
 

Jämställdhetsindex 2022:  
Jämställdheten är hotad och vissa grupper drabbas hårdare än 

andra 

 

Det nyligen offentliggjorda jämställdhetsindexet för 2022, som mäter jämställdheten i EU, visar att 
framstegen sker i snigelfart med en ökning på endast 0,6 poäng sedan förra året. Genomsnittspoängen 
i EU är därmed 68,6 av 100, vilket endast är 5,5 poäng över resultatet för 2010. 

Eftersom jämställdhetsindexet för 2022 för första gången huvudsakligen fokuserar på data från det 
första pandemiåret 2020 visar resultaten på starka varningstecken tillsammans med fortsatt 
osäkerhet och turbulens. 

Det mest oroväckande är att poängen i år har minskat på flera områden för första gången sedan 2010, 
säger EIGE:s direktör Carlien Scheele. 

Detta måste man snarast titta närmare på eftersom våra resultat visar att vissa grupper av personer 
som tenderar att vara mer utsatta i kristider löper störst risk där det finns en tydlig könsdimension. Vi 
har inte råd att glömma bort jämställdheten, säger hon. 

Vi måste stå fast vid vårt engagemang för jämställdhet, säger Helena Dalli, som är 
kommissionsledamot med ansvar för jämlikhet. I efterdyningarna av pandemin, det ryska angreppet 
på Ukraina och den därav följande ekonomiska krisen måste både de regionala institutionerna och EU-
länderna ha ett jämställdhetsperspektiv i sina budgetåtgärder och politiska åtgärder. Kvinnor i all sin 
mångfald får inte dra det kortaste strået. 

Det är avgörande att vi gör framsteg med våra lagförslag för att få en jämnare könsfördelning i 
bolagsstyrelser, skapa insyn i lönesättningen och sätta stopp för våldet mot kvinnor och våldet i nära 
relationer. Jag uppmanar alla berörda parter att dra sitt strå till stacken för att uppnå jämställdhet, 
trygghet och lika stort inflytande för kvinnor och män. 

För första gången sedan det infördes har jämställdhetsindexet registrerat minskade poäng på flera 
viktiga områden. En minskning i poängen för deltagande på arbetsmarknaden visar att allt fler kvinnor 
tenderar att tillbringa färre år i arbetslivet, vilket inverkar negativt på utsikterna när det gäller karriär 
och pension. Färre kvinnor än män deltog också i formell och informell utbildning under 2020. Och 
eftersom covid-19 skapade ett aldrig tidigare skådat tryck på hälso- och sjukvården minskade 
jämställdheten i fråga om hälsostatus och tillgång till hälso- och sjukvård. 

Om inte poängen på området för makt hade ökat skulle indexpoängen som helhet ha minskat. 
Framstegen på detta område beror i hög grad på kvinnors ökade deltagande i ekonomiskt och politiskt 
beslutsfattande, vilket i sin tur är kopplat till att lagstadgade kvoter införts i ett antal medlemsstater. 
Detta understryker betydelsen av den politiska överenskommelsen om direktivet om kvinnor i 
styrelser som Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ingick i juni 2022. 

Det är också viktigt att uppskatta hur pandemin påverkat vissa grupper av personer. Exempelvis 
rapporterade äldre kvinnor och män och kvinnor och män med funktionsnedsättningar i högre grad 
att deras behov av läkarkontroller inte uppfylldes under pandemiåret. Dessutom drabbades unga 
kvinnor av högre nivåer av arbetslöshet till följd av pandemins ekonomiska effekter, och risken var 
ännu större för kvinnor med migrantbakgrund. 



Att det övergripande omsorgsansvaret ökade under pandemin framgick av en kompletterande 
webbenkät som var inriktad på viktiga aspekter av tid som ägnas åt obetalt omsorgsarbete. Ökningen 
var dock inte jämnt fördelad mellan kvinnor och män, vilket förstärkte den befintliga klyftan mellan 
könen. Detta gäller särskilt för högintensiv barnomsorg, där 40 procent av kvinnorna, jämfört med 21 
procent av männen, ägnar minst 4 timmar av en normal veckodag åt att ta hand om små barn. 
Könsklyftan i fråga om tidsintensivt hushållsarbete vidgades också under pandemin: 20 procent av 
kvinnorna, jämfört med 12 procent av männen, ägnade minst 4 timmar om dagen åt hushållsarbete. 

Ländernas poäng fortsätter också att ge en blandad bild. Bland länderna med bäst resultat finns 
Sverige, Danmark och Nederländerna, även om framstegen när det gäller jämställdhet stannade av i 
Sverige och Danmark. Länderna där kampen för jämställdhet går långsammast är Grekland, Ungern 
och Rumänien. På den positiva sidan har den största ökningen av poängen sedan den senaste 
upplagan av indexet konstaterats i Litauen, Belgien, Kroatien och Nederländerna. 
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Mot denna bakgrund anordnar EIGE för första gången ett jämställdhetsforum som hålls under två 
dagar i Bryssel och på nätet. Syftet är att uppmärksamma de viktigaste jämställdhetsfrågorna i EU 
under en rad paneldiskussioner, praktiska workshoppar och möten där man utbyter erfarenhet. Ett 
stort antal politiska beslutsfattare på hög nivå, yrkesverksamma och företrädare för civilsamhället 
deltar. Åtaganden och åtgärder inom ramen för initiativet #3StepsForward kommer att fastställas och 
ett uppföljande forum är planerat till 2024. 

 

More information about the Gender Equality Index here.  
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