller närvård.
[Skäl]: (13) EESF+ bör syfta till att främja sysselsättning genom aktiva insatser som möjliggör (åter)
inträde på arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar, långtidsarbetslösa och personer utanför
arbetskraften, och genom att främja egenföretagande och den sociala ekonomin. ESF+ bör syfta
till att förbättra arbetsmarknadernas funktion genom att stödja modernisering av arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att förbättra deras förmåga att
tillhandahålla intensifierad, riktad rådgivning och vägledning under jobbsökandet och övergången
till sysselsättning och att öka arbetstagarnas rörlighet. ESF+ bör främja kvinnors deltagande på
arbetsmarknaden genom åtgärder som syftar till att säkerställa bland annat bättre balans mellan
arbete och privatliv samt tillgång till barnomsorg. ESF+ bör också syfta till att tillhandahålla en
hälsosam och väl anpassad arbetsmiljö för att hantera hälsorisker i samband med förändrade
anställningsformer och behoven hos den åldrande arbetskraften.
(28) Medlemsstaterna och kommissionen bör se till att ESF+ bidrar till att främja jämställdhet i enlighet
med artikel 8 i EUF-fördraget i syfte att främja lika behandling och lika möjligheter för kvinnor och
män inom alla områden, även när det gäller deltagande på arbetsmarknaden, anställningsvillkor och
karriärutveckling. De bör också se till att ESF+ främjar lika möjligheter för alla utan diskriminering
i enlighet med artikel 10 i EUF-fördraget och främjar inkludering i samhället av personer med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra, och bidrar till genomförandet av Förenta nationernas konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessa principer bör beaktas i alla aspekter
och i alla skeden i utarbetandet, övervakningen, genomförandet och utvärderingen av programmen
i god tid och på ett enhetligt sätt, samtidigt som man säkerställer att särskilda åtgärder vidtas för att
främja jämställdhet och lika möjligheter. ESF+ bör också stödja övergången från institutionsbaserad
omsorg till anhörigvård och närvård, särskilt för de personer som ställs inför diskriminering på flera
grunder. ESF bör inte stödja åtgärder som bidrar till segregering eller till social utestängning. Enligt
förordning (EU) nr [den kommande förordningen om gemensamma bestämmelser] ska regler för stödberättigande utgifter fastställas på nationell nivå, utom i vissa fall där det är nödvändigt att fastställa
särskilda bestämmelser när det gäller ESF+-delen inom ramen för delad förvaltning.
(33) Svårigheter att få tillgång till finansiering för mikroföretag, social ekonomi och sociala företag
är ett av de största hindren för nyföretagande, särskilt bland dem som befinner sig längst bort
från arbetsmarknaden. I ESF+-förordningen fastställs bestämmelser som syftar till att skapa ett
marknadsekosystem för att öka utbudet av och tillgången till finansiering för sociala företag och
tillgodose efterfrågan från dem som behöver det mest, särskilt arbetslösa, kvinnor och utsatta
människor som vill starta eller vidareutveckla ett mikroföretag. Detta mål kommer också att hanteras
med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier inom ramen för sociala investeringar
och kompetensutveckling i InvestEU-fonden.
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Utbyte av erfarenheter med lärandenätverket för jämställdhetsintegrering – STANDARD för ESF (2014–2020)
Under programperioden 2007–2013 inrättade kommissionen ett lärandenätverk för jämställdhetsintegrering (GenderCoP) inom Europeiska socialfonden (ESF), i samband med transnationellt
samarbete. Denna krets av sakkunniga representerade ett lärandenätverk som kunde hjälpa
förvaltningsmyndigheter och förmedlande organ inom ESF att bättre använda strategier för
jämställdhetsintegrering när de genomförde ESF:s insatser. Medlemmar i GenderCoP tog
fram en europeisk STANDARD – en vägledning till hur man inför ett jämställdhetsperspektiv
i alla faser i förvaltningen av ESF. Pilotprojekt med GenderCoP STANDARD genomfördes i fyra
medlemsstater: Belgien (Flandern), Finland, Sverige och Tjeckien. Kommissionen uppmanade
alla medlemsstater att använda standarden, genom att formellt bekräfta den.
Den STANDARD som togs fram under EU-fondperioden 2007–2013 är avsedd som vägledning
till en informerad könsmedveten planering och för genomförande av ESF:s program. Den här
perioden kännetecknades av mer konkreta syften och ambitioner när det gällde könsmedvetet
genomförande inom ESF, jämfört med alla de andra fonderna. STANDARD innehåller mycket
värdefulla erfarenheter, förklaringar och exempel på bästa praxis sett till hur jämställdhet
kan integreras i ESF:s förfaranden och prioriteringar. Den kan användas både som vägledning för att genomföra jämställdhetsintegrering inom ESF och som verktyg för att bedöma
och övervaka befintliga metoder. Mer specifikt innehåller STANDARD krav för att genomföra
jämställdhetsintegrering och specifika åtgärder i ESF, både på EU-nivå och på nationell nivå.
Nationellt fastställs krav för nationella eller subnationella operativa program, nationellt eller
subnationellt genomförande och för projekt. I STANDARD används en allmän modell för att
beskriva ESF.
I STANDARD betonas också att det är viktigt att på ett samstämmigt sätt integrera ett jämställdhetsperspektiv i förfarandena i EU-fonderna, från EU-nivå (budget och regelverk) till
prioriteringar och nästkommande nivåer (medlemsstaternas planering, programplanering och
definiering av villkor och urvalskriterier för projekt). Eftersom jämställdhet är ett övergripande mål, är samstämmighet en skyldighet på olika politiska nivåer. STANDARD utformades för
att sammanhängande integrera jämställdhet och den dubbla strategin för jämställdhet i alla
steg i förvaltningen av ESF. Samstämmighet mellan olika politiska cykler och förfaranden är
viktigt, eftersom varje nivå utgör bakgrund för nästa nivå. Utan samstämmighet kan projekt
som finansieras av EU-fonderna inte integrera en jämställdhetsaspekt.
Klicka här för mer information om STANDARD
Klicka här för mer information om fler dokument från GenderCoP

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
och Sammanhållningsfonden
I förordningen för Europeiska regionala utveck
lingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden

(COM(2018) 372 final) upprepas kravet att betrakta
jämställdhet som en övergripande princip, enligt
den definition som fastställs i förordningen om
gemensamma bestämmelser (52) (skäl 5).

(52) I COM(2018) 372 final, skäl 5, står följande: ”(5) De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget)
och i artikel 10 i EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i EU-fördraget, bör respekteras
vid genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna. Medlemsstaterna bör även respektera skyldigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions
nedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den konventionen och den unionslagstiftning som harmoniserar
tillgänglighetskraven för produkter och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och
främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras
eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna får inte stödja åtgärder som
bidrar till någon form av segregering.”
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Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu)
I förordningen för Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling (Ejflu) (COM(2018) 392
final) upprepas behovet av att ”organ som främjar

[…] jämställdhet” ingår som parter ”i tillämpliga
fall” (artikel 94.3 c). Där fastställs också kravet på
att förvaltningsmyndigheter informerar organ
som främjar jämställdhet om möjligheterna att
få bidrag (artikel 110.2 k).

Mer om kravet på att informera organ som arbetar med jämställdhet om möjligheterna att få bidrag i förordningen om den gemensamma jordbrukspolitiken och
Ejflu (COM(2018) 392 final)
[Artikel 94, Formföreskrifter]: 3. Varje medlemsstat ska organisera ett partnerskap med behöriga
regionala och lokala myndigheter. Åtminstone följande parter ska ingå:
a) Relevanta offentliga myndigheter.
b) Näringslivets och arbetsmarknadens parter.
c) Relevanta organ som företräder civilsamhället och, i tillämpliga fall, organ som främjar social
inkludering, grundläggande rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering.
Medlemsstaten ska göra parterna delaktiga i förberedelserna inför de strategiska planerna inom
den gemensamma jordbrukspolitiken.
[Artikel 110, Förvaltande myndighet – samordning och styrning]: 2. Den förvaltande myndigheten ska ansvara för att de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken förvaltas
och genomförs på ett effektivt, ändamålsenligt och korrekt sätt. Den ska särskilt se till att […] k)
den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken ges offentlighet, bland annat via
nätverket inom den nationella gemensamma jordbrukspolitiken, genom att potentiella stödmottagare,
branschorganisationer, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, organ som arbetar för
att främja jämställdhet samt berörda icke-statliga organisationer, däribland miljöorganisationer, får
information om de möjligheter som den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken
ger och om reglerna för att få stöd via den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, samt informera stödmottagare och allmänheten om unionens bidrag till jordbruk och landsbygdsutveckling i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken.
EU-fondernas nödvändiga villkor
I bilaga IV till förordningen om gemensamma be
stämmelser, som är kopplad till det övergripande
strategiska målet ”Ett mer socialt Europa genom
den europeiska pelaren för sociala rättigheter”,
specificeras behovet av en ”nationell strategisk
ram för jämställdhet” som det nödvändiga villkor
som är tillämpligt på Eruf, ESF+ och Sammanhåll
ningsfonden (enligt den föreslagna förordningen
om gemensamma bestämmelser, artikel 11.1).

Detta måste endast fullföljas om en medlemsstat
väljer att genomföra ett av följande två särskilda
mål genom ett operativt program:
• Eruf 4.1: Öka effektiviteten på arbetsmarknaden
och tillgången till sysselsättning av god kvalitet
genom utvecklad infrastruktur.
• ESF+ 4.1.3: Främja kvinnors deltagande på ar
betsmarknaden, en bättre balans mellan arbete
och privatliv, inbegripet tillgång till barnomsorg,
en hälsosam och väl lämpad arbetsmiljö där man
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tar itu med hälsorisker, arbetstagares, företags
och företagares anpassning till förändringar
samt ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Ytterligare resurser

1. Evidensbaserad kartläggning av jämställd
hetsproblem (se verktyg 2).
2. Åtgärder för att ta itu med skillnaderna mel
lan könen i fråga om sysselsättning, löner
och pensioner, och främja balansen mellan
arbete och privatliv, bland annat genom att
förbättra tillgången till förskoleverksamhet
och barnomsorg, med fastställda mål (se
verktyg 3, verktyg 4 och verktyg 6).
3. Arrangemang för övervakning, utvärde
ring och översyn av den strategiska ramen
(verktyg 6) och metoder för datainsamling
(verktyg 8 och verktyg 11).
4. Arrangemang för att säkerställa att ramens
utformning, genomförande, övervakning
och översyn genomförs i nära samarbete
med jämställdhetsorgan, arbetsmarknadens
parter och berörda organisationer från det
civila samhället (se verktyg 5).
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Sett till finansiering för ett av dessa två särskilda
mål som valts av en medlemsstat, måste deras
nationella strategiska ram för jämställdhet uppfylla
följande krav på nationell nivå (förordningen om
gemensamma bestämmelser, bilaga IV, ”Tematiska
nödvändiga villkor som är tillämpliga på Eruf, ESF+
och Sammanhållningsfonden – artikel 11.1”):

Läs mer om EU:s arbete och strategier för jäm
ställdhet här:
• Jämställdhet i Europeiska unionen
• Europeiska jämställdhetsinstitutet
Se kommissionens förslag till förordningar för
2021–2027:
• förordning om gemensamma bestämmelser
(COM(2018) 375 final)
• förordning om ESF+ (COM(2018) 382 final)
• förordning om Eruf och Sammanhållningsfon
den (COM(2018) 372 final)
• förordning om den gemensamma jordbruks
politiken och Ejflu (COM(2018) 392 final)
• förordning om Europeiska havs- och fiskerifon
den (EHFF) (COM(2018) 390 final)
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Nationell/subnationell programplanering
och stöd på projektnivå
Verktyg 2: Att analysera jämställdhetsbrister och
jämställdhetsbehov på nationell och subnationell nivå
Introduktion till verktyget
Verktyget innehåller vägledning till hur man bedö
mer jämställdhetsbrister och jämställdhetsbehov
i programmen inom EU-fonderna. Det har tagits
fram för EU-medlemsstaterna och förvaltnings
myndigheter på nationell och subnationell nivå.
Jämställdhetsanalys är grunden för att kunna ta
ändamålsenlig hänsyn till jämställdhet under hela
programperioden. Vid konsekvensanalyser ur
jämställdhetsperspektiv tittar man efter, och an
vänder sig av, tillförlitliga uppgifter för att beskriva
den nuvarande situationen för målgrupperna. Vid
sådana bedömningar identifierar man särskilda
klyftor och jämställdhetsbrister, i synnerhet när det
gäller regional ekonomisk utveckling, deltagande
på arbetsmarknaden, oavlönat arbete, stöd till
förbättrad vård och omsorg och metoder för att
förbättra balansen mellan arbete och privatliv för
både kvinnor och män. Insatser som gäller infra
strukturinvesteringar eller särskilda ekonomiska
sektorer (som fiske och jordbruk osv.) är också
viktiga områden där ekonomiska skillnader mellan
kvinnor och män kan minskas.
För EU-fonderna är jämställdhetsanalys nödvän
digt för följande:
• Att komma framåt med den dubbla strategin för jämställdhet: Enligt den dubbla
strategi som antagits av kommissionen är spe
cialåtgärder ett sätt att direkt bemöta befintliga
jämställdhetsbrister, medan jämställdhetsin
tegrering är en mer långsiktig strategi för att
stärka ett jämställt politiskt beslutsfattande.
Särskilda projekt kan också utvecklas för att
bemöta könsklyftor och främja jämlikhet. Jäm
ställdhet är ett centralt område för EU-fonderna
att rikta in sig på. Vid en samhällsekonomisk
jämställdhetsanalys identifieras skillnaderna
mellan och särskilda behov för kvinnor och män.

Därför behöver prioriteringarna i de operativa
programmen präglas och motiveras av detta.
Jämställdhetsanalys och jämställdhetsbedöm
ningar måste användas när man utvecklar mål
och indikatorer i partnerskapsavtal, operativa
program och projekt.
• Att säkerställa kvalitet och ändamålsenlighet: EU-fonderna är tänkta att användas så
ändamålsenligt som möjligt till nytta för hela
befolkningen. När finansiering från EU-fonderna
används för EU:s strategiska mål för ekonomisk
tillväxt, sysselsättning och social inkludering
måste därför fonderna samtidigt användas för
att främja jämställdhet och åstadkomma bättre
resultat för kvinnor och män i all deras mångfald.
Konsekvensanalyser ur jämställdhetsperspektiv
bör ingå i de grundläggande bedömningar, den
samhällsekonomiska analys, den målsättning
och de indikatorramar som bidrar till fonder
nas genomförande och utgör strukturen för
EU-fondernas övervakning, utvärdering och
rapportering. Om man analyserar orsakerna till
jämställdhetsbrister blir det möjligt att sätta upp
jämställdhetsrelevanta mål och driva fram aktivi
teter som bidrar till övergripande strategiska mål.
• Inriktning på underprivilegierade eller
missgynnade grupper av kvinnor och män:
En jämställdhetsanalys tar hänsyn till kvinnors
och mäns olika upplevelser beroende på egen
skaper som ålder, inkomst, fattigdomsnivå,
boende i stad/landsbygd, funktionsnedsättning,
ras eller etnisk tillhörighet osv. Denna ”intersek
tionella” analys av de egenskaper som påverkar
kvinnors och mäns vardag är nödvändig för att
förstå jämställdhetsbrister. Denna förståelse
är i sin tur central för att utforma program
och projekt inom EU-fonderna som svarar på
dessa skillnader och därmed åstadkommer
mer ändamålsenliga resultat.
• Att bemöta särskilda lokala omständigheter: Det är avgörande att den lokala arbetsmark
naden får prägla subnationella program och
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lokala projekt. Sådana lokala uppgifter måste ta
upp de olika situationerna för kvinnor och män
sett till yrkes- och sektorsfördelning, tillgången
till lokal barnomsorg och annan anhörigvård,
omfattningen av integrerad transport, lokala
utbildningsmöjligheter och klyftor i kompe
tensutveckling, aktuellt lönegap, fördelningen
av betalt och obetalt arbete samt information
från studier om tidsanvändning.
Steg för att bedöma och analysera
jämställdhetsbrister och jämställdhetsbehov
När de operativa programmen inom EU-fonderna
utformas, finns det ett antal verktyg att använda
– t.ex. swot-analys om styrkor, svagheter, möjlig
heter och hot – för att analysera behov och sätta
upp strategiska mål.
Det ska först nämnas att det för den stegvisa
verktygslådan har utvecklats en allmän modell för
att integrera jämställdhetsperspektivet i EU-fon
derna. Emellertid finns det avsevärda nationella
skillnader i genomförandesystemet, t.ex. dessa:
• Programrelaterade: Vissa medlemsstater eller
regioner utvecklar program som ligger utanför
de övergripande tematiska prioriteringar som
fastställs i de operativa programmen. Dessa
program drivs ofta av flera olika ministerier
eller avdelningar vid ministerier.
• Sett till åtgärdsplaner: Andra medlemsstater
tar fram åtgärdsplaner baserade på operativa
program som genomförs i medlemsstaternas
regioner.
• Sett till upphandlingar: En tredje version
av genomförande är anbudsförfrågningar för
projekt direkt utifrån prioriteringarna i de ope
rativa programmen, utan några förmedlande
organ (t.ex. ministerier) däremellan.
Sådana olika förfaranden och system skulle kunna
innebära att genomförandekraven inte formuleras
i ett program eller en åtgärdsplan utan i andra
dokument som styr genomförandet. De allmänna
principerna och kraven som fastställs i den stegvisa
verktygslådan kan dock användas oberoende av
genomförandes ystem.
Följ dessa steg för att få en garanterat korrekt,
relevant analys och bedömning av jämställdhets
brister och jämställdhetsbehov:
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Steg 1. Samla information och uppdelad
statistik om målgruppen
Överväg att använda uppdelad statistik för alla
analytiska åtgärder. Detta innebär att statistik om
målgruppen delas upp efter sådana egenskaper
som kön, genus, ålder, ras, etnicitet, funktionsned
sättning, socioekonomisk status, utbildningsnivå,
sysselsättning i olika sektorer, entreprenörskap
i olika sektorer, lönenivåer och andra relevanta
faktorer. Kom ihåg några viktiga principer när
dessa uppgifter samlas in:
• Det är viktigt att uppgifterna alltid delas upp
efter kön som en primär, övergripande klas
sificering. När du t.ex. samlar in statistik om
ungdomar eller äldre, se då till att målgruppen
är uppdelad efter kön.
• Utöver kvantitativa uppgifter om särskilda
egenskaper behöver man i analysen ta hänsyn
till kvalitativa uppgifter om människors faktiska
erfarenheter. Framför allt måste det fastställas
om tjänster används olika av olika personer,
och vilka resurser som borde avsättas för att
bemöta de skillnaderna.
• Det krävs också kvalitativ forskning för att
identifiera orsakerna till jämställdhetsbrister
– det är bara genom att förstå dessa bak
omliggande orsaker som vi kan säkerställa
att projekten verkligen åstadkommer bättre
jämlikhet. Exempelvis används offentliga ut
rymmen och kollektivtrafik på olika sätt av
olika personer – äldre kvinnor och män, yngre
kvinnor och män, barn, föräldrar och vårdare,
jobbpendlare – beroende på tiden på dygnet,
inkomstnivå, deras jobb och barnomsorg osv.
En könsmedveten analys måste ha en bred syn
på vad många olika uppgifter säger oss om
människors vardag.
• Det är viktigt att använda information från
ett antal källor (t.ex. lokala och subnationella
studier eller samråd) och kombinera olika upp
giftskällor (t.ex. uppgifter från statistikbyråer,
akademiska verk och politiska rapporter) för
att få en övergripande uppfattning om den
verkliga situationen.
• När uppgifter om ras eller etnicitet, ålder, funk
tionsnedsättning eller kön inte finns tillgängliga,
bör detta identifieras som en lucka. Åtgärder för
att förbättra de uppgifter som finns skulle kunna
ingå i program och lokala projekt. Åtgärder för
att förbättra uppgifter skulle kunna övervägas
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i projektens målsättningar och i rapporteringen.
• Könsspecifika uppgifter om balansen mellan
arbete och privatliv bidrar till en bättre förstå
else av hur ansvaret för arbete och omsorg
delas upp mellan kvinnor och män. Uppgifter
om sysselsättning och tidsanvändning belyser
könsrelaterade mönster för betalt och obetalt
arbete.
• Det är mycket viktigt att anpassa varje analys
efter den lokala kontexten, däribland genom
att analysera lokala uppgifter. Det kan man
göra genom att engagera nationella eller lokala
jämställdhetsexperter, ta hjälp av organisatio
ner – särskilt kvinnoorganisationer – i det civila
samhället, använda sig av nationell forskning
och triangulera information.
Några användbara uppgiftskällor:
• Jämställdhetsindex (53), där det finns uppgifter
från samtliga EU-medlemsstater om åtta områ
den: arbete, pengar, kunskap, tid, makt, hälsa,
våld gentemot kvinnor och genomgripande
jämlikhetsbrister.
• EIGE:s databas för jämställdhetsstatistik (54),
är ett omfattande kunskapscentrum för köns
uppdelad statistik och information om olika
aspekter av (bristande) jämställdhet mellan
kvinnor och män.
• Eurostats jämställdhetsstatistik (55) där statisti
ken presenteras på ett lättförståeligt sätt, med
en statistisk ordlista och länkar till ytterligare
information, de senaste uppgifterna och me
tadata.
Steg 2. Identifiera befintliga
jämställdhetsbrister och de bakomliggande
orsakerna till dem
När du har de uppgifter som behövs för att göra
dig en tydlig bild av målgruppen, är det viktigt att
identifiera befintliga jämställdhetsbrister och orsa
kerna till dem. Använd huvudfrågorna nedan som
riktlinjer i det steget. Frågorna är särskilt till för att
fokusera på balans mellan arbete och privatliv. De

kan användas som komplement till den allmänna
analysen för att identifiera bristande jämställdhet
mellan kvinnor och män sett till tillgången till re
surser (arbete, pengar, makt, hälsa, välbefinnande,
säkerhet, kunskap/utbildning, rörlighet, tid osv.)
och utövandet av grundläggande rättigheter
(medborgerliga, sociala och politiska) (56).
Allmänna frågor att ställa
• Vilka skillnader finns mellan kvinnors och mäns
deltagande på arbetsmarknaden? På vilka yrkes
områden dominerar kvinnor respektive män?
• Vad finns det för skillnader i kvinnors och mäns
inkomstnivåer? Finns det markanta skillnader
när det gäller hur många kvinnor respektive
män som jobbar deltid? Är det fler kvinnor än
män som har fler än ett deltidsjobb?
• Vad kan uppgifter om användning av tid eller
tjänster säga oss om hur kvinnor och män
fördelar sin tid? Vad säger det oss om luckor
i lokala tjänster när det gäller tillgång och timing?
• Är det fler kvinnor än män som står för omsorg
om barn och andra familjemedlemmar? Vilka
åldersgrupper bland kvinnor respektive män
står för mer oavlönad omsorg? Ägnar sig t.ex.
unga kvinnor mer åt barnomsorg än män?
Vårdar äldre män sina hustrur? Vilka tjänster
skulle kunna stödja personer i dessa roller och
öka deras välbefinnande?
Frågor specifika för Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf) och
Sammanhållningsfonden
• Vilka skillnader finns det mellan kvinnor och
män inom informations- och kommunikations
teknik (IKT)?
• Vad finns det för skillnader mellan kvinnor och
män i forsknings- och innovationsmöjligheter
och när det gäller att ta till sig avancerad teknik?
• Vilka skillnader finns det mellan kvinnor och män
sett till yrkeskunnande och entreprenörskap?
• Hur skulle infrastruktur- och IKT-lösningar kunna
bemöta vårdbehoven, bygga upp kompetensen

(53) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Jämställdhetsindex, EIGE, Vilnius, 2019. Finns på https://eige.europa.eu/gender-equality-index
(54) Europeiska jämställdhetsinstitutet, Databas för jämställdhetsstatistik, EIGE, Vilnius, 2019. Finns på https://eige.europa.eu/gender-sta
tistics/dgs
(55) Eurostat, Gender Statistics, Eurostat, Bryssel, 2019. Finns på https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_sta
tistics
(56) Se ytterligare vägledning här: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gender-sen
sitive-analysis
Jämställdhetsbudgetering: en stegvis verktygslåda 31

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

och öka sysselsättningsmöjligheterna?
• Finns det ett behov av jämställdhetskapacitets
utveckling för programmyndigheter och organ
i samband med genomförandet av fonderna?
Frågor specifika för Europeiska socialfonden+
(ESF+)
• Finns det könsskillnader när det gäller arbets
lösa ungdomar, arbetssökande och inaktiva
personer?
• Är egenföretagandet och den sociala ekonomin
riktade till både kvinnor och män?
• Finns det ett behov av mer specialanpassad
hjälp och stöd för matchning, övergångar och
rörlighet på arbetsmarknaden för grupper av
kvinnor och män?
• Visar de uppgifter som finns att svårigheter med
balansen mellan arbete och privatliv begränsar
sysselsättningsmöjligheterna för kvinnor?
Frågor specifika för Europeiska havs- och
fiskerifonden (EHFF) och den gemensamma
jordbrukspolitiken
• Vilka skillnader finns det mellan kvinnor och
män som är anställda i fiskerisektorn? På vilka
yrkesområden dominerar kvinnor respektive
män?
• Vilka är skillnaderna i inkomstnivå mellan kvin
nor och män? Finns det markanta skillnader när
det gäller kvinnor och män som jobbar deltid?
• Finns det könsskillnader som har med yrkes
kunnande och entreprenörskap att göra?
• Finns det ett behov av att specifikt fokusera på
tillräckliga inkomster för kvinnor i jordbruket?
• Finns det behov av att förbättra kvinnliga jord
brukares ställning i värdekedjan?
• Finns det behov av att locka unga kvinnor och
män till jordbrukssektorn och underlätta deras
företagsutveckling i landsbygdsområden?
Frågor specifika för Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(Ejflu)
• Vilka skillnader finns det i sysselsättning mellan
kvinnor och män i regionen/på subnationell
nivå? På vilka yrkesområden dominerar kvinnor
respektive män?
• Vilka är skillnaderna i inkomstnivå mellan kvinn
liga och manliga jordbrukare?
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Steg 3. Rådgör direkt med målgrupperna
Det är viktigt att komma ihåg att ha direkt samråd
med målgrupperna. Framför allt är det avgörande
att se till att kvinnoorganisationer blir kontaktade
och deras åsikter tas i beaktande när man utvecklar
operativa program, skapar förslag till programin
satser och utformar projekt. Några användbara
samrådsfrågor:
• Vad upplever gruppen för verklighet, vilka
förväntningar och behov finns?
• Är dessa olika för kvinnor och män?
• Är den planerade insatsen inriktad på både mäns
och kvinnors behov? Tar den hänsyn till deras
olika intressen, roller och samhällsställningar?
• Hur kan insatserna bättre bidra till att tillgodose
kvinnors och mäns behov?
Steg 4. Dra slutsatser
Utifrån de uppgifter som samlats in, de jämställd
hetsbrister och bakomliggande orsaker som kon
staterats och de intressenter som rådfrågats kan
det i analysen dras evidensbaserade slutsatser
som sedan får prägla ändamålsenliga program
och projekt. Det är viktigt att koppla jämställdhets
brister och jämställdhetsbehov till nationell och
subnationell politik och mål för jämställdheten.
Viktiga frågor att ställa:
• Vilka konsekvenser kommer insatsen att få för
målgruppen, arbetsmarknaden eller projektet?
• Hur kan könsskillnader påverka chanserna att
nå EU-fondernas mål?
När man drar slutsatser är det också viktigt att
söka upp lokala sakkunniga genom att engagera
nationella/lokala jämställdhetsexperter och civil
samhällets organisationer – särskilt kvinnoorga
nisationer – och triangulera informationen med
hjälp av nationell forskning.
Reflektera över hur jämställdhetsbrister i tillgången
till resurser (arbete, pengar, makt, hälsa, välbefin
nande, säkerhet, kunskap/utbildning, rörlighet, tid
osv.) och i utövandet av grundläggande rättigheter
(medborgerliga, sociala och politiska) påverkar
insatsen när det gäller kön eller de könsroller
som hänförs till män och kvinnor. Viktiga frågor
att ställa:
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• Kommer uppdelningen av oavlönat och avlönat
arbete mellan kvinnor och män att förändras
till följd av den föreslagna insatsen? Vilka slags
förändringar för den i så fall med sig? Kommer
den att minska könsklyftorna? Kommer den att
öka mäns engagemang i obetalt vårdarbete?
• Kommer kvinnors representation i besluts
fattande organ att förändras till följd av den
föreslagna insatsen? Vad blir det i så fall för
förändringar?

• Kommer den ojämna fördelningen av inkomster
mellan kvinnor och män att förändras? Vad blir
det i så fall för förändringar?
• Kommer heltidsarbetandet för kvinnor att öka?
Vad blir det i så fall för förändringar?
• Kommer könssegregeringen på arbetsmark
naden att minska? Vad blir det i så fall för
förändringar?
• Kommer jämställdhetsbristerna i tillgången
till resurser att minska? I så fall på vilket sätt?

Sverige: här integreras ett jämställdhetsperspektiv i den nationella programplaneringen

© Rasdi Abdul Rahman/
Shutterstock.com

Svenska ESF använder en checklista på nationell
politisk nivå för att bedöma jämställdhetsbehoven. Genom den analysen kan ESF på ett
mycket bra sätt ta itu med de olika behoven
hos befolkningen, då checklistan visar både
kvinnors och mäns situation och behov. Detta
har visat sig grundläggande när man utarbetar
partnerskapsavtal och operativa program och
ser till att både kvinnor och män får det bättre
genom dem. På varje fokusområde (t.ex. transport, entreprenörskap, ungdomsarbetslöshet)
måste kvinnors och mäns situation beskrivas
med hjälp av könsuppdelade uppgifter och könsmedveten statistisk analys. När kvinnors och
mäns olika ansvar och behov konstateras genom analysen tas det fram indikatorer för att följa
upp hur könens situationer förändras under programmets gång. Det har till exempel märkts
skillnader mellan kvinnor och män sett till
• restid,
• arbetstider,
• nivåer på entreprenörskap,
• mönster för arbetslöshet, hälsa och utbildning.

Orsakerna och verkningarna av dessa skillnader analyseras av svenska ESF. Organisationer
som arbetar med jämställdhet och kvinnors rättigheter är, tillsammans med experter på jämställdhet och mänskliga rättigheter, engagerade som huvudpartner som bidrar till analysen.
En samhällsekonomisk analys och swot-analys görs med hänsyn till kvinnors och mäns verkliga
liv i all deras mångfald. Utifrån analysen formuleras sedan jämställdhetsmål i partnerskapsavtalet och det operativa programmet.
Erfarenheterna från Sverige visar också att det inte räcker att bara mäta antalet kvinnor och
män. Kön måste kopplas samman med andra sociodemografiska indikatorer, såsom ålder,
bostadsort, utbildningsnivå, socioekonomisk situation, ras, etnicitet och andra egenskaper.
Detta för att bättre förstå skärningspunkterna mellan olika typer av ojämlikhet och förbättra
tillvaron för dem som behöver det mest.
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Svenska ESF:s checklista för den nationella policynivån:
• Jämställdhetsskillnader har identifierats liksom bakomliggande orsaker till dem.
• Analysen beskriver jämställdhetsaspekter på insatsområden, men också för strukturer och
processer (som budgetfrågor och beslutsfattande).
• Jämställdheten är integrerad i alla faser av analysen snarare än i ett separat avsnitt.
• Den samhällsekonomiska förhandsanalysen bedömer effekter av insatser för kvinnor och
män i varje del av analysen.
• Analysen tar upp ekonomiska och sociala förutsättningar för kvinnor och män (exempelvis
de könsspecifika effekterna av den ekonomiska krisen, deras inflytande på tillgången till
resurser, fördelningen av betalt och oavlönat arbete).
• Den undersöker i vilken grad EU:s och svenska nationella jämställdhetsmål har uppnåtts
samt hinder för att nå dem.
• Särskilda mål ska sättas som speglar den bristande jämställdhet som identifierats i den
samhällsekonomiska analysen.
• Samtliga mål ska ha en jämställdhetsdimension. Tänk på följande:
– Vilka jämställdhetsdimensioner man behöver ta hänsyn till. Mål kan felaktigt antas vara
könsneutrala.
– Om målen förstärker ojämställdhet. En insats för att exempelvis främja balans mellan
privat- och arbetsliv som bara fokuserar på kvinnor, kan förstärka stereotyper om könsroller i arbetslivet.
• Mätbara jämställdhetsindikatorer ska finnas för att följa upp utvecklingen mot målen.
• Partnerskapet ska omfatta aktörer med ansvar för att främja jämställdhet och icke-diskriminering samt jämställdhetsorganisationer från det civila samhället.
• Övervakningskommittén inkluderar aktörer med ansvar för att främja jämställdhet och
icke-diskriminering samt jämställdhetsorganisationer från det civila samhället.
• En kompetensutvecklingsplan för jämställdhet finns för ledning och övrig personal.
• En stödstruktur har etablerats för att bidra till genomförandet av den övergripande principen om jämställdhet. Stödstrukturens arbete utgår ifrån standarden.
• Årsrapporter och andra rapporter och utvärderingar ger information om särskilda insatser
för att främja jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektiv.
• Upphandlingar av förhandsbedömningar, utvärderingar av lärande samt efterhandsutvärderingar ställer krav på jämställdhetskompetens.
Klicka här för mer information om svenska ESF.

Ytterligare resurser
Verktyg för jämställdhetsanalys:
• 4R-metoden
• Swot-analys
Ytterligare information om:
• Jämställdhetsanalys
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• Begrepp och definitioner inom jämställdhets
integrering
• Könsrelaterade följder för sysselsättning, ar
betsmarknadspolitik och reformer
• Jämställdhetsintegrering och entreprenörskap
• Jämställdhetsintegrering inom jordbruk och
landsbygdsutveckling
• Att förena arbete och privatliv
• EIGE:s verktygslåda för jämställd institutionell
omvandling

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Verktyg 3: Att börja införliva jämställdheten i politiska mål
(i partnerskapsavtal) och särskilda mål/åtgärder
(i operativa program)
Introduktion till verktyget
Detta verktyg kan användas av medlemsstaterna
när de utarbetar partnerskapsavtal, och av förvalt
ningsmyndigheter på nationell och subnationell
nivå när de tar fram operativa program, för att
främja jämställdhet mellan kvinnor och män i all
deras mångfald över hela EU. Med detta verktyg
kan man
• identifiera aspekter av valda politiska mål som
berör jämställdheten (på partnerskapsavtals
nivå),
• definiera särskilda aspekter av valda politiska
mål som främjar jämställdheten (partnerskaps
avtalsnivå),
• motivera valda aspekter,
• anpassa dessa aspekter efter särskilda mål/
åtgärder i operativa program för att främja
jämställdheten på nationell eller subnationell
nivå (på de operativa programmens nivå),
• kontrollera om EU:s regelverk och politiska
åtaganden för jämställdhet är väl integrerade
i partnerskapsavtal och operativa program.
I artikel 17 i förordningen om gemensamma be
stämmelser definieras innehållet i programmen
i ESF+, Eruf, Sammanhållningsfonden och EHFF,
och det anges följande:
Varje program ska innehålla en strategi för hur
programmet ska bidra till de politiska målen […]
Ett program ska bestå av prioriteringar. Varje
program ska motsvara ett politiskt mål eller
tekniskt stöd. En prioritering som motsvarar ett
politiskt mål ska bestå av ett eller flera särskilda
mål. Flera prioriteringar kan motsvara samma
politiska mål.
Dessa politiska mål är följande:
• Ett smartare Europa genom innovativ och smart
ekonomisk omvandling.

• Ett grönare och koldioxidsnålare Europa.
• Ett mer sammanlänkat Europa genom förbätt
rad mobilitet och regional IKT-konnektivitet.
• Ett mer socialt Europa genom den europeiska
pelaren för sociala rättigheter.
• Ett Europa närmare medborgarna genom håll
bar och integrerad utveckling av stads-, lands
bygds- och kustområden genom lokala initiativ.
För Ejflu är det prioriteringarna i den gemen
samma jordbrukspolitiken som är grunden för
programplaneringen. I artikel 39 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt fastställs dess
mål, nämligen att
• höja produktiviteten inom jordbruket genom
att främja tekniska framsteg och genom att
trygga en rationell utveckling av jordbruks
produktionen och ett optimalt utnyttjande av
produktionsfaktorerna, särskilt arbetskraften,
• på så sätt tillförsäkra jordbruksbefolkningen
en skälig levnadsstandard, särskilt genom en
höjning av den individuella inkomsten för dem
som arbetar i jordbruket,
• stabilisera marknaderna,
• trygga försörjningen,
• tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor
till skäliga priser.
Vid en första anblick verkar kanske inte alla dessa
mål relevanta för jämställdheten. Men jämställd
het är en väsentlig del av alla sfärer i tillvaron och
i varje mål – det finns ingenting sådant som ett
”könsneutralt” mål.
Dessutom är en del av målen för hållbar utveckling
(de globala målen) i FN:s Agenda 2030 i linje med
EU:s sammanhållningspolitik och därför också
relevanta för EU-fonderna. Globalt mål 5 har som
syfte att uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor
och flickor egenmakt, och innefattar nio delmål,
varav vissa är högst relevanta och direkt återspeglar
viktiga jämställdhetsmål för EU-fonderna.
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Mer om delmålen i globalt mål 5 – uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor
egenmakt
Som vi såg i samband med globalt mål 5 har världen uppnått framsteg i riktning mot jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt enligt millennieutvecklingsmålen, men kvinnor
och flickor får fortfarande utstå diskriminering och våld i alla delar av världen. Många mål
under globalt mål 5 är mycket allmänna och går inte längre än EU:s primärrätt om jämställdhet. Andra är däremot mycket relevanta och återspeglar direkt viktiga jämställdhetsmål för
EU-fonderna (anges i fetstil):
5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt
5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet,
inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering
5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning
5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla
offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom
hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt
5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på
alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet
5.6 Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet
med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser
5.a Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att
äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster,
arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning
5.b Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt
5.c Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer
Källa: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

Steg för att börja få in jämställdheten
i partnerskapsavtal och operativa program

på hur man identifierar, definierar och motiverar
aspekter som rör jämställdhet.

Detta avsnitt innehåller två checklistor:

Allmän vägledning till att börja införliva
jämställdhet i utformningen av politiska mål,
särskilda mål och åtgärder

• en om utveckling av partnerskapsavtal,
• en om utveckling av operativa program.
Var och en av dessa checklistor innehåller de
steg som enligt förordningen om gemensamma
bestämmelser ska användas för att utveckla dessa
övergripande instrument i EU-fonderna med delad
förvaltning, utom Ejflu (57). För varje steg hittar du
en checklistruta med frågor och praktiska exempel

Checklistorna nedan följer sju huvudsteg:
1. Se till att nödvändig kontextanalys utförs
på ett könsmedvetet sätt.
2. Integrera annan tillgänglig information om
befintliga jämställdhetsbrister, t.ex. från
landsspecifika rekommendationer.

(57) Prioriteringarna för Ejflu fastställs i den gemensamma jordbrukspolitiken och har inte tagits med nedan. Frågorna kan däremot fort
farande vara tillämpliga för Ejflu.
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3. Bygga vidare på befintliga standarder och
krav från EU och nationellt för att integrera
jämställdhet (se verktyg 1).
4. Tydligt koppla den övergripande principen
om jämställdhet till prioriteringar, mål och
åtgärder genom att bygga på resultaten
från steg 1–3.
5. Säkerställa att de ekonomiska anslagen
främjar jämställdhet på nationell och/eller
subnationell nivå, t.ex. sett till sysselsättning,
inkomst, rörlighet och fördelning av avlönat
och oavlönat arbete.

6. Ta fram könsuppdelade indikatorer som
standard, och specifika könsindikatorer där
det är relevant.
7. Se till att all berörd personal har den nöd
vändiga kapaciteten för jämställdhet genom
att tillhandahålla kapacitetsuppbyggnad och
inrätta stödstrukturer för jämställdhet.
Dessa sju steg kompletteras av särskilda frågor
som specifikt följer formatet i förordningen om
gemensamma bestämmelser.

Jämställdhetsbudgetering: en stegvis verktygslåda 37

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Checklista för att omsätta den övergripande jämställdhetsprincipen i praktik i partnerskapsavtalen
I förordningen om gemensamma bestämmelser står det att
varje partnerskapsavtal ska innehålla följande delar

Checklista med frågor om jämställdhet

1. De valda politiska målen, med uppgift om vilka fonder och • Har motiveringen av de valda politiska målen någon hänvisning till jämställdhet/jämställdhetsbrister?
program som ska användas för att uppnå dessa mål och en
a) Om inte, har det utförts någon bedömning av jämställdhetsbrister på området för det politiska målet? (se mer information
motivering för detta, samt i tillämpliga fall en motivering till att
i verktyg 2).
man valt att använda InvestEU:s genomförandemodell, med
b)
Om inte, varför har det inte skett än?
beaktande av relevanta landsspecifika rekommendationer.
c) Överväg att ge det stöd och den kunskap som krävs för att integrera jämställdhet som en övergripande princip genom att ta
upp det i motiveringen och de valda politiska målen.
Kom ihåg att det är obligatoriskt att beakta jämställdhet och jämställdhetsbrister enligt EU:s regelverk (se verktyg 1).
• Finns information om jämställdhet i de landsspecifika rekommendationerna?
a) Se i så fall till att dessa jämställdhetsbrister och rekommendationer tas upp i de valda politiska målen.
2. För vart och ett av de valda politiska mål som anges i punkt 1:
a) En sammanfattning av strategivalen och av de viktigaste
resultaten som förväntas för var och en av fonderna,

• Innehåller sammanfattningen hänvisningar till jämställdhetsbrister i medlemsstaten och på subnationell och/eller lokal nivå?
– Om inte, fastställ en relevant analys om jämställdhetsbrister på området för det politiska målet som kan stödja hänvisningar till
befintliga jämställdhetsbrister.

• Är huvudresultaten kopplade till att främja jämställdhet mellan könen i all deras mångfald (vilket innebär att ta hänsyn inte bara till
kön utan också egenskaper som ålder, socioekonomisk situation, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, religion, boende på landsbygd
eller i städer osv.) i medlemsstaten?
– Om inte, finns det en motivering till att så inte är fallet?
d) Om lämpligt, samordning mellan nationella och regionala
– Om inte, koppla samman huvudresultaten med främjandet av jämställdhet som en övergripande princip. Detta kan göras genom
program.
att se till att huvudresultaten bidrar till specifika jämställdhetsmål, som att främja jämställdhet i sysselsättningen sett till kvan
e) Komplementaritet mellan fonderna och andra unionsinstru
titet och kvalitet, minska lönegapet mellan kvinnor och män osv.
ment, inklusive Life.
• På vilka sätt beaktar man möjligheten att låta fonderna komplettera varandra för att främja jämställdheten? (Se mer om samordning
f) Strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt.
mellan fonderna i verktyg 4).
b) inklusive, i tillämpliga fall, genom användning av InvestEU.
c)

Samordning, avgränsning och komplementaritet mellan
fonderna.

• Har jämställdhetsfrågor tagits upp med samordning mellan nationella och subnationella program?
– Om inte, överväg att se till att det i partnerskapsavtalet uttryckligen tas upp hur nationella och subnationella program, och även
fonder och andra instrument, sinsemellan kan komplettera varandra för att främja jämställdhet.
3. Det preliminära anslaget från var och en av fonderna, uppdelat • Kommer det preliminära ekonomiska anslaget att påverka jämställdheten och kvinnors och mäns tillvaro på nationell och/eller
per politiskt mål på nationell nivå, med beaktande av de fond
subnationell nivå?
specifika bestämmelserna om tematisk koncentration.
– Om ja, hur kommer då anslagen att påverka kvinnor och män? Till exempel positivt eller negativt? Kommer kvinnor och män att
påverkas på olika sätt? Kommer dessa skillnader att vara motiverade? (För att exempelvis kompensera för strukturella nackdelar
4. I relevanta fall, fördelningen av medel per regionkategori enligt
som vissa grupper upplever, kan rättviseåtgärder tillämpas och förhållandevis fler resurser tilldelas sådana grupper.) Vad får
artikel 102.2, och de anslagsbelopp som ska föras över mellan
sådan åtskillnad för inverkan på jämställdheten (positiv/negativ)?
regionkategorierna i enlighet med artikel 105.
– Om inte, identifiera målgruppen på ett könsuppdelat sätt. Kom ihåg att det är obligatoriskt att beakta jämställdhet och jäm5. De belopp som ska ges som bidrag till InvestEU, per fond och per
ställdhetsbrister enligt EU:s regelverk.
regionkategori.
6. Förteckningen över planerade program inom fonderna, med • Har listan med planerade program ett tydligt samband med de politiska målen?
preliminär tilldelning per fond och motsvarande nationella bidrag
• Se till att den övergripande jämställdhetsprincipen tydligt går att urskilja genom att ange relevanta syften och mål som handlar
per regionkategori.
om att främja jämställdhet. (Se mer information om den övergripande principen i verktyg 1).
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I förordningen om gemensamma bestämmelser står det att
varje partnerskapsavtal ska innehålla följande delar
7.

Checklista med frågor om jämställdhet

En sammanfattning av de åtgärder som berörd medlemsstat ska • Finns det åtgärder som hänvisar till jämställdhet baserat på rättsliga skyldigheter och jämställdhetsåtaganden?
vidta för att stärka sin administrativa kapacitet att genomföra
– Om inte, använd verktyg 1 för att identifiera åtgärder som bör finnas med.
fonderna.
• Finns det, eller kommer det att finnas, en kapacitetsutvecklingsstrategi för ledning och annan personal? Innefattar den, eller kom
mer den att innefatta, kapacitet som gäller jämställdhet?
– Om inte, se till att kapacitetsuppbyggnaden för jämställdhet når ut till all berörd personal, så att alla får den kapacitet som krävs
för att faktiskt genomföra EU:s jämställdhetsförpliktelser.
• Är aktörer som jobbar med jämställdhet i medlemsstaten – både statliga/offentliga aktörer och organisationer i det civila samhäl
let – omnämnda och medtagna?
– Om inte, identifiera aktuella aktörer och se till att de regelbundet tas med.
• Finns det, eller kommer det att finnas, en stödstruktur för att uppfylla kraven i de övergripande principerna, däribland den över
gripande principen om jämställdhet?
– Om inte, överväg att inrätta en sådan stödstruktur. I praktiken råder en brist på kunskap om vad det finns för krav angående
jämställdhet och hur de följs. Exempelvis påstås det ofta att ”jämställdhet inte är relevant” för ett visst politiskt område, fastän
jämställdhetsfrågor är relevanta överallt. En stödstruktur kan ge den vägledning som krävs för att uppfylla krav i praktiken.

Checklista för att omsätta den övergripande jämställdhetsprincipen i praktiken i de operativa programmen
I förordningen om gemensamma bestämmelser förklaras
att innehållet i varje operativt program måste innehålla
följande delar (lägg märke till att steg 5, 6 och 7 har utelämnats
eftersom de hänvisar till bilagor och/eller andra artiklar
i förordningen):

Checklista med frågor om jämställdhet

1. Varje program ska innehålla en strategi för hur programmet ska • Bygger strategin på en könsmedveten kontextanalys som är knuten till de politiska målen?
bidra till de politiska målen och hur man ska informera om resul
– Om inte, fastställ en relevant analys för att lyfta fram detta specifikt.
taten.
• Innehåller strategin ord som jämställdhet, jämlikhet, genus, kvinnor, män, flickor, pojkar, kön, ålder, ras, etnicitet och/eller mångfald?
– Om inte, uppfyller den sannolikt inte det obligatoriska kravet att integrera den övergripande jämställdhetsprincipen. Därför
behöver strategin revideras.
• Innehåller kommunikationsstrategin hänvisningar till hur kvinnor och män – i all deras mångfald – kommer att bemötas som mål
för kommunikationen? Kan de roller som kvinnor och/eller män spelar i medlemsstaten påverka hur resultaten kommuniceras? Är
det tydligt hur de möjliga skillnaderna i resultat mellan kvinnor och män kommer att ingå i kommunikationen av resultaten?
– Om inte, överväg att specificera dessa punkter så de stämmer med de övergripande principerna.
2. Ett program ska bestå av prioriteringar. Varje program ska mot • Kan du tydligt identifiera den övergripande principen om jämställdhet i prioriteringarna?
svara ett politiskt mål eller tekniskt stöd. En prioritering som
– Om inte, överväg att revidera prioriteringarna så att den principen omsätts tydligt i praktiken. Detta kan göras genom att man
motsvarar ett politiskt mål ska bestå av ett eller flera särskilda
gör konkreta hänvisningar till skyldigheter och åtaganden för jämställdhet (se verktyg 1).
mål. Flera prioriteringar kan motsvara samma politiska mål. För
program som får stöd från EHFF får varje prioritering motsvara • Är de valda prioriteringarna kopplade till att förbättra situationen för kvinnor och män i deras mångfald (dvs. med hänsyn inte bara
till deras kön utan också ålder, ras, etnicitet, socioekonomisk situation, religion, boende på landsbygd eller i städer osv.) i medlems
ett eller flera politiska mål.
staten?
– Om inte, överväg att uttryckligen specificera den kopplingen.
• Är prioriteringarna kopplade till jämställdhetsmålen så som de definieras i rättsliga och politiska åtaganden?
– Om inte, överväg att uttryckligen specificera den kopplingen.
Jämställdhetsbudgetering: en stegvis verktygslåda 39

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna
I förordningen om gemensamma bestämmelser förklaras
att innehållet i varje operativt program måste innehålla
följande delar (lägg märke till att steg 5, 6 och 7 har utelämnats
eftersom de hänvisar till bilagor och/eller andra artiklar
i förordningen):

Checklista med frågor om jämställdhet

• Finns det utmaningar som har med jämställdhetsbrister att göra i någon form? Det kan vara bristande jämställdhet mellan kvinnor
och män, mellan kvinnor och män i olika åldrar, olika raser eller snarare etniska tillhörigheter, olika sexuella läggningar och andra
a) En sammanfattning av de viktigaste utmaningarna, med
egenskaper. Omnämns dessa utmaningar i sammanfattningen?
beaktande av
– Om inte, överväg att revidera sammanfattningen så att den följer skyldigheten att omsätta den övergripande principen om
– ekonomiska, sociala och territoriella skillnader, utom för
jämställdhet i praktiken.
program som får stöd från EHFF,
– marknadsmisslyckanden, investeringsbehov och komple • Har ekonomiska, sociala och territoriella olikheter analyserats när det gäller kvinnors och mäns olika roller och ansvarsområden
mentaritet med andra former av stöd,
i medlemsstaten? (Se mer information i verktyg 2 om samhällsekonomisk analys ur detta perspektiv).
– utmaningar som identifieras i relevanta landsspecifika
– Om inte, överväg antingen att utföra en sådan jämställdhetsanalys eller inkludera resultat från tillgängliga analyser (t.ex. forsk
rekommendationer och andra relevanta rekommendatio
ning och andra politiska analyser).
ner från unionen till medlemsstaten,
– utmaningar i fråga om administrativ kapacitet och styrning, • Har marknadsmisslyckanden och investeringsbehov analyserats på mikronivå, med hänsyn till hur de kan påverka situationen för
kvinnor och män? Har det i en sådan analys tagits hänsyn till behoven hos kvinnor och män i all deras mångfald för att hantera
– lärdomar från tidigare erfarenheter,
dessa marknadsmisslyckanden och investeringar?
– makroregionala strategier och havsområdesstrategier, i de
– Om inte, överväg antingen att utföra en sådan jämställdhetsanalys eller inkludera resultat från tillgängliga analyser (t.ex. forsk
fall medlemsstaterna och regionerna deltar i sådana stra
ning och andra politiska analyser).
tegier, för program som får stöd från Amif (58), Fonden för
inre säkerhet (59) och instrumentet för gränsförvaltning och
•
Finns
det rekommendationer från EU och/eller lärdomar som dragits från tidigare erfarenheter av jämställdhetsbrister i någon
visering (60), framsteg i att genomföra relevanta delar av
form? Det kan vara bristande jämställdhet mellan kvinnor och män, och mellan kvinnor och män med olika egenskaper (ålder,
unionens regelverk och handlingsplaner.
socioekonomisk bakgrund, ras, etnicitet, sexuell läggning, bostadsort osv.). Finns dessa med?
– Om inte, överväg att ta med dem. Använd vid behov sakkunskap från jämställdhetsinstitutioner, icke-statliga organisationer
eller jämställdhetsexperter.

3. Varje program ska innehålla följande:

b) En motivering för utvalda politiska mål, motsvarande priori • Är motiveringen till de valda politiska målen, motsvarande mål, särskilda mål och formerna av stöd baserade på att bemöta jäm
teringar, särskilda mål och stödformer.
ställdhetsbrister i alla former och/eller främja jämställdhet?
• Görs det hänvisningar till nationell politik, strategier och/eller regelverk för jämställdhet för att motivera valet?
– Om inte, se till att revidera utkastet så att dessa hänvisningar kommer med. Använd vid behov sakkunskap från jämställdhets
institutioner, icke-statliga organisationer eller jämställdhetsexperter.
c)

Särskilda mål för varje prioritering, utom för tekniskt stöd.

(58) Asyl-, migrations- och integrationsfonden.
(59) Fonden för inre säkerhet.
(60) Instrumentet för gränsförvaltning och visering.
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• Kommer åtgärderna att uppmärksamma möjliga skillnader i situation mellan kvinnor och män och bidra till mer jämställdhet mel
lan könen i all deras mångfald, och då också bidra till EU:s övergripande jämställdhetsmål och de landsspecifika nationella jäm
ställdhetsmålen?
– Om inte, revidera åtgärderna så att de överensstämmer med den övergripande principen om jämställdhet.

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna
I förordningen om gemensamma bestämmelser förklaras
att innehållet i varje operativt program måste innehålla
följande delar (lägg märke till att steg 5, 6 och 7 har utelämnats
eftersom de hänvisar till bilagor och/eller andra artiklar
i förordningen):
d) För varje särskilt mål
– relaterade typer av åtgärder, inklusive en förteckning över
planerade insatser av strategisk betydelse och deras för
väntade bidrag till dessa särskilda mål och till de makrore
gionala strategierna och havsområdesstrategierna, i til�
lämpliga fall,
– output- och resultatindikatorer med motsvarande delmål
och mål,
– de huvudsakliga målgrupperna,
– särskilda målterritorier, inklusive planerad användning av
integrerade territoriella investeringar, lokalt ledd utveckling
eller andra territoriella verktyg,
– interregionala och transnationella åtgärder, där stödmot
tagarna finns i minst en annan medlemsstat,
– den planerade användningen av finansieringsinstrument,
– insatstyperna och en vägledande fördelning av de anslag
na medlen efter insatstyp eller stödområde.

Checklista med frågor om jämställdhet

• Är indikatorerna uppdelade efter kön? Är de uppdelade med hänsyn till andra sociodemografiska faktorer som ålder, bostadsort,
ras eller etnicitet, funktionsnedsättning, utbildning osv.?
– Om inte, dela upp alla indikatorer efter kön där det är meningsfullt och möjligt. Inkludera ytterligare uppdelning efter behov.
• Är den huvudsakliga målgruppen identifierad som kvinnor och/eller män? Tas det hänsyn till andra sociodemografiska faktorer för
målgruppen?
– Om inte, specificera målgrupper åtminstone efter kvinnor och män – och med vidare uppdelning när det är möjligt och menings
fullt.
• Är vissa territorier utvalda med hänsyn till befolkningens eventuella utsatthet för exkludering och/eller marginalisering ur ett
jämställdhetsperspektiv?
– Om inte, se till att inkludera detta utifrån relevant analys och/eller sakkunskap från jämställdhetsinstitutioner, icke-statliga or
ganisationer eller jämställdhetsexperter.
• Är samhällsledda lokala utvecklingsverktyg utformade på ett könsmedvetet sätt?
– Om inte, överväg att revidera utkastet så att jämställdheten integreras i de lokala utvecklingsverktygen, t.ex. genom att bygga
upp verktygen grundat på kvinnors och mäns behov, eller säkerställa jämställdhet i deltagande och genomförande.
• Kommer den planerade användningen av finansieringsinstrument att möjliggöra en tydlig uppföljning av indikatorer som har med
jämställdhet att göra?
– Om inte, överväg att ta fram ett övervakningsverktyg för att förbättra uppföljningen av jämställdheten.
• Tas målgruppernas behov, även könsuppdelat, upp i de föreslagna finansieringsinstrumenten?
– Om inte, överväg att revidera dessa finansieringsinstrument så de följer kraven utifrån den övergripande jämställdhetsprincipen.
• Kan man tydligt knyta den vägledande uppdelningen av de planerade programresurserna till målgrupperna kvinnor och män?
– Om inte, dela upp målgrupperna på kvinnor och män (och gör även annan uppdelning när det är relevant). Koppla detta till
uppdelningen av programresurser.

e) Den planerade användningen av tekniskt stöd enligt artiklar • Är jämställdhet omnämnt i den planerade användningen av tekniskt stöd? Detta har stor betydelse eftersom tekniskt stöd kan
na 30–32 och relevanta insatstyper.
bidra till att en mycket praktisk kunskapsbank om jämställdhet byggs upp i fonderna.
– Om inte, överväg att utnyttja tekniska stödresurser för att bygga upp en kunskapsbank om jämställdhet som övergripande
princip. Detta kan t.ex. göras genom att tekniska stödresurser börjar användas till särskilda studier, expertis om jämställdhet,
pilotarbeten om bedömningar och verktyg för jämställdhet, eller genom att medel används för att inrätta stödstrukturer för
jämställdhet.
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Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna
I förordningen om gemensamma bestämmelser förklaras
att innehållet i varje operativt program måste innehålla
följande delar (lägg märke till att steg 5, 6 och 7 har utelämnats
eftersom de hänvisar till bilagor och/eller andra artiklar
i förordningen):
f)

Checklista med frågor om jämställdhet

En finansieringsplan som innehåller
• Är resultaten av konsekvensanalyserna ur jämställdhetsperspektiv återspeglade i finansplanen?
– en tabell med den totala tilldelningen för varje fond och
– Om inte, överväg att revidera finansplanen så att dessa resultat kommer med.
för varje regionkategori för hela programperioden och per
år, inklusive eventuella belopp som förs över i enlighet med • Har följande punkter beaktats i finansplanen:
– De identifierade målgrupperna kvinnor och män i all deras mångfald?
artikel 21,
– Dess inverkan på kvinnors och mäns liv?
– en tabell med den totala tilldelningen för varje prioritering
– Hur kvinnor och män använder tid, sett till deras oavlönade arbete och volontärarbete?
per fond och per regionkategori samt det nationella bidra
– Det privata ekonomiska området sett till kostnader?
get med uppgift om det består av offentliga och privata
– Andra offentliga budgetmedel, t.ex. transport?
medel,
– för program som får stöd från EHFF, en tabell som för Om inte, överväg att revidera finansplanen så att dessa delar kommer med.
varje typ av stödområde anger det totala anslaget från
fonden och det nationella bidraget,
– för program som får stöd från Amif, Fonden för inre säker
het och instrumentet för gränsförvaltning och visering, en
tabell som för varje särskilt mål anger den totala tilldel
ningen per typ av åtgärd, det nationella bidraget och om
det består av offentliga och privata medel.

g) De åtgärder som vidtas för att involvera de relevanta parter • Enligt artikel 6 ska åtminstone följande parter ingå: ”relevanta organ som företräder civilsamhället, miljöorganisationer samt organ
som avses i artikel 6 i utformningen av programmet och
som främjar social inkludering, grundläggande rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet och
partnernas roll i genomförandet, övervakningen och utvär
icke-diskriminering.” Är partner och organ som främjar jämställdhet tydligt inkluderade och beskrivna?
deringen av programmet.
– Om inte, utför en kartläggning av relevanta partner som arbetar med jämställdhet och överväg att inkludera dem och låta dem
delta fullt ut.
– Överväg att utnyttja resurser som kan ge dessa partner kapacitetsuppbyggnad om fonderna och tillhörande processer. Detta
är viktigt eftersom de kan tillföra goda sakkunskaper om jämställdhet men kan sakna tillräckliga kunskaper om EU-fonderna.
h) För varje nödvändigt villkor som fastställs i enlighet med • Har en bedömning genomförts av hur nödvändiga villkor för jämställdhet har uppfyllts?
artikel 11, bilaga III och bilaga IV, en bedömning av huruvida
– Om inte, genomför en sådan bedömning och integrera den.
det nödvändiga villkoret är uppfyllt den dag då programmet
lämnas in.
i)

Det tillvägagångssätt som planeras för att informera om och • Omfattar arbetssättet för kommunikation och synlighet en strategi om hur man lyfter fram jämställdhet och säkerställer en köns
göra programmet synligt, genom att fastställa programmets
medveten kommunikation? Förmedlas det tydligt att jämställdhet är en övergripande princip? Förmedlas det tydligt att projekt
mål, målgrupper, kommunikationskanaler, användning av
sökandet, liksom programövervakningskraven, måste uppvisa bevis på jämställdhetsrelaterade målsättningar och resultat?
sociala medier, planerad budget och relevanta indikatorer
– Om inte, revidera arbetssättet så att kopplingarna klargörs mellan jämställdhet som övergripande princip och kommunikations
för övervakning och utvärdering.
strategin.
Mer information om jämställdhet och kommunikation finns i respektive EIGE-verktygslåda eller sammanfattningen om jämställd
kommunikation från det svenska Nationella sekretariatet för genusforskning.

j)

Förvaltande myndighet, revisionsmyndighet och organ som • Är personalen på förvaltningsmyndigheten, och eventuella andra organ som är inblandade i förvaltningen av EU-fonderna, insat
tar emot betalningar från kommissionen.
ta i den övergripande principen om jämställdhet? Vilken information och vägledning ges internt och till partner?
– Om inte, överväg kapacitetsuppbyggnadsaktiviteter och stödstrukturer för jämställdhet genom att utnyttja tekniska stödresur
ser.

42 Europeiska jämställdhetsinstitutet

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Exempel på integrering av jämställdhet som en övergripande princip i politiska mål och
särskilda mål
Hypotetisk fallstudie: inriktning på identifierade jämställdhetsklyftor i ett operativt program
I ett fiktivt land i södra Europa gjordes en kontextanalys där man identifierade möjligheten
att öka kvinnors närvaro i små och medelstora företag (SMF). När statens förvaltningsmyndigheter utvecklade sitt partnerskapsavtal, valde de politiskt mål 1: ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling” som en av sina prioriteringar. De valde det
särskilda målet ”förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft”,
med output ”stöd till små och medelstora företag för att skapa arbetstillfällen och tillväxt för
både kvinnor och män”. Inom denna output tog förvaltningsmyndigheterna fram ytterligare
information, med hänvisningar till kontextanalysen och målet att stärka kvinnors roll i små
och medelstora företag, både som entreprenörer och som anställda. När det operativa programmet genomfördes inriktades därför särskild uppmärksamhet på att öka andelen kvinnor
i små och medelstora företag, i synnerhet i nystartade företag. Följaktligen avsattes särskilda
budgetmedel för det ändamålet.
Eftersom kvinnorna i landet var underrepresenterade i nystartade företag och som ägare till
små och medelstora företag, visade sig programmen med inriktning på små och medelstora
företag och sociala företag vara bristfälliga – de tog inte tillräckligt upp frågor som var relevanta för att på allvar öka kvinnors deltagande i små och medelstora företag. Det behövdes
tjänster specifikt inriktade på kvinnor, som tillgång till kredit, utbildning och coachning i företagsledning, tillsammans med vårdtjänster och innovativa it-tjänster som främjar balans mellan
arbete och privatliv för både kvinnor och män – t.ex. it-stödda insatser för att tillhandahålla
äldreomsorg och andra former av social omsorg. Utveckling av små och medelstora företag
skulle kunna finnas med i ESF:s och Erufs åtgärder för att ta itu med den komplicerade uppgiften att kombinera avlönat arbete med oavlönat omsorgsansvar, och samtidigt öka kvinnors
deltagande i utbildningsprogram och tillgång till avlönat arbete. Exempelvis erbjöds utbildning
i de sektorer och yrken där det fastställts att det framför allt är kvinnor som är aktiva, och där
gjordes också insatser för att samtidigt ta upp underrepresentationen av män i omsorgsarbeten – både avlönade och oavlönade. Parallellt utvecklades särskilda stödaktiviteter för att
hjälpa kvinnliga entreprenörer att göra upp affärsplaner, få tillgång till kredit och starta egna
företag. Dessa initiativ drogs igång både i sektorer som traditionellt domineras av kvinnor och
i sektorer som vanligen domineras av män.
Regelbunden könsuppdelad övervakning genomfördes för att bedöma det stöd som gavs,
stödmottagarnas behov, hur väl de nystartade företagen utvecklades, tillgången till kredit,
storleken på företagen och indikatorer på framgång och överlevnad efter kön. Sådan övervakning bidrog till att korrigera könsdiskriminering medan programmet genomfördes. Exempelvis
visade det sig att den genomsnittliga (garanterade) kredit som tilldelades män var högre än
den som fanns för kvinnor, samtidigt som andelen fallissemang efter ett år var högre bland
företag ägda av män än bland nystartade företag ägda av kvinnor. Genom en bättre och mer
könsmedveten urvalsprocess kunde man främja programmets mål att öka andelen kvinnoägda
företag. Större tillgång till omsorgstjänster gjorde dessutom att sysselsättningsnivån bland
kvinnor gick upp efter särskilda utbildningar. Det berodde på att kvinnor fick mer tid över och
därmed blev mer attraktiva anställda när de kunde börja arbeta heltid.
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Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Tyskland: I Niedersachsen tar man hänsyn till kvinnors och mäns verkliga liv

© StunningArt/Shutterstock.com

I den tyska delstaten Niedersachsen har en
gemensam övervakningsplattform tagits fram
för att följa upp framstegen med de övergripande principerna, däribland jämställdhet,
i samtliga EU-fonder. Det allmänna målet för
detta initiativ är att samordna och styra aktiviteterna i EU-fondernas program så att de
minskar de befintliga bristerna i jämställdhet
mellan könen. Man främjar regelbundet, intensivt utbyte mellan fonder som Ejflu och det
operativa flerfondsprogrammet för Eruf/ESF,
och den centrala samordnande myndigheten.
Åtgärder för jämställdhet och arbete för att anbudsförfrågningar och ansökningar ska gynna
detta stöds aktivt.

Som en del av initiativet infördes ett pilotprojekt i Niedersachsen av förvaltningsmyndigheterna
för Erufs/ESF:s operativa program och Ejflu, plus medlemmar i de respektive styrgrupperna.
I pilotprojektet samordnades utbyten gällande framstegen med de övergripande principerna,
i synnerhet när det gällde jämställdhet. Det omfattade åtgärder för att göra kommunikationen könsmedveten och samtidigt se till att uppgifter som tog hänsyn till kvinnors och mäns
verkliga liv samlades in och rapporterades till övervakningskommittén. I de centrala samordningsaktiviteterna mellan Ejflu och Erufs/ESF:s operativa flerfondsprogram ingick fortgående
diskussioner om bedömningsresultat gällande lika möjligheter för kvinnor och män. Ett viktigt
utfall av dessa samordningsaktiviteter var att man uppmärksammade vilka effekter uppdelad
finansiering kan ha på jämställdheten, t.ex. att man inte ska godkänna finansiering som skulle
kunna bidra till eller upprätthålla strukturella nackdelar för kvinnor. Samordningsaktiviteterna
har också bidragit till fondernas programplanering för perioden efter 2020.
Inom Erufs/ESF:s operativa flerfondsprogram är jämställdhetsintegreringen fast förankrad i alla
programmets faser – från programplanering till styrning, genomförande och övervakning. Det
ges ut riktlinjer för att främja jämställdhetsintegrering, tillsammans med principerna om lika
möjligheter. Detta har lett till ytterligare framsteg för jämställdheten i projektgenomförandet.
Finansieringen fördelas också med specifik inriktning på kvinnor och män, så att omkring
50 procent av all finansiering tillfaller kvinnor. Hela tiden används könsmedvetna indikatorer
medan uppgifter samlas in och övervakas. Till följd av detta finns det ett stort antal åtgärder
för att främja jämställdhet runtom i det operativa programmets enskilda insatsområden, med
särskild koncentration på de mest relevanta insatsområdena (främst områdena 6 och 8). Detta
gör också att de övergripande principerna blir förankrade i programutvärderingarna.
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Verktyg 4: Hur EU-fonderna kan samordnas och
komplettera varandra för att uppnå balans mellan arbete
och privatliv
Introduktion till verktyget
Med detta verktyg kan medlemsstaterna ta i be
aktande hur olika fonder kan användas på ett
kompletterande sätt för att förbättra balansen
mellan arbete och privatliv. Syftet är att främja
åtgärder för detta inom Europeiska socialfonden+
(ESF+) och Europeiska regionala utvecklingsfonden
(Eruf)/Sammanhållningsfonden (som flerfondsini
tiativ som kombinerar båda fondernas potential).
Att främja åtgärder för balans mellan arbete och
privatliv inom dessa två fonder är något som går
hand i hand med det nya direktivet om balans
mellan arbete och privatliv (61) och kommissionens
meddelande om ett initiativ för bättre balans
mellan arbete och privatliv för föräldrar och an
hörigvårdare (62), där kommissionen uttryckligen
uppmuntrar finansiering från EU-fonderna och
Europeiska fonden för strategiska investeringar
(Efsi) för att främja denna balans (63). Verktyget
kan användas på medlemsstatsnivå, av nationella
och subnationella förvaltningsmyndigheter som
deltar i EU-fondernas programplanering och in
vesteringar. Det är särskilt relevant när man tar
fram partnerskapsavtal och operativa program,
genom att man definierar den kombinerade an
vändningen av medel på partnerskapsavtalsnivå
och specificerar den kombinationen på de operativa
programmens nivå.
Verktyget bygger på artikel 8 b ii i förordningen
om gemensamma bestämmelser, om ”samord
ning, avgränsning och komplementaritet mellan
fonderna”, så att det går att kombinera använd
ningen av Eruf (och Sammanhållningsfonden) och
ESF+. I artikel 20 i förordningen om gemensamma
bestämmelser påpekas det att dessa tre fonder

”får gemensamt stödja program inom målet In
vestering för sysselsättning och tillväxt”. Verktyget
grundar sig också på skäl 5 i förordningen om
gemensamma bestämmelser, där det föreskrivs
att ”[m]edlemsstaterna och kommissionen bör
sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja
jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera
ett genusperspektiv” i EU-fonderna. I jämställdhets
pakten 2011–2020 beskrivs hur jämställdhetsbris
ter kan bemötas genom EU-fonderna, däribland
genom att främja bättre balans mellan arbete
och privatliv för kvinnor och män. Att använda
EU-fonderna för att förbättra jämställdheten är
något som förespråkas av Europaparlamentet,
i den europeiska pelaren för sociala rättigheter,
i Europaparlamentets resolution om EU:s strategi
för jämställdhet efter 2015 och i ramen för stra
tegiskt engagemang för jämställdhet 2016–2019.
I de två sistnämnda uppmanas kommissionen
särskilt att stödja medlemsstaternas användning
av EU-fonderna för könsmedvetna investeringar.
Verktyget är också inriktat på det nya direktivet
om balans mellan arbete och privatliv och kom
missionens meddelande om ett initiativ för bättre
balans mellan arbete och privatliv för föräldrar
och anhörigvårdare, med dess uppmaning till
lagstiftande och icke-lagstiftande åtgärder för
att bekämpa kvinnors underrepresentation på
arbetsmarknaden och deras överrepresentation
i oavlönat omsorgsarbete. För detta ändamål
ska kommissionen ”säkerställa, tillsammans med
medlemsstaterna, att Europeiska socialfonden
och de andra struktur- och investeringsfonderna
i tillräcklig utsträckning stöder åtgärder för balans
mellan arbete och privatliv” (64).

(61) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och
anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU. Finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=u
riserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.SWE
(62) Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
samt Regionkommittén: Ett initiativ för bättre balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, COM(2017) 252 final,
Europeiska kommissionen, Bryssel, 2017. Finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
(63) Milotay, N., Briefing – EU legislation in progress: A new directive on work-life balance, Europaparlamentets utredningstjänst, Bryssel, 2019.
Finns på http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
(64) Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
samt Regionkommittén: Ett initiativ för bättre balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, COM(2017) 252 final,
Europeiska kommissionen, Bryssel, 2017. Finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
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Steg för att göra fonderna mer samordnade
och kompletterande
Detta verktyg innehåller fyra huvudsakliga steg:
• Steg 1: Anpassning till målen i Strategiskt en
gagemang för jämställdhet 2016–2019 (och
anpassning av det nya direktivet om ba
lans mellan arbete och privatliv till nationell
jämställdhetspolitik och/eller jämställdhets
planer).
• Steg 2: Identifiera möjliga insatser i ESF+ och
Eruf som kan förbättra balansen mellan arbete
och privatliv.
• Steg 3: Utveckla insatser för att förbättra ba
lansen mellan arbete och privatliv.
• Steg 4: Följa upp med indikatorer inom över
vaknings- och utvärderingssystemen. Dessa
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indikatorer bör vara kvalitativa, kvantitativa och
finansiella (då den sistnämnda är nyckeln till
att spåra finansiering för balans mellan arbete
och privatliv).
De här stegen utgör en utgångspunkt för att for
mulera partnerskapsavtal och operativa program
som speglar
• EU:s övergripande politiska mål för kvinnors
och mäns lika rättigheter och möjligheter till
sysselsättning på arbetsmarknaden,
• sammanhängande aktiviteter som omfattar
flera fonder,
• stabila övervaknings- och utvärderingsramar
för att rapportera om framsteg för balansen
mellan arbete och privatliv ur ett jämställd
hetsperspektiv.

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Figur 3. Steg för att göra fonderna mer samordnade och kompletterande

Steg 1: Anpassning till EU-nivåns strategiska engagemang
för jämställdhet

Steg 1 b: Vidare anpassning till nationella jämställdhetsmål
och/eller jämställdhetsplaner

Steg 2: Identifiering av möjliga insatser i ESF+ och Eruf för balans
mellan arbete och privatliv (exempel beskrivs i tabell 2)

Steg 3: Utveckling av insatser för att förbättra balansen mellan
arbete och privatliv (exempel beskrivs i tabell 2)

Steg 4: Uppföljning med hjälp av indikatorer inom
övervaknings- och utvärderingssystemen
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Steg 1: Anpassning till de strategiska målen
för jämställdhet
Det första steget är att säkerställa anpassning till
EU:s jämställdhetsmål. Dit hör målen i det strate
giska engagemanget för jämställdhet 2016–2019,
som i sin tur är anpassade till den europeiska
pelaren för sociala rättigheter:
• Att tillhandahålla bättre balans mellan arbete
och privatliv för föräldrar och personer med
vårdansvar.
• Att säkerställa en bred politisk ram för att stödja
föräldrars deltagande på arbetsmarknaden
samt en mer jämlik användning av ledighet och
flexibla arbetsformer, bland annat genom att
överväga en eventuell riktmärkning.
• Att använda EU:s finansiella verktyg på ett
målinriktat sätt för att stödja medlemsstaterna
och öka kunskapen.
• Att övervaka och stödja medlemsstaterna i att
uppnå Barcelonamålen för barnomsorg, att göra
dessa mål mer ambitiösa och att överväga ett
mer övergripande arbetssätt, t.ex. genom att
täcka vård av andra närstående, tillgänglighet
och kvalitetsinsatser för att öka kvinnors del
tagande på arbetsmarknaden.
• Att övervaka nationella reformåtgärder under

den europeiska planeringsterminen i enlighet
med sysselsättningsriktlinjerna.
När man väl har säkerställt anpassning till dessa
mål ska man säkerställa anpassning till nationella
jämställdhetsmål. Dessa återfinns vanligen i ett
lands nationella jämställdhetspolitik.
Steg 2 och 3: Identifiera och utveckla möjliga
insatser för balans mellan arbete och
privatliv
I tabell 2 delas föreslagna insatser upp efter mål
i de föreslagna förordningarna för fonderna. Där
läggs också en uppsättning föreslagna åtgärder
till som inte uttryckligen nämns i rättsakterna.
Dessa skulle underlätta balansen mellan arbete
och privatliv genom att förbättra vårdens kvalitet
och tillgänglighet, stödja ett aktivt åldrande, stärka
integrerad kommunikation i hälso- och sjukvården,
påskynda integreringen av delade tjänster samt
förbättra integreringen av anställbarhet, stödet
till migranter och utökningen av personalstyr
kan i omsorgen genom att förbättra kvaliteten
på vårdrelaterade anställningar. Dessa åtgärder
erbjuds som en form av vägledning med exempel
för Eruf och ESF+; de hjälper dig att fundera på
möjliga insatser och delar i projektutformningen.

Mer om politiskt mål 4
Politiskt mål 4 i förordningen om gemensamma bestämmelser (”ett mer socialt Europa genom
den europeiska pelaren för sociala rättigheter”) innehåller exempelvis en omfattande lista över
möjliga åtgärder. Om man tar hänsyn till jämställdhetsaspekterna av dessa potentiella områden
blir det möjligt att detaljerat och kreativt använda EU-fonderna för att bemöta komplicerade,
sammanhängande utmaningar mot jämställdheten och ta fram mer heltäckande lösningar.
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Tabell 2. Icke-lagstiftande åtgärder som kan underlätta balansen mellan arbete och privatliv
Steg 2

Steg 3

Identifiera möjliga insatser från förordningen om perioden Utveckla könsmedvetna åtgärder för att främja balans
efter 2020
mellan arbete och privatliv i Eruf (Lägg märke till att
insatserna nedan bara är exempel)

Steg 3
Utveckla könsmedvetna åtgärder för att främja balans
mellan arbete och privatliv i ESF+ (Lägg märke till att
insatserna nedan bara är exempel)

Politiskt mål 1: Ett smartare Europa genom innovativ och Bygga upp barnomsorg och anhörigvård mellan generationerna Utveckla utbildningsinitiativ i de små och medelstora företagen för
smart ekonomisk omvandling (huvudsakligt politiskt mål för som en del i företag, industriparker och företagskuvöser.
att främja förändringar av de traditionella könsrollerna för kvinnor
Eruf; ytterligare politiskt mål för ESF+)
(som vårdgivare) och män (som försörjare).
Utveckla små och medelstora företag för barnomsorg och sociala
• Näringslivsinfrastruktur för små och medelstora företag (inklu omsorgstjänster.
sive industriparker och industriområden)
Underlätta innovation mellan kluster för små och medelstora före
• Affärsutveckling och internationalisering för små och medelsto tag gällande gemensamma vårdtjänster och vårdinrättningar.
ra företag
Stödja innovationskluster och företagsnätverk som i första hand
• Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell gynnar små och medelstora företag baserat på särskilda bedöm
omvandling och entreprenörskap
ningar av behoven hos företag som ägs av kvinnor och män, och
behoven hos kvinnliga och manliga anställda.
• Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och
grupper av sådana företag (inklusive ledning, marknadsföring
och design)
• Företagskuvöser, stöd till avknoppningsföretag och nystartade
företag
• Stöd till innovationskluster och företagsnätverk som i första hand
gynnar små och medelstora företag
• Innovationsprocesser i små och medelstora företag (processer,
organisation, marknadsföring, gemensamt skapande, användaroch efterfrågestyrd innovation)
• Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och
samarbete mellan företag som är inriktade på cirkulär ekonomi
Politiskt mål 2: Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom
ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering (huvudsakligt politiskt mål för Eruf,
ytterligare politiskt mål för ESF+)

Flytta på återvinningscentraler enligt kvinnors och mäns behov
(eftersom kvinnor i genomsnitt tillbringar mer tid med att hantera
hushållsavfall, påverkas kvinnors tidsanvändning av tillgången till
avfallshanteringsanläggningar. Att ta hänsyn till detta när man
utvecklar initiativ för hantering av hushållsavfall kan frigöra tid för
kvinnor, så att de kan engagera sig i andra aktiviteter och förbätt
• Avfallshantering för hushåll, däribland förebyggande, minimering, ra sin balans mellan arbete och privatliv).
sortering och återvinning
Planera infrastruktur för rena stadstransporter grundat på en
• Infrastruktur för rena stadstransporter
bedömning av kvinnors och mäns rörlighetsbehov.
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Steg 2

Steg 3

Identifiera möjliga insatser från förordningen om perioden Utveckla könsmedvetna åtgärder för att främja balans
efter 2020
mellan arbete och privatliv i Eruf (Lägg märke till att
insatserna nedan bara är exempel)

Steg 3
Utveckla könsmedvetna åtgärder för att främja balans
mellan arbete och privatliv i ESF+ (Lägg märke till att
insatserna nedan bara är exempel)

Politiskt mål 3: Ett mer sammanlänkat Europa genom förbätt- Se till att sättet att planera och tillhandahålla transporter visar att
rad mobilitet och regional IKT-konnektivitet (politiskt mål som könsinriktad tidsanvändningsanalys tillämpas, och även lyhördhet
tillämpas på Eruf)
för många olika vårdrelaterade rese- och transportaktiviteter.
• Infrastruktur för cykeltrafik
• Digitalisering av stadstransporter
• Multimodala transporter (transeuropeiska transportnät – TEN-T)
• Multimodala transporter (på landsbygd/utanför städerna)
• Digitalisering av transporter via andra transportsätt
Politiskt mål 4: Ett mer socialt Europa genom den europeiska Satsa på utformning av barnomsorg och annan anhörigvård, där Inkludera barnomsorg i stödberättigad infrastrukturexpansion på
pelaren för sociala rättigheter (huvudsakligt politiskt mål för ibland på centrum för vuxenutbildning och yrkesutbildning, tillsam alla nivåer av den obligatoriska allmänna utbildningen, för att öka
ESF+, ytterligare politiskt mål för Eruf)
mans med utökning av personalstyrkan i omsorgen.
tillgången till tillgänglig barnomsorg av god kvalitet och till rimliga
kostnader (när utökad barnomsorg integreras i utbildningsinrätt
• Infrastruktur för förskoleverksamhet
Säkerställa bostäder för generationsboende, social omsorg och ningar maximeras infrastrukturinvesteringarna, samtidigt som det
sociala tjänster – däribland inrättningar med låga koldioxidutsläpp minskar reserelaterade utsläpp och tidspress).
• Infrastruktur för grundskole- och gymnasieutbildning
– för att förbättra den sociala inkluderingen, samhällets samman
hållning och hållbarheten.
Utföra innovationer när det gäller att tillhandahålla bostäder för
• Infrastruktur för yrkes- och vuxenutbildning
olika stora familjer och hushåll som är sammansatta på olika sätt,
Koppla
innovationer
inom
hälsooch
sjukvårdstekniken
till
expan
• Bostadsinfrastruktur för migranter, flyktingar och personer som
däribland förbättrade resurser för äldre och personer med funk
sionen av små och medelstora företag, tidsanvändningsanalys, tionsnedsättning.
står under eller ansöker om internationellt skydd
utökade omsorgsinrättningar och åtgärder för digital delaktighet
• Bostadsinfrastruktur (annan än den för migranter, flyktingar och (kombinerat för Eruf och ESF+).
Inkludera vård- och omsorgstjänster i stödet till sociala företag.
personer som står under eller ansöker om internationellt skydd)
Stödja utökningen av omsorgsinfrastrukturen och personalstyrkan Stödja utvecklingen av praxis för balans mellan arbete och privatliv
• Infrastruktur för hälso- och sjukvård
i omsorgen genom program för ungdomssysselsättning och an bland arbetsgivare i alla storlekar, i enlighet med ”hälsosam och väl
ställbarhet för äldre arbetstagare, tillsammans med ett fokus på anpassad arbetsmiljö”, däribland initiativ för innovativa flexibla
• Hälsoutrustning
rörlig arbetskraft (kombinerat för Eruf och ESF+).
arbetsrutiner och tidsanvändning som minskar stressen.
• Rörliga tillgångar på hälsoområdet
Öka möjligheterna till stöd inom utbildning och omsorg, så att in
• Åtgärder för att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden
frastruktur för omsorgsinrättningar också omfattas (kombinerat
för Eruf och ESF+).
• Särskilt stöd till ungdomars sysselsättning och socioekonomisk
integration av ungdomar
• Stöd till verksamhet som egenföretagare och till företagsetable
ring
• Stöd till den sociala ekonomin och sociala företag
• Åtgärder för att modernisera och stärka arbetsmarknadsinstitu
tionerna och tjänster för att bedöma och förutse kompetensbe
hov och samtidigt säkerställa individanpassat stöd i rätt tid
• Stöd till matchning och övergångar på arbetsmarknaden
• Stöd till arbetskraftens rörlighet
50 Europeiska jämställdhetsinstitutet

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Steg 2

Steg 3

Steg 3

Identifiera möjliga insatser från förordningen om perioden Utveckla könsmedvetna åtgärder för att främja balans
efter 2020
mellan arbete och privatliv i Eruf (Lägg märke till att
insatserna nedan bara är exempel)

Utveckla könsmedvetna åtgärder för att främja balans
mellan arbete och privatliv i ESF+ (Lägg märke till att
insatserna nedan bara är exempel)

• Åtgärder för att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden Integrera utökningen av omsorgsinrättningar och omsorgsinfra
och minska den könsrelaterade segregeringen av arbetsmark struktur i åtgärder för att främja tillgången till arbetsmarknaden,
naden
aktiva och hälsosamma liv och bemöta social och ekonomisk ute
stängning (kombinerat för Eruf och ESF+).
• Åtgärder för att främja balansen mellan arbete och privatliv,
däribland tillgången till barnomsorg och vård av närstående
Genomföra innovationer för att förbättra integrationen av romska
samhällen och deras tillgång till omsorgs- och utbildningstjänster
• Åtgärder för en sund och väl anpassad arbetsmiljö som motver (kombinerat för Eruf och ESF+).
kar hälsorisker, inbegripet främjande av fysisk aktivitet
Bygga upp sakkunskaperna om jämställdhet och bostäder, och om
• Åtgärder för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande
jämställdhet och infrastrukturplanering, och tillämpa detta på
• Stöd till daghems- och förskoleverksamhet (exklusive infrastruktur) projekt.

Påvisa kopplingar i ”agendan för ny kompetens och arbetstillfällen”,
med fokus på att ”modernisera arbetsmarknaden och främja arbe
te genom nya former av flexibilitet och säkerhet” (65).
Påskynda innovationer i sysselsättnings- och kompetensaktiviteter
som gäller utökning av personalstyrkan i omsorgen, för att göra
medborgare i länder utanför EU och den inhemska arbetskraften
mer delaktiga på arbetsmarknaden.
Stödja innovation i att utforma, konstruera och tillhandahålla sam
hällsbaserade omsorgstjänster, däribland omsorg mellan genera
tionerna, digital hälso- och sjukvård, utökningen av personalstyrkan
i omsorgen samt infrastrukturen i städerna och för transporter.

• Stöd till grundskole- och gymnasieutbildning (exklusive infra Stödja innovativa samhällsbaserade former av kooperativa bostads
projekt som innefattar generationsboende och samhällsbaserade Stödja innovation och integrering av förbättrade barnomsorgs- och
struktur)
former av vård och omsorg.
vårdtjänster i åtgärder för att bemöta fattigdom och utanförskap.
• Stöd till högre utbildning (exklusive infrastruktur)
• Stöd till vuxenutbildning (exklusive infrastruktur)
• Åtgärder för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande
i samhället
• Åtgärder för att förbättra tillgången till utbildning och sysselsätt
ning för marginaliserade grupper, såsom romer, samt främja
deras sociala integration
• Stöd till det civila samhällets organisationer som arbetar med
marginaliserade befolkningsgrupper som romer
• Särskilda åtgärder för att öka tredjelandsmedborgares deltagan
de i arbetslivet
• Åtgärder för social integrering av tredjelandsmedborgare
• Åtgärder för att förbättra tillhandahållandet av familje- och när
samhällesbaserade vårdtjänster
• Åtgärder för att förbättra vårdsystemens tillgänglighet, effekti
vitet och motståndskraft (exklusive infrastruktur)
• Åtgärder för att förbättra tillgången till långtidsvård (exklusive
infrastruktur)
• Åtgärder för att modernisera de sociala trygghetssystemen, även
genom att främja tillgången till socialt skydd

(65) Eurostat, Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 Strategy. 2018 edition, Eurostat, Bryssel, 2018. Finns på https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/
KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c
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Steg 2

Steg 3

Identifiera möjliga insatser från förordningen om perioden Utveckla könsmedvetna åtgärder för att främja balans
efter 2020
mellan arbete och privatliv i Eruf (Lägg märke till att
insatserna nedan bara är exempel)
Politiskt mål 5: Ett Europa närmare medborgarna genom
hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och
kustområden och lokala initiativ (politiskt mål som tillämpas på
både ESF+ och Eruf)

Steg 3
Utveckla könsmedvetna åtgärder för att främja balans
mellan arbete och privatliv i ESF+ (Lägg märke till att
insatserna nedan bara är exempel)

Påskynda innovationer inom omsorgsinrättningarna hos ursprungs Stödja innovationer i tillgången till omsorg för arbetstagare som
befolkningar, och säkerställa tillgång till omsorgs- och utbildnings sysslar med offentliga turismtjänster.
tjänster på deras språk med vederbörlig hänsyn till deras kulturarv
och levnadsplatser (kombinerat för Eruf och ESF+).

• Skydd, utveckling och främjande av offentliga turismtillgångar Påskynda innovationer när det gäller förnyelse av och säkerhet
och därmed sammanhängande turisttjänster
i offentliga utrymmen och byggnader, med hänsyn till kunskap om
jämställd planering.
• Skydd, utveckling och främjande av kulturarv och kulturella
tjänster
• Skydd, utveckling och främjande av naturarv och ekoturism
• Fysisk förnyelse av och säkerhet på offentliga platser
Övriga koder relaterade till de politiska målen 1–5 (tillämpas Förbättra åtgärder i programmen för att utöka infrastrukturen för Förbättra åtgärder i programmen för att utöka infrastrukturen för
på både Eruf och ESF+)
barnomsorg och social omsorg och den tillhörande personalstyrkan. barnomsorg och social omsorg och den tillhörande personalstyrkan.
• Förbättra kapaciteten hos programmyndigheterna och organ Förbättra kvaliteten på, tillgången till och tillämpningen av relevan
med koppling till genomförandet av fonderna
ta uppgifter för fungerande köns- och jämställdhetsanalys som kan
prägla programprioriteringarna och de finansierade åtgärderna
• Förbättrat samarbete med partner både inom och utanför med för att förbättra balansen mellan arbete och privatliv.
lemsstaten
Öka medvetenheten och förståelsen hos programmyndigheter och
• Korsfinansiering inom Eruf (stöd till åtgärder av typen ESF+ som andra som är inblandade i programmens genomförande, sett till
krävs för att genomföra Eruf-delen av insatsen och som är direkt de sammankopplade könsuppdelade aspekterna av tidsanvändning,
kopplade till den)
vård- och omsorgsinrättningar och transport- och infrastrukturan
vändning.
Tekniskt stöd (tillämpas på både Eruf och ESF+)
• Information och kommunikation
• Förberedelser, genomförande, övervakning och kontroller
• Utvärdering och studier, insamling av uppgifter
• Förstärkning av kapaciteten hos medlemsstaternas myndigheter,
stödmottagare och berörda parter
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Förbättra kvaliteten på, tillgången till och tillämpningen av relevan
ta uppgifter för fungerande köns- och jämställdhetsanalys som kan
prägla programprioriteringarna och de finansierade åtgärderna
för att förbättra balansen mellan arbete och privatliv.
Öka medvetenheten och förståelsen hos programmyndigheter och
andra som är inblandade i programmens genomförande, sett till
de sammankopplade könsuppdelade aspekterna av tidsanvändning,
vård- och omsorgsinrättningar och transport- och infrastrukturan
vändning.

Utöka den övervaknings- och utvärderingsrelaterade rapportering Utöka den övervaknings- och utvärderingsrelaterade rapportering
en så att den innefattar särskilda åtgärder för att främja balansen en så att den innefattar särskilda åtgärder för att främja balansen
mellan arbete och privatliv och därmed främja jämställdhet.
mellan arbete och privatliv och därmed främja jämställdhet.
Förbättra förhandsanalyser, programmens och projektens innehåll, Förbättra förhandsanalyser, programmens och projektens innehåll,
övervakning och utvärdering.
övervakning och utvärdering.

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Steg 4: Uppföljning med hjälp av indikatorer
inom övervaknings- och
utvärderingssystemen
När representanter för förvaltningsmyndigheterna
i medlemsstaterna väljer och formulerar föreslagna
aktiviteter för att främja balans mellan arbete och
privatliv med hjälp av ESF+ och Eruf, rekommen
deras de att arbeta genom steg 3. Medan de gör

det bör de beakta såväl de önskade resultaten
som tillhörande indikatorer för framsteg och för
ändringar, för att kunna följa upp hur resultaten
uppnås. Exemplet nedan visar hur intressenter
med hjälp av en process med faser eller steg kan
beakta huvudmålet, åtgärder för att göra framsteg
mot det målet samt indikatorer (66) som ska prägla
åtgärderna, övervakningen och utvärderingen.

Jämställdhetsmål: Att tillhandahålla bättre balans mellan arbete och privatliv för
föräldrar och personer med vårdansvar
(Lägg märke till att dessa indikatorer (67) bara är exempel)
1. Outputindikatorer
• Ökad tillgång till offentligt finansierad, flexibel och högkvalitativ barnomsorg.
• Ökad tillgång till flexibel, högkvalitativ och ekonomiskt överkomlig äldreomsorg, inbegripet
digital teknik, delad omsorg och omsorgstjänster mellan generationerna.
• Ökad tillgång till offentligt finansierade, flexibla och högkvalitativa tjänster för personer
med funktionsnedsättning, inbegripet barn.
• Ökade anslag till att utveckla personalstyrkan inom social omsorg, äldreomsorg och barnomsorg.
• Ökad tillgång till vårdinrättningar och vårdtjänster för att stödja deltagande på arbetsmarknaden.
• Införande av lösningar för att främja flexibelt arbete och alternativa arbetsformer hos fler
arbetsgivare och företag.
• Ökade möjligheter för arbetstagare att styra sina egna arbetstider.
• Ökad andel män inom vård och omsorg och förbättrade villkor för kvinnliga och manliga
arbetstagare inom vårdsektorn.
2. Resultatindikatorer
• Ökad andel tid för män i vård- och omsorgsrelaterad verksamhet.
• Ökad sysselsättning för kvinnor och män inom formellt vård- och omsorgsarbete.
• Förbättrade villkor för kvinnor och män som arbetar inom vårdsektorn.
• Ökad tillgång till och ökat antal timmar i avlönat arbete för kvinnor, inbegripet invandrarkvinnor.
• Ökad användning av alternativa arbetsformer.
3. Genomslagsindikatorer
• En rättvisare fördelning av vården.
• En rättvisare fördelning av tidsanvändningen mellan kvinnor och män.
• Bättre ekonomiskt, fysiskt och psykiskt välmående samt hälsa hos kvinnor och män, inbegripet invandrarkvinnor och invandrarmän.
• Ökade skatteintäkter genom en utökad arbetskraft och en utökad (ej könssegregerad)
vårdsektor.
• Ökade ekonomiska resultat genom ökad sysselsättning.
(66) Hämtat från Fitzgerald, R. & Michie, R., Experiences, good practice and lessons for evaluating gender equality outcomes in Structural Fund
programmes, föredrag presenterat på Evaluation for Equality Conference, Edinburgh, 17–19 september 2000.
(67) Indikatorerna ska vara uttryckta i siffror och/eller procenttal. Att fokusera på andelar/procenttal är att föredra eftersom rena siffror
inte fungerar så bra som indikatorer.
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Tjeckien strävar mot bättre balans mellan arbete och privatliv och en förbättrad ställning
för kvinnor på arbetsmarknaden, genom olika
åtgärder där finansiering från ESF och Eruf
används tillsammans med nationella medel.
Kvinnor i landet drabbas för närvarande av
flera nackdelar på arbetsmarknaden:
• Kvinnors tillgång till sysselsättning är mer
begränsad än mäns.
• Kvinnornas framsteg i karriären är inte
i linje med männens.
• Kvinnor har större svårigheter när det
gäller att förena avlönat arbete med omsorgsansvar jämfört med män.
• Det finns ett markant lönegap som är till nackdel för kvinnor.
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Tjeckien: här skapas bättre balans mellan arbete och privatliv för kvinnor och män

Det råder en brist på offentliga barnomsorgstjänster, och avsaknad av alternativ till rimliga
priser, vilket avskräcker kvinnor från att delta på arbetsmarknaden. Uppgifter från OECD visar
att av alla EU-medlemsstater har Tjeckien den lägsta sysselsättningsnivån för mammor med
barn under tolv år, och låg sysselsättningsnivå bland kvinnor med barn under tre år (68). En
rad åtgärder syftar till att ta itu med dessa utmaningar genom att kombinera offentliga medel
och resurser från ESI-fonderna. Inom ramen för det operativa programmet för Prag håller till
exempel ett nätverk av lokalt tillgängliga barnomsorgstjänster till rimligt pris på att utvecklas.
Detta syftar till att ge kvinnor fler möjligheter att kombinera arbete och privatliv genom att
överbrygga de luckor som just nu finns i tjänsterna. Den nya ordningen innehåller utbildningsprogram för förskollärare och för nya eller befintliga förskoleföretagare. Pappaledighet har
införts som en lagstadgad åtgärd för att män ska kunna delta i barnomsorgen (69). Den riktar
sig till pappor eller andra personer som har adopterat eller fostrar ett barn upp till sju år.
Genom att resurser från två fonder kombineras arbetar man i ESF-programmet i Tjeckien
också med åtgärder för att införa flexibla arbetsformer, som ett sätt att göra det lättare att
förena avlönat arbete med omsorgsansvar. Samtidigt är finansieringen från Eruf inriktad på
satsningar på barnomsorgsinfrastruktur, för att kunna bygga upp och driva ett nätverk av
lokalt tillgängliga barnomsorgstjänster till rimligt pris över hela landet.
Andra åtgärder för att förbättra balansen mellan arbete och privatliv är bl.a. utbildning, informationskampanjer och samråd med arbetsgivare, direkt finansiellt stöd för att introducera
flexibla arbetsformer genom lönebidrag, samt att undvika att använda könsstereotyper och
i stället gynna förståelse av könsdiskriminering genom utbildning och informationsinsatser.
Initiativ för att uppmuntra mäns engagemang i barnomsorg och vård av andra närstående har
varit lika viktiga. Det har understötts genom informationskampanjer, kampanjer för ämnet,
utbildning i omsorgsarbete för män och stöd till möjligheten att förena arbete och privatliv för
manliga arbetstagare, inbegripet rådgivning för män under föräldraledigheten.

(68) Partnerskapsavtalet för programperioden 2014–2020.
(69) Ändringen av lag 187/2006 om sjukförsäkring, som gäller från den 1 januari 2009, antogs av den tjeckiska senaten 2017.
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Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Fiktiv fallstudie 1: avlönat arbete förenat med barnomsorg

Steg 2: Identifiera könsmedvetna åtgärder och svarsinsatser

Steg 1: Att förstå dynamiken
Ines är en 36-årig kvinna med en son på tre år. Hon är ensamstående föräld
er och arbetar heltid på ett litet/medelstort företag i en professionell roll.
Hennes son går på den lokala, offentligfinansierade förskolan fem dagar
i veckan, från kl. 8 till kl. 16. Ines tjänar omkring 35 000 euro om året. Månads
avgiften för barnomsorgen är 1 230 euro i månaden.
Ines har begränsade möjligheter till informell barnomsorg, då hon bor i en
stor stad efter att ha flyttat tillbaka till hemlandet. Hon har också ett begrän
sat socialt nätverk, eftersom hennes familj bor i hennes hemstad, ungefär
180 km bort. Hon måste komplettera den offentliga barnomsorgen tre dagar
i veckan, eftersom hon då jobbar till kl. 18 för att kompensera att hon går
kl. 15.30 andra dagar. Hon betalar en informell barnvårdare 600 euro i mån
aden kontant. Av sin månadsinkomst på 2 916 euro lägger hon 1 830 på
barnomsorg. Det är 63 procent av hennes inkomst före skatt, bara något
mindre än genomsnittet i OECD*, där 67 procent av hushållens inkomster
läggs på barnomsorg. Eftersom OECD-genomsnittet är baserat på två barn,
blir kostnaderna högre för ensamstående föräldrar med ett barn. Om man
beaktar skillnaden i inkomster mellan kvinnor och män lägger ensamstående
mammor en högre andel av sin inkomst på barnomsorg. Kvinnor utgör 92 pro
cent av alla ensamstående föräldrar.

Av alla de möjliga insatser som finns i ESF+ och Eruf för att balansera arbete
och privatliv, vilka åtgärder finansierade av ESF+ och Eruf skulle kunna göra
skillnad för Ines situation?
Vilka uppgifter behövs för att utveckla program och projekt som bemöter
ekonomisk och tidsmässig press på arbetande föräldrar som Ines? Vad finns
det för uppgifter om förskolebarn? Vad finns det för uppgifter om föräldrar
och ensamstående föräldrar som arbetar? Vad finns det för offentlig finan
siering av barnomsorg? Vilka åtgärder när det gäller transport och annan
infrastruktur skulle kunna hjälpa?

Steg 3: Agera
Exempel på möjliga insatser är dessa:
• Överväga tillgång till barnomsorg som en del av företagsinfrastrukturen
för små och medelstora företag (politiskt mål 1)
• Överväga vilka transportförbindelser, däribland cykel och multimodala
transporter, som finns för personer som måste åka tvärs genom staden till
jobbet (politiskt mål 3, Eruf)
• Reflektera över vilka ytterligare åtgärder inom Eruf som kan komplettera
insatserna under politiskt mål 4 om infrastruktur för barnomsorg i tidiga
småbarnsår
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Fiktiv fallstudie 2: skiftarbete förenat med barnomsorg
Steg 2: Identifiera könsmedvetna åtgärder och svarsinsatser
Steg 1: Att förstå dynamiken
Agneta är 23 år och har tre barn under fem år. Hon jobbar heltid i en affär
i närheten, medan hennes man jobbar skift på en närbelägen fabrik. De bor
i ett litet samhälle på landsbygden, och har en månadsinkomst på 1 300 euro.
De kan inte få tillgång till offentligfinansierad barnomsorg för alla sina barn.
För närvarande kan de få vissa resurser för sitt äldsta barn, men Agnetas
arbetstider ändras ibland och familjen måste då förlita sig på vänner om både
hon och hennes man jobbar. Deras respektive föräldrar bor en timme bort
med bil och kollektivtrafiken till deras hemort är mycket begränsad.
Att skaffa fram uppgifter om hur många människor som är i så svåra om
ständigheter, med låg lön och instabila anställningsvillkor, är inte alltid enkelt.
Verktyg som EIGE:s jämställdhetsindex kan hjälpa, liksom lokala källor med
arbetsmarknadsuppgifter, statistik om bostäder och barnbidrag, tillgång till
kollektivtrafik, tidsanvändning och uppgifter om användning av infrastruktur/
offentliga utrymmen.
Uppgifter om EU-genomsnitt är inte alltid så omfattande, men det är möjligt
att identifiera vissa uppgifter som gör att man kan jämföra länder och regi
oner. På så sätt kan man sammanställa och uppskatta lokala behov när det
gäller lokala tjänster, befintliga offentliga tjänster och social trygghet. Titta
t.ex. på Tysklands landsbygd, där transporter, lokal sysselsättning, industri
sektorer och lokal service alla påverkade de operativa planerna i Mecklen
burg-Vorpommern. Här kunde man i ESF+-insatserna identifiera huvudprio
riteringar i form av stöd till skiftarbetande och andra familjer med komplice
rad press på sin tid, barnomsorg och andra omsorgsbehov.
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Av alla de möjliga insatser som finns i ESF+ och/eller Eruf för att balansera
arbete och privatliv, vilka åtgärder finansierade av ESF+ och Eruf skulle göra
skillnad för denna familj – hjälpa dem att få tillgång till barnomsorg och ord
na bättre betalda jobb som balanserar skiftarbete och lokala transportproblem?

Steg 3: Agera
•
•
•
•

Infrastruktur för förskoleverksamhet
Infrastruktur för yrkes- och vuxenutbildning
Åtgärder för att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden
Åtgärder för att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och mins
ka den könsrelaterade segregeringen av arbetsmarknaden
• Främja social integrering av människor som befinner sig i riskzonen för
fattigdom eller social utestängning, inbegripet dem som har det sämst ställt
och barn
• Under politiskt mål 4, överväg satsningar på att bygga upp inrättningar
för barnomsorg och social omsorg, och på att utöka personalstyrkan
i omsorgen

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Fiktiv fallstudie 3: att balansera omsorgen för sig själv och andra
Steg 2: Identifiera könsmedvetna åtgärder och svarsinsatser

Steg 1: Att förstå dynamiken
Tomás är 74 år och pensionerad lönehandläggare. Hans månadsinkomst på
850 euro ligger strax över Spaniens nationella minimiinkomst på 785 euro*.
Han vårdar på heltid sin fru sedan 52 år, Isabel, som är 73 år. Hennes lång
variga sjukdom har gjort att hon har ett stort vårdbehov.
I Spanien är 16 procent av männen över 65 år, och 31 procent av kvinnorna.
Den förväntade genomsnittslivslängden är 80,5 år för män och 86,3 år för
kvinnor**. Trots att Isabel har varit dålig länge, är Tomás orolig att hon kanske
överlever honom. Trots allt är han äldre, och att vara vårdare under lång tid
har viss inverkan på den förväntade livslängden.
Tomás och Isabel bor i utkanten av en stor stad, med regelbundna kollektiv
trafikförbindelser in till centrum. Deras son och dotter bor i andra änden av
staden. De har fyra barnbarn, i åldrarna 12–19 år, som går i skolan på heltid.
Deras dotter, Asunción, jobbar deltid så att hon kan hjälpa sin pappa med
hushållet och mammans läkarbesök. Sonen Miguel kommer över på helger
na och har jour för nödsituationer kvällstid.

Av alla de möjliga insatser som finns i ESF+ och/eller Eruf för att balansera
arbete och privatliv, vilka åtgärder finansierade av ESF+ och Eruf skulle göra
skillnad för Tomás och Isabel, och för deras familj, för att ge dem lugn och ro
och lätta på pressen att balansera arbete och privatliv?

Steg 3: Agera
• I Eruf är infrastruktur för rena stadstransporter prioriterat.
• Annan social infrastruktur som bidrar till social inkludering i samhället är
möjlig enligt ESF+ politiskt mål 3, liksom även resurser för att förbättra in
frastrukturen för hälso- och sjukvård, däribland digitalisering av sjukvård
och åtgärder för att förbättra tillgången till långtidsvård (exklusive infra
struktur). Ytterligare Eruf-stöd skulle kunna tilldelas för att stödja teknisk
innovation i små och medelstora företag inom hälso- och sjukvård.
• Finansierade insatser som gör det möjligt för människor att balansera behov
mellan generationerna med arbete och individuella hushållsbehov skulle
kunna vara förbättringar av kommunikationstekniken för att möjliggöra
vård och stöd på distans, onlinebeställning av mediciner och förnödenhet
er till hushållet, samt omsorgsinrättningar mellan generationerna på lokal
nivå – finansierat och förvaltat av den offentliga sektorn – för att befria fa
miljerna från pressen och ge vårdarna andrum. Detta är nyckeln för kvinnor
som ofta jobbar deltid för att möta andras vårdbehov.

* Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Pensions at a glance 2017: Country profiles – Spain, OECD, Paris, 2017. Finns på https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-coun
try-profile-Spain.pdf
** Eurostat, The life of women and men in Europe: A statistical portrait. 2018 edition, EU, Bryssel, 2018. Finns på https://www.ine.es/prodyser/myhue18/bloc-1a.html?lang=en
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Fiktiv fallstudie 4: att förena vård av barn och äldre med skiftarbete

Steg 1: Att förstå dynamiken
Tasheen och Imran, 22 och 26 år, är första generationens invand
rare som bor i utkanten av en större huvudstad i Europa. De har
två barn: ett på tre år och ett på sex månader. Tasheen jobbar inte
utanför hemmet och kör inte bil. Imran jobbar skift på en närbelä
gen restaurang. Tasheens mamma Bushra och hennes syskon har
nyligen bosatt sig i samma stadsdel, men mamman är 74 år och
lider av demens och diabetes.
Tasheen har gått gymnasiet och Imran har examen i datateknik.
De skulle båda vilja hitta jobb som motsvarar deras kompetens och
potential, men behöver hjälp med att bli bättre på språket och
sammanställa sina cv.

Steg 2: Identifiera könsmedvetna åtgärder och
svarsinsatser
Av alla de möjliga insatser som finns i ESF+ och/eller Eruf för att
balansera arbete och privatliv, vilka åtgärder finansierade av ESF+
och Eruf skulle göra skillnad för Tasheen och Imran och hjälpa dem
att få tillgång till avlönat arbete, barnomsorg, vårdtjänster åt Tas
heens mamma och en säker och trygg bostad?
Vilka uppgifter finns om kompetens, inkomstnivåer och hushållsty
per bland migranter och andra grupper som kanske lever under
marginaliserade förhållanden? Vilka samråd och engagemang är
möjliga för att bättre förstå vad dessa grupper behöver och hopp
as på?

Ytterligare resurser
Fler fakta finns här:
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Steg 3: Agera
• Politiskt mål 1 är Erufs främsta prioritering, och stöder insatser för kompetensutveck
ling, smart specialisering, industriell övergång, entreprenörskap, företagskuvöser för
små och medelstora företag samt avknoppningsföretag.
• Detta kombineras med ESF+-åtgärder för följande:
• Stöd till den sociala ekonomin, sociala företag och bostadsinfrastruktur för migranter
och flyktingar.
• Annan social infrastruktur som bidrar till social inkludering i samhället.
• Infrastruktur för hälso- och sjukvård.
• Åtgärder för att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden.
• Stöd till högre utbildning (exklusive infrastruktur).
• Stöd till vuxenutbildning (exklusive infrastruktur).
• Åtgärder för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande i samhället.
• Vägar till integration och återinträde på arbetsmarknaden för missgynnade personer.
• Åtgärder för att förbättra tillträdet för marginaliserade grupper.
• Åtgärder för att förbättra tillgången till långtidsvård (exklusive infrastruktur).
• Åtgärder för att modernisera de sociala trygghetssystemen, inklusive tillgången till
socialt skydd.
Det finns många insatser som skulle hjälpa Tasheen och Imran, och deras släkt, med
tillgång till utbildnings- och arbetsmarknadsmöjligheter, med deras behov av bostad,
integration och socialt skydd och med att göra det lättare för dem att bidra till den loka
la ekonomin. Korrekta och omfattande lokala uppgifter, uppdelade efter kön, ålder,
funktionsnedsättning, ras och etnicitet, är nödvändiga bidrag till välinriktade, lokalisera
de projekt och program som tillgodoser vars och ens komplicerade behov och hjälper
dem att utnyttja hela sin potential.

• Balans mellan arbete och privatliv i Europeiska unionen
• Synergier och förenkling av sammanhållningspolitiken efter 2020: rådet
antar slutsatser
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Verktyg 5: Att definiera partnerskap och flernivåstyre –
identifiera relevanta partner, jämställdhetsexperters roll
och övervakningskommittéernas sammansättning
Introduktion till verktyget
Detta verktyg kan användas av förvaltningsmyn
digheter för att säkerställa
• att relevanta aktörer, särskilt de med sakkunskap
om jämställdhet, får vara med i EU-fondernas
programplanering och övervakning,
• att alla organisationer som är engagerade i att
utforma och genomföra EU-fondernas program
integrerar jämställdhet i sin praxis.
EU-fondernas partner vägleder programplanering
och genomförande, övervakar programmens re
sultat och godkänner kriterier för val av projekt
samt utvärderingsplaner. Deras roll är att säker
ställa kvaliteten för EU-fondernas processer och
att de stämmer överens med EU:s och medlems
staternas övergripande mål (förordningen om
gemensamma bestämmelser, artikel 6). Relevanta
partner är särskilt avsedda att vara represente
rade i EU-fondernas övervakningskommittéer
(förordningen om gemensamma bestämmelser,
artikel 34). För perioden efter 2020 föreslår kom
missionen ”att man skulle få en mer framträdande
roll i övervakningskommittéerna i övervakningen
av programmens resultat och alla de faktorer som
påverkar detta” (förordningen om gemensamma
bestämmelser, motiveringen).
Det är viktigt av flera skäl att inkludera aktörer
som är relevanta ur ett jämställdhetsperspektiv,
särskilt dem med sakkunskaper, i flernivåstyre:
• Att engagera jämställdhetsrelevanta partner
från planeringsfasen för en insats ända fram till
utvecklingsfasen gör det möjligt att identifiera
könsspecifika frågor och följdverkningar som
kanske inte uppmärksammades från början.
Sådana partner och partnerskap spelar en viktig
roll för att förbättra offentliga beslut och
politiska strategier så att de bemöter nuva
rande komplexa, mångdimensionella problem.
Detta är särskilt relevant för jämställdhetsbrister
– för att bemöta sådana krävs en djupgående
uppfattning om effekten av sociala normer,
värderingar, rationalitet och socialt beteende.

Intressenter och stödmottagare, både kvin
nor och män, kan påverkas olika av offentliga
beslut om politik och program. De kan göra
olika prioriteringar och ha olika perspektiv på
hur resurser ska fördelas. Att säkerställa ett
jämställdhetsperspektiv i programanalysen,
och könsbalans i engagemanget av intressenter,
ger oss ett bredare perspektiv och starkare
uppfattning om kvinnors och mäns skiftande liv.
• Partnerskap med sakkunniga kan bygga upp
kapacitet för jämställdhetsanalys, och samtidigt
stärka förståelsen av könsaspekterna i program
genomförande och projektutformning. Dialog
med partner är också viktigt för att identifiera
potentiella korrigerande eller ytterligare
åtgärder inom program och projekt. Detta kan
ske genom samråd med organisationer i det
civila samhället som arbetar med jämställdhet
och med relevanta statliga organ som har till
uppgift att främja jämställdhet.
• Mångsidig representation bidrar också till ökad
medvetenhet om och kapacitetsutveckling inom jämställdhet för alla aktörer. Detta
uppnås genom att man skapar möjlighet för
jämställdhetsrelevanta partner och beslutsfat
tare att utbyta erfarenheter och information
om jämställdhetsintegrering, jämlikhet och
jämlikhetsbrister på olika politikområden. Detta
gynnar ömsesidig inlärning och ger berikande
och bättre resultat tack vare bidrag från partner
med expertkunskap om jämställdhetsrelate
rade frågor. Varaktig, meningsfull samverkan
mellan beslutsfattare och sådana intressenter
ger utrymme för förbättrad öppenhet och tillit.
Det kan i sin tur leda till större åtaganden om
att tillämpa jämställdhetsprinciper.
• Jämställdhetsrelevanta partner, som kvin
noorganisationer och jämställdhetsexperter,
gör att det blir bättre ansvarstagande för
jämställdhetsåtaganden. De fungerar som
”utkikar” som håller uppsikt över offentliga poli
tiska processer, så att förvaltningarna uppfyller
sina åtaganden för jämställdhetsmål och hålls
ansvariga för dessa åtaganden.
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Steg för att definiera partnerskap och
flernivåstyrning

finns det vägledning om flernivåstyrning när det
gäller följande:

I förordningen om gemensamma bestämmelser
1. Att fastställa grupper av partner att inkludera i samråd med intressenter
Förordningen om
gemensamma
bestämmelser

Jämställdhetsspecifikt

a) kommuner och andra myn Organ som främjar jämställdhet inom stadsmyndigheter och andra offentliga
digheter
myndigheter inkluderar statliga organ, såsom rådgivande nämnder om jäm
ställdhet, halvt oberoende centrala förvaltningsorgan och organ på subnatio
nell/provinsiell och kommunal nivå (70).
Jämställdhetsrelevanta partner kan innefatta kontaktpunkter, enskilda jäm
ställdhetsansvariga som har juridiska eller administrativa roller eller sektors
specifik kompetens.
b) näringslivets och arbets Landsspecifika organisationer i näringslivet och på arbetsmarknaden kan
marknadens organisationer innefatta organ som främjar jämställdhet på arbetsmarknaden och via sociala
dialoger på arbetsplatserna. Hit hör fackföreningar, branschorganisationer och
lokala byråer för ekonomisk utveckling.
c) relevanta organ som före
träder civilsamhället, miljö
organisationer samt organ
som främjar social inklude
ring, grundläggande rättig
heter, rättigheter för perso
ner med funktionsnedsätt
ning, jämställdhet och
icke-diskriminering

Till relevanta organ i civilsamhället hör centrum för studier och forskning för
kvinnor, feministorganisationer, institutioner för kompetensutveckling, akade
miska institutioner och utbildningsinstitutioner, kvinnligt ägda företag, andra
sociala företag, företag i den privata sektorn, lokala och nationella medier samt
icke-statliga organisationer. De omfattar särskilt kvinnoorganisationer, icke-stat
liga organisationer som arbetar med att främja jämställdhet, organisationer
i civilsamhället som leds av personer med funktionsnedsättning, organisationer
i civilsamhället som representerar personer med olika rasmässig eller etnisk
bakgrund, däribland föreningar för invandrarkvinnor, för att nämna några.

2. Representation
i övervakningskommittéerna
Övervakningskommittéerna styr genomförandet
av EU-fonderna och säkerställer att detta uppfyller
de kriterier som fastställs artikel 39 i förordningen
om gemensamma bestämmelser: ändamålsen
lighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och
EU-mervärde. Jämställdhetsbrister påverkar alla
dessa kriterier. Att se till att kriterierna uppfylls
kräver därför jämställdhetskompetens på hög nivå,
i form av vägledning från jämställdhetsrelevanta
partner och sakkunniga. För representationen
i övervakningskommittéerna bör hänsyn tas till
olika aspekter:
• Representation av jämställdhetsrelevanta intressenter: det vill säga att säker
ställa att de nämnda jämställdhetsrelevanta
intressenterna, i synnerhet jämställdhetsex

perter, är representerade i kommittéernas
samråd.
• Representation av både kvinnor och män:
det är mycket viktigt att säkerställa könsbalans
bland gruppmedlemmarna (dvs. minst 40/60-re
presentation). Detta innebär också att titta på
representationen av kvinnor och män som
politiska förmånstagare och i beslutsprocesser.
Kvinnor borde gynnas av EU:s politik i samma
utsträckning som män. Trots det är de jämfört
med männen markant underrepresenterade
på beslutsfattande poster. När det finns en
könsmässig obalans i deltagandet i planeringsoch beslutsprocesserna om politiska åtgärder,
så påverkar det resultaten, vilket får allvarliga
följder för kvinnor och män. Det är en fördel
med olika perspektiv i politik. Mer könsbalanse
rad representation medför olika erfarenheter
som kan förbättra beslutsprocesserna och de
allmänna resultaten.

(70) Se mer information om nationella jämställdhetsstrukturer för varje EU-medlemsstat: Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender mainstreaming in the EU member states. Finns på https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries
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Österrike: tjänstemän ökar sin kunskap om jämställdhet och sin övervakning inom
EU-fonderna

De tjänstemän som är involverade i Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) fick
utbildning i jämställdhetsinitiativ som organiserades genom tekniskt stöd från fonden.
I utvärderingen av det operativa programmet
i Eruf ingår en särskild utvärdering av de
övergripande principerna, däribland aktiviteter för jämställdhetsintegrering runtom på
de enskilda insatsområdena. Utvärderingen
inbegrep också aktivt relevanta intressenter genom att de inkluderades i styrgrupper
och workshoppar. När det gäller fondens
genomförande, övervakning och styrning av
aktiviteter, ingår jämställdhetsexperter och
partnerrepresentanter i övervakningskommittén. Som medlemmar säkerställer de en
balanserad och mångsidig representation av
olika perspektiv.

© Martial Red/Shutterstock.com

Inom ramen för Österrikes partnerskapsavtal har landet tagit stora kliv mot att inkludera
sakkunniga och partner inom jämställdhet. Som nämnts tidigare i den här verktygslådan rör
det sig bl.a. om följande:
• Att bilda fokusgrupper där experter på jämställdhet är med.
• Att hålla dagslånga öppna konferenser om hur allmänhetens synpunkter hittills har påverkat budgetutkastet.
• Att ha med en officiell nationell representativ sakkunnig om jämställdhet (från förbundskanslerämbetet).
• Att se till att det finns ett balanserat deltagande av kvinnor och män i programplaneringsgruppen.

För att säkerställa att sökande och förvaltningsmyndigheters personal är medvetna om jämställdhet, införs två olika åtgärder som riktar in sig på dessa två grupper. Varje sökande får
ett ”formulär om lika möjligheter”, som gör dem mer medvetna om befintliga jämställdhetsbrister och hur dessa kan bemötas inom de finansierade aktiviteterna. Samtidigt hålls kurser
om jämställdhet för att höja kunskapsnivån hos förvaltningsmyndighetens personal.
ESF-åtgärderna innefattar även insatser för att öka ”kunskapsbanken” om jämställdhet inom
fonden. Byråer som är mellanhänder (zwischengeschaltete Stellen) får stöd, liksom stödmottagare som engagerar sig i att införa jämställdhet systematiskt i alla projektfaser. I varje
prioritering för ESF-investeringar måste minst hälften av budgeten vara inriktad på kvinnor
och minst hälften av alla deltagare i planerade aktiviteter vara kvinnor. För att övervaka ESF
inrättades två separata fokusgrupper – en för jämställdhetsintegrering och en för jämställdhet. Dessa grupper inrättades under planeringsfasen och är avsedda att finnas med så länge
fonden fortlever, och de övervakar framstegen med att genom ESF-åtgärder minska konstaterade jämställdhetsbrister.

Ytterligare resurser
Fler fakta finns här:

• Representation i jämställdhetsintegrering
• Samråd med intressenter och praktiska ar
betsmetoder
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Verktyg 6: Att utveckla kvantitativa och kvalitativa
indikatorer på förbättrad jämställdhet (71)
Introduktion till verktyget
Med detta verktyg får du hjälp att
• fastställa särskilda kvantitativa och kvalitativa
indikatorer på förbättrad jämställdhet, genom
att utöka indikatorer som redan fastställts för
varje fond; på så sätt kan medlemsstaterna och
EU följa upp hur fonderna bidrar till jämställdhet,
• anpassa dessa indikatorer på förbättrad jämställd
het till nationella jämställdhetsprioriteringar. På så
sätt kan medlemsstaterna följa upp hur fonderna
bidrar till särskilda nationella jämställdhetsmål.
Detta verktyg kan fungera som vägledning för
förvaltningsmyndigheter på nationell och subna
tionell nivå när de tar fram operativa program, för
att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i all
deras mångfald. Särskilda jämställdhetsindikato
rer är nyckeln till att tillhandahålla könsmedvetna
resultat för de årliga översynerna – ett betydande
tillfälle till politisk dialog om viktiga frågor som
gäller programmens genomförande och resultat.
Indikatorerna ger också relevant information till
övervakningskommittén och för halvtids- och
efterhandsutvärderingar.
Som det står i förordningen om gemensamma
bestämmelser, artikel 17.3 d ii, måste varje särskilt
mål i ett operativt program ha ”output- och resul
tatindikatorer med motsvarande delmål och mål”.
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf),
Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och
fiskerifonden (EHFF) och Europeiska socialfonden
(ESF+) har gemensamma indikatorer fastställda
i bilagor till sina egna förordningar. Medlems
staterna är emellertid också fria att lägga till
indikatorer. Utöver detta särskilda stöd till att
utarbeta indikatorer på jämställdhet, identifieras
också insamling av könsuppdelade uppgifter som
en standardrutin. Att samla in sådana uppgifter
om jämställdhetsindikatorer, samtidigt som alla
indikatorer delas upp efter kön och andra viktiga
egenskaper där så är möjligt och meningsfullt,
är av största vikt eftersom det påverkar alla faser
i EU-fondernas programplanering.

Steg för att ta fram kvantitativa och
kvalitativa indikatorer
Steg för att ta fram kvantitativa och kvalitativa
indikatorer:
1. Gå igenom det politiska målet, det särskilda
målet och deras följder för jämställdheten
(se verktyg 3).
2. Gå igenom de tillhörande output- och resul
tatindikatorerna för att avgöra om de kan
delas upp efter kön (och eventuellt efter
andra relevanta egenskaper som ålder, ras,
etnicitet, funktionsnedsättning, bostadsort,
socioekonomisk bakgrund osv.).
3. Använda frågorna i tabellerna för att utforska
ett antal indikatorer ur ett jämställdhetsper
spektiv.
4. Gå igenom exempelindikatorerna för jäm
ställdhet nedan.
5. Fastställa relevanta indikatorer på förbättrad
jämställdhet som har att göra med särskilda
output och resultat, och då se till att dessa
anpassas efter de nationella prioriteringarna
och särdragen i varje program.
Bedömningen är upplagd enligt följande:
• Tabeller med gemensamma indikatorer som
fastställs i bilagorna till de särskilda förord
ningarna för
– Eruf och Sammanhållningsfonden (samma
gemensamma indikatorer),
– ESF+,
– EHFF.
• Särskild vägledning i varje tabell för att fastställa
jämställdhetsindikatorer, däribland
– frågor att reflektera över när särskilda kva
litativa och kvantitativa indikatorer på för
bättrad jämställdhet fastställs och anpassas
till nationella prioriteringar,
– exempel på indikatorer på förbättrad jäm
ställdhet som är gemensamma för de EU-fon
der som diskuteras. Obs: dessa indikatorer
är exempel som ytterligare bör utvecklas och
anpassas till nationella prioriteringar och
särdragen i varje program.

(71) Detta verktyg föreslår inte några ändringar av de gemensamma indikatorerna eller tillägg av nya sådana i de föreslagna förordningarna.
Det föreslår ytterligare programspecifika indikatorer som medlemsstaterna kan vilja använda utöver de gemensamma indikatorerna.
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Eruf och Sammanhållningsfonden (samma gemensamma indikatorer)
Politiskt mål

Särskilt mål

Output

i) Förbättra forsknings- CCO ( ) 01 – Företag
och innovationskapaci som får stöd till innova
teten och användningen tion
av avancerad teknik
CCO 02 – Forskare som
arbetar vid forsknings
anläggningar som får
stöd
73

Resultat

Frågor för jämställdhetsindikatorer

Exempel på indikatorer (72)

CCR ( ) 01 – Små och • Hur många företag ägs av kvinnor resp. män?
Outputnivå:
medelstora företag som
inför produkt-, process-, • Hur många kvinnor resp. män är forskare som • Kvinno- och mansägda företag som får stöd till
arbetar vid forskningsanläggningar som får stöd?
innovation
marknadsförings- eller
organisationsinnovatio • Vilket stöd får företag ägda av kvinnor jämfört med • Genomsnittligt belopp i stöd som ges till kvinnoner
stöd till företag ägda av män?
och mansägda företag
74

• Kvinnliga och manliga forskare som arbetar vid
forskningsanläggningar som får stöd
Resultatnivå:

Politiskt mål 1: Ett
smartare Europa genom innovativ och
ii) Säkra nyttan av digi
smart ekonomisk omtaliseringen för invåna
vandling
re, företag och myndig
heter

• Kvinno- och mansägda små och medelstora före
tag som inför produkt-, process-, marknadsföringseller organisationsinnovationer
CCO 03 – Företag och
offentliga institutioner
som får stöd att digita
lisera produkter, tjäns
ter och tillämpningar

CCR 02 – Extra använ • Vilka är användarna och icke-användarna (kvinnor Outputnivå:
dare av nya digitala pro
och män) av nya digitala produkter och tjänster?
• Kvinno- och mansägda företag som får stöd att
dukter, tjänster och
•
Används
dessa
produkter
och
tjänster
lika
mycket
digitalisera produkter, tjänster och tillämpningar
tillämpningar som ut
av kvinnor som av män?
vecklats av företag och
• Genomsnittligt belopp i stöd som ges till kvinnooffentliga institutioner • Hur många av dessa företag ägs av kvinnor resp.
och mansägda företag
män?
Resultatnivå:
• Kvinnliga och manliga användare av nya digitala
produkter och tjänster
• Skillnader i användning mellan kvinnor och män
• Kvinnliga och manliga användares tillfredsställelse
med digitala produkter, tjänster och datorprogram

(72) Indikatorerna bör utformas som antal och/eller andelar, t.ex. företag som ägs av kvinnor och män. Att fokusera på andelar (%) är att föredra eftersom rena siffror inte fungerar så bra som indikatorer.
(73) CCO: Core Common Output Indicator, grundläggande gemensam outputindikator.
(74) CCR: Core Common Result Indicator, grundläggande gemensam resultatindikator.
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Politiskt mål

Särskilt mål

Output

Resultat

iii) Förbättra de små och
medelstora företagens
tillväxt och konkurrens
kraft

CCO 04 – Små och med
elstora företag som får
stöd att skapa syssel
sättning och tillväxt

CCR 03 – Antal skapade • Hur många av de små och medelstora företag som Outputnivå:
arbetstillfällen i små och
får stöd ägs av kvinnor resp. män?
• Kvinno- och mansägda små och medelstora före
medelstora företag som
• Vilka typer av arbetstillfällen skapas? Inom vilka
tag som får stöd att skapa tillväxt
får stöd
sektorer har dessa arbetstillfällen skapats?
• Genomsnittligt belopp i stöd som ges till kvinno• Är denna sektor mer dominerad av kvinnor eller
och mansägda företag
av män, eller råder en jämlik fördelning?
Resultatnivå:
• Hur kommer dessa arbetstillfällen att underlätta
• Typ av skapade arbetstillfällen
kvinnors resp. mäns sysselsättning?
• Antal/andel skapade arbetstillfällen för kvinnor
och män

Politiskt mål 1: Ett
smartare Europa genom innovativ och iv) Utveckla färdigheter
smart ekonomisk om- för smart specialisering,
s truk turomvandling
vandling
och entreprenörskap

Frågor för jämställdhetsindikatorer

Exempel på indikatorer (72)

• Antal/andel skapade arbetstillfällen för kvinnor
och män i sektorer som domineras av kvinnor/män
CCO 05 – Små och med
elstora företag som in
vesterar i kompetensut
veckling

CCR 04 – Personal vid • Hur många av de små och medelstora företag som Outputnivå:
små och medelstora
får stöd ägs av kvinnor resp. män?
• Kvinno- och mansägda små och medelstora före
företag som deltar i ut
tag som investerar i kompetensutveckling
bildning i kompetensut • Vilket slags kompetens främjas? Inom vilka sekto
rer
är
de
kompetenserna
nödvändiga?
Hur
kommer
veckling
de att underlätta kvinnors resp. mäns kompetens • Genomsnittligt belopp i stöd som ges till kvinnooch mansägda företag
utveckling?
• Är dessa sektorer mer dominerade av kvinnor • Genomsnittlig utbildningskostnad för kvinnlig och
manlig personal som får utbildning
eller av män, eller råder en jämlik fördelning?
Resultatnivå:

Antal/andel kvinnor och män i personalen på små
och medelstora företag som har fått ta del av kom
petensutveckling
Typer av utbildning i kompetensutveckling som kvin
nor resp. män fått tillgång till
Politiskt mål 2: Ett i) Främja energieffekti CCO 06 – Investeringar CCR 05 – Stödmottaga • Hur kommer åtgärder för att förbättra energief
grönare och koldiox- vitetsåtgärder
i åtgärder för att för re med förbättrad en
fektivitet att påverka kvinnor och män i all deras
idsnålare Europa gebättra energieffektivitet ergiklassning
mångfald? Blir det sannolikt en skillnad?
nom ren och rättvis
• Kan andra sociodemografiska egenskaper påver
energiomställning,
ka dessa följdverkningar, t.ex. ålder, socioekono
gröna och blå invesmisk status och utbildning?
teringar, den cirkulära ekonomin, klima• Kommer både kvinnor och män att delta i eventu
tanpassning, riskföella samråd som kan hållas?
rebyggande och risk
hantering
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Outputnivå:
• Typ av investeringar i åtgärder för att förbättra
energieffektivitet
Resultatnivå:
• Kvinnliga och manliga stödmottagare med förbätt
rad energiklassning
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Politiskt mål

Särskilt mål

Output

Resultat

Frågor för jämställdhetsindikatorer

Exempel på indikatorer (72)

ii) Främja förnybar en CCO 07 – Extra produk CCR 06 – Volym av extra • Vem får fördel av produktionskapaciteten för extra Resultatnivå:
ergi
tionskapacitet för förny förnybar energi som
förnybar energi? Blir det olika fördelar för kvinnor
bar energi
producerats
och män? Kommer andra egenskaper att påverka • Kvinnliga och manliga förmånstagare till volymen
av extra förnybar energi som produceras
dessa fördelar?
• Kommer både kvinnor och män att delta i eventu
ella samråd som kan hållas?
iii) Utveckla smarta en
ergisystem, smarta nät
och smart lagring på
lokal nivå

CCO 08 – Digitala för CCR 07 – Extra använ • Vilka är användarna av digitala förvaltningssystem Resultatnivå:
valtningssystem som dare som anslutits till
för smarta nät? Är det samma antal kvinnliga och
• Kvinnliga och manliga extra användare som anslu
utvecklats för smarta smarta nät
manliga användare?
tits till smarta nät
nät
• Kommer både kvinnor och män att delta i eventu
ella samråd som kan hållas?

iv) Främja anpassning,
riskförebyggande och
motståndskraft mot
katastrofer i samband
med klimatförändringar

CCO 09 – Ny eller upp
graderad övervakning
av, varning för och re
aktion vid katastrofer

Politiskt mål 2: Ett
grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis
energiomställning,
gröna och blå inves- v) Främja en hållbar vat CCO 10 – Ny eller upp
teringar, den cirkulä- tenförvaltning
graderad kapacitet för
ra ekonomin, klimaavloppsrening
tanpassning, riskförebyggande och risk
hantering

CCR 08 – Extra antal • Vem får fördel av de nya eller uppgraderade sys Resultatnivå:
människor som omfat
temen för övervakning av, varning för och reaktion
tas av åtgärder för
vid katastrofer? Får kvinnor och män fördelar i sam • Extra kvinnor och män som får del av åtgärder för
skydd mot översvämningar, skogsbränder och
skydd mot översväm
ma omfattning?
andra klimatrelaterade naturkatastrofer
ningar, skogsbränder
•
Tas
det
hänsyn
till
skillnader
i
traditionella
mönster
och andra klimatrelate
i de nya reaktionssystemen? (män i arbetslivet,
rade naturkatastrofer
kvinnor i det privata rummet, fler män äger en bil/
använder bilen/kör, kvinnor vårdar oftare andra
och behöver också ta hand om sina närstående
vid en katastrof, ...)
CCR 09 – Extra antal • Vem får fördel av ny eller uppgraderad kapacitet Resultatnivå:
människor som åtmins
för avloppsrening? Får kvinnor och män fördelar
• Extra antal kvinnor och män som åtminstone är
tone är anslutna till se
i samma omfattning?
anslutna till sekundär avloppsrening
kundär avloppsrening
• Kommer både kvinnor och män att delta i eventu
ella samråd som kan hållas?

vi) Främja övergången CCO 11 – Ny eller upp CCR 10 – Extra avfall • Vem får fördel av ny eller uppgraderad kapacitet Resultatnivå:
till en cirkulär ekonomi graderad kapacitet för som återvunnits
för avfallsåtervinning? Får kvinnor och män förde
• Extra avfall som återvinns av kvinnor resp. män
avfallsåtervinning
lar i samma omfattning?
• Finns hänsynstaganden till kvinnors och mäns • Könsmedvetna sätt att främja övergången, t.ex.
grad av uppmärksamhet på kvinnors och mäns
beteenden och roller med i insatser för att främja
behov och önskemål
övergången till den cirkulära ekonomin?

• Kommer både kvinnor och män att delta i eventu • Könsmedveten bedömning av avfallsåtervinning
finns
ella samråd som kan hållas?
• Kvinnliga och manliga användares tillfredsställelse
med åtgärder

vii) Främja biologisk CCO 12 – Areal grön in
mångfald och grön in frastruktur i stadsom
frastruktur i stadsmiljö råden
samt minska förore
ningarna

CCR 11 – A nt al • Vem kommer att använda och gynnas av ytor med Resultatnivå:
människor som omfat
grön infrastruktur i stadsområden? Kommer kvin
tas av åtgärder för luft
nor och män att använda denna infrastruktur på • Kvinnor och män i befolkningen som gynnas av
luftkvalitetsåtgärder
kvalitet
samma sätt? Kommer kvinnor och män att gynnas
likvärdigt?
• Kvinnors och mäns tillfredsställelse med dessa
åtgärder
• Vem bor i områdena?
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Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna
Politiskt mål

Särskilt mål

Output

i) Förbättra digital kon CCO 13 – Ytterligare
nektivitet
hushåll och företag som
har bredband med
mycket hög kapacitet

Resultat

Frågor för jämställdhetsindikatorer

Exempel på indikatorer (72)

CCR 12 – Ytterligare hus • Vilka slags extra hushåll skulle omfattas av bred Resultatnivå:
håll och företag som
bandsnätverk med mycket hög kapacitet (t.ex.
abonnerar på bredband
hushåll där kvinnor resp. män har ansvaret, hushåll • Ytterligare hushåll där kvinnor resp. män har an
svaret vilka abonnerar på bredband med mycket
med mycket hög kapa
med ensamstående föräldrar osv.)? Vem bor i dessa
hög kapacitet
citet
hushåll?
•
Kvinno- och mansägda företag som omfattas av
• Vilka är ägarna till företagen med bredbandsnät
bredbandsnätverk med mycket hög kapacitet
verk med mycket hög kapacitet?
• Vilka uppgifter finns om tillgänglighet och hur
personer har råd med den? Hur påverkar detta
kvinnor och män olika?

ii) Utveckla ett hållbart, CCO 14 – Väg TEN-T: nya
klimattåligt, smart, sä och uppgraderade väg
kert och intermodaltl ar
TEN-T (75)

CCR 13 – Tidsinbespa • Vem kommer att använda och få nytta av nya och Resultatnivå:
ringar till följd av för
uppgraderade vägar? Kommer kvinnor och män
bättrad väginfrastruk
att använda dessa vägar på samma sätt? Får de • Kvinnors och mäns tidsbesparingar till följd av
förbättrad väginfrastruktur
tur
likvärdiga fördelar?
• Vem kommer att spara tid till följd av förbättrad
väginfrastruktur? Kvinnor eller män, eller båda?
Varför?

Politiskt mål 3: Ett
mer sammanlänkat
Europa genom förbättrad mobilitet och iii) Utveckla hållbar, kli CCO 15 – Järnväg TEN-T:
regional IKT-konnek- mattålig, intelligent och nya och uppgraderade
intermodal nationell, järnvägar
tivitet
regional och lokal mo
bilitet, inklusive förbätt
rad tillgång till TEN-T
samt gränsöverskridan
de mobilitet
iv) Främja hållbar multi CCO 16 – Utökning och
modal mobilitet i stä modernisering av spår
derna
vagns- och tunnelbane
linjer

• Ingår olika hänsynstaganden för säkerhet och
hälsa för de kvinnor och män som bor nära väg
arna?
CCR 14 – Antal passage • Vem kommer att använda och få nytta av nya och Resultatnivå:
rare per år som betjänas
uppgraderade järnvägar? Kommer kvinnor och
av förbättrad järn
män att använda järnvägstransporterna på samma • Årligt antal kvinnliga och manliga passagerare som
använder förbättrad järnvägstransport
vägstransport
sätt? Får de likvärdiga fördelar?
• Vem kommer att spara tid till följd av förbättrad • Genomsnittlig tid som sparas av kvinnliga och
manliga passagerare
järnvägstransport? Kvinnor eller män, eller båda?
Varför?

CCR 15 – Användare per • Vem kommer att använda och få nytta av utök Resultatnivå:
år som betjänas av nya
ningen och moderniseringen av spårvagns- och
och moderniserade
tunnelbanelinjer? Kommer kvinnor och män att • Kvinnliga och manliga användare per år som be
tjänas av nya och moderniserade spårvagns- och
spårvagns- och tunnel
använda dessa linjer på samma sätt? Får de likvär
tunnelbanelinjer
banelinjer
diga fördelar?
• Vem kommer att spara tid genom nya och moder
niserade spårvagns- och tunnelbanelinjer? Kvinnor
eller män, eller båda? Varför?
• Tas det hänsyn till kvinnors och mäns olika behov
under utöknings- och moderniseringsprocessen
(är det t.ex. viktigt att ordna förlängningar till såväl
industriparker och andra arbetsplatser som extra
stopp/anslutningar till skolor, sjukhus, affärer och
annan service)?

(75) Transeuropeiska transportnät.
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Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna
Politiskt mål

Särskilt mål

Output

Resultat

Frågor för jämställdhetsindikatorer

Exempel på indikatorer (72)

i) Effektivisera arbets
marknaderna och för
bättra tillgången till
sysselsättning av god
kvalitet genom att ut
veckla social innovation
och social infrastruktur

CCO 17 – Antal arbets
lösa per år som betjänas
av förbättrade möjlig
heter till sysselsätt
ningstjänster

CCR 16 – Antal arbets • Vilka är arbetslöshetssiffrorna för kvinnor och Outputnivå:
sökande per år som
män?
• Arbetslösa kvinnor och män per år som betjänas
betjänas av förbättrade
• Hur är möjligheterna till sysselsättningstjänster
av förbättrade möjligheter till sysselsättningstjäns
möjligheter till syssel
organiserade för att bemöta behoven för både
ter
sättningstjänster
kvinnor och män i all deras mångfald?
• Könsmedvetna förbättrade möjligheter till syssel
• Används könsmedvetna deltagande arbetssätt för
sättningstjänster
att utveckla dessa tjänster?
Resultatnivå:
• Kvinnliga och manliga arbetssökande per år som
använder förbättrade möjligheter till sysselsätt
ningstjänster

ii) Förbättra tillgången
till tjänster av god kva
litet för alla inom utbild
ning och livslångt läran
de genom att utveckla
infrastruktur

Politiskt mål 4: Ett
mer socialt Europa
genom den europe- iii) Förbättra den soci
iska pelaren för soci- oekonomiska integra
ala rättigheter
tionen av marginalise
rade grupper, migranter
och missgynnade grup
per, genom integrerade
åtgärder, bl.a. bostäder
och sociala tjänster

iv) Säkerställa lika till
gång till hälso- och sjuk
vård genom att utveck
la infrastruktur

CCO 18 – Ny eller upp
graderad kapacitet för
barntillsyns- och utbild
ningsinfrastruktur

CCR 17 – Användare per • Vem använder och får fördel av barnomsorg? Kom Resultatnivå:
år som betjänas av ny
mer kvinnor och män att använda barntillsynsin
• Flickor och pojkar per år som betjänas av ny eller
eller uppgraderad barn
frastruktur i samma omfattning? Får de likvärdiga
uppgraderad barntillsyns- och utbildningsinfra
tillsyns- och utbild
fördelar?
struktur
ningsinfrastruktur
• Hur påverkar barntillsyns- och infrastrukturen
• Antal/andel hushåll (efter typ av hushåll, t.ex. där
kvinnors och mäns anställningsbarhet?
kvinnor eller män har ansvaret, hushåll med en
• Har flickor och pojkar samma tillgång till ny och
samstående föräldrar osv.) vars barnomsorgsbör
uppgraderad barntillsyns- och utbildningsinfra
da har minskat p.g.a. ny eller uppgraderad infra
struktur?
struktur
• Genomsnittliga öppningstider för barnomsorg

CCO 19 – Extra kapacitet
hos mottagningsinfra
struktur som inrättats
eller uppgraderats

CCR 18 – Användare per • Vem kommer att använda och få fördel av den Resultatnivå:
år som betjänas av nya
extra kapaciteten hos mottagningsinfrastrukturen?
• Kvinnliga och manliga användare per år som be
och förbättrade mot
Kommer kvinnor och män att använda denna in
tjänas av nya och förbättrade mottagnings- och
tagnings- och boende
frastruktur i samma omfattning? Får de likvärdiga
boendemöjligheter
möjligheter
fördelar?
• Genomsnittskostnad för tjänster för kvinnliga och
• Finns det könsmedvetna bedömningar av behoven
manliga användare
för kvinnor och män inom dessa grupper?
• Kvinnliga och manliga användares tillfredsställelse
• Vem bor i marginaliserade samhällen? Vilka är
med tjänster
migranterna och de missgynnade grupperna? Finns
det grupper inom dessa grupper, t.ex. kvinnor eller
män, som är mer eller mindre integrerade?

CCO 20 – Ny eller upp
graderad kapacitet för
hälso- och sjukvårdsin
frastruktur

CCR 19 – A nt al • Är könsmedvetna bedömningar av behoven för Outputnivå:
människor med tillgång
kvinnor och män kopplade till den infrastruktur
• Typ av ny eller uppgraderad kapacitet för hälso- och
till förbättrade hälsosom finns?
sjukvårdsinfrastruktur
och sjukvårdstjänster
• Vem kommer att använda och få fördel av den nya
• Ny eller uppgraderad kapacitet för hälso- och
eller uppgraderade kapaciteten för hälso- och
sjukvårdsinfrastruktur för att likvärdigt tillgodose
sjukvårdsinfrastruktur? Kommer kvinnor och män
kvinnliga och manliga användares behov
att gynnas likvärdigt?
• Utrymmen för barn tillgängliga i väntrummen
• På vilket sätt tas hänsyn till kvinnors och mäns
olika hälsobehov under hela livet i den nya eller Resultatnivå:
uppgraderade kapaciteten för hälso- och sjuk • Kvinnor och män med tillgång till förbättrade häl
vårdsinfrastruktur?
so- och sjukvårdstjänster
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Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Europeiska socialfonden+
Indikatorer

Frågor för jämställdhetsindikatorer

1) Gemensamma outputindikatorer som rör insatser för enskilda personer:

• Vilka är de bakomliggande orsakerna till kvin • Genomsnittsutgifter för åtgärder för kvinnor resp.
nors och mäns sysselsättningsstatus?
män

• 1a) Gemensamma outputindikatorer för deltagare
De gemensamma outputindikatorerna för deltagare är följande (76):
• Arbetslösa inklusive långtidsarbetslösa*.
• Långtidsarbetslösa*.
• Utanför arbetskraften*.
• Anställda, inklusive egenföretagare*.
• Under 30 år*.

Exempel på indikatorer

• I alla medlemsstater är sysselsättningsstatusen • Typer av sysselsättning bland kvinnor resp. män
olika för kvinnor och män; varför är detta fallet
• Dela upp dessa indikatorer på kvinnor och män
i den berörda medlemsstaten?
med/utan barn
• Vilka är de specifika grundorsakerna till jäm
• Dela upp dessa indikatorer på kvinnliga och manli
ställdhetsbrister på arbetsmarknaden?
ga ensamstående föräldrar
• Vilka är andelarna kvinnor och män i målsekto
• Kvinnliga och manliga deltagares tillfredsställelse
rerna och målgrupperna?
• Andel utgifter för uttryckliga jämställdhetsåtgärder

• Över 54 år*.
• Med högst grundskoleutbildning (Isced (77) 0-2)*.
• Med gymnasieutbildning (Isced 3) eller eftergymnasial utbildning (Isced 4)*.
• Med högskoleutbildning (Isced 5–8)*.
Det totala antalet deltagare bör beräknas automatiskt på grundval av de gemensamma outputin
dikatorer som rör sysselsättningsstatus.
1b) Andra gemensamma outputindikatorer (om uppgifter för dessa indikatorer inte samlas in från • Finns det skillnader mellan kvinnor och män • Kvinnliga och manliga deltagare med barn
dataregister kan värdena för dessa indikatorer fastställas på grundval av välgrundade uppskatt
inom dessa grupper? Varför?
• Kvinnliga och manliga deltagare som är ensamstå
ningar från stödmottagaren):
• Hur kan dessa skillnader åtgärdas?
ende föräldrar
• Deltagare med funktionsnedsättning**.
• Genomsnittliga utgifter per kvinnliga och manliga
• Tredjelandsmedborgare*.
deltagare
• Deltagare med utländsk bakgrund*.

• Kvinnliga och manliga deltagares tillfredsställelse

• Minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer)**.

• Andel utgifter för uttryckliga jämställdhetsåtgärder

• Hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden*.
• Deltagare från landsbygdsområden*.

(76) Uppgifter som lämnas för indikatorer markerade med * är personuppgifter enligt artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679. Uppgifter som lämnas för indikatorer markerade med ** hör till en särskild
uppgiftskategori enligt artikel 9 i förordning (EU) 2016/679.
(77) Isced: International Standard Classification of Education (Internationell typklassificering av utbildning).
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Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna
Indikatorer

Frågor för jämställdhetsindikatorer

Exempel på indikatorer

• Finns det en skillnad i det stöd som går till • Typ av stöd som går till kvinnoägda och mansägda
kvinnoägda och mansägda mikroföretag, små
mikroföretag, små och medelstora företag (inbe
• Antalet offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå som
och medelstora företag (inbegripet kooperati
gripet kooperativa företag och sociala företag)
får stöd.
va företag och sociala företag)? Varför?
• Genomsnittliga utgifter per kvinnoägda och man
• Antalet mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och sociala • Vill vi främja en annan situation?
sägda företag
företag) som får stöd.
• Kvinnliga och manliga stödmottagares tillfredsstäl
lelse
2) Gemensamma outputindikatorer för enheter:

• Andel utgifter för uttryckliga jämställdhetsåtgärder
3) Gemensamma omedelbara resultatindikatorer för deltagare:
• Deltagare som söker arbete efter avslutad åtgärd*.
• Deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd*.
• Deltagare som får kvalifikation efter avslutad åtgärd*.
• Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd*.
4) Gemensamma långsiktigare resultatindikatorer för deltagare:
• Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd*.

• Finns det en skillnad mellan kvinnor och män • Typ av jobb som söks av kvinnor resp. män
inom dessa grupper? Varför?
• Typer av kvalifikation efter avslutad åtgärd bland
• Vill vi främja en annan situation?
kvinnor och män
• Typer av sysselsättning och egenföretagande bland
kvinnor resp. män
• Finns det en skillnad mellan kvinnor och män • Typer av sysselsättning bland kvinnor resp. män
inom dessa grupper? Varför?
• Genomsnittliga löner bland kvinnor och män

• Deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd*.

• Indikatorer för arbetskvalitet för kvinnor och män

Dessa uppgifter ska minst samlas in från ett representativt urval deltagare inom varje särskilt mål.
Urvalets interna validitet ska säkerställas på ett sådant sätt att uppgifterna kan generaliseras för
varje särskilt mål.

• Kvinnliga och manliga stödmottagares uppfattning
om sin arbetsmarknadssituation (dvs. om den har
förbättrats eller inte)

I förordningen om ESF (bilaga 1, s. 1) står det: ”Gemensamma indikatorer för allmänt stöd från ESF+-delen inom ramen för delad förvaltning. Alla personuppgifter ska delas upp efter kön (kvinna, man,
ickebinär person (78)). Om det inte går att få fram resultat för en viss indikator behöver data för denna inte samlas in och rapporteras.”

(78) En person som inte identifierar sig som kvinna eller man.
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Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Gemensamma indikatorer för Europeiska socialfonden+-stöd för att motverka materiell fattigdom
Indikatorer

Frågor för jämställdhetsindikatorer

1) Outputindikatorer

• Finns en skillnad i det sammanlagda värdet på • Sammanlagt värde på varor som tillhandahålls
livsmedel som når kvinnor/flickor resp. män/poj
för att tillgodose kvinnors behov inom reproduk
kar inom dessa specifika grupper?
tiv hälsa (t.ex. tamponger)

a) Sammanlagt värde på utdelade livsmedel och varor:
i)

sammanlagt värde på livsmedelsbistånd
a) sammanlagt värde på livsmedel till barn
b) sammanlagt värde på livsmedel till hemlösa personer
c)

sammanlagt värde på livsmedel till andra målgrupper

ii) sammanlagt värde på utdelade varor
a) sammanlagt värde på varor till barn
b) sammanlagt värde på varor till hemlösa personer
c)

sammanlagt värde på varor till andra målgrupper

b) Den sammanlagda mängden utdelat livsmedelsbistånd (i ton), varav

• Finns en tillgänglig bedömning av situationen för • Genomsnittligt värde/utgifter för kvinnor och män
olika grupper av kvinnor och män och deras sär
sett till utdelade livsmedel och varor
skilda behov?
• Kvinnliga och manliga stödmottagares tillfreds
• Tar de tillhandahållna varorna hänsyn till kvinnors
ställelse med utdelade livsmedel och varor
och mäns olika önskemål och behov?
• Tas hänsyn till kvinnors särskilda behov när det
gäller reproduktiv hälsa?
• På vilket sätt tas hänsyn till kvinnors och mäns • Kvinno- och mansägda företag bland leverantö
olika behov?
rerna

a) andel (%) livsmedel för vilka endast transport, distribution och lagring har betalats av
programmet,
•
b) del (%) av livsmedelsprodukter som medfinansierats av ESF+ av den totala mängden livs
medel som delats ut till stödmottagare.
•
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Exempel på indikatorer

Hur är kvinnor och män delaktiga i distributions • Andel livsmedel som tillhandahålls av kvinno- och
systemen?
mansägda leverantörer
Vilka är livsmedelsleverantörerna? Finns kvinnoäg
da företag och kvinnoägda jordbruk jämlikt re
presenterade bland leverantörerna?

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna
Indikatorer

Frågor för jämställdhetsindikatorer

2) Gemensamma resultatindikatorer

• Finns skillnader i livsmedelsbistånd för kvinnor • Kvinnliga och manliga stödmottagares tillfreds
resp. män?
ställelse

Antal slutmottagare som får livsmedelsbistånd, däribland:
• Antal barn under 18 år.
• Antal unga i åldern 18–29 år.
• Antal slutmottagare över 54 år.
• Antal slutmottagare med funktionsnedsättning.
• Antal tredjelandsmedborgare.
• Antal slutmottagare med utländsk bakgrund och antal slutmottagare som tillhör en minoritet
(inklusive marginaliserade grupper som romer).
• Antal slutmottagare som är hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden.
Antal slutmottagare som får materiellt bistånd:
• Antal barn under 18 år.
• Antal unga i åldern 18–29 år.
• Antal slutmottagare över 54 år.
• Antal slutmottagare med funktionsnedsättning.

Exempel på indikatorer

• Tas det hänsyn till kvinnors och mäns olika behov • Kvinno- och mansägda företag bland leverantö
sett till vitaminer och livsmedel under hela livet?
rerna
• Tas det hänsyn till kvinnors och mäns önskemål
gällande livsmedel?
• Beaktas de möjliga skillnaderna när det gäller att
nå kvinnliga och manliga mottagare?
• Finns bedömningar tillgängliga om de olika be
hoven och önskemålen hos kvinnor och män bland
målgrupperna?
• Finns det skillnader i materiellt bistånd för kvinnor
resp. män?
• Tas det hänsyn till kvinnors och mäns olika behov
av materiellt bistånd under hela livet?
• Tas det hänsyn till hur materiellt bistånd kan eller
inte kan försätta kvinnor och män i situationer
som kan äventyra deras liv?

• Antal tredjelandsmedborgare.
• Antal slutmottagare med utländsk bakgrund och antal slutmottagare som tillhör en minoritet
(inklusive marginaliserade grupper som romer).
• Antal slutmottagare som är hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden.
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Europeiska socialfonden+-indikatorer för hälsodelen (79)
Indikatorer

Frågor för jämställdhetsindikatorer

Exempel på indikatorer

Nivå på integrerat arbete inom hälsoområdet och användning av programmets resultat i nationell • Finns det skillnader i hur kvinnliga och manliga • Tillgänglig könsmedveten studie om medicinsk
hälso- och sjukvårdspolitik:
patienter får stöd av europeiska referensnätverk?
teknik
• Antal patienter som får stöd av europeiska referensnätverk.

• Visar de uppdelade indikatorerna kvantitativa • Resultat från frågeformulär uppdelade på kvinnor
skillnader? Om olika antal kvinnor och män får
och män
• Antal gemensamma kliniska granskningar av medicinsk teknik.
stöd av de europeiska referensnätverken, hur kan
• Typ av hälsoproblem som tekniken som får stöd
detta förklaras?
• Antal exempel på bästa metoder som överförts.
inriktar sig på, däribland de olika behov och häl
soproblem som kvinnor och män drabbas av
• Användningsgraden av programmets resultat i nationell hälso- och sjukvårdspolitik, uppmätt • Är det fler kvinnor än män som får tillgång till
gemensamma kliniska granskningar av medicinsk
med hjälp av undersökningar ”före” och ”efter”.
• Resultat gällande jämställdhet integrerade i ut
teknik?
vecklingen av medicinsk teknik och hälso- och
• Överförs bästa praxis, däribland beskrivningar
sjukvårdspolitik
av kvinnors och mäns hälsosituation och deras
olika hälsobehov under hela livet?
• Används fler resultat som gäller kvinnor eller män
i nationell hälso- och sjukvårdspolitik? Varför an
vänds de andra resultaten mindre ofta?

(79) Märk att hälsodelen av ESF+ står under direkt förvaltning. Den omfattas därmed inte av samma regler som den huvudsakliga ESF+-delen som är föremål för delad förvaltning.
72 Europeiska jämställdhetsinstitutet

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Europeiska havs- och fiskerifonden
Gemensamma indikatorer
Prioritet

Indikator

Frågor för jämställdhetsindikatorer

Exempel på indikatorer

Främja hållbart fiske och beva Utvecklingen vad gäller volymen på landningar som
randet av marina levande resur härrör från bestånd som bedömts utifrån maximal
ser
hållbar avkastning
Unionsflottans utveckling med avseende på lönsamhet • Vad finns det för skillnader i kvinnors och mäns ägande • Kvinno- och mansägda företag och deras lönsamhet
av flottan och i lönsamhet?
• Kvinnor och män som är sysselsatta i flottan och
• Vilka är skillnaderna i sysselsättning mellan kvinnor och
i dessa företag
män?
Areal (ha) för Natura 2000-områden, och för andra
marina skyddsområden som omfattas av ramdirektivet
om en marin strategi, vilka omfattas av åtgärder för
skydd, upprätthållande och återställande
Procentandel fartyg som är utrustade med elektronisk • Vem gynnas av dessa åtgärder?
utrustning för positionsbestämning och fångstrap
portering

• Kvinnors och mäns ägande av fartyg

Bidra till livsmedelstryggheten Utvecklingen i värde och volym vad gäller vattenbruks • Vilka är sysselsättningsnivåerna för kvinnor och män • Indikatorer för kvinnors och mäns sysselsättning
i unionen genom vattenbruk och produktionen i unionen
i sektorn?
marknader som präglas av kon
• Vad har de för arbetsförhållanden? Skiljer dessa sig åt?
kurrenskraft och hållbarhet
Om så är fallet, varför?
Utvecklingen i värde och volym vad gäller landningar
Göra det möjligt för en hållbar BNP-utvecklingen i maritima Nuts 3-regioner (nom
blå ekonomi att växa, och främ enklaturen för statistiska territoriella enheter)
ja välmående kustsamhällen
Utvecklingen av antalet jobb (i heltidsekvivalenter) • Vilka slags jobb skapas i den hållbara blå ekonomin? • Utvecklingen av antalet jobb (i heltidsekvivalenter)
i den hållbara blå ekonomin
Främjas både kvinnors och mäns arbete i dessa jobb?
i den hållbara blå ekonomin för kvinnor resp. män
• Finns könsmedvetna bedömningar tillgängliga om olika • Tillgänglig könsmedveten bedömning
grupper som ingår i den hållbara blå ekonomin?
• Vem har fördel av tillväxt för en hållbar blå ekonomi? Får
kvinnor och män likvärdiga förmåner?
Stärka den internationella världs Antalet gemensamma insatser som bidrar till det eu • Vilka slags gemensamma insatser genomförs som bidrar • Kvinnors och mäns sysselsättning i kustbevakningen
havsförvaltningen och möjliggö ropeiska samarbetet om kustbevakningstjänster
till de europeiska samarbetande tjänsterna?
• Antal/andel kvinnor som är engagerade i styrstruk
ra trygga, säkra, rena och håll
• Är både kvinnor och män engagerade i dessa insatser?
turerna
bart förvaltade hav och oceaner
Varför/varför inte?
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I Frankrike har den övergripande principen
om jämställdhet antagits genom ett dubbelt
arbetssätt i det nationella operativa ESF-programmet för ”tillväxt och inkludering”. Genom
att könsuppdelade indikatorer används i alla
de franska operativa programmen för Eruf
och ESF underlättas jämställdhetsintegrering
genom hela programmens genomförande.
Dessa indikatorer mäter kvinnors och mäns
deltagande genom att könsuppdelade uppgifter tillhandahålls om output och resultat.
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Frankrike: lättare jämställdhetsintegrering genom att relevanta indikatorer definieras i de operativa programmen

Med hjälp av könsuppdelade uppgifter kunde
analyser med hänsyn till kvinnors och mäns
olika situation och behov i landet leda till
målinriktade åtgärder för att förbättra jämställdheten. Hit hörde till exempel åtgärder i det
operativa programmet för ESF för att förbättra sysselsättning, utbildning och entreprenörskap
bland kvinnor. Franska ESF har könsuppdelat output- och resultatindikatorerna för alla sina
tre prioriteringar: sysselsättning, yrkesvägar och fattigdom. Jämställdhet är en central princip
för projekturvalet.
Resultatindikatorerna (80) i franska ESF:s operativa program är dessa:
• Antal kvinnor resp. män som är sysselsatta, däribland som egenföretagare, efter sitt deltagande.
• Antal kvinnliga resp. manliga deltagare över 55 år som är sysselsatta, däribland som egenföretagare, efter sitt deltagande.
• Antal kvinnliga resp. manliga deltagare i utbildning eller studier efter sitt deltagande.
Outputindikatorer är följande:
• Antal kvinnliga resp. manliga arbetslösa deltagare.
• Antal kvinnliga resp. manliga deltagare över 55 år.
• Antal ekonomiskt inaktiva kvinnliga resp. manliga deltagare.
• Antal kvinnliga och manliga deltagare under 25 år.
• Antal kvinnliga deltagare under 25 år.
• Antal kvinnliga deltagare som är mammalediga eller håller på att återgå till arbetsmarknaden.
Ytterligare resurser
Läs mer om kvantitativa och kvalitativa jämställd
hetsindikatorer här:

• EIGE:s resurser om jämställdhetsindikatorer
• Databas för jämställdhetsstatistik

(80) Som noteras ovan bör indikatorer om ”antal kvinnor och män” helst också innefatta ”andel kvinnor och män”, för att bättre synliggöra
eventuella jämställdhetsbrister.
74 Europeiska jämställdhetsinstitutet

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Verktyg 7: Att utforma könsmedvetna kriterier för val av
projekt
Detta verktyg kan användas av förvaltningsmyn
digheter och övervakningskommittéer för att göra
det lättare att utarbeta könsmedvetna projekt,
och för att sätta upp jämställdhetskriterier för
urvalet av projekt. Detta stöd från förvaltnings
myndigheterna är mycket viktigt för att se till att
jämställdhet integreras som en övergripande
princip i alla aktiviteter i EU-fonderna.
Som det står i artikel 67.1 första stycket i förord
ningen om gemensamma bestämmelser: ”... ska
den förvaltande myndigheten fastställa och til�
lämpa icke-diskriminerande och tydliga kriterier
och förfaranden som säkerställer jämställdhet
samt beaktar Europeiska unionens stadga om
de grundläggande rättigheterna, principen om
hållbar utveckling ...”
Steg för att stödja könsmedvetet
utarbetande och val av projekt
Just i början av processerna med att utarbeta och
välja ut projekt är det oerhört viktigt att stödja
potentiella sökande. För att säkerställa lämpligt
stöd skulle förvaltningsmyndigheterna och över
vakningskommittéerna kunna
• göra klart i varje ansökningsomgång (inbjudan
att lämna förslag), och i alla andra tillkännagiv
anden av resursanvändning, att jämställdhet är
en övergripande princip som måste respekteras
och införas,
• förklara tydligt att hänsynstaganden till jäm
ställdhet kommer att ingå i alla kriterier för
val av projekt,
• ta med särskild information om krav på jäm
ställdhet i alla ansökningsomgångar,
• använda följande checklista som vägledning
när ansökningsomgångar förbereds i ordning.
Checklista som vägledning när
ansökningsomgångar för projekt förbereds
Steg 1. Står det klart i ansökningsomgången
(inbjudan att lämna förslag) att den
övergripande principen om jämställdhet måste
ingå i projektets analys?

Förvaltningsmyndigheterna och övervaknings
kommittéerna skulle kunna fråga sig följande:
• Förklaras det tydligt i ansökningsomgången att
projektet kommer att bedömas utifrån om det
finns en jämställdhetsanalys med i förslaget
(dvs. en analys av skillnaderna i kvinnors och
mäns situation och behov)?
• Begärs det specifikt i ansökningsomgången
att det ingår kvalitativa och kvantitativa upp
gifter som beskriver könsrelaterade trender
eller mönster?
• Anges det i ansökningsomgången att förslaget
bör hänvisa till fondspecifika, nationella eller
subnationella jämställdhetsmål?
Steg 2. Förklaras det i ansökningsomgången att
den övergripande principen om jämställdhet
måste ingå i projektets mål och indikatorer?
• Förklaras det i ansökningsomgången att för
slaget kommer att bedömas utifrån om pro
jektets mål
– kommer att nås för både kvinnor och män,
– innehåller den särskilda uppdelningen av
mål för kvinnor och män, och/eller
– innehåller särskilda jämställdhetssyften och
jämställdhetsmål (dvs. mål som ska nås för
både kvinnor och män för att uppnå jäm
ställdhet), när detta är relevant?
• Efterfrågas det i ansökningsomgången att
alla indikatorer som gäller enskilda personer
uppdelas efter kön, för att kunna övervaka om
både kvinnor och män nås?
• Efterfrågas det i ansökningsomgången att sär
skilda jämställdhetsindikatorer fastställs för att
underlätta övervakningen av framsteg i riktning
mot jämställdhetsmål, när detta är relevant?
Steg 3. Anges det i ansökningsomgången att den
övergripande principen om jämställdhet bör
ingå i projektets planerade användning av
resurser?
• Förklaras det i ansökningsomgången att det
måste anges i förslagen hur resurserna ska
användas för att främja jämställdhet?
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• Står det klart i ansökningsomgången att det
ska förklaras i förslagen hur projektet kommer
att ge mer jämlik tillgång till resurser, tjänster
och investeringar för kvinnor och män bland
målgrupperna?
Steg 4. Anges det i ansökningsomgången att
jämställdhetskompetens bör finnas
i projektteamet?
• Anges det i ansökningsomgången vilken roll som
intern jämställdhetskompetens, eller budgete
ring för jämställdhetsexpertis utifrån, kommer
att spela i projekturvalet?
• Står det klart i ansökningsomgången om, och
i vilken grad, jämställdhetskompetens är ett
krav i upphandlingsprocesserna för utbildning
och bedömning?
Steg 5. Förklaras det i ansökningsomgången att
jämställdhet måste ingå i övervakningen och
utvärderingen av projektet?

fram och tillämpa urvalskriterier baserade på
följande frågor:
Steg 1. Analys
• Innehåller förslaget en jämställdhetsanalys
av insatsområdet (dvs. analys av skillnader
i situationer och behov för kvinnor och män –
i deras mångfald – och identifiering av relevanta
jämställdhetsbrister)?
• Används kvalitativa och kvantitativa könsupp
delade uppgifter för att beskriva könsklyftor
och mönster?
• Hänvisar analysen till fondspecifika, nationella
och/eller subnationella jämställdhetsmål?
Steg 2. Mål och indikatorer

Checklista för val av projekt

• Finns det särskilda jämställdhetsmål för pro
jektet (dvs. mål som ska nås för både kvinnor
och män för att öka jämställdheten)?
• Fastställs i förslaget hur det är tänkt att projektet
ska bidra till övergripande jämställdhetsmål?
• Anges i förslaget om, och hur, projektets mål
ska uppnås för både män och kvinnor i deras
mångfald?
• Finns särskilda jämställdhetsindikatorer för att
göra det lättare att följa upp jämställdhetsmål?
• Är allmänna indikatorer som gäller enskilda
personer uppdelade efter kön, för att kunna
övervaka om både kvinnor och män nås?

När förvaltningsmyndigheter och övervaknings
kommittéer bedömer projektförslag kan de ta

Använd EU:s politiska mål som vägledning och
använd verktyg 1 och tabell 3 nedan:

• Efterfrågas i ansökningsomgången en be
skrivning av hur jämställdhetsmål/resultat/
följdverkningar kommer att övervakas och
utvärderas, och hur man kommer att tillämpa
korrigerande åtgärder?
• Förklaras det att man i varje förslag måste de
finiera hur man kommer att bedöma mål och
resultat för jämställdhet?
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Tabell 3: Jämställdhet i EU:s politiska mål
Politiska mål

Jämställdhetsaspekter

Samma möjligheter till • Minska lönegapet mellan kvinnor och män
ekonomiskt oberoende för
kvinnor och män
• Öka sysselsättningen (och minska segmenteringen)
Lika lön för likvärdigt ar
• Bidra till utbildning för kvinnor
bete
• Förbättra balansen mellan arbete och privatliv, med följande särskilda indikatorer:
– Ökad andel tid för män i omsorgsrelaterad verksamhet
– Ökad sysselsättning för kvinnor och män, däribland migrantkvinnor, i den formella om
sorgsekonomin
– Ökad tillgång till, och timmar i, avlönat arbete för kvinnor
• Få bort könsstereotyper
• Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden
• Stödja flexibla arbetsformer och familjerelaterad ledighet
• Öka kvinnors företagande
• Öka tillgången till och kvaliteten på barnomsorgstjänster
• Stödja social inkludering
• Öka tillgång till och kvaliteten på vårdinrättningar för andra närstående
• Bekämpa exkludering av kvinnor och fattigdom bland kvinnor
• Stödja skyddet av föräldrar och vårdare
Jämställdhet i beslutsfat • Öka kvinnors deltagande i beslutsfattande positioner och processer
tandet
Värdighet, integritet och • Stödja förebyggande av och skydd mot könsbaserat våld
ett slut på könsbaserat våld
• Stödja mäns och pojkars roller i att stoppa våld mot kvinnor

Projektmålen innehåller också ett bredare per
spektiv, som inte bara har att göra med kön eller
genus utan också andra egenskaper. Det är t.ex.
viktigt att målen innehåller vidare uppdelning
inom de breda kategorierna ”kvinnor” och ”män”,
med hänsyn till ytterligare sociodemografiska
egenskaper som ålder, socioekonomisk bakgrund,
fattigdom, ras, etnicitet, bostadsort (landsbygd/
stad), funktionsnedsättning, sexuell läggning (ho
mosexuella, bisexuella, transpersoner och andra),
religion osv. Dessutom bör man i alla tematiska
prioriteringar helst överväga en metod där ”inter
sektionalitet” uppmärksammas (dvs. de tvärgående
egenskaperna hos enskilda personer och hur
dessa interagerar eller är ”intersektionerande”
och på så sätt påverkar jämställdhetsbristerna).

Steg 3. Aktiviteter och genomförande
• Planeras särskilda aktiviteter för att nå projek
tets jämställdhetsmål?
• Finns det ett samband mellan projektets pla
nerade jämställdhetsanalys och att specificera
jämställdhetsmål? Förklaras hur detta samband
kommer att beaktas när aktiviteterna i projektet
utvecklas (i syfte att minska befintliga jämställd
hetsbrister) och i de förväntade resultaten och
utfallen?
Steg 4. Jämställdhetskompetens
• Finns det tillgång till intern jämställdhetskompe
tens i projektet? Om inte, kommer utomstående
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jämställdhetsexpertis att användas? Innehåller
projektet en budget för sådan utomstående
expertis?
• Är jämställdhetskompetens ett krav vid upp
handling av utbildning och övervakning?
Steg 5. Övervakning och utvärdering
• Förklaras det i förslaget hur projektet kommer
att övervaka och bedöma jämställdhetsmål/
resultat/följdverkningar?
• Fastställs det i förslaget vilka korrigerande

åtgärder som kommer att vidtas i projektet om
dessa jämställdhetsmål/resultat/följdverkningar
inte uppnås?
• Fastställs det i förslaget hur projektet kom
mer att övervaka jämställdhetsmål/resultat/
följdverkningar?
Slutligen måste förvaltningsmyndigheter och
övervakningskommittéer fråga sig: uppfyller
projektförslaget dessa urvalskriterier? Om
inte skulle de kunna begära kompletterande in
formation och göra en slutbedömning.

Belgien: kravet på att projektutvärderingar tar hänsyn till möjliga effekter på kvinnor och män före projektval
I Belgien måste det i alla operativa program tas hänsyn till kvinnors och mäns verkliga liv.
I varje fas bör man ta hänsyn till hur programmet – positivt och/eller negativt – kan påverka
kvinnors och mäns olika situationer och behov. Därför analyseras och utvärderas varje projektförslag genom att man beaktar dess möjliga effekter på kvinnor och män, och hur det
kan påverka jämställdheten.
En intersektionell analys tillämpas på det operativa programmets nivå, på projektnivå och under
ansökningsomgångarna. Det innebär att kvinnors och mäns verkliga liv tas i beaktande, liksom
deras intersektionella egenskaper, som ålder, socioekonomisk status, funktionsnedsättning,
ras, etnicitet, religion och andra relevanta sociodemografiska uppgifter. Uppgiftsinsamling och
analys av kvinnors och mäns situation på arbetsmarknaden, deras tillgång till utbildning och
möjligheter för dem att arbeta i olika företag och sektorer beaktas. I analysen korskontrolleras om möjligt uppgifter med andra socioekonomiska aspekter. Exempelvis kan unga kvinnor
möta andra situationer och ha andra behov än äldre kvinnor.
I alla ansökningsomgångar måste man förklara hur projektet kommer att bidra till jämställdhet, vilket är en huvudfaktor att ta i beaktande i projekturvalet. För att hjälpa sökande när de
planerar projekt ordnas informationstillfällen. Där ges information om jämställdhet mellan
könen, om lagar och politik för jämlikhet och om metoder och verktyg för jämställdhetsintegrering. Andra understödjande informationsåtgärder är t.ex. en onlineplattform för jämställdhetsutbildning. En praktisk handbok har också utgivits om hur man bedömer och integrerar
jämställdhetsaspekter i projekt. Handboken hjälper sökande att ta hänsyn till kvinnors och
mäns verkliga liv under projektplaneringen. Den är också till nytta för övervakningskommittéer
när de följer upp hur projekt bidrar till jämställdhet. Varje projekt bedöms efter upprättade
kriterier som har med jämställdhet att göra. Könsuppdelade uppgifter används genom hela
programplaneringsperioden för att mäta möjliga framsteg i riktning mot jämställdhet.
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Finland: Kriterier för val av projekt
I Finland har man tagit fram nya frågor om jämställdhet
för projektsökande för finansieringsperioden 2014–2020..
Projektsökande behöver svara på följande frågor:
Ja

Nej

Förklara
(måste fyllas i)

Projektet bedömde den operativa
miljön ur ett jämställdhetsperspektiv
Jämställdhetsperspektivet integrera
des i projektet
Projektets huvudsyfte är att främja
jämställdhet

Dessa frågor används som bedömningskriterier för att fatta beslut om finansiering.

Kompletterande verktyg 7.a:
Könsmedvetna avtal
(kontrakt eller bidragsavtal)
med projektgenomförare
Efter processen att välja projekt, som sker med
tydligt definierade kriterier där det tas hänsyn till
jämställdhet, är det viktigt att fastställa grundläg
gande krav för projektgenomförare. Dessa bör
fastställas i projektavtal eller kontrakt.
Checklista för projektavtal eller kontrakt
gällande projektfinansiering
När avtal eller kontrakt tas fram för projekt, skulle
förvaltningsmyndigheterna ställa sig följande
frågor:
• Förklaras i avtalet att projektets genomförande
måste överensstämma med den övergripande
principen om jämställdhet?
• Anges i avtalet specifika steg som bör utföras
för att följa jämställdhetskravet?
• Står det uttryckligen att det i projektets genom
förande finns en skyldighet att ta hänsyn till
kvinnors och mäns olika situationer och behov?

• Nämns det uttryckligen i avtalet att det finns
en skyldighet i projektet att använda resurser
till att främja jämställdhet?
• Fastställs i avtalet särskilda mål och resultat
som måste uppnås när det gäller jämställdhet?
Exempel:
– Anges det tydligt i målen och resultaten att
de måste uppnås för både kvinnor och män?
• Nämns i de förfaranden som anges i avtalet
några särskilda förväntningar sett till kön, t.ex.
– hänvisningar till jämställdhet i rapporter,
särskilt könsuppdelad statistik om stöd
mottagare,
– fördelning och användning av finansiella
resurser och resultat i rapporter,
– könsmedvetna strategier för kommunikation?
• Om det krävs en förklaring under ed, innefattar
den att ”ta hänsyn till jämställdhetsaspekten”?
Det vill säga, finns det krav på mottagarna av
projektresurser att förklara att de har förstått
att ”jämställdhet som en övergripande princip”
måste tas i beaktande när de använder sig av
resurser?
• Anges i avtalet om tilldelade projektresurser
eller subventioner att det är en nödvändig för
utsättning att hänsyn måste tas till jämställdhet
när resurserna används?
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Verktyg 8: Spårning av resurstilldelning för jämställdhet
i EU-fonderna
Detta verktyg finns på engelska på: https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit.
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Verktyg 9: Integration av jämställdhet
i projektutformningen
Introduktion till verktyget
Detta verktyg är en vägledning till att omsätta
jämställdhetsmål och jämställdhetsindikatorer
i partnerskapsavtal och operativa program till
projektnivå. Det bör användas av förvaltningsmyn
digheter på nationell och subnationell nivå när ett
projekt planeras, genomförs och övervakas. Det
kan också användas av förvaltningsmyndigheter
för att ge vägledning och stöd till lokala aktörer
och projektgenomförare.
Detta verktyg gör det lättare att införa kriterier
och förfaranden för könsmedvetet projekturval,

enligt vad som fastställs i artikel 67 i förslaget
till förordning om gemensamma bestämmelser
(COM(2018) 375 final):
För urvalet av insatser ska den förvaltande myndigheten fastställa och tillämpa icke-diskriminerande och tydliga kriterier och förfaranden som
säkerställer jämställdhet samt beaktar Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om hållbar utveckling och
unionens miljöpolitik i enlighet med artiklarna 11
och 191.1 i EUF-fördraget.
Se mer information om förordningarna i verktyg 1.

Steg för att integrera jämställdhet i projektutformningen
Verktyget är uppdelat i fyra steg:

Steg 1. Anpassning till jämställdhetsmål
och jämställdhetsindikatorer i partnerskapsavtal
och operativa program

Steg 2. Projektutveckling och ansökan

3. Projektets genomförande

4. Bedömning av projekt

Steg 1. Anpassning efter jämställdhetsmål
och jämställdhetsindikatorer
i partnerskapsavtal och operativa program

eller kvinnors och mäns särskilda behov, på insats
området. Förvaltningsmyndigheterna kan stödja
projektsökande genom att

Det är viktigt att säkerställa att det i projektansök
ningar under respektive fond anges hur projektet
kommer att bemöta befintliga jämställdhetsbrister,

• ge information om jämställdhetsmål och in
dikatorer som fastställs i partnerskapsavtalet
och de operativa programmen,
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• ge annan jämställdhetsrelaterad, kontextspecifik
information som är relevant för ansöknings
omgångarna,
• ge information om på vilket sätt jämställdhets
aspekter bör finnas med i ansökan, och hur
dessa kommer att bedömas,
• se till att de sökande får den information och
kapacitet som behövs för att genomföra en
jämställdhetsanalys av insatsområdet.
Steg 1a. Utföra en jämställdhetsanalys
Syftet med en jämställdhetsanalys (81) är att iden
tifiera jämställdhetsbrister och skillnader mellan
kvinnor och män i all deras mångfald, och även att
fastställa de bakomliggande orsakerna till dessa
brister. För att utföra en jämställdhetsanalys bör
man göra följande:
1. Samla information och uppdelad statistik
om målgruppen
Detta innebär statistik som tillräckligt speglar
målgruppen, uppdelad efter kvinnor och män.
Den bör innefatta uppgifter om relevanta egenskaper, som t.ex. ålder, ras, etnicitet, bostadsort,
utbildningsnivå, sysselsättning i andra sektorer,
entreprenörskap i andra sektorer, lönenivåer,
tidsanvändning och/eller andra relevanta frågor.
• När uppgifterna samlas in och presenteras bör
de delas upp efter kön som en primär, övergri
pande klassificering. När man t.ex. samlar in
och analyserar uppgifter om ”unga” eller ”äldre”,
så bör dessa målgrupper delas upp efter kön.
• Utöver kvantitativa uppgifter om särskilda egen
skaper behöver man i en jämställdhetsanalys ta
hänsyn till kvalitativa uppgifter om människors
faktiska erfarenheter. Dit hör att ta hänsyn till
hur tjänster kan användas olika av kvinnor och
män, och vilka resurser som bör avsättas för att
bemöta de skillnaderna. Exempelvis används
offentliga utrymmen på olika sätt av olika per
soner – äldre kvinnor, äldre män, yngre kvinnor,
yngre män, flickor och pojkar, föräldrar och vår
dare, folk på väg till jobbet osv. Hur de använder
offentliga utrymmen beror på egenskaper som
kön, ålder, bostadsort osv. Men det beror också
på andra faktorer, som inkomstnivåer, jobb och

barnomsorg, tid på dagen osv. En jämställdhets
analys bör ha ett brett perspektiv på vad ett stort
antal uppgifter säger oss om människors vardag.
• Att använda uppgifter från olika källor ger en
mer djupgående uppfattning om könsskillnader,
människors behov och verkliga liv. Använd så
många källor som möjligt – t.ex. lokala, sub
nationella och nationella studier eller samråd,
uppgifter från statistikbyråer, akademiska verk,
politiska rapporter – och kombinera/triangulera
uppgifter från dessa källor.
• När uppdelade uppgifter om viktiga egenskaper,
som kön, ras, etnicitet, ålder, funktionsned
sättning osv., inte finns tillgängliga ska detta
identifieras som en lucka. Behovet av förbätt
rade uppgifter bör betonas i projektmålen och
rapporteringen.
2. Identifiera befintliga
jämställdhetsbrister och de bakomliggande
orsakerna till dem
När du väl har de uppdelade uppgifter som krävs
för att få en tydlig bild av målgruppen, använder
du de här huvudfrågorna för att få en bättre
uppfattning om några viktiga skillnader mellan
kvinnor och män och analysera orsakerna till
dessa skillnader:
• Vilka skillnader finns mellan kvinnors och mäns
deltagande på arbetsmarknaden? På vilka yrkes
områden dominerar kvinnor respektive män?
• Vad finns det för skillnader i kvinnors och mäns
inkomstnivåer? Finns det markanta skillnader
när det gäller hur många kvinnor och män som
jobbar deltid? Är det fler kvinnor än män som
har fler än ett deltidsjobb?
• Vad kan uppgifter om användning av tid eller
tjänster säga oss om hur kvinnor och män förde
lar sin tid? Vad säger det oss om luckor i lokala
tjänster när det gäller tillgång och tidpunkter?
• Är det fler kvinnor än män som står för omsorg
om barn och andra familjemedlemmar? Vilka
åldersgrupper bland kvinnor och män står för
mer oavlönad omsorg? Ägnar sig t.ex. unga
kvinnor mer åt barnomsorg än män? Vårdar
äldre män sina hustrur? Vilka tjänster skulle
kunna stödja olika personer i dessa roller och
öka deras välbefinnande?

(81) För mer information om hur man utför en jämställdhetsanalys, använd verktyg 3 och se Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender
analysis. Finns på https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
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• Hur skulle infrastruktur- och it-lösningar kun
na bemöta trängande vårdbehov, bygga upp
kompetensen och öka sysselsättningsmöjlig
heterna?
• Vilka konsekvenser kommer svaren på dessa
frågor att få för målgruppen, arbetsmarknaden
eller projektet?

• Vilka är de bakomliggande orsakerna till dessa
skillnader och/eller könsrelaterade mönster?
Vilka konsekvenser får dessa för målgrupperna,
arbetsmarknaden och projektets genomförande?

3. Rådgör direkt med målgrupperna

Grundat på jämställdhetsanalysen bör du nu ha en
god uppfattning om skillnaderna mellan kvinnor
och män, deras olika behov och könsrelaterade
mönster. Sätt dessa identifierade skillnader och
mönster i samband med målen i partnerskapsavta
let och det operativa programmet och i nationella
eller subnationella jämställdhetsmål. Hur kommer
skillnaderna och mönstren att påverka möjligheten
att nå målen med fonden?

Ta hänsyn till deras åsikter när projektförslag
utvecklas och projekt utformas. Några användbara samrådsfrågor:
• Vad upplever målgruppen för verklighet, för
väntningar och behov?
• Är dessa olika för kvinnor och män?
• Är det planerade projektet inriktat på både
mäns och kvinnors behov? Tar den hänsyn till
deras olika intressen, roller och ställning?
• Hur kan projektet bättre bidra till att tillgodose
kvinnors och mäns behov?
• När du ställer dessa frågor, beakta bristande
jämställdhet mellan kvinnor och män i tillgång
en till resurser (arbete, pengar, makt, hälsa,
välbefinnande, säkerhet, kunskap/utbildning,
rörlighet, tid osv.) och i utövandet av grundläg
gande rättigheter (medborgerliga, sociala och
politiska rättigheter) utifrån deras kön eller de
roller som hänförs till dem (könsroller).
4. Samla in könsspecifika uppgifter och
uppgifter om balans mellan arbete och
privatliv
Använd nationella, regionala eller lokala uppgifter, tidsanvändningsstudier eller andra uppgiftskällor.
5. Dra slutsatser om könsrelaterade mönster
och fastställ deras bakomliggande orsaker
Överväg att fråga:
• Vilka skillnader finns det mellan kvinnor och
män på projektets insatsområde? Finns det
några särskilda könsrelaterade mönster? Skil
jer sig normerna och förväntningarna åt för
kvinnor och män?

Steg 1b. Sätta upp könsspecifika mål och
indikatorer

Använd resultaten av jämställdhetsanalysen och
gör på så sätt projektets mål och indikatorer
könsspecifika, dvs. se till att projektets mål bidrar
till jämställdhetsmål inom insatsområdet. Som
noteras ovan bör projektmål stämma överens med
nationella och subnationella jämställdhetsmål.
• Jämställdhetsmål i projekt måste skräddar
sys för insatsområdet och formuleras som mål
för jämställdhetsrelaterat resultat, deltagande
och påverkan. Huvudfrågan att ställa sig är: På
vilket sätt kan och borde projektet bidra till att
främja jämställdhet på insatsområdet?
• Med könsmedvetna projektindikatorer (82)
kan vi mäta förändringar i relationer mellan kvin
nor och män, och förändringar av deras status,
behov eller situation, i samband med projektet
eller aktiviteten. Som mått på social förändring
och på projekts resultat/ändamålsenlighet kan
könsmedvetna indikatorer beskrivas i termer av
– den erhållna kvalitet som ska uppnås,
– kvantiteten för något som ska uppnås,
– den målgrupp som berörs av eller gynnas
av projektet,
– den förväntade tidsramen för att nå pro
jektets mål.
Steg 2. Projektutveckling och ansökan
I projektansökan, och i projektutvecklingen mer
allmänt, måste det anges hur projektet kommer

(82) För mer information om jämställdhetsindikatorer, använd verktyg 6 och se Europeiska jämställdhetsinstitutet, Gender statistics and
indicators. Finns på https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-indicators
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att bemöta befintliga jämställdhetsklyftor och/
eller kvinnors och mäns behov på området. För
valtningsmyndigheterna kan stödja de sökande
genom att tydligt förklara att varje ansökan ska
innehålla
• en beskrivning av den sökande organisationen,
med t.ex.
– en uppdragsbeskrivning om jämställdhet
inom organisationens identitets- eller or
ganisationskultur,
– jämställdhetskompetens inom organisa
tionen, t.ex. personer som ansvarar för
jämställdhet och tillgång till utomstående
jämställdhetsexpertis,
– situationen för män och kvinnor i företa
get, t.ex. kvinnor och män på olika nivåer
i hierarkin, i olika jobbkategorier, med olika
kvalifikationer eller olika arbetsarrangemang,
– om jämställdhet är integrerat i organisatio
nens kvalitetsledning och certifiering,
– jämställdhetsrelaterade personalpolicyer,
t.ex. för rekrytering, utbildning och kompe
tensutveckling, kunskaps- och kompetens
förvaltning,
– personalresurser och kompetens inom pro
jektteamet,
• om lämpligt en beskrivning av utomstående sup
port eller kapacitetsuppbyggnad för personalen
för att uppfylla programmets jämställdhetskrav,
• en jämställdhetsanalys av det problem som
projektet kommer att bemöta, med hjälp av
könsuppdelade uppgifter och resultat från
forskning, inklusive en analys av orsaker
na till jämställdhetsbristerna och strategier
som projektet kan använda för att övervinna
dem,
• en beskrivning av projektets målgrupper, upp
delade efter kön och andra egenskaper,
• särskilda mål och indikatorer för jämställdhet,
tillsammans med analysen av alla tematiska
mål/indikatorer ur ett jämställdhetsperspektiv,
• en beskrivning av åtgärder genom vilka pro
jektet kommer att främja jämställdhet (t.ex. en
strategi för jämställdhetsintegrering och/eller
en strategi med positiva åtgärder),
• en förklaring av stödstrukturer som behövs
och projektets kontext, såsom finansiering av
deltagare, medel för kapacitetsuppbyggnad
om jämställdhet för projektets personal, plats
och tidsram för projektaktiviteter osv.,
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• en beskrivning av hur projektet kommer att
sprida information för att engagera kvinnor
och män i all deras mångfald,
• en beskrivning av projektets övervaknings
metod, där man bör använda könsuppdelade
uppgifter och jämställdhetsbudgeteringsupp
gifter för att bedöma hur projektet uppnår sina
mål, och mäta framstegen mot de fastställda
jämställdhetsindikatorerna,
• en beskrivning av på vilket sätt jämställdhets
metoder kommer att användas i interna eller
externa utvärderingar inom projektet, och
hur de tematiska och strukturella aspekterna
av jämställdhet kommer att bedömas (t.ex.
strategi, metoder och instrument),
• en detaljerad presentation av projektets finan
siella resurser, t.ex. budgeten för att genomföra
jämställdhetsrelaterade aktiviteter och för ka
pacitetsuppbyggnad om jämställdhet.
Steg 3. Projektets genomförande
I dokumenten om projektgenomförande behöver
det anges på vilket sätt projektet bemöter köns
klyftor eller kvinnors och mäns olika behov på
insatsområdet. Förvaltningsmyndigheterna kan
stödja sökande genom att
– förklara att de projektansvariga måste se
till att relevanta könsuppdelade övervak
ningsuppgifter samlas in för att bedöma
projektets indikatorer och uppgifter,
– stödja projektgenomförare i att bygga upp
jämställdhetskompetens – dvs. förbättra
deras kunskap om jämställdhet, jämställd
hetsintegrering och EU:s dubbla arbetssätt
för jämställdhet, och hur dessa arbetssätt
genomförs i praktiken.
Steg 4. Bedömning av projekt
Varje projekt bör utvärderas, med sina fastställda
jämställdhetsindikatorer, för att avgöra om dess
jämställdhetsmål uppnås. Om inte, bör korrige
rande åtgärder vidtas i projektet. Förvaltnings
myndigheterna kan stödja projektgenomförarna
genom att föreslå att de ställer ett antal centrala
frågor:
• Utvecklades projektet baserat på en jämställd
hetsanalys? Utvecklades särskilda jämställd
hetsmål och jämställdhetsindikatorer?
• Användes könsuppdelade uppgifter?
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• Uppnådde projektet helt eller delvis sina mål?
Vilka var i så fall framgångsfaktorerna? Om inte,
varför? Vilka faktorer förhindrade att projektets
mål nåddes?
• Var både män och kvinnor inblandade i att
utforma och genomföra projektet?
• Fanns det system för att övervaka om ett jäm
ställdhetsperspektiv i projektets utformning,
genomförande och övervakning antogs?
• Gjordes huvudaktörerna (t.ex. instruktörer,
handledare, arbetsgivare och arbetsmarkna
dens parter) medvetna om betydelsen av att

integrera ett jämställdhetsperspektiv?
• Fanns intern eller utomstående jämställdhetsex
pertis tillgänglig för projektets genomförande?
• Utfördes någon kapacitetsuppbyggnad och in
formationsverksamhet om jämställdhetsfrågor
under projektet?
• Fanns det någon mekanism för att bedöma
kvinnliga och manliga stödmottagares tillfreds
ställelse med projektets resultat? Fanns i så fall
någon relevant skillnad i hur nöjda kvinnor och
män var med de resultaten?

Sverige: ESF-rådets jämställdhetssupport för projektgenomförande

© AlisaRut/Shutterstock.com

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(ESF-rådet) har inrättat en supportfunktion som
erbjuder utbildnings- och studieworkshoppar
för projektsökande och projektgenomförare.
Man har också startat en support för jämställdhet i projektgenomförande. Supporten
är öppen för alla projekt som finansieras av
ESF, och ger konkreta råd till genomförare om
hur de systematiskt integrerar principer om
jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i sina projekt. Den ger vägledning om
jämställdhetsintegrering, jämställdhetsanalys
och sätt att se till att projektet gynnar både kvinnor och män utan att cementera jämställdhetsbrister. Supporttjänsterna begärs online, vilket underlättar samverkan mellan projektsökande,
genomförare och support. Tillgången till läglig support har bidragit till att jämställdhetsåtgärder
har vidtagits i ESF-finansierade projekt.

År 2016 hanterade ESF-rådets support 147 förfrågningar genom sina onlinetjänster, och nådde
ut till 107 projektsökande och projektgenomförare. Man svarade också på tolv förfrågningar
om support från offentliga myndigheter, och sju förfrågningar om kunskaps- och strategiutveckling i samband med jämställdhetsintegrering (83).
På ESF-rådets särskilda supportwebbplats finns ytterligare information, vanliga frågor, metoder
och verktyg, så att man kan se till att jämställdheten uppmärksammas i alla faser i projekten –
från planering fram till genomförande och utvärdering. Där anges att jämställdhetsintegrering
i projektcykeln bör göras enligt följande kriterier:
• Projektet innefattar intern jämställdhetskompetens, eller stöd från utomstående jämställdhetsexperter.
• En jämställdhetsanalys finns med i projektets problemanalys.
• Projektaktiviteterna är jämställdhetsrelevanta i enlighet med denna analys.
• I projektutvärderingen bedöms om jämställdhetsmålen uppnåddes och i vilken mån jämställdhet integrerades i genomförandeprocessen.

(83) Enligt svenska ESF-rådets årliga genomföranderapport, 2016, s. 2.
Jämställdhetsbudgetering: en stegvis verktygslåda 85

Avsnitt 4. Hur kan vi tillämpa jämställdhetsbudgetering i EU-fonderna? Praktiska verktyg och exempel från medlemsstaterna

Spanien: särskilda och intersektionella åtgärder för att få bort jämställdhetsbrister:
Projektet ”Calí – jämställdhet för romska kvinnor”
Med stöd från det operativa programmet Social
inkludering och social ekonomi i ESF 2014–2020,
tar Calí-programmet upp de särskilda behoven för
romska kvinnor, utifrån en välgrundad kunskap
om deras situation.
Syftet med programmet är att främja personlig
utveckling för romska kvinnor som är i en särskilt
utsatt situation, så att de fullt ut kan utöva sina
rättigheter som medborgare, och att stärka deras
kunnande och kompetens så att de får bättre
chanser att hitta ett arbete.

© gitanos.org.

Programmets syften är följande:
• Förbättra såväl romska kvinnors sociala inkludering som deras tillgång till sysselsättning,
genom åtgärder som utvecklar deras sociala,
arbetsmarknadsmässiga och personliga kompetens och som främjar jämställdhet, delaktighet och balans mellan arbete och privatliv.
• Bekämpa diskriminering och främja jämlikhet,
med särskild tonvikt på de många fall av diskriminering som romska kvinnor drabbas av.
• Öka jämställdheten mellan romska män och
kvinnor och göra det lättare att bryta ner
kulturella och sociala hinder mot att romska
kvinnor gynnas socialt och ekonomiskt.
• Stödja och vägleda romska kvinnor som drabbas av våld i nära relationer.
• Öka medvetenheten i samhället, bland offentFoto tillgängligt på: https://www.gitanos.org/queliga beslutsfattare, dem som jobbar i relevanta
hacemos/areas/gender_equality/cali_programme.html
sektorer (dvs. lärare, yrkesverksamma inom
social omsorg eller sjukvård osv.), på företag eller inom de romska grupperna själva, om
negativa stereotyper gällande romer och i synnerhet romska kvinnor.
• Påverka politiska strategier om jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering.
Resultat som förändrar kvinnors liv

Efter tre år visar resultaten av Calí-programmet på en stor inverkan på de 1 700 deltagande kvinnornas liv: 245 har hittat ett jobb och 122 har återgått till studier. Dessutom bidrar
programmet till ökad jämställdhet i den romska gruppen, med 786 informationsinsatser om
jämställdhet där 2 050 romska män och 3 360 romska kvinnor i alla åldrar har deltagit.
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Rapportering, övervakning
och utvärdering
Verktyg 10: Att införliva ett jämställdhetsperspektiv
i övervaknings- och utvärderingsprocesserna
Introduktion till verktyget
Detta verktyg kan användas av förvaltningsmyn
digheter och övervakningskommittéer för att
upprätta en ”utvärderingsplan”, däribland för
halvtids- och efterhandsutvärderingar.
I en utvärderingsplan beskrivs på vilket sätt ett
program kommer att utvärderas, även sett till dess
jämställdhetsmål och jämställdhetsindikatorer.
Planen innefattar regelbunden utvärdering av
program – med avsikten att förbättra kvaliteten på
genomförandet och sätta prägel på utformningen
av nästa programfas – tillsammans med en halv
tidsutvärdering 2024 och efterhandsutvärderingar
av varje program 2029. I alla utvärderingar bör
hänsyn tas till ett programs jämställdhetsrelate
rade aspekter.
Det finns olika alternativ för att utvärdera hur väl
programmen har införlivat ett jämställdhetsper
spektiv, och vad de har haft för jämställdhetsre
levanta utfall. Det rör sig om dessa:
• Utvärderingsalternativ 1. Efterhandsbe
dömning av hur väl programmet tagit hänsyn
till jämställdhetsaspekter (frivilligt).
• Utvärderingsalternativ 2. Uppföljning av
jämställdhetsrelaterade programresultat genom
att särskilda jämställdhetsaspekter införlivas
i programmets huvudutvärderingar (halvtid
och efterhand) och även i den regelbundna
rapporteringen till övervakningskommittén.
• Utvärderingsalternativ 3. Ytterligare rele
vanta utvärderingar, efter vad som föreslagits
av förvaltningsmyndigheterna.
• Utvärderingsalternativ 4. Utvärdering av
jämställdhetsbudgetering, såsom beskrivs i ra
men nedan.
Syftet med en viss utvärdering är att bedöma
i hur hög grad ett program har haft inverkan

på jämställdhetsbrister inom insatsområdet, att
bedöma hur väl jämställdhetsrelevanta processer
har tillämpats, samt i hur stor utsträckning kom
binerade fonder eller program har använts för att
bemöta könsrelaterade problem.
Steg för att integrera ett
jämställdhetsperspektiv i övervakningsoch utvärderingsprocesserna
Utvärderingsalternativ 1–3
I utvärderingen bör det bedömas hur väl program
met uppnått alla specifika jämställdhetsmål som
fastställs i planeringsdokumentet, den ekonomiska
planen eller andra programdokument. För att göra
detta bör man använda de jämställdhetsindikatorer
som fastställs i programmet.
Om inga särskilda jämställdhetsmål fastställs bör
allmänna utvärderingskriterier användas, enligt
beskrivningen i artikel 39 i förordningen om gemen
samma bestämmelser – ändamålsenlighet, effekti
vitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde.
Frågorna nedan kan användas som vägledning.
Relevans
• Har programmet ändamålsenligt bidragit till att
skapa gynnsamma förhållanden för förbättrad
jämställdhet?
• Svarade programmet på både kvinnors och
mäns praktiska och strategiska behov?
• Bidrog det till nationella, subnationella och
EU-politiska åtaganden och mandat om jäm
ställdhet?
• Var programmets behandling av jämställdhets
frågor konsekvent och samstämmig under hela
genomförandefasen?
• Gjordes justeringar för att svara på externa
faktorer (t.ex. ekonomisk kris, ny regering osv.)
som påverkade jämställdhetsrelationerna?
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• Fanns relevanta könsuppdelade uppgifter som
bidrog till programmet?
• Fanns det bidrag i form av samråd med mål
grupper och andra relevanta institutionella
intressenter?
Effektivitet
• Använde programmet effektivt resurser till att
åstadkomma jämställdhetsresultat som var till
nytta för både kvinnor och män?
• Säkerställdes i programmets övervaknings-,
rapporterings- och utvärderingsmekanismer
att jämställdhetskriterier ingår och att det finns
belägg angående dem?
• Har rapporteringsmekanismer använts kon
sekvent?
• Kan samband identifieras mellan resursanslagen
och resultaten?
• När resursanslagen ledde till positiva eller ne
gativa resultat för kvinnor eller män, hade då
den informationen inverkan på korrigerande
eller ”nästkommande” åtgärder?
Ändamålsenlighet
• Har programmet uppnått sina planerade re
sultat/utfall?
• Har programmets identifierbara utfall och re
sultat fört jämställdheten framåt och bemött
lokala/subnationella könsklyftor?
• Har det funnits påvisbara fördelar för målgrup
perna? Finns några skillnader mellan kvinnor
och män i utfallen?
• Delades indikatorer och uppgifter om enskilda
personer upp efter kön för att planera, genom
föra och övervaka programmet?
• Har intressenterna (organisationer, institutioner,
indirekta målgrupper) haft nytta av progra
minsatserna sett till institutionell kapacitet
som bygger på jämställdhetsintegrering och
utveckling av jämställdhetskompetens bland
personalen?
Samstämmighet
• Hur har finansieringen från EU-fonderna kom
binerats för att bemöta könsklyftor och främja

jämställdheten? Hur har t.ex. kombinerade
fonder använts för att förbättra tillgången
till infrastruktur, ta itu med balansen mellan
arbete och privatliv, utveckla den lokala kom
petensbasen, stärka kvinnors deltagande på
arbetsmarknaden samt öka mångfalden bland
ledare för små och medelstora företag och
i andra industri- och yrkessektorer?
• Hur har gemensamma jämställdhetsmål for
mulerats i EU-fonderna, och hur har dessa
mål gemensamt övervakats och rapporterats?
EU-mervärde
• Hur återspeglar programmet EU:s mål om
förbättrad jämställdhet?
• Har programmet lett till mervärde när det gäller
att främja jämställdhet jämfört med de framsteg
som medlemsstaterna annars gör? Har det
t.ex. lett till framsteg till följd av olika faktorer,
såsom bättre samordning, rättssäkerhet, större
effektivitet eller komplementaritet?
Utvärderingsalternativ 4
En särskild utvärdering av jämställdhetsbudge
tering (84) kan bygga på följande ram med fyra
aspekter på offentlig finansiering (85). Utvärde
ringen kan vara inriktad på en av dessa aspekter
eller ta upp alla fyra. Man kan utvärdera hela
programmets budget, ett utvalt område eller ett
visst enskilt projekt.
1. Bedöm programmet sett till en eller flera av
dessa fyra aspekter på offentlig finansiering
• Utgifter: Vad är det som finansieras? Vem är
mottagare? Vilka könsklyftor riktar man in sig på?
Hur når anslagen ut till både män och kvinnor
i enlighet med deras behov? (Vilka deltar, t.ex.
i vilka arbetsmarknadsprogram osv.?)
• Inkomst: Vem betalar skatt, moms och/eller
avgifter? Vem måste betala vissa tjänster ur
egen ficka?
• Makroekonomiska effekter: Vilka effekter har
programmet haft på fördelningen av avlönat
och oavlönat arbete mellan kvinnor och män?
Vilka följdverkningar har det haft på den lokala

(84) Baserat på Osika, I., & Klerby, A., Gender budgeting – en checklista, utan årtal. Finns på https://www.jamstall.nu/wp-content/uplo
ads/2014/02/Gender-Budgeting-en-checklista.pdf
(85) Elson, D., Budgeting for women’s rights: Monitoring government budgets for compliance with CEDAW, Unifem, New York, 2006. Finns på
http://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-com
pliance-with-cedaw
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eller subnationella ekonomiska tillväxten och
hållbarheten?
• Beslutsprocesser: Hur representerade har
kvinnor respektive män varit i programmets
beslutsfattande? Hur har t.ex. grundläggande
information spridits och gjorts lämplig för ett
antal olika intressenter?
Genom att bedöma dessa frågor kan man besvara
mer övergripande frågor som dessa:
• Har resurserna i programmets budget nått ut
till både kvinnor och män?
• Har kvinnor och män kunnat få tillgång till
tjänster som tillgodoser deras behov?
• Har programmet varit omdanande? Har t.ex.
bakomliggande normer och värderingar som
befäster jämställdhetsbrister tagits upp?
2. Analysera resursanslagen inom programmets
kärnverksamhet i förhållande till antal, behov
och önskemål
Med hänsyn till de könsuppdelade uppgifter som
samlats in inom programmet – och om möjligt även
med uppdelade uppgifter om andra egenskaper
som ålder, ekonomisk status, ras, etnicitet, funk
tionsnedsättning, tidsanvändning, användning av
offentliga utrymmen, inrättningar och resurser
osv. – väljer du en budget eller aktivitet att analy
sera. Som en del i din analys kan du
• fastställa den totala budget som genomförts,
• ställa frågan ”vem nådde vi?”, identifiera mål
grupperna och särskilda uppgifter du har om
dessa grupper,
• använda insamlade uppgifter, befintliga stu
dier, forskning och frågor från medborgare
för att fastställa om resurserna använts för att
tillgodose målgruppens behov och önskemål,
• beräkna tilldelningar av resurser ur ett jämställd
hetsperspektiv, t.ex. beräkna kostnaden per
grupp kvinnor och män separat, och beräkna
genomsnittskostnaden per kvinna och per man,
• göra jämförelser och ställa dig frågan ”vad
skulle det ha haft för inverkan på programmets
totala budget om kvinnor och män fått samma
mängd stöd?”
3. Bedöm i vilken grad alternativa eller
kompletterande resurser och aktiviteter
behövdes

Bedöm utöver programmets resurser i hur stor
omfattning alternativa eller kompletterande re
surser och aktiviteter krävdes. Det kan röra sig
om följande:
• Enskilda personers tid, obetalda eller frivilliga
arbete.
• Privat finansiering för avgifter eller andra kost
nader.
• Annan offentlig finansiering för lokaler, trans
port och andra aktiviteter.
• Alternativa produkter och tjänster i den privata
sektorn.
Det är viktigt att fråga sig:
• Vilka infrastrukturinvesteringar åtföljde aktivi
teterna i programmet?
• Vem använder dessa resurser? (Dela upp upp
gifterna/analysen i kvinnor och män och andra
relevanta egenskaper.)
4. Könsmedveten bedömning
• Analysera resultaten från kartläggningen på nivå
2 och 3. Finns det skillnader i hur resurserna
fördelades (användes) av kvinnor och män?
• Vilka normer och värderingar finns? Är dessa
normer och värderingar könsspecifika?
• Behandlas kvinnor och män olika i program
met? Beviljas aktiviteter som domineras av
kvinnor ett högre eller lägre värde än de som
domineras av män?
5. Andra aspekter vid bedömningar av
jämställdhetsbudgetering
Vad är en investering? Fundera på hur inves
teringar i fysisk infrastruktur har könsrelaterade
dimensioner. Exempelvis investeringar i de tjänster
och inrättningar som kvinnor och män använder
sig av, eller investeringar som kan stödja balansen
mellan arbete och privatliv, it-expansion och digital
delaktighet – t.ex. barnomsorg, social omsorg och
äldreomsorg, tillgänglig transport, stöd till digital
vård i hemmet osv. Att utöka den fysiska infrastruk
turen för vårdinrättningar – som förskolor och
inrättningar för anhörigvård mellan generationerna
– kan bredda de lokala arbetsmarknaderna och
skattebasen genom att skapa nya, hållbara jobb
med betydande avkastning. Investeringar i den
lokala vårdarbetskraften och liknande kompetens
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är ett exempel på investeringar som bemöter
könsrelaterad segregering i yrkeslivet; det innebär
att satsa på yrken där kvinnor är överrepresente
rade (och undervärderade). Det är även viktigt att
bedöma om insatser för it och digital infrastruktur
riktar in sig på underrepresentationen av kvinnor
i högre betalda, tekniska yrken.
Är projektledningen och styrdokumenten
könsspecifika? Det är viktigt att fråga sig:
• Innehåller dessa handlingar jämställdhetsmål
och särskilda direktiv som anknyter till EU-fon
dernas regelverk beträffande jämställdhet?
• Innehåller de könsuppdelade uppgifter? Använ
der de en könsmedveten vokabulär?
• Är kvinnor och män jämlikt representerade
i programmets förvaltnings- och övervaknings
kommittéer?

Är programmet omdanande? Fundera på om
programmets resursanslag styrdes av mål för
förbättrad jämställdhet. Jämställdhetsbudgetering
är en metod för att omvandla programs analys,
utformning och resultat sett till de offentliga finan
serna. Detta kräver att man har en mer heltäckande
syn på de könsrelaterade aspekterna av infrastruk
tur och kompetens- och sysselsättningsutveckling,
samtidigt som man utmanar könsstereotyper och
begränsande könsrelationer. Vid utvärderingen av
ett arbetsmarknadsprogram utvärderar du t.ex.
om det i programmets utformning fanns med
inslag för att öka kvinnors tillgång till avlönat ar
bete. Förutom utbildning för att finslipa kvinnors
kompetens kan några viktiga delar vara finansiering
av barnomsorg, förbättrad tidsanvändning med
tillgång till integrerade transporter och tjänster
samt tekniska innovationer till stöd för digitala
kommunikationer eller flexibla arbetsformer.

Österrike: jämställdhet i utvärderingarna av EU-fonderna
I enlighet med Österrikes partnerskapsavtal har övervakningskommittéerna främjat utvärderingar där det ingår ett jämställdhetsperspektiv. I utvärderingen av det operativa programmet
i Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) ingår t.ex. en särskild utvärdering av EU:s
övergripande principer, däribland aktiviteter för jämställdhetsintegrering på alla programmets
enskilda insatsområden. Utvärderingsverksamheten inbegriper aktivt relevanta intressenter
genom att de inkluderas i styrgrupper och workshoppar.
För att övervaka och utvärdera Europeiska socialfonden (ESF) inrättades på ett tidigt stadium
två åtskilda fokusgrupper – en om jämställdhetsintegrering och en annan om jämställdhet.
Dessa övervakar hur det går med att åtgärda identifierade brister i jämställdheten mellan könen
genom ESF-finansierade åtgärder. Bland de utomstående utvärderingarna av ESF-aktiviteter
finns en bedömning av EU:s övergripande principer, med fokus på icke-diskriminering och lika
möjligheter för kvinnor och män.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) har en övervakningskommitté
som utmärker sig för den balanserade representationen av kvinnor och män, även relevanta
representanter för arbetsmarknadens parter. Tre utvärderingar gällande jämställdhet utarbetades för Ejflus finansieringsperiod 2014–2020, närmare bestämt
• ett jämställdhetsindex om kvinnors och mäns sysselsättning och levnadsförhållanden på
subnationell nivå,
• en utvärdering av lika möjligheter i Leader,
• en allmän utvärdering av jämställdhet, som blir en omfattande utvärdering av hur väl
Ejflu-programmen stöder detta.
Ytterligare resurser
Läs mer här om samråd med intressenter och
praktiska arbetsmetoder:
• Jämställdhetssamråd med intressenter
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Verktyg 11: Rapportering om användning av resurser
till jämställdhet i EU-fonderna
Att följa upp och spåra budgetutgifter som går
till att främja jämställdhet är en viktig del i jäm
ställdhetsbudgetering. För detta kan verktyg 8
användas. Men även om det är en väg framåt att
följa upp budgetanslag efter deras kategorisering
så som görs i verktyg 8, så är processen att spåra
utgifter mycket större än så.
Processen att spåra utgifter som främjar jäm
ställdheten måste bygga på en djupare kunskap
om hur medel används och hur dessa uppgifter
är kopplade till jämställdhet. Hur kan vi veta att
utgiften är omdanande och främjar jämställdhet
och rättvisa? Vem kommer att gynnas av finansie
ringen? Vad kommer att förändras? Hur kommer
det att förändras? Dessa frågor går inte att besvara
Metoder

bara genom ett spårningssystem. På listorna över
olika metoder nedan syns det vilken mångsidighet
som ligger i att spåra utgifter.
En förutsättning för att spåra utgifter som främjar
jämställdhet är den befintliga viljan hos ledarskapet
att göra detta, och en kärna av sakkunniga med
djupgående kunskap; se mer information om
det senare i EIGE:s verktygslåda för institutionell
omvandling.
Att spåra utgifter för jämställdhet
Internationella erfarenheter visar att det finns
många olika metoder för att spåra utgifter. De
viktigaste anges i denna tabell:

Innehåll i korthet

Finansiell jämställdhetsöversyn av I en finansiell jämställdhetsöversyn analyseras utgifterna ur ett jämställd
budgeten
hetsperspektiv. Översynen genomförs alltså efter att budgeten har ge
nomförts. En sådan process utreder hur resurserna fördelades och vad
resultatet var för kvinnor och män, pojkar och flickor i all deras mångfald
jämfört med vad som faktiskt planerats. Översynen bör helst utföras av
en oberoende och behörig myndighet (central budgetmyndighet eller
andra oberoende organ).
Spåra finansiella anslag för att främ • verktyg 8
ja kvinnors rättigheter och jämställd
het
Jämställdhetsinriktad incidensanalys En jämställdhetsinriktad incidensanalys av utgifter handlar om fördel
av utgifter
ningen av utgifter mellan kvinnor och män, pojkar och flickor i all deras
mångfald. I en sådan process utreds enhetskostnaderna för en viss tjänst,
och det beräknas sedan i vilken mån denna tjänst används av kvinnor,
män, pojkar och/eller flickor (fler egenskaper kan läggas till beroende på
hur mycket uppdelning som behöver göras, t.ex. ålder, ras, etnicitet,
religion, landsbygd/stad osv.). Exempelvis kan denna analys avgöra i hur
hög grad och på vilket sätt kvinnor och män fick fördel av utgiftsanslag
till offentliga tjänster, t.ex. kollektivtrafikens infrastruktur, hälso- och
sjukvård och/eller utbildning.
Jämställdhetsbudgetering

• verktyg 10

Ytterligare resurser
Läs mer om jämställdhetsbudgetering här:
• Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD) om jämställdhetsbudgetering

• Women’s Budget Group om jämställdhetsbud
getering
• UN-Women – Gender Responsive Budgeting in
Practice: A training manual
• Genomförande av jämställdhetsbudgetering
i Wien
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