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Abstract 

This study is a case study that observes the development of equality strategies in the European 

Union. After the former strategy for equality ended in 2015 there has been expectations that the 

European Commission would present a new strategy for equality. Therefore, the new strategy 

for equality was a disappointment for several actors and institutions of the European Union. 

The new strategy for equality is a work document and has a lower status in comparison with 

former strategies for equality in the EU. As a result, several actors and institutions are worried 

about the development of equality without a complete strategy. 

 

To examine the development of strategies for equality in the EU historical institutionalism and 

a process called historic process tracing is used in this case study. The current strategy for 

equality 2016-2019 is going to be compared to the former strategies for 2006-2010 and 2010-

2015. Are there any indications that the new work document represents a critical juncture or is 

it the result of path dependency and the way that EU equality strategies follows? To observe 

this case Hall and Taylors´ four distinct features of historical institutionalism has been the 

theoretical vantage point in this study. 

 

To summarize the results of this study there has not been many substantial changes between the 

different equality strategies. However, changes has been identified through the way the 

commission presents their strategies. The new strategy for equality has also been criticised for 

the way the Commission has presented the document.  There are signs of a conflict in the union 

where different institutions rely on different patterns and structures. While the Commission 

presents a work document other actors and institutions in the EU are currently debating for a 

concise and formal strategy.  

 

Nyckelord 

EU, jämställdhet, strategi, nyinstitutionalism, historisk institutionalism, fallstudie, process 
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1 Inledning 

 

”Gender equality concerns us all.” fastställer kommissionären för jämställdhet Vĕra Jourová i 

en rapport från 2018 (Europeiska kommissionen, 2018, s.5). Jämställdhet mellan män och 

kvinnor är, som Jourová förklarar, ett aktuellt område för oss alla. Samtidigt som rapporten 

betonar betydelsen av jämställdhet är fokus även på hur långsam utvecklingen har varit för de 

områden som granskas inom jämställdhet (Europeiska kommissionen, 2018).  

 

Europeiska unionen har sedan Romfördraget 1957 arbetat för jämställdheten på olika sätt 

(Europaparlamentet, 2018). Ett av EU:s arbeten för att främja jämställdhet mellan könen i EU:s 

medlemsländer är genom jämställdhetsstrategier som presenteras av EU-kommissionen. Frågan 

om en ny jämställdhetsstrategi var på agendan inför rådsmötet i Europeiska unionens råd 

december 2015 eftersom att den föregående jämställdhetsstrategin skulle utgå samma år. 

Europeiska unionens råd hade förväntningar på att EU-kommissionen skulle presentera en ny 

strategi på mötet och dessförinnan ställt krav på en ny jämställdhetsstrategi för perioden efter 

2015 (Regeringskansliet, 2015).  

 

Under 2015 framgår det att kommissionen inte har planer att lägga fram en ny 

jämställdhetsstrategi för kommande femårsperiod. Istället meddelar EU-kommissionen att de 

planerar en ny riktning för jämställdhetsarbetet i EU. Detta åtagande skulle däremot inte ha 

samma status som föregående jämställdhetsstrategier (Regeringskansliet, 2015). Det nuvarande 

arbetsdokumentet Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019  har antagits enbart av 

kommissionären för jämställdhet Vĕra Jourová. Det saknas ett fullständigt stöd för en ny 

strategi och detta resulterar i att strategins status inte har samma tyngd i förhållande till 

föregående strategi Strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010-2015 

(Europaportalens hemsida, 2018). Därmed finns det ett strategiskt åtagande för jämställdhet 

men inte en ny, konkret jämställdhetsstrategi i EU.  
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Europeiska institutet för jämställdhet [EIGE] beskriver jämställdhetsutvecklingen under 2017 

med orden ”Framsteg med snigelfart” (EIGE, 2017). Institutet har sammanställt statistik för 

perioden 2005 och framåt för att mäta jämställdhet i Europeiska unionen. Denna statistik 

uppvisar överlag en långsam utveckling av jämställdhet för EU:s medlemsländer samt EU som 

helhet. Några EU-länder riskerar även att backa i jämställdhetsutvecklingen utifrån EIGE:s 

statistik (EIGE, 2018).   

 

Det finns en oro att jämställdhetsutvecklingen i EU och EU:s medlemsländer har under de 

senaste åren stannat upp och att utvecklingen i flera medlemsländer riskerar att backa. Flera av 

EU:s institutioner har presenterat sina förväntningar om en ny jämställdhetsstrategi med samma 

formella status som föregående strategier. Denna studie kommer att fokusera på problematiken 

med att EU inte har antagit en ny jämställdhetsstrategi med samma status som föregående 

jämställdhetsstrategier genom att undersöka EU:s jämställdhetsstrategiutveckling. Kan den nya 

jämställdhetsstrategin för 2016-2019 vara ett resultat av den väg som EU:s 

jämställdhetsutveckling följer och kan det genom att observera jämställdhetsstrategierna mellan 

2006-2019 möjligt att se om denna väg är förutbestämd? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

EU:s senaste jämställdhetsstrategi Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019 har 

uppmärksammats eftersom den inte anses ha samma tyngd som föregående strategier. Syftet 

med denna uppsats är att undersöka och förklara utvecklingen av EU:s jämställdhetsstrategier. 

Kan det senaste åtagandet spegla EU:s väg mot att avveckla jämställdhetsstrategier och kan 

detta återspeglas i föregående jämställdhetsstrategier? Detta ska undersökas med. historisk 

institutionalism för att observera historiska mönster och kunna observera det nuvarande 

åtagandet i förhållande till föregående jämställdhetsstrategier i EU. Den nuvarande planen 

Strategiskt åtagande för jämställdhet mellan män och kvinnor 2016-2019 ska därmed 

analyseras tillsammans med EU:s tidigare planer inom jämställdhetsområdet under den totala 

perioden 2006-2019.  

Frågeställningar som ska besvaras i denna uppsats är följande; 

- Hur har jämställdhetsstrategier antagits i EU under perioden 2006 och framåt?  

- Hur ser bemötandet av jämställdhetsstrategier ut i EU under perioden 2006 och framåt? 

- Hur kan utvecklingen av EU:s jämställdhetsstrategier förklaras utifrån historisk 

institutionalism? 

 

 

1.2 Begrepp och definitioner  
 

1.2.1 Jämställdhetsstrategi  

 

I denna studie kommer det att refereras till EU:s strategier för jämställdhet som tillsammans 

benämns som jämställdhetsstrategier. När jämställdhetsstrategierna nämns separat benämns 

dessa som en jämställdhetsstrategi. Här kan det poängteras att den nuvarande Strategiskt 

åtagande för jämställdhet 2016-2019 inte har samma formella status som 

jämställdhetsstrategierna mellan 2006-2015. Därför kommer att främst refereras till som ett 

åtagande eller arbetsdokument eftersom den inte samma formella och konkreta status som 

föregående jämställdhetsstrategier innehar.  
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Att jämställdhetsstrategierna inte har samma formella status kan förklaras med att Strategiskt 

åtagande för jämställdhet 2016-2019 inte är en fullständig strategi. Skillnaden mellan 

jämställdhetsstrategierna är att de föregående har presenterats av kommissionen genom ett 

meddelande. Det nuvarande åtagandet har presenterats som ett arbetsdokument enbart av 

kommissionären för jämställdhet Vera Jourova. I och med att jämställdhetsstrategierna som 

dokument i sig har olika status, att kommissionen till skillnad från tidigare 

jämställdhetsstrategier inte står bakom det senaste åtagandet samt att föregående 

jämställdhetsstrategier baserades på en längre tidsperiod har jämställdhetsstrategierna inte 

samma politiska tyngd.  
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2 Teori 

2.1 Nyinstitutionell teori 
 

Inom nyinstitutionell teori är det tre inriktningar det främst tre inriktningar som 

uppmärksammas. Dessa är rational choice institutionalism, sociologisk institutionalism och 

historisk institutionalism. Det gemensamma för dessa inriktningar är att samtliga ser 

institutioner som regler som strukturerar beteende. Det som skiljer dem åt är att inriktningarna 

har olika syn på naturen till dessa strukturer i institutionerna. Rational choice institutionalism 

menar att det som strukturerar beteende är nyttomaximerande och rationella handlingar från 

individer i institutioner. Sociologisk institutionalism menar istället att individer i institutioner 

är sociala människor och att människor följer en lämplighetslogik. Detta betyder att individers 

beteende i institutioner utgår från att handla efter normer och rutiner som anses som lämpliga i 

institutionen. Historisk institutionalism är en mellanpunkt för dessa inriktningar och menar att 

individers natur i institutioner är att både följa normer från regler i institutioner och att handla 

rationellt utifrån ens egna intressen (Steinmo, 2008, s. 162-163). 

 

Till skillnad från traditionell institutionalism har nya institutionella perspektiv mer fokus på 

institutioners roller för att kunna förklara politik. Nya institutionella inriktningar kollar på 

vilken kontext som institutioner finns inom. Det refereras till att ingen institution står ensam 

utan är sammankopplad med andra institutioner och omvärlden (Lowndes, 2018, s. 57, 63-64). 

Detta är aktuellt i denna studie eftersom fallet baseras på EU och EU:s jämställdhetsstrategier 

och därmed kommer flera formella och informella institutioner inkluderas i analysen eftersom 

beslutet om jämställdhetsstrategier berör flera aktörer inom EU och EU:s medlemsländer.  

 

2.2 Historisk institutionalism  
 

I denna studie är det historisk institutionalism [HI] som utgör det teoretiska ramverket. 

Inriktningen kommer att vara basen till formen samt utförandet av studien. Enligt Hall och 

Taylor definierar historisk institutionalism institutioner som formella eller informella 

procedurer. En institution är också regler, rutiner och normer som är inbäddade i den 

organisatoriska strukturen. Den organisatoriska strukturen har sin grund i den styrelseform och 

ekonomi som råder (Hall & Taylor, 1996, s. 6-7).  Att förstå hur saker startar för att senare 
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kunna förstå hur saker utvecklas kan vara ett sätt att beskriva historisk institutionalism. En av 

grunderna för denna inriktning är betydelsen av beslut som har fattats när en institution formas 

eller när ny en policy bildas. Beslut kommer enligt HI att påverka och influera den framtida 

riktningen för institutionen eller policyområdet (Peters, 2012, s. 70).  

 

2.3 Historisk institutionalism och fyra distinkta drag  
 

Enligt Hall och Taylor finns det fyra distinkta drag hos historisk institutionalism i förhållande 

till andra ny institutionella inriktningar. Dessa sammanställs som förhållandet mellan 

institutioner och individers beteende, makt och asymmetriska relationer, historiens betydelse 

och slutligen kausala faktorer med fokus på idéer (Hall & Taylor, 1996, s. 7). 

 

2.3.1 Förhållandet mellan institutioner och individers beteende 

 

Det första draget är hur HI ser på förhållandet mellan institutioner och individers beteende. 

Inom ny institutionalism kan denna fråga besvaras med antingen ett kalkylerande synsätt eller 

ett kulturellt synsätt. Respektive synsätt har olika sätt att se på hur aktörer beter sig, vad 

institutioner gör och varför institutioner finns kvar i tiden (Hall & Taylor, 1996, s. 7).  

 

Det kalkylerande synsättet fokuserar främst på det instrumentella och det som är baserat på 

strategiskt tänkande hos aktörer och hur de beter sig. Generellt sett är aktörers mål och 

preferenser betydelsefulla i en kalkylerande analys Synsättet fokuserar på att individer har 

specifika preferenser och strävar efter att nyttomaximera genom att uppnå specifika mål. 

Därmed fattar individer i institutioner beslut utifrån olika alternativ och strategiskt välja det 

beslut som är mest lönsamt.  

 

När det kommer till frågan om vad institutioner gör menar det kalkylerande synsättet att 

institutioner kan påverka individers handlingar genom att ändra på de förväntningar som en 

aktör har i förhållande till hur andra handlar. Det vill säga att institutioner bidrar med 
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information om andra aktörers handlande så att aktören vet vad den ska förhålla sig till. Därmed 

är fokus på strategisk interaktion inom institutioner (Hall & Taylor, 1996, s. 7).  

 

I jämförelse med det kalkylerande synsättet betonar det kulturella synsättet att individer inte 

enbart är strategiska utan också är bundna till omvärlden. Individer i institutioner påverkas av 

etablerade rutiner och familjärt beteende när de ska fatta beslut. De förlitar sig på tolkningar av 

en situation utifrån normer och värderingar utöver strategiska kalkyleringar. Det kulturella 

synsättet menar att institutioner tillhandhåller moraliska och empiriska mallar som individer 

tolkar och handlar utifrån. Institutioner är i detta fall inte bara strategiska informationsgivare 

utan de påverkar även aktörers självsyn och preferenser genom symboler, texter och rutiner 

(Hall & Taylor, 1996, s. 7-8).  

 

Synsätten har också olika sätt för att förklara institutioners kontinuitet. Utifrån det kalkylerande 

synsättet är institutioner beständiga på grund av att individer är medvetna om att det är mer 

lönsamt att utgå från institutioners beteendemönster istället för att avvika från dem. Bidrar en 

institution mer till löftet om att lösa kollektiva handlingsproblem eller skapar fler möjligheter 

till lönsamma utbyten mellan aktörer inom institutioner är det mer troligt att institutionen 

kommer vara stadig. Det kulturella synsättet anser däremot att det handlar mindre om aktörernas 

val och mer om strukturer. Det som gör institutioner beständiga är att institutionerna själva 

strukturerar val till institutionella reformer som individer inom institutioner är troliga att välja 

(Hall & Taylor, 1996, s. 8). 

 

Istället för att förhålla sig till ett av synsätten använder historisk institutionalism båda synsätten 

i historiska analyser för att förstå förhållandet mellan institutioner och individers handlingar 

(Hall & Taylor, 1996, s. 8). Steinmo fortsätter detta resonemang och menar att människor följer 

normer och regler samtidigt som de är rationella aktörer med egenintresse. Hur individer beter 

sig i institutioner beror både på sammanhanget, regler samt individen i sig. Eftersom historisk 

institutionalism utgår från fler olika synsätt väljer de att främst fokusera på varför ett visst beslut 

valdes eller hur ett visst utfall orsakades. En forskare inom HI skulle förmodligen anta att 

politiska beslut och utfall är ett resultat av både regler och normer samt att maximera 

egenintressen (Steinmo, 2008, s. 163).  
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2.3.2 Makt och asymmetriska relationer  

 

Det andra distinkta draget inom historisk institutionalism handlar om makt och asymmetriska 

relationer. Här fokuserar HI på hur institutioner distribuerar makt ojämnt mellan sociala 

grupper. Exempelvis kan institutioner ge vissa grupper av individer eller intressen lättare 

åtkomst vid processen till beslutsfattande. Istället för att fokusera på hur samtliga kan gynnas 

av ett besluts utkomst är fokus istället hur vissa grupper av individer eller intressen kommer att 

missgynnas av en utkomst (Hall & Taylor, 1996, s. 9).  I denna studie kan det beröra vilka 

aktörer som har ansvaret för EU:s jämställdhetsstrategier och om beslutsfattandet enbart tillhör 

vissa grupper i EU.  

 

2.3.3 Historiens betydelse 

 

Historisk institutionalism känns ofta igen utifrån deras perspektiv på historisk utveckling. 

Perspektivet utgår från sociala orsakssamband i form av stigberoende. Stigberoende förklaras 

med att istället för tron att samma operativa krafter kommer att resultera i samma utkomster 

överallt anser HI att dessa operativa krafter i institutioner samverkar med kontextuella drag från 

förflutna. Utifrån detta anses institutioner vara relativt orubbliga drag i det historiska 

landskapet. Institutioner är enligt denna syn en faktor till att historisk utveckling kommer att 

följa en viss väg (Hall & Taylor, 1996, s. 9).  

 

Fortsättningsvis resonerar HI om kritiska brytpunkter och hur dessa brytpunkter skapar nya 

vägar för institutioner. Forskare inom HI delar in flödet av historiska beslut och händelser i 

perioder av kontinuitet. Dessa perioder avbryts av kritiska brytpunkter. Begreppet refererar till 

ögonblick i historien när substantiell förändring i institutioner sker. Institutionens förändringar 

skapar en förgrening och resulterar i att den historiska utvecklingen kan ta en ny väg. Forskare 

inom HI är ännu inte helt säkra på hur kritiska brytpunkter uppkommer och förändrar 

institutioner. Här spekulerar vissa forskare att kritiska brytpunkter som resulterar i förändring 

orsakas av kontextuella faktorer i form av exempelvis ekonomiska kriser eller militära 

konflikter (Hall & Taylor, 1996, s. 10). I denna studie om jämställdhetsstrategier kan det 
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observeras om Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019 är en brytpunkt i EU:s 

jämställdhetsarbete eftersom att det har uppmärksammats av flera aktörer och institutioner.  

 

Enligt Steinmo har historien betydelse av olika anledningar. Enligt HI har historien betydelse 

eftersom politiska beslut och händelser sker i en historisk kontext. Tiden eller kontexten för när 

ett event eller ett beslut fattas kommer att påverka utvecklingen av det skeendet (Steinmo, 2008, 

s. 164). Steinmo noterar att historien är ett sätt för aktörer och agenter att lära sig från tidigare 

erfarenheter. Inriktningen hänvisar här till kausala faktorer i form av sociala, kulturella och 

ekonomiska sammanhang som framträds i historien. Kontexten som ett beslut fattas i kan 

påverka hur utvecklingen blir av ett det beslut som har fattas. Här refererar Steinmo till att ’tid 

a kan påverka tid b’ det vill säga att det politiska beslutet som har fattats tidigare kan påverka 

hur politiska beslut fattas vid ett senare tillfälle (Steinmo, 2008, s. 164-165).  

 

Från historien kan förväntningar på framtiden utvecklas. Enligt HI kan det förväntningar 

påverkas av det som hände i det förflutna (Steinmo, 2008, 165). I denna studie kan det vara 

intressant att observera olika institutioners förväntningar av jämställdhetsstrategier utifrån 

tidigare beslut inom området. För forskare inom historisk institutionalism är historia inte en 

kedja av oberoende händelser. Genom att observera historien kan en förstå hur variabler hör 

ihop och därmed kunna binda händelser till varandra (Steinmo, 2008, s. 166). Detta kopplas 

samman till denna studie om jämställdhetsstrategier för att förstå hur tidigare händelser kan ha 

påverkat det nuvarande åtagandet för jämställdhet i EU.   

 

2.3.4 Kausala faktorer- idéers betydelse  

 

Ett annat distinkt drag hos historisk institutionalism är att inriktningen betonar att det finns 

andra kausala faktorer som kan påverka politik och politiska utöver institutioner i sig. Helst 

inkluderar inriktningen institutioner i en ’kausal kedja’ tillsammans med andra faktorer, 

däribland idéer och socioekonomisk utveckling. Utifrån detta anses HI förhålla sig till en mer 

komplex värld i förhållande till andra institutionella inriktningar som exempelvis rational 

choice institutionalism. Med detta betonar Hall och Taylor betydelsen av idéer och övertygelser 

samt förhållandet mellan institutioner (Hall & Taylor, 1996, s. 10).  
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Enligt Steinmo är forskare inom historisk institutionalism intresserade av hur idéer, normer och 

övertygelser påverkar historia och politik och hur dessa instinkter påverkar institutionell 

förändring. Mer specifikt handlar det om hur institutionell förändring framkommer genom att 

idéer som aktörer har förändras. Steinmo menar att enligt HI är frasen ’jag har en idé’ ett sätt 

att säga att en har en kreativ lösning på ett kollektivt handlingsproblem. Här kan institutionell 

förändring tolkas vara ett resultat av starka aktörer som har vilja och förmåga att förändra 

intuitioner för att främja nya idéer (Steinmo, 2008, s. 170). Utifrån betydelsen av idéer i 

institutioner kan det vara intressant att undersöka om Strategiskt åtagande för jämställdhet 

2016-2019 samt föregående strategier är ett resultat av idéer från aktörer inom EU.   

 

 

2.4 Kritisk teoridiskussion   

 

Historisk institutionalism har kritiserats för att ha problem att konkret kunna förklara 

förändringar hos institutioner (Peters, 2012, s. 77). HI är mer upplagd för att förklara 

institutioners kontinuitet och vilka vägar som institutioner följer (Hall & Taylor, 1996, s. 9). I 

detta fall är studien upplagd utifrån att observera jämställdhetsstrategier och om dessa har varit 

relativt statiska i utvecklingen mellan 2006-2019 samt observera historiens betydelse i relation 

till jämställdhetsstrategierna. Därmed är det utifrån detta perspektiv mer fördelaktigt att 

använda ett perspektiv som fokuserar på det som studien vill observera.  

 

Precis som med andra institutionella inriktningar finns det en risk att förklaringar utifrån HI 

inte kan falsifieras. Detta jämförs med rational choice institutionalism där det finns risk att allt 

kan förklaras med att aktörer inom institutioner agerar rationellt (Peters, 2010, s. 88). För att 

validera resultaten i denna studie har en grundtanke varit att bygga upp en stark empirisk grund 

som är upplagd utifrån teorin för att senare kunna dra slutsatser med högre validitet.  

 

En risk med att använda historisk institutionalism och formulera en fallstudie är så kallad 

’selection bias’. Med detta menas att en väljer ut specifika fall som passar väl till de frågor som 

historisk institutionalism ställer. Samtidigt är HI mer intresserad av att förstå sig på verkliga 
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händelser och pussel istället för att hitta allmänna lagar i historien eller politiken. 

Fortsättningsvis menar Steinmo att det behövs forskning som analyserar mer ovanliga fall 

eftersom dessa fall i sig kan ha påverkan på andra politiska eller historiska händelser (Steinmo, 

2008, s. 177-178). För denna studie är valet av fall baserat på att EU:s jämställdhetspolitik har 

uppmärksammats på grund av sin utveckling och påverkar utvecklingen av jämställdhet i både 

EU som helhet och i respektive medlemsland. Därmed är det förhoppningsvis ett intressant 

pussel att reda ut med hjälp av historisk institutionalism.   

 

2.5 Tidigare forskning  
 

EU har själva bidragit med information om jämställdhetsstrategierna i unionen. I ”The 

legislative Train Schedule” presenteras utvecklingen av EU:s arbete. Arbetet som granskas 

utgår från prioriteringar som presidenten för EU-kommissionen Jean-Claude Juncker har 

fastställt för perioden 2014-2019. Juncker har tio prioritetsområden där förändring och en 

positiv utveckling främjas. För denna studie är det prioritetsområdet rättvisa och grundläggande 

rättigheter som står i fokus (Welle, 2017). 

 

”The legislative Train Schedule” behandlar diskussionen om en ny jämställdhetsstrategi i temat 

en strategi för jämställdhet post 2015. Temat handlar om en strategi för jämställdhet efter 2015. 

I detta tema beskriver Europaparlamentet Kommissionen som en blockad i förhandlingar om 

en ny jämställdhetsstrategi för perioden 2015 och framåt. Temat behandlar även andra av EU:s 

institutioner och deras förväntningar om en ny strategi samt hur dessa förväntningar och 

uppmaningar för en sådan strategi har uttryckts innan kommissionen hade presenterat 

arbetsdokumentet Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019 (Europaparlamentet, 2016).  

 

Inspiration till hur denna studie har byggts har hämtats från en uppsats med namnet Den 

framtida vägen för EU:s jordbrukspolitik Uppsatsen har använt nyinstitutionell teori för att 

förklara specifika områden av EU:s politik. I uppsatsen används historisk institutionalism för 

att undersöka hur framtiden ser ut för den gemensamma jordbrukspolitiken i EU (Lööf, 2012).  
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Intresset för EU:s jämställdhetsstrategier kommer ifrån en artikel och ett blogginlägg om EU:s 

jämställdhetsutveckling. I artikeln resonerar Sophie Jacquot om EU:s policyutveckling i EU. 

Jacquot menar att arbetet med jämställdhetspolicys i EU har sedan 2000-talets börjat att 

avvecklas. Denna utveckling har inte varit helt synlig och framgått utan att formella beslut har 

involverats. Däremot påverkar utvecklingen andra policyområden inom och det allmänna 

arbetet för jämställdhet inom EU:s institutioner. Samtidigt som policyutvecklingen för 

jämställdhet verkar avvecklas är den symboliska betydelsen av jämställdhet mellan könen 

väldigt stark EU. Jämställdhet bekräftas att vara en del av EU:s grundläggande identitet. Enligt 

Jacquot finns det en risk att den symboliska betydelsen av jämställdhet kommer i framtiden 

förlita sig policys som i sig är symboliska. Därmed att policys för jämställdhet inte kommer ha 

någon materiell grund att vila på eller någon konkret effekt i praktiken (Jacquot, 2016).  

 

I ett blogginlägg analyserar Lucia Conti jämställdhetsstrategin för perioden 2010-2015 och 

utvecklingen på området 2015 och framåt. Conti menar att Strategi för jämställdhet mellan 

2010-2015 var en ambitiös plan i EU. Samtidigt poängterar Conti att EU inte har politisk eller 

lagstiftande auktoritet över inom området för att kunna instifta regleringar i medlemsländer. 

Conti menar även att en ska vara medveten om att EU består av länder med olika normativa, 

kulturella och politiska bakgrunder och detta resulterar i att EU är mer flexibla inom 

jämställdhetsområdet för att kunna förhålla sig till samtliga medlemsländer. Contis slutsatser är 

dock att EU behöver vara en mer påtryckande makt och införa lagstiftning för att EU:s 

värderingar om jämställdhet ska förverkligas i EU och hos EU:s medlemsländer (Conti, 2017). 

I denna studie ska det observeras om den jämställdhetsutveckling som Jacquot och Conti 

beskriver i sina respektive texter också kan beskriva fallet om EU:s jämställdhetsstrategier.  

 

 

 

. 
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3 Metod och material 

3.1 Fallstudier 
 

Studien utgår från EU-kommissionens beslut 2015 om att inte anta en ny, konkret 

jämställdhetsstrategi efter att föregående jämställdhetsstrategi gick ut 2015. Tillsammans med 

den nuvarande Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019 ska föregående strategier för 

perioderna 2006-2010 och 2010-2015 analyseras och observeras. Det som jämförs är hur EU 

har antagit det nuvarande åtagandet i förhållande till föregående strategier. Fokus kommer även 

att vara på vilka förväntningar som fanns innan det strategiska åtagandet presenterades samt 

hur samtliga jämställdhetsstrategier har bemötts av relevanta institutioner och aktörer.  

 

Denna studie är utformad som en fallstudie eftersom det är EU:s jämställdhetsstrategier som 

står i fokus. Fallet om EU:s jämställdhetsstrategier valdes ut först och teori för att hitta 

förklaringsfaktorer var i detta fall ett sekundärt val. Studien har utformats utifrån den inledande 

problematiseringen om EU:s jämställdhetsutveckling med EU:s jämställdhetsstrategier i fokus.  

 

Studien utgår från att jämföra och observera tre analysobjekt inom samma område. Studien kan 

därför tolkas som en jämförande fallstudie eftersom att flera objekt för ett visst fall ska 

observeras. Samtidigt kan studien klassas som en traditionell fallstudie eftersom fallet är i en 

och samma kontext och analyseras utifrån olika tidpunkter (Esaiasson et al. 2017, s. 108-109). 

Detta för att studien består av tre analysenheter inom tidsramen 2006-2019. Analysenheterna 

är utvecklingen av strategier för jämställdhet i EU över en viss tid i och med att analysobjektet 

ändras när en strategi för jämställdhet byts ut.  

 

Analysen utgår från fallet jämställdhetsstrategier med tre fall inom samma kontext under en 

längre tidsperiod. Dessa är En färdplan för jämställdhet 2006-2010, Strategi för jämställdhet 

mellan män och kvinnor 2010-2015 samt Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019. 

Dessa analysenheter sammanställer därmed fallet jämställdhetsstrategier i EU för denna studie.  
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Eftersom studien är baserad på det specifika fallet om jämställdhetsstrategier kan resultatet i 

studien förmodligen inte generaliseras till andra områden. Samtidigt är syftet med fallstudier 

inte att generalisera för att förstå andra områden eller strategier i EU (Toshkov, 2018, 234-235). 

Istället är meningen med studien att analysera detta fall och besvara de frågeställningar som 

nämns i avsnitt.   

 

För att kunna förstå och förklara varför det finns en problematik i att EU inte har antagit en ny 

jämställdhetsstrategi efter 2015 behövs fenomenet sättas i en viss kontext. I detta fall om 

jämställdhetsstrategier är kontexten densamma för samtliga analysobjekt och det har valts ut en 

viss tidsperiod för analysen.  Därför analyseras Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-

2019 i en jämförelse med föregående strategier för att kunna förstå hur det tidigare sett ut i EU 

inom detta område. För att fortsättningsvis förstå kontexten som dessa jämställdhetsstrategier 

verkar i ska institutioner inom EU samt andra involverade aktörer jämföras för respektive 

strategi. Dessa analyseras för att kunna observera mönster och om beslut om EU:s 

jämställdhetsstrategier påverkas av andra parter och inte bara av kommissionen som officiellt 

presenterar jämställdhetsstrategierna.  

 

3.2 Applicering av teori 
 

För att kunna förstå det specifika fallet om utvecklingen av EU:s jämställdhetsstrategier 

appliceras ny institutionell teori med fokus på historisk institutionalism på fallet. Historisk 

institutionalism är en inriktning som är fördelaktigt för denna typ av studie eftersom 

inriktningen har ett intresse för fallstudier (Steinmo, 2008, s. 174). I denna studie är därmed 

metoden anpassad efter teorin eftersom att studien utformas utifrån historisk institutionalism 

med en fallstudie under en tidsperiod.  

 

Med fokus på historisk institutionalism är det genom historisk process tracing som fallet 

jämställdhetsstrategier i EU studeras. Steinmo kommenterar detta som att specifikt och 

medvetet observera och analysera mönster över tid (Steinmo, 2008, s. 176-177). I denna studie 

handlar det däribland om att studera och identifiera mönster under tidsperioden 2006-2019. 
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Studien utgår från att analysera kontinuiteten i EU:s jämställdhetsstrategier och avgöra om 

perioden post 2015 är en brytpunkt för EU och deras arbete med jämställdhetsstrategier. 

Därmed behandlas information om respektive jämställdhetsstrategi utifrån den tidpunkt som 

respektive jämställdhetsstrategi gällde. Detta för att kunna observera respektive del separat 

samtidigt som en kan få ett helhetsperspektiv över jämställdhetsstrategiernas utveckling under 

den befästa perioden. Förhoppningen är att genom att observera jämställdhetsstrategierna 

utifrån historisk institutionalism erhålla en förståelse om hur historien kan forma och påverka 

senare utfall.  

 

För att kunna undersöka mönster och de distinkta dragen som beskriver HI ska respektive 

jämställdhetsstrategi och inblandade aktörer och institutioner för perioden 2006-2019 

observeras. Mer specifikt handlar det här om att undersöka om kommissionen och andra aktörer 

inom EU har påverkats av föregående strategier när de en ny presenteras. Påverkar kontexten 

jämställdhetsstrategierna och har aktörers idéer, tidigare erfarenhet samt den organisatoriska 

strukturen betydelse för hur utvecklingen ser ut? 

 

 

Eftersom denna studie fokuserar på institutionerna och aktörerna är det inte förståelsen av 

texterna som är i fokus. Materialet bearbetas kvalitativt och i denna studie har det fokuserats på 

att sammanställa information som kan skapa en klar bild av fallet och ge möjlighet att observera 

mönster i utvecklingen av EU:s jämställdhetsstrategier. Materialet i sig har därför inte tolkats 

utifrån någon specifik typ av textanalys. Istället har teorin påverkat valet av material till 

resultatet för att kunna skapa möjligheter att förklara fallet utifrån historisk institutionalism. För 

den första frågeställningen om antagandet av jämställdhetsstrategier kommer därmed 

information om respektive jämställdhetsstrategi sammanställas för att skapa en allmän bild av 

innehållet och uppbyggnaden av respektive jämställdhetsstrategi.  

 

Det som ska observeras för antagandet av respektive jämställdhetsstrategi är följande; 

- Status, tidsplan och presentation av strategin 

- Förhållande till föregående strategi 
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- Eventuell motivering av EU-kommissionen  

- Hur strategin har finansierats ekonomiskt 

- Vilka områden som har prioriterats i jämställdhetsstrategin 

 

För att besvara den andra frågeställningen om bemötanden av EU:s jämställdhetsstrategier är 

meningen att samla in information från dokument för att reda ut olika institutioner och aktörers 

bemötanden och attityder till samtliga analysobjekt. Dessa bemötanden har framställts genom 

uttalanden och texter från respektive institutioner samt från Sveriges riksdag och regering. Det 

som undersöks är hur institutioner och aktörer uttalar sig om respektive jämställdhetsstrategi. 

Med detta är det fokus på om det är negativa eller positiva uttalanden och vad respektive 

institution eller aktör fokuserar på när jämställdhetsstrategier nämns.  

 

EU består av flera institutioner och i denna studie är det fokus på samspelet mellan EU:s 

institutioner när det kommer till att komma överens om en jämställdhetsstrategi som kan 

representera hela unionen. Samtidigt överses institutionernas attityder och förväntningar över 

jämställdhetsstrategier separat för att kunna urskilja vilka institutioner som är positiva 

respektive negativa till samtliga jämställdhetsstrategier.  

 

Det som observeras för bemötandet av respektive jämställdhetsstrategi är följande; 

- Sveriges ståndpunkt 

- EU:s medlemsstaters ståndpunkt  

- Europaparlamentets ståndpunkt 

- Europeiska unionens råds ståndpunkt 

 

Materialet har sammanställts i kronologisk ordning för att kunna följa utvecklingen av 

strategierna för att kunna analysera om EU:s utveckling följer en tydlig väg och därmed 

förhåller sig till HI:s teori om stigberoende.  
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Efter fallet om jämställdhetsstrategier har sammanställts genom de första två frågeställningarna 

(se avsnitt 1.1) kommer en EU:s utveckling av jämställdhetsstrategier att analyseras utifrån 

historisk institutionalism och inriktningens fyra distinkta drag. Huvudsakligen handlar det om 

att föra en diskussion om respektive drag och hur dessa drag kan kopplas till EU:s 

jämställdhetsstrategier. Detta genomförs för att få en förståelse av det material som har 

observeras i studien och analysera det mer konkret i förhållandet till historisk institutionalism. 

Denna diskussion genomförs med förhoppning att kunna dra slutsatser om EU:s väg för 

jämställdhetsstrategier följer en tydlig väg utifrån stigberoende eller om det senaste åtagande 

kan klassas som en brytpunkt för området jämställdhetsstrategier i EU. 

 

3.3 Metodkritisk diskussion  

 

I denna studie går kritiken för teori och metod delvis ihop eftersom att valet av teori går ihop 

med metodvalet. Fallstudie bemöter en del kritik på grund av dess utformning. Steinmo menar 

att vissa kan kritisera fallstudier och deras betydelse för politisk forskning eftersom metoden 

fokuserar på specifika fall och inte kan generera slutsatser om generella mönster för att förklara 

politiska frågor (Steinmo, 2008, s. 174).  

 

Eftersom studien är baserad på det specifika fallet om jämställdhetsstrategier kan resultatet i 

studien förmodligen inte generaliseras till andra områden. Samtidigt menar Toshkov att det 

främsta syftet med fallstudier inte är att generalisera för att kunna använda resultatet till annan 

forskning (Toshkov, 2018, 234-235).  För denna studie är det aktuellt med att betona att när 

fallet är i centrum är det inte lika viktigt att resultaten kan generaliseras för att vara giltiga i 

andra sammanhang. Istället handlar det om hur bra förklaringsfaktorerna kan förklara fallet 

(Esaiasson et al. 2017, s.89-90). 

 

Att studera fall historiskt kan enligt Steinmo ha metodologiska fördelar. Eftersom inriktningen 

är intresserad av hur historien kan påverka utfall i olika fall är det lämpligt att förlänga 

tidsperioden för fallet som analyseras. Genom att fallet observeras under en längre tid ingår fler 

analysenheter och observationer i analysen av det valda fallet. Detta resulterar i att fallstudien 

inte bara handlar om en observation för ett specifikt fall (Steinmo, 2008, s. 176-177).  Med detta 
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kan fallet beskrivas som en jämförande fallstudie och skapar möjligheter att jämföra inom fallet 

(Esaiasson et al. 2017, 109).  

 

3.4 Material  
 

Till denna studie har det eftersökts material som kan hjälpa till att undersöka mönster och 

observera respektive jämställdhetsstrategi i EU post 2015. Målet var att hitta material för att 

kunna observera utvecklingen av jämställdhetsstrategier och observera eventuella kausala 

faktorer som kan ha bidragit till utvecklingen inom området.  

 

Information om svenska samt medlemsstaters ståndpunkter till jämställdhetsstrategier har 

hämtats från Riksdagsförvaltningen. Resolutioner från EU:s institutioner och andra relaterade 

dokument har hämtats från EUR-Lex. EUR-Lex beskrivs som en ingång till EU-rätten eftersom 

sidan är ett samlingsverk med EU-dokument och författningar (EUR-Lexs hemsida, 2018). 

 

För att få fram information för respektive av EU:s institutioner har jag utgått från olika sökord 

för att få fram material. Sökorden baseras främst på årtal, institutioners namn, orden 

jämställdhet och strategi. Årtalen som har varit relevanta i sökningar har främst varit mellan 

2006-2019. Detta för att denna period är också den period som samtliga jämställdhetsstrategier 

i studien sträcker sig mellan. Institutioner i sökningar är huvudsakligen EU-kommissionen, 

Europeiska Unionens råd och Europaparlamentet. För att sovra igenom materialet har jag även 

kollat relevansen till respektive jämställdhetsstrategi och vilken typ av dokument som 

informationen har presenterats i.  

 

Dokumenten som används i studien har olika rättsliga former. Främst handlar det om 

resolutioner av olika slag med resolutioner från Europaparlamentet som antingen klassificeras 

som resolution eller resolution på eget initiativ. Det som är fördelaktigt med EUR-Lex är att till 

respektive dokument ingår information om dokumentet. Däribland kan det avläsas vilken 

rättslig form som dokumentet innehar och vilka av EU:s institutioner eller aktörer som har 

skrivit dokumentet (EUR-Lexs hemsida, 2018).  
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Även EU:s jämställdhetsstrategier har hämtats från EUR-Lex. Jämställdhetsstrategierna har 

främst använts till den första frågeställningen för att erhålla information om vilka områden som 

prioriteras i respektive jämställdhetsstrategi. Andra dokument som ingår i studien är EU-

kommissionens arbetsprogram som har hämtats ifrån EU-kommissionens hemsida. Fakta om 

jämställdhet samt om hur strategier skapas har också hämtats ifrån EU:s officiella hemsidor. 

Ett fåtal dokument i studien har hämtats från andra sidor som samlar EU-dokument och 

offentliga handlingar eftersom att sidor som EUR-Lex och kommissionen inte har dokument 

från tidigare perioder sparade.  

 

3.5 Avgränsning  
 

Jämställdhet är en av EU:s grundläggande principer och därför kan det vara att analysera 

samtliga områden som behandlar jämställdhet i EU. I denna studie har jämställdhet avgränsats 

till EU:s jämställdhetsstrategier eftersom att problembaseringen baseras på utvecklingen av 

dessa strategier. Därmed har analysen avgränsats till jämställdhetsstrategierna under 

tidperioden 2006 och framåt och består av: En färdplan för jämställdhet 2006-2010, Strategi 

för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010-2015 samt Strategiskt åtagande för jämställdhet 

2016-2019 (källa på samtliga). Anledningen till att det är dessa ramverk som har valts ut till 

analysen är på grund av att problematiseringen i studien baseras på tidsperioden 2005 och 

framåt. Denna period har valts ut på grund av att europeiska jämställdhetsinstitutionen 

kontinuerligt utför statistik om EU:s jämställdhetsutveckling från 2005 och framåt. Perioden 

har även visat en relativ statisk utveckling av jämställdhetsstrategier fram till 2015.   

 

Främst fokus är på institutioner som har direkt inblandning i jämställdhetsområdet och 

jämställdhetsstrategierna. De institutioner som är med i studien är med detta EU-kommissionen, 

Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd. I analysdelen har den svenska ståndpunkten 

samt EU-medlemsstaters ståndpunkter för samtliga strategier inräknats. I denna studie är 

medlemsstaternas ståndpunkt utifrån den information som har insamlats av 

Näringsdepartementet och står för den allmänna ståndpunkten som EU:s medlemsstater har, 

inte för respektive medlemsland. Ståndpunkterna från Sverige samt allmänna ståndpunkter från 

EU:s medlemsländer har inkluderats för att ha möjlighet att se på jämställdhetsstrategier utifrån 
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EU:s medlemsstater som i och med sitt medlemskap i EU ska främja och utgå från den 

jämställdhetspolitik som EU presenterar. Samtliga aktörer och EU-institutioner har valts ut för 

att få en större inblick i hur samtliga jämställdhetsstrategier och ha möjlighet att inkludera mer 

information om eventuella brister och fördelar med respektive jämställdhetsstrategi.  

 

3.6 Källkritisk diskussion 

 

Materialinhämtningen har främst baserats på officiella dokument från EU och Sveriges riksdag 

och regering. En förutsättning för att använda detta material är att dessa institutioner utger 

information som är sanningsenlig och speglar det sammanhang som materialet har producerats 

i.  

 

I denna studie har det varit relevant att hitta källor med information från tidsperioderna. I detta 

fall är det relevant med källor som är tidsenliga för den period som tas upp. Exempelvis att 

dokument som behandlar en viss plan är tidsnära med perioden när planen eller att 

informationen som berörs i dokumentet är aktuell för perioden. Under materialinsamlingen 

märktes det att fanns mindre information och färre källor för den Färdplan för jämställdhet 

2006-2010 i jämförelse med resterande jämställdhetsstrategier. Därför tog materialinsamlingen 

för den perioden längre tid att genomföra eftersom det var mer problematiskt att hitta 

information för den perioden. En anledning var att vissa källor inte hade sparat dokument från 

ett antal år bakåt. Därför är en del material från olika källor trots att formatet i sig kan vara 

officiella EU-dokument.  

 

Eftersom en majoritet av materialet är från källor som härstammar från EU:s institutioner finns 

det en förhoppning att informationen är saklig och överensstämmer med det reella läget i EU. 

Till empirin har det fokuserats på att hitta förstahandskällor som är officiella och helst kommer 

från den källa som materialet berör. Exempelvis att Europaparlamentets åsikter om 

jämställdhetsstrategier är taget från material som är direkt hämtat från material som 

Europaparlamentets resolutioner.  
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4 Bakgrund  

 

4.1 Jämställdhet i Europeiska Unionen 
 

Jämställdhet är en av unionens grundläggande principer och en av de gemensamma värderingar 

som finns i EU. Att arbeta för och främja jämställdhet anses vara en förutsättning för att kunna 

uppnå andra mål som har satts upp i unionen. Jämställdhetsarbetet går tillbaka till år 1957 och 

Romfördraget. I detta fördrag fastställdes principen om lika lön för jobb av samma värde i 

artikel 141, före detta artikel 119, under kapitlet om sociala bestämmelser. Detta blev ett av 

EU:s första steg mot jämställdhet i unionen (Europaparlamentet, 2018).  

 

I Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007 

fastställs jämställdhet i artikel 1a som en grundläggande princip för att uppnå värden som är 

gemensamma för samtliga medlemsstater. Med detta menas att EU bygger på olika värden, 

däribland frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.  

 

Jämställdhet behandlas i fler artiklar i Lissabonfördraget. Artikel 2 i Lissabonfördraget betonar 

att ett av EU:s mål är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. I artikel 3 beskrivs det 

att jämställdhet mellan män och kvinnor ska främjas i EU. Artikel 8 med allmänna 

bestämmelser ”I all sin verksamhet ska unionen syfta till att undanröja bristande jämställdhet 

mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem.” (Lissabonfördraget, artikel 

8).  

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna finns det sju avdelningar med 

olika teman. Avdelning tre är tillägnat jämlikhet i EU. Detta kapitel innehåller ett antal artiklar 

som berör jämställdhet eller fastställer principen om att det ska vara lika mellan könen. 

Jämställdhet mellan män och kvinnor är artikel 23 i rättighetsstadgan. I denna artikel fastställs 

det att ”Jämställdhet mellan kvinnor och män ska säkerställas på alla områden, inbegripet i 

fråga om anställning, arbete och lön.” (Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, artikel 21). Artikeln menar även att denna princip om jämställdhet är inget hinder 

för åtgärder som finns med syfte att ge förmåner till det kön som är underrepresenterat. 
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Rättighetsstadgan inkluderar även Artikel 21 om icke-diskriminering. Artikeln fastställer att det 

är förbjudet att diskriminera människor på grund av deras kön.  

 

4.2 Jämställdhetsstrategier i Europeiska Unionen  
 

En jämställdhetsstrategi kan definieras som en strategi i EU som ska vara till hjälp för hur 

policys och handlingar för jämställdhetsarbete ska formas och utföras under en specificerad 

tidsperiod. Jämställdhetsstrategierna i EU är icke-lagstiftande. Detta betyder att EU:s 

medlemsländer inte är bundna till strategierna genom EU-lag. Det främsta syftet med dessa 

jämställdhetsstrategier är att främja jämställdhet inom EU, mellan EU:s medlemsländer samt 

utanför EU:s gränser (Europeiska kommissionen, 2018a).  

 

Jämställdhet som policyområde ingår i prioritetsområdet Rättvisa och grundläggande 

rättigheter som är uppstyrt av kommissionen. Det beskrivs att området ska främja jämställd 

ekonomiskt oberoende mellan könen, inga löneskillnader utifrån ens kön, könsbalans i 

beslutsfattande, förhindra könsbaserat våld och slutligen promota jämställdhet mellan könen 

utanför EU:s gränser (Europeiska kommissionen, 2018b).  

 

4.3 Jämställdhetsstrategier och Europeiska kommissionen 
 

EU-kommissionen är EU:s verkställande organ och den institution som tar fram och presenterar 

EU:s  jämställdhetsstrategier. Jämställdhetsstrategierna förs vidare till Europaparlamentet, 

Europeiska unionens råd, Europeiska ekonomiska och sociala kommitté samt 

Regionkommittén. Respektive avdelning i kommissionen skapar strategier för en femårsperiod 

som utgår från kommissionens arbetsprogram och de politiska prioriteringar som har 

presenterats för den aktuella perioden. I respektive strategi beskriver ansvarig avdelning mål 

som de vill uppnå inom området samt hur deras strategi kan bidra till kommissionens 

övergripande mål för EU:s verksamhet (Europeiska kommissionen, 2018c; Europeiska 

kommissionen, 2018d).  
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Varje år presenterar kommissionen ett arbetsprogram för EU:s verksamhet. Arbetsprogrammet 

är en handlingsplan för EU:s arbete under det kommande året. Arbetsprogrammet utgår från de 

politiska prioriteringar som kommissionens ordförande har utfärdat och hur de ska utföras i 

praktiken (Generalsekretariatet, 2016).  

 

I kommissionens arbetsprogram från 2006 beskrivs jämställdhetsstrategier i samband med 

avsnittet om solidaritet i EU. Under temat ’Att bygga ett mer sammanhållande Europa’ framgår 

det att jämställdhetspolicys i EU behöver förstärkas och moderniseras. Detta motiverar 

kommissionen med att sammanhållning innebär ett ansvar att upprätthålla en viss standard i EU 

för öppna gränser, mobilitet och en öppen marknad. Jämställdhet är en del av den standard som 

ska upprätthållas för sammanhållningen i unionen (Europeiska kommissionen, 2006).  

 

I arbetsprogrammets annex för prioriterade akter som ska antas under 2006 presenteras 

Färdplan för jämställdhet 2006-2010 under temat solidaritet. Jämställdhetsstrategin klassas här 

som en icke-lagstiftande förslag i form av ett meddelande från kommissionen (Europeiska 

kommissionen, 2006).  

 

I kommissionens arbetsprogram för 2010 ingår inte information om arbete för jämställdhet eller 

jämställdhetsstrategier (Europeiska kommissionen, 2010a). Däremot ingår Strategi för 

jämställdhet mellan män och kvinnor 2010-2015 i en utföranderapport som ingår i 

kommissionens arbetsprogram (Europeiska kommissionen, 2010b) 

 

Kommissionen bekräftar jämställdhetens betydelse under området rättvisa och grundläggande 

rättigheter i deras arbetsprogram för 2015. Kommissionen menar att institutionen vill främja 

jämställdhet och fokusera på att kvinnors roll på arbetsmarknaden (Europeiska kommissionen, 

2014). I arbetsprogrammet för 2016 betonar kommissionen att de tänker fortsätta sitt praktiska 

jämställdhetsarbete (Europeiska kommissionen, 2015). 

 

 

Samtliga jämställdhetsstrategier i denna studie ingår i EU:s icke-lagstiftande verksamhet. Detta 

betyder att medlemsländerna inte är lagligt bundna till jämställdhetsstrategiernas innehåll. 

Däremot ska jämställdhetsstrategierna verka som rekommendationer för hur EU och EU:s 

medlemsländer ska arbeta och främja jämställdhet (Europeiska kommissionen, 2018).   
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5 Resultat 

 

5.1 Antagande av jämställdhetsstrategier 2006-2019 
 

5.1.1 En färdplan för jämställdhet 2006-2010 

 

En färdplan för jämställdhet 2006-2010 presenteras av kommissionen som ett meddelande. 

Denna strategi bygger vidare på den föregående jämställdhetsstrategin i EU kallad Ramstrategi 

för jämställdhet 2001-2005. Färdplan för jämställdhet 2006-2010 finansieras genom 

gemenskapsprogrammet PROGRESS. Gemenskapsprogrammet har som uppdrag att finansiellt 

stötta EU:s mål på sysselsättnings- och socialpolitiska områdena för att dessa ska kunna 

genomföras. Därmed har jämställdhetsstrategin inga budgetära konsekvenser i EU 

(Näringsdepartementet, 2006).  

 

I Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och 

sociala kommittén samt Regionkommittén - En färdplan för jämställdhet 2006-2010 anger 

kommissionen områden inom jämställdhet som ska prioriteras. Jämställdhetsstrategin utgår 

från sex stycken prioriterade verksamhetsområden för jämställdhetsåtgärder i EU under 

perioden. Dessa är; 

  

- Skapa samma möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor och män 

- Skapa bättre möjligheter att förena arbetsliv, privatliv och familjeliv 

- Verka för en jämn könsfördelning i beslutsfattandet  

- Utrota könsrelaterat våld och människohandel 

- Bryta könsstereotypa könsrollsmönster i samhället  

- Främja jämställdhet utanför EU 

 

För samtliga områden anges nyckelåtgärder för vad kommissionen kommer att göra för att 

verka inom respektive område.  

 

5.1.2 Strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010-2015 
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Strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010-2015 presenteras av kommissionen som 

ett meddelande. Denna jämställdhetsstrategi baseras på föregående En färdplan för jämställdhet 

2006-2010 och den europeiska pakten för jämställdhet. Som föregående jämställdhetsstrategi 

finansieras även Strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010-2015 av 

gemenskapsprogrammet PROGRESS. Därmed har denna jämställdhetsstrategi ingen påverkan 

på EU:s budget (Näringsdepartementet, 2010).   

 

I Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och 

sociala kommittén samt Regionkommittén- Strategi för jämställdhet anger kommissionen 

områden som ska prioriteras under perioden. Jämställdhetsstrategin för 2010-2015 prioriterar 

fem områden tillsammans med åtgärder för övergripande frågor.  

 

- Ekonomisk självständighet i praktiken 

- Lika lön för lika arbete och likvärdigt arbete 

- Jämställdhet i beslutsfattandet  

- Värdighet, integritet och ett slut på könsbaserat våld 

- Jämställdhet i EU:s yttre åtgärder 

- Övergripande frågor om könsroller, lagstiftning och styrning och verktyg i 

jämställdhetsarbetet 

 

I Europaparlamentets resolution 2009/2242/INI av den 17 juni 2010 om utvärderingen av 

resultaten från färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden 

initiativ refererar Europaparlamentet till en ny jämställdhetsstrategi för perioden 2010-2015.  

Europaparlamentet föreslår att den nya strategin ska presenteras som en handlingsplan och ett 

politiskt åtagande. Institutionen fortsätter med att politiska åtaganden i en sådan strategi gärna 

skulle kunna influeras av handlingsplanen Pekingplattformen.  

 

 

5.1.3 Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019 

 

Strategiskt åtagande för jämställdhet läggs fram av kommissionen som ett arbetsdokument. 

Kommissionären Vĕra Jourová beskriver dock arbetsdokumentet som en jämställdhetsstrategi 

(Europeiska kommissionen, 2016). Kommissionen menar att Strategiskt åtagande för 

jämställdhet 2016-2019 är ett refererande ramverk för att främja jämställdhetsarbete på lokal, 
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regional, nationell och europeisk nivå. Åtagandet baseras på synpunkter från en 

eurobarometerundersökning samt utvärderingsresultat från den föregående strategin för 

perioden 2010-2015 (Europeiska kommissionen, 2016).  

 

Kommissionären Vĕra Jourová beskriver åtagandet som […] en ny fas i vårt arbete för att främja 

jämställdhet och samtidigt behålla vårt fokus på särskilt viktiga prioriterade åtgärdsområden.” 

(Europeiska kommissionen, 2016,s. 5). Jämställdhetsperspektivet bör även integreras i alla av 

EU:s politikområden samt EU:s finansieringsprogram. Jourová menar att detta är hennes 

strategi för att jämställdhet ska främjas i och utanför EU genom konkreta och strategiska 

åtgärder (Europeiska kommissionen, 2016).  

 

I Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019  är det fem områden som prioriteras. Dessa 

områden är tagna från den föregående Strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010-

2015 och bekräftas i det nuvarande åtagandet på detta sätt;  

- Öka kvinnors arbetskraftsdeltagande och ekonomiska självständighet i praktiken. 

- Minska löne-, inkomst- och pensionsklyftan mellan könen och på så sätt bekämpa 

fattigdom hos kvinnor 

- Främja jämställdhet i beslutsfattandet 

- Bekämpa könsbaserat våld och skydda och stödja offren 

- Främja jämställdhet och kvinnors rättigheter i hela världen 

 

5.2 Bemötande av jämställdhetsstrategier 2006-2019 
 

I detta avsnitt kommer ståndpunkter för respektive jämställdhetsstrategi under perioden 2006-

2019 att presenteras. Dessa ståndpunkter presenteras utifrån…  

 

5.2.1 En färdplan för jämställdhet 2006-2010 

 

Svensk ståndpunkt 

Den svenska regeringen välkomnar förslaget om Färdplan för jämställdhet 2006-2010. 

Kommissionens prioriteringar under perioden 2006-2010 anses ligga i linje med den 

jämställdhetspolitik som Sverige för. Här betonar regeringen också betydelsen av att ett 

långsiktigt strategiskt arbete befinner sig på EU-nivå (Näringsdepartementet, 2006). 
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Medlemsstaternas ståndpunkt 

Färdplanen för 2006-2010 presenteras av kommissionen den 10 april 2006 under ett möte med 

rådets arbetsgrupp för sociala och sysselsättningsfrågor. Under mötet framgår det att flertalet 

av EU:s medlemsländer är positiva till färdplanen och välkomnar jämställdhetsstrategin. Några 

medlemsländer har invändningar på några delar i färdplanen som berör mätningar för 

uppföljning av färdplanen. Medlemsländerna menar att det helst ska vara indikatorer som 

används på andra politikområden och att inga nya indikatorer ska presenteras. Detta bekräftar 

kommissionen och menar att samma mätinstrument som används för andra politikområden har 

föreslagits till färdplanen för jämställdhet (Näringsdepartementet, 2006).  

 

Europaparlamentets ståndpunkt 

Europaparlamentet kommenterar jämställdhetsstrategin för perioden 2006-2010 i 

Europaparlamentets resolution 2006/2132/INI av den 13 mars 2007 om en färdplan för 

jämställdhet 2006–2010. Europaparlamentet är positiva till kommissionens ambition att arbeta 

med jämställdhetsstrategin under en flerårig period eftersom det gör det möjligt att lättare följa 

jämställdhetsutvecklingen i EU tillsammans med en jämställdhetsstrategi. Samtidigt 

uppmärksammar institutionen brister med jämställdhetsstrategin. Här noterar 

Europaparlamentet att kommissionens samt EU:s medlemsländers ansvar för 

jämställdhetsarbetet framförs otydligt i färdplanen.  

  

Europeiska Unionens råds ståndpunkt 

Rådet betonar ett år efter utfärdandet i Rådets resolution 2007/C 308/01 av den 5 december 

2007 om uppföljningen av Europeiska året för lika möjligheter för alla om betydelsen av 

jämställdhetsstrategin. Rådet uppmanar kommissionen och EU:s medlemsländer att fortskrida 

arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor genom att sträva efter att genomföra och uppnå 

de prioriterade områdena i jämställdhetsstrategin Färdplan för jämställdhet 2006-2010.  

 

  

5.2.2 Strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010-2015 

 

Svensk ståndpunkt 
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Sveriges ståndpunkt till Strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010-2015 är i 

princip identisk med ståndpunkten för föregående strategi En färdplan för jämställdhet 2006-

2010. Återigen är ståndpunkten att regeringen välkomnar kommissionens strategi för 

jämställdhet under perioden 2010-2015 och betonar betydelsen av att EU arbetar långsiktigt 

och strategiskt för jämställdhet på EU-nivå (Näringsdepartementet, 2010).  

 

Medlemsstaternas ståndpunkt 

EU:s medlemsländer är positiva till att kommissionen med hjälp av en jämställdhetsstrategi 

stärker jämställdhetspolitikens roll genom att fastställa hur den ska styras på EU-nivå. För att 

stödja jämställdhetsstrategin har medlemsländerna poängterat att Strategi för jämställdhet 

mellan män och kvinnor 2010-2015 bör ha en tydlig koppling till strategin Europa 2020. Europa 

2020 är EU:s sysselsättnings- och tillväxtstrategi (Näringsdepartementet, 2010).  

 

Europaparlamentets ståndpunkt 

I Europaparlamentets resolution 2010/2138/INI av den 8 mars 2011 om jämställdhet mellan 

kvinnor och män i Europeiska unionen 2010 skriver Europarlamentet om strategier och 

policydokument för jämställdhetsområdet. För att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor 

uppmanar Europaparlamentet kommissionen, Europeiska unionens råd samt medlemsländerna 

att framföra och välja förslag för jämställdhetsområdet som är bindande istället för icke 

bindande strategier och policydokument.     

 

Europeiska Unionens råds ståndpunkt 

I Rådets slutsatser till stöd för genomförandet av Europeiska kommissionens strategi för 

jämställdhet 2010-2015 18127/10 av den 17 december 2010 välkomnar Europeiska unionens 

råd kommissionens nya strategi för jämställdhet för perioden 2010-2015. De ser positivt på att 

fler tillvägagångsätt med särskilda åtgärder och jämställdhetsintegrering ingår i strategin. Rådet 

betonar även det stärkta samarbetet mellan institutioner och andra aktörer som kommer att 

resultera i en bättre jämställdhetsdialog med utgångspunkt i kommissionens årliga rapporter. 

Rådet hoppas även att EU:s medlemsländer kommer bekräfta sitt engagemang för innehållet i 

jämställdhetsstrategin.  

 



 

29 
 

5.2.3 Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019 
 

Svensk ståndpunkt 

Sveriges före detta jämställdhetsminister Åsa Regnér betonat problematiken med att EU inte 

har en gemensam strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor. Regnér deltog i EIGE:s 

presentation av 2017-års jämställdhetsindex för EU. I och med Sverige har en ledande placering 

på indexet höll Regnér ett anförande under presentationen. I detta anförande har hon betonat 

EU:s roll för jämställdheten och menar att ”Vi behöver göra mer för att få resultat. Jag uppmanar 

därför EU-kommissionen att komma med ett strategiförslag som kan sätta press på allas 

medlemsländer.” (Regeringskansliet, 2017).  

 

För att kunna fortsätta ett långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete menar Sveriges 

regering att ett avgörande drag för jämställdhetsarbetets framtid är att kommissionen 

presenterar en ny strategi efter 2015 med samma formella status som föregående strategier 

(Regeringskansliet, 2015). 

 

Medlemsstaternas ståndpunkt 

Enligt EU:s medlemsländer är statusen på det nya åtagandet en nedgradering i jämförelse med 

strategin för 2010-2015 (Regeringskansliet, 2015 dec 8b) 

 

Europaparlamentets ståndpunkt 

Europaparlamentets resolution 2014/2152/INI av den 9 juni 2015 om EU:s strategi för 

jämställdhet efter 2015 efterlyser Europaparlamentet en ny separat strategi för jämställdhet 

mellan kvinnor och män post 2015. I resolutionen menar Europaparlamentet att EU har 

historiskt sett utfört mycket för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Däremot har takten på 

jämställdhetsarbetet efter 2000-talets början dämpats och det framhävs i arbetet med politiska 

reformer och åtgärder för jämställdhet på EU-nivå. Därför menar Europaparlamentet att det 

behövs en ny jämställdhetsstrategi som kan ge nya krafter till jämställdhetsarbetet och innehålla 

konkreta åtgärder för fortsatt arbete inom jämställdhetsområdet.  
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I Europaparlamentets resolution 2016/2526/RSP av den 3 februari 2016 om den nya strategin 

för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015 välkomnar Europaparlamentet 

Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019 för att främja jämställdhet i EU. Däremot är 

institutionen kritiskt inställda till att arbetsdokumentet saknar en konkret budget och 

riktmärken. Detta motiveras med att målen för att uppnå jämställdhet i EU kommer med detta 

vara svåra att uppnå och mäta.  

 

Europaparlamentet påminner om deras resolution från den 9 juni 2015 med kravet om en ny 

jämställdhetsstrategi. Enligt ett offentligt samråd i kommissionen ska 90 procent av de som 

deltagit varit för en ny strategi för jämställdhet.  

 

Europaparlamentet kritiserar att Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019 presenteras 

som ett arbetsdokument i form av ett ”nedbantat internt dokument”. Institutionen är negativt 

inställda till att tidsperioden för åtagandet har förkortats i jämförelse med föregående strategier. 

Institutionen är även kritiska till att kommissionens arbetsprogram för 2016 saknar information 

om en strategi för jämställdhet med syftet att ta över föregående Strategi för jämställdhet mellan 

män och kvinnor 2010-2015.  

 

Fortsättningsvis påminner Europaparlamentet om jämställdhetens betydelse i artikel 2 från 

Lissabonfördraget samt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Institutionen syftar på att kommissionen är bunden till stadgan och Lissabonfördraget och 

därmed ska vidta åtgärder för att kunna främja jämställdhet. Europaparlamentet betonar att 

kommissionen har tidigare stått bakom att anta en jämställdhetsstrategi genom ett offentligt 

meddelande med tydlighet och öppenhet. Denna ambition ska ha haft stöd från alla institutioner 

på högsta politiska nivå i EU. 

 

Europeiska Unionens råds ståndpunkt 

I ett pressmeddelande med namn Rådets slutsatser- Jämställdhet mellan män och kvinnor inom 

beslutsfattandet från den 7 december 2015 framför Europeiska unionens råd sina slutsatser om 

en jämställdhetsstrategi i EU post 2015. Rådet noterar i sina slutsatser att för att uppnå faktisk 

jämställdhet i EU krävs det en omfattande jämställdhetsstrategi som innehåller lagstiftning och 
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medvetandehöjande åtgärder och program för att kunna förändra attityder och främja samtliga 

kön. Rådet påminner också kommissionen om att de angav jämställdhet i beslutsfattandet som 

ett prioriterat åtgärdsområde i Strategi för jämställdhet mellan 2010-2015. Den initiala 

uppmaningen från rådet till kommissionen är att efter Strategi för jämställdhet mellan män och 

kvinnor 2010-2015 anta en ny jämställdhetsstrategi i form av ett meddelande (Europeiska 

unionens råd, 2015). 

 

Fortsättningsvis framför rådet sina slutsatser om jämställdhet i ett pressmeddelande från den 6 

juni 2016. Rådet påpekar i slutsatserna att både Europarlamentet och rådet har uppmanat 

kommissionen att lägga fram en jämställdhetsstrategi med samma villkor som föregående 

jämställdhetsstrategi Strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010-2015 (Europeiska 

unionens råd, 2016).  

 

Rådet uppmanar kommissionen att höja statusen på Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-

2019 genom att anta arbetsdokumentet som ett meddelande. Europeiska unionens råd menar att 

om statusen höjs på det strategiska åtagandet är det ett tecken på att kommissionen verkligen 

främjar utvecklingen av jämställdhet mellan kvinnor och män samt inom EU:s samtliga 

politikområden (Europeiska unionens råd, 2016).  

 

I förklaringen av jämställdhet från den 7 december 2015 upprepar den dåvarande 

ordförandeskapstrion för rådet med medlemsländerna Nederländerna, Malta och Slovakien sin 

begäran om ett nytt initiativ för en jämställdhetsstrategi från kommissionen. 

Ordförandeskapstrion fastställer att strategin ska förlängas till år 2020, sammanfalla med 

Europa 2020-strategin samt att den ska ta hänsyn till FN:s 2030 agenda för hållbar utveckling 

(Europeiska unionens råd, 2016).  

 

Kommissionens nya upplägg av jämställdhetsstrategin i form av ett arbetsdokument har 

uppmärksammats av flera av EU:s medlemsländers jämställdhetsministrar. Dessa menar att 

deras arbete försvåras när det inte finns en gemensam strategi för jämställdhet med samma 



 

32 
 

status som den föregående Strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010-2015 

(Markusson, 2017).  

 

5.3 Utvecklingen av EU:s jämställdhetsstrategier  
 

Utifrån HI är fattar individer i institutioner beslut utifrån både att följa normer och regler inom 

institutionen samtidigt som egenintresset och är en faktor till hur individer handlar (Hall & 

Taylor, 1996,s.8). Efter att ha observerat tidigare strategier kan det tolkas som att kommissionen 

följer rutiner och presenterar likvärdiga jämställdhetsstrategier som influeras av föregående 

jämställdhetsstrategier. Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019 avviker delvis från 

den riktningen i och med att detta åtagande inte har samma formella status som föregående 

strategier. Naturen bakom beslutet kan utifrån historisk institutionalism vara problematisk att 

identifiera. Samtidigt menar HI att det är intressant att förstå varför vissa beslut har fattats. I 

detta fall motiverar kommissionären för jämställdhet Vĕra Jourová åtagandet med att det 

representerar en ny fas i EU:s jämställdhetsarbete samtidigt som det behåller de prioriteringar 

från föregående jämställdhetsstrategier som fortsätter vara betydelsefulla för arbetet för att 

främja jämställdhet.  

 

Har vissa individer eller intressen lättare åtkomst till beslutsfattandet för jämställdhetsstrategier 

i EU? I observationen ovan kan det sammanfattas att kommissionen är den institution som har 

främst inflytande på jämställdhetsstrategierna i EU eftersom institutionen framställer och 

presenterar dessa. Materialet sammanställer samtidigt att samtliga jämställdhetsstrategier 

diskuteras under möten, hanteras i resolutioner från Europaparlamentet och i slutsatser från 

Europeiska unionens råd. I likhet med den maktasymmetri som HI beskriver finns det tecken 

på att kommissionen har det främsta inflytandet när det kommer till jämställdhetsstrategier i 

EU.  

 

Det kan delvis antas att tid a påverkar tid b i fallet om jämställdhetsstrategierna eftersom flera 

inslag i samtliga jämställdhetsstrategier är påverkade av innehållet i föregående 

jämställdhetsstrategier. Innehållet i jämställdhetsstrategierna i sig har förblivit relativt 

oföränderligt och återanvänds av kommissionen när institutionen ska lägga fram en ny 
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jämställdhetsstrategi. Strukturerna är därmed relativt beständiga och aktörer i kommissionen 

använder sig av institutionens tidigare erfarenheter för att skapa en ny strategi.  

 

Med historien i baktanke kan det utifrån HI antas att förväntningar skapas av andra aktörer inom 

EU och av EU:s medlemsländer. Eftersom både Färdplan för jämställdhet 2006-2010 och 

Strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor 2010-2015 presenteras som meddelanden och 

utgår från en femårig tidsplan kan det förväntas av andra aktörer och institutioner att Strategiskt 

åtagande för jämställdhet presenteras utifrån samma premisser. Därmed är kan det utifrån 

tidigare historia vara förståeligt att ståndpunkter för det senaste åtagandet presenterar 

information där i princip varje institution och aktör påpekar förändringarna. Europaparlamentet 

och Europeiska unionens råd är även noga med att betona jämställdhetens betydelse i EU och 

att det är en av EU:s principer som kommissionen är bunden till. Därför kan det antydas att 

dessa två EU-institutioner är mer bundna till EU:s värderingar och vilka normer som ska följas 

i unionen som helhet.  

 

Eftersom den senaste jämställdhetsstrategin i EU antas med andra premisser i förhållande till 

föregående jämställdhetsstrategier kan det diskuteras om det är tecken på att EU:s utveckling 

följer en väg mot att långsamt avveckla sina jämställdhetsstrategier eller om det nya antagandet 

kan anses vara en brytpunkt i detta fall. Eftersom ovan observation uppvisar att det är enbart 

kommissionären för jämställdhet som presenterar Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-

2019 uppvisar det att kommissionen som helhet är beredda att avveckla EU:s 

jämställdhetsstrategier. Samtidigt är det här tydligt att jämställdhetsstrategier inte ingår i det 

lagstiftande arbetet i EU och därmed ett åtagande presenteras utan starkt stöd från 

kommissionen.  

 

 Utifrån detta kan det diskuteras om betydelser av idéer i jämställdhetsstrategiernas historia. 

Vĕra Jourová arbetsdokument som sammanställer det nuvarande strategiska åtagandet kan vara 

ett sätt att behålla jämställdhetsstrategier i EU samtidigt som det tolkas vara en kompromiss 

mellan kommissionen och övriga institutioner i EU. Andra aktörer idé om att inte presentera 

EU:s jämställdhetsstrategier kan tolkas att inte vara tillräckligt stark för att bidra med 

institutionell förändring och därmed har inte EU:s jämställdhetsstrategier avvecklats utan 
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snarare justerats för att passa in i den nuvarande kontexten som EU är i. Eftersom att ingen reell 

strukturell förändring har skett inom institutionen, jämställdhetsstrategier fortsätter att 

presenteras, kan det tolkas som att detta inte var en kritisk brytpunkt för EU:s 

jämställdhetsstrategier. 

 

Samtliga inriktningar inom nyinstitutionell teori är intresserad av samspelet mellan institutioner 

(Lowndes, 2018, s. 57, 63-64). I detta fall kan det anmärkas att det finns problem att komma 

överens om EU:s jämställdhetsstrategier. Missnöje för hur kommissionen presenterar och 

innehållet av jämställdhetsstrategier är relativt beständigt eftersom institutioner som 

Europaparlamentet för varje jämställdhetsstrategi framfört sina ståndpunkter och påpekat både 

positiva samt negativa aspekter om respektive jämställdhetsstrategi. Samtidigt kan det 

anmärkas att missnöjet om det nuvarande åtagandet är starkare.   
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6 Slutsatser 

Studien ämnar sig att observera den väg som EU:s jämställdhetsstrategier har tagit och hur 

denna väg förhåller sig till den nuvarande Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019.  

 

Antagandet av jämställdhetsstrategier i EU kan kort sammanställas med att innehållet i 

respektive jämställdhetsstrategi har förblivit relativt oföränderligt under tidsperioden. 

Förändringar har skett i presentationen av det senaste åtagandet eftersom det inte har samma 

formella status som föregående strategier, tidsomfånget har dragits ned, budgeten är inte längre 

klarlagd för utförandet och att jämställdhetsstrategin är inte längre presenteras som ett 

meddelande.  

 

Bemötandet av jämställdhetsstrategier i EU besvaras med att samtliga institutioner och aktörer 

har välkomnat respektive jämställdhetsstrategi. Det senaste åtagandet för jämställdhet har 

bemött fler kritiska ståndpunkter i jämförelse med föregående jämställdhetsstrategier och detta 

är främst utifrån hur respektive jämställdhetsstrategi har presenterats som nämns i stycket ovan. 

  

För att besvara den sista frågeställningen om EU:s utveckling av jämställdhetsstrategier kan det 

sammanfattas att utvecklingen av EU:s jämställdhetsstrategier kan utifrån historisk 

institutionalism tolkas på flera olika sätt. Historien har betydelse för utvecklingen av EU:s 

jämställdhetsstrategier och det är märkbart i de förväntningar som framkommer i EU:s 

institutioner och aktörers ståndpunkter. Samtidigt kan det nya åtagandet vara ett tecken på att 

utvecklingen av jämställdhetsstrategier går mot en långsam avveckling eftersom kommissionen 

inte delar samma innebörd av hur jämställdhetsstrategier ska presenteras i jämförelse med andra 

institutioner. Utifrån detta kan det slutsatsen i denna studie vara att EU:s institutioner inte är 

överens om hur jämställdhetsstrategierna ska utvecklas och därför har det uppstått mindre 

förändringar i den nuvarande jämställdhetsstrategin.  

6.1 Reflektioner och fortsatt forskning 
 

EU:s senaste jämställdhetsstrategi har uppmärksammats på grund av att den inte anses ha 

samma formella och konkreta status som föregående strategier. I en personlig synvinkel ligger 
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problematiken i att EU:s jämställdhetsstrategier inte är lagstiftande och därmed inte har en 

högre status från första början. Därmed kan förändringar uppkomma i jämställdhetsstrategierna 

utan att större institutionella förändringar tar plats. Det är samma institution som presenterar 

jämställdhetsstrategierna och eftersom det inte finns formella regler eller lagar i hur 

genomförandet ska gå till av dessa strategier är det främst förväntningar från föregående 

strategier som ligger till grund i ståndpunkterna. Därmed kan det antas att andra institutioner i 

EU reagerar på att EU:s jämställdhetsstrategier förändras samtidigt som dessa institutioner kan 

enbart föra fram sin ståndpunkt i frågan. Personligen är det framtiden som är intressant i detta 

fall och hur EU väljer att presentera en kommande jämställdhetsstrategi i EU.  

 

Denna studie har genomförts med förhoppning att kunna bidra till en större förståelse av EU:s 

jämställdhetsarbete med fokus på jämställdhetsstrategierna som analysobjekt. Tidigare 

forskning har bidragit med en kritisk syn på den utveckling av EU:s jämställdhetsarbete som 

har framträtt i och med 2000-talets början. Det finns befintlig forskning om EU:s nuvarande 

Strategiskt åtagande för jämställdhet 2016-2019 som EU själva har bidragit med. Denna 

fallstudie kan med hjälp av historisk institutionalism sätta in det befintliga åtagandet i ett 

sammanhang genom att analysera den ihop med två tidigare jämställdhetsstrategier och därmed 

få ett större perspektiv av EU:s jämställdhetsstrategiutveckling.  

 

Studien har fokuserat främst på EU:s institutioner och deras roller för jämställdhetsstrategier i 

EU. Det har framgått genom officiella dokument och uttalanden för respektive institution. Ett 

sätt att fortsätta att studera detta område hade varit genom att fokusera mer på de informella 

inslag som kan ha påverkat riktningen av jämställdhetsstrategier i EU. Exempelvis undersöka 

om det finns möjlighet att intervjua personer om hur processen till en jämställdhetsstrategi går 

till och hur det arbetet har sett under perioden som de har funnits. För denna studie hade det 

varit intressant att kunna undersöka mer om kontexten för jämställdhetsstrategierna. Med detta 

menas att undersöka om utomstående faktorer kan ha påverkat processen till 

jämställdhetsstrategier som exempelvis den ekonomiska krisen runt 2008 eller om rörelser som 

Metoo har en påverkan på hur EU resonerar om sina jämställdhetsstrategier.  
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