
Umeå Universitet 

Statsvetenskapliga institutionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbarhetsindikatorer för den lokala och regionala nivån i EU 

En analys av hur jämställdhet kan integreras i mätningar av hållbar utveckling  

 

 

 

 

 

 

Uppsats för Magisterseminariet i Statsvetenskap 

 Vid Umeå universitet vårterminen 2015 

Evin Sayfoor 



! 2!

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................................ 3 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................................. 5 
1.2 Definitioner ....................................................................................................................................... 5 

2. Tidigare forskning ................................................................................................................................. 7 
3. Teoretiskt ramverk .............................................................................................................................. 10 

3.1 Feministisk vetenskapskritik ........................................................................................................... 11 
3.2 Makt och kön – centrala utgångspunkter inom feminismen ........................................................... 12 
1.1 Kritik mot feministisk teoribildning ............................................................................................... 14 
1.1 Radikalfeminism ............................................................................................................................. 14 
1.2 Ekologisk feminism ........................................................................................................................ 15 
1.3 Operationalisering ........................................................................................................................... 17 

2. Metod .................................................................................................................................................... 19 
2.1 Forskningsdesign ............................................................................................................................ 19 
2.2 Kvalitativ textanalys ....................................................................................................................... 19 
2.3 Generaliserbarhet ............................................................................................................................ 21 
2.4 Val av material ................................................................................................................................ 21 
2.5 Validitet och reliabilitet .................................................................................................................. 22 
2.6 Källkritik ......................................................................................................................................... 23 
2.7 Reflexivitet ...................................................................................................................................... 24 

3. Empiri och analys ................................................................................................................................ 24 
3.1 Analys av EU-kommissionens formulär och förslag på indikatorer för jämställdhet ..................... 25 
3.2 Summering – förslag till komplettering av formuläret ................................................................... 38 

4. Slutsatser och avslutande diskussion ................................................................................................. 39 
4.1 Fortsatt forskning ............................................................................................................................ 42 

5. Källförteckning .................................................................................................................................... 43 
6. Bilagor .................................................................................................................................................. 50 

6.1 Bilaga 1: EU-kommissionens formulär för hållbar utveckling ....................................................... 50 
 



! 3!

1. Inledning 
I dagens samhälle råder det mer eller mindre konsensus om att jämställdhet är eftersträvansvärt. 

Det är en grundläggande princip inom Europeiska Unionen (EU),1 och flera åtgärder har genom 

åren vidtagits för att öka jämställdheten, exempelvis EU-kommissionens arbetsprogram för 

jämställdhet.2 Dessa åtgärder syftar till att främja jämställdhet, men hur kan en sådan utveckling 

mätas? Mätning av jämställdhet introducerades för första gången av Kersti Yllö år 1984. Genom 

att använda sig av en indikator, The Status of Women Index (SWI), ville Yllö analysera 

ojämställdhetens effekter på våld i hemmet. Sedan dess har en mängd forskare följt Yllös fotspår, 

och nya mätmetoder har tagits fram i en strävan efter att poängsätta jämställdhet världen över.3 

Indikatorer används av Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen4, men också i Sverige5 och 

har således kommit att bli ett välanvänt verktyg för att mäta jämställdhet. 

När det kommer till jämställdhet och arbete med detta så tillämpar EU-kommissionen även 

jämställdhetsintegrering, vilket innebär att könsperspektivet integreras i all verksamhet i syfte att 

uppnå jämställdhetsmålen.6 Trots detta så integreras i dagsläget inte jämställdhet i hur EU-

kommissionen mäter området hållbar utveckling. Varför är det då betydelsefullt att mäta 

jämställdhet som en del av hållbar utveckling? Jämställdhet är en viktig förutsättning för att 

hållbar utveckling ska uppnås. Detta är något som EU-kommissionen själva betonar7, men som 

även forskning visar. Studier har visat att kvinnor ofta lever mer ekologiskt hållbara liv8, och att 

de i och med sin sociala och samhällsmässiga position drabbas i större utsträckning av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Europa. Sammanfattning av Eu- lagstiftningen: Jämställdhet. 

2 EU-kommissionen. Strategy for Equality between women and men 2011 – 2015. Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2011 
3 Bericat, Eduardo. The European Gender Equality Index: Conceptual and Analytical Issues. Springer Science + 
Business Media B.V, 2011, s. 2 
4 Bericat. The European Gender Equality Index: Conceptual and Analytical Issues, s. 18 & European Institute for 
Gender Equality. Gender Equality Index. http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index (Hämtad: 2015-04-24) 
5 Ds 2013:37. Ett uppföljningssystem för jämställdhetspoltiken. Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1.3 
6 European Institute for gender equality. Gender Mainstreaming: A strategy to achieve gender equality between 
women and men. http://eige.europa.eu/content/activities/gender-mainstreaming-methods-and-tools (Hämtad: 2015-
06-03) 
7 Johansson – Latham, Gerd. Rapport till miljövårdsberedningen, MVB 2007:02. En studie om jämställdhet som 
förutsättning för hållbar utveckling. Miljödepartementet: Stockholm, s. 63  
8 Hjälmeskog, Karin. Att bry sig om de nära – och de långt borta. Utbildning och demokrati 2006, Vol. 15 nr. 1, s. 
63 
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miljöförstöringens konsekvenser.9 EU-kommissionen framhåller allas tillgång till arbete samt 

hållbara konsumtionsmönster som viktiga delar av hållbar utveckling.10 Samtidigt går det att se 

att det finns stora skillnader mellan könen i dessa avseenden11, vilket är ännu en anledning till att 

kön bör beaktas när hållbar utveckling mäts. När hållbar utveckling mäts utan att jämställdhet 

beaktas, förbises således en mycket betydelsefull aspekt av problematiken och effekterna av 

miljöproblemen. Detta resulterar i att en region exempelvis kan beräknas ha hög nivå av hållbar 

utveckling, trots att det sker ett högt antal våldtäkter i den regionen. I ljuset av den forskning som 

finns om jämställdhetens betydelse för hållbar utveckling blir detta problematiskt. Denna kritik 

lyftes av Umeå kommun i samband med att EU-kommissionen tilldelat kommunen ett formulär i 

syfte att mäta hållbar utveckling på lokal och regional nivå bland medlemsländerna.  

Inom EU idag används ett antal indikatorer för att mäta jämställdhet bland medlemsländerna. 

Dessa indikatorer inkluderar statistik om bland annat lönegapet mellan kvinnor och män, och 

könsfördelningen bland arbetslösa. De indikatorer som finns för att mäta jämställdhet inom EU är 

emellertid inte utformade för att mäta jämställdhet som en del av hållbar utveckling och är inte 

heller anpassade till den lokala och regionala nivån i EU.12 Det finns således ett behov av att 

bredda det befintliga sättet på vilket EU-kommissionen mäter hållbar utveckling för att även 

inkludera indikatorer som explicit kopplar samman hållbar utveckling och jämställdhet. Mot 

bakgrund av detta så skrivs denna uppsats på uppdrag av Umeå kommuns verksamhetsenhet för 

strategisk utveckling, med målsättningen att presentera förslag till hur EU-kommissionens 

formulär kan kompletteras med indikatorer som även mäter jämställdhet på lokal och regional 

nivå.! 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Dankelman, Irene. Climate Change: Learning from gender analysis and women’s experiences of organizing för 
sustainable development. Routledge: London, 2010, s. 23 
10 European Commission. Eurostat: Sustainable development indicators introduced. (Hämtad: 2015-08-10) 
11 European Commission - Directorate-General for Justice. Visions for gender equality. Luxembourg, Publication 
Office of the European Union, 2015, s. 32 & Hjälmeskog. Att bry sig om de nära – och de långt borta, s. 63 
12 European Commission. Eurostat: Gender Equality Indicators. http://ec.europa.eu/eurostat/web/employment-and-
social-policy/equality/indicators-gender (Hämtad: 2015-08-10) & European Institute for Gender Equality. Gender 
Equality Index. http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index (Hämtad: 2015-04-24) 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att utifrån feministisk teoribildning visa på hur jämställdhet kan 

mätas som en del av hur hållbar utveckling mäts på den lokala och regionala nivån inom EU, 

samt att utifrån detta kritiskt diskutera och problematisera användandet av indikatorer som ett 

mått på jämställdhet.  

De frågeställningar som ska besvaras för att uppnå syftet är följande:  

• Utifrån ett feministiskt perspektiv, vilka jämställdhetsindikatorer bör EU-kommissionens 

formulär för hållbar utveckling kompletteras med? 

• Vilka eventuella problem finns med att använda sig av kvantifierade mått som indikatorer 

för att mäta jämställdhet?  

1.2 Definitioner  

Innan vi tittar närmare på tidigare forskning kring hållbar utveckling och jämställdhet, så är det 

på sin plats att närmare precisera tre för uppsatsen centrala begrepp; jämställdhet, indikator, samt 

hållbar utveckling. 

Jämställdhet introducerades i slutet av 1960-talet i syfte att skilja ut kön från begreppet jämlikhet. 

Jämlikhet kan ibland förväxlas med jämställdhet. Jämlikhet är dock ett betydligt bredare begrepp 

som omfattar lika villkor, möjligheter och rättigheter oberoende av social klass, etnicitet, sexuell 

läggning, kön osv.13 Jämställdhet omfattar endast jämlikhet mellan kvinnor och män.14 Sedan 

ordets introduktion har frågan kommit att institutionaliseras och bli ett eget område och begreppet 

är idag att betrakta som en samhällelig målsättning. Ofta har det här målet formulerats som att 

kvinnor och män skall ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. Detta kan på 

samhällsnivå uttryckas i politiken, till exempel genom lagstiftning som skapar ramar inom vilka 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 CEMR. Den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. 
Presented at CEMR:s general assembly, Innsbruck: 2006, s. 3 
14 Ibid 
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myndigheter verkar.15 EU:s definition av jämställdhet är i linje med detta och kommer att utgöra 

en utgångspunkt för arbetet i denna uppsats: 

“Recalling that gender equality means an equal visibility, empowerment, responsibility 

and participation of both women and men in all spheres of public and private life. 

Gender equality is the opposite of gender inequality, not of gender difference.”16 

Som tidigare nämnts så är jämställdhet att betrakta som ett samhällspolitiskt mål i sig, men 

medlen för hur detta mål ska nås skiljer sig åt. Följaktligen finns det olika synsätt på hur 

jämställdhet ska uppnås, och det är viktigt att specificera vilket synsätt man utgår ifrån eftersom 

det indirekt styr vilka områden som man behöver kvantifiera (mäta) med hjälp av indikatorer. 

Detta görs mer ingående längre fram i uppsatsen. 

Även begreppet indikator behöver specificeras. Mineur beskriver hur indikatorer traditionellt sett 

betraktas som objektiva mått som används för att indikera förändring samt tillhandahålla 

information rörande olika frågor. I vår vardag stöter vi ofta på olika sorters indikatorer, framtagna 

för att förmedla olika typer av information. Brutto national produkt (BNP) är ett exempel på en 

välkänd makroekonomisk indikator som mäter ett lands ekonomiska prestanda.17 EU-

kommissionens definition av vad en indikator är lyder: 

“The measurement of an objective to be met, a resource mobilised, an effect obtained, a 

gauge of quality or a context variable. An indicator produces quantified information 

with a view to helping actors of public interventions to communicate, negotiate or make 

decisions”18 

En indikator kvantifierar således något som anses vara av betydelse för uppföljningen eller 

utvärderingen av ett specifikt program/ projekt. Det är utifrån denna beskrivning som begreppet 

kommer att förstås och användas i denna uppsats. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Wahl, Anna. Holgersson, Charlotte. Höök, Pia. Linghag, Sophie. Det ordnar sig: Teorier om organisation och 
kön. Andra upplagan, Studentlitteratur AB: Lund, 2011, s. 198 
16 Committee of ministers. 119th Session of the Committee of Ministers, Madrid, 2009-05-17. Declaration: Making 
gender equality a reality. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1441675&Site=CM (Hämtad: 2015-06-01) 
17 Mineur. Towards Sustainable Development: Indicators as a Tool of Local Governance, s. 3 
18 European Commission. MEANS Collection Vol 2: Selection and use of indicators for monitoring and evaluation. 
Luxemburg: CEC: 1999, s. 17 
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Slutligen behöver även begreppet hållbar utveckling specificeras. Den hållbara utvecklingen och 

hur denna skall definieras har varit och fortsätter att vara aktuell bland forskare och beslutsfattare 

inom olika områden. Begreppet har en inbyggd komplexitet som beror på dess holistiska 

strävanden, med andra ord ambitionen att omfatta både ekonomiska, miljömässiga och sociala 

dimensioner i beslutsprocessen för att hitta lösningar på miljöproblemen.19 I denna uppsats 

kommer utgångspunkten vara EU-kommissionens definition av hållbar utveckling, då det är 

kommissionens formulär som kommer att analyseras: 

”En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att för den skull begränsa kommande 

generationers möjlighet till utveckling.[…]I hållbar utveckling ingår tre delar – 

ekonomiska aspekter, sociala aspekter och miljöaspekter – som det på det politiska 

planet skall tas hänsyn till.”20 

2. Tidigare forskning 
!

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. Först kommer forskning om 

hållbarhetsindikatorer att introduceras, därefter forskning kring indikatorer som ett verktyg för att 

mäta jämställdhet, och slutligen redogörs för forskning som argumenterar för hur utveckling av 

jämställdhet bidrar till en mer hållbar utveckling. 1992 års FN-konferens för miljö och utveckling 

i Rio de Janeiro, även kallad Earth Summit, brukar anges som en startpunkt för hållbarhetsarbetet 

i och med att riktlinjer för miljö och hållbar utveckling då utarbetades. Där togs även Agenda 21 

fram som ett konkret handlingsprogram på hur natur- och miljöförstöring ska motverkas.21 I och 

med denna uttalade strävan efter en hållbar utveckling och kampen mot miljöproblem uppstod 

behovet att också mäta hållbarhet.22 Redclift menar att det uppstått ett överflöd av indikatorer för 

att mäta hållbar utveckling på lokal nivå, och att dessa skiljer mycket i hur de är utformade. 

Vidare betonar han att denna utveckling medför en risk för att indikatorerna utvecklas utan 

hänsyn till nyckelprinciper för hållbar utveckling.23 Mineurs analys visar, likt Redclifts, att det 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Mineur. Towards Sustainable Development: Indicators as a Tool of Local Governance, s. 45 
20 Europa. Sammanfattning av EU-lagstiftningen: hållbar utveckling. 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_sv.htm (Hämtad: 2015-06-01) 
21 United Nations. UN Conference on Environment and Development, 1992. 
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html (Hämtad: 2015-05-19) 
22 Mineur. Towards Sustainable Development: Indicators as a Tool of Local Governance, s. 46 
23 Redclift, M. R. Sustainability: Sustainability indicators. Routledge: 2005, s. 237    
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finns kraftiga variationer vad gäller tillämpningsområde mellan lokala hållbarhetsindikatorer, 

vilket antyder att hållbar utveckling tolkas olika beroende på lokal kontext. Mineur skriver att 

”mjuka” värden, kopplade till demokrati och medvetenhet, generellt tenderar att fångas i mindre 

utsträckning än ”hårda” värden, så som naturvetenskapliga mått.24 Detta sker trots att hållbar 

utveckling ofta definieras som mer än endast den miljömässiga aspekten.25 Slutsatserna som 

Mineur drar går att koppla till sättet på vilket EU-kommissionen i dagsläget mäter hållbar 

utveckling på lokal och regional nivå, där de ”hårda” värdena tar upp en stor del av formuläret (se 

bilaga) trots att EU-kommissionen själva ser jämställdhet som en del av hållbar utveckling.  

Trots detta, så finns det forskning som visar på att värden som jämställdhet även är viktiga för 

hållbarhetsutveckling. Löftström visar hur kvinnor oftare sparar än män, i högre utsträckning 

spenderar sina pengar på barn och nödvändigheter för hushållet och att ökad ekonomisk 

självständighet hos kvinnor därmed skulle bidra till en mer hållbar ekonomisk utveckling.26 

Hjälmeskog skriver även att hållbar utveckling har en tydlig koppling till jämställdhet, vilket 

bland annat framgår i studier av skillnader i mäns och kvinnors livsvillkor. Hjälmeskog betonar 

hur detta samband sällan uppmärksammas, och att det finns en tendens till könsblindhet när det 

talas om miljö och hållbar utveckling.27 Vidare tar Nordiska ministerrådets webbportal Equal 

Climate upp fenomenet med könsspecifika skillnader, med fokus på konsumtionsmönster,28 något 

som även Johnsson-Latham visat på.29 Statistisk för OECD länderna har till exempel visat att 

män använder mer än åttio procent av hushållets inkomster, oftare köper dyra kapitalvaror så som 

fordon, reser och flyger mer samt äter kött i större utsträckning.30 Johnsson-Latham tar också upp 

att män som grupp står för ett större koldioxidutsläpp än kvinnor som grupp, vilket beror på att 

män i högre utsträckning har tillgång till ekonomiska resurser, har större mobilitet samt reser i en 

större omfattning, något som även OECD statistiken pekar på.31 Även andra studier har visat på 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Mineur. Towards Sustainable Development: Indicators as a Tool of Local Governance, s. i 
25 Mineur. Towards Sustainable Development: Indicators as a Tool of Local Governance, s. 231 
26 Löfström, Åsa. Gender equality, economic growth and employment. Department of economics, Umeå University. 
Regeringskansliet: Stockholm, 2001, s. 10 
27 Hjälmeskog. Att bry sig om de nära – och de långt borta, s. 63 
28 Equal Climate: Kön och klimatförändring ur ett nordiskt perspektiv. Konsumtion. 
http://www.equalclimate.org/se/konsumtion/ (Hämtad: 2015-04-29) 
29 Johnsson-Latham. En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling, s. 6 
30 Equal Climate. Kön och klimatförändring ur ett nordiskt perspektiv. Spännande siffror 
http://www.equalclimate.org/se/konsumtion/spannande_siffror/ (Hämtad: 2015-04-29)  
31 Johnsson-Latham. En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling, s. 5 
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att mäns resvanor är mindre hållbara än kvinnors. Kvinnor använder sig oftare av långsammare 

färdmedel, så som kollektivtrafiken, samt gör fler stopp på samma resa genom att exempelvis 

handla på vägen hem från jobbet. Kvinnor uppmärksammar också bilens negativa effekter på 

miljön i högre utsträckning än män.32  

Två orsaker till dessa könsspecifika skillnader som Equal Climate lyfter fram är den 

könsuppdelade arbetsfördelningen, samt kvinnors och mäns olika tillgång till resurser och 

materiell rikedom.33 En annan bakomliggande orsak som en del svenska studier pekat på är att 

män är mindre benägna att förändra sina levnadsvanor till förmån för miljön.34 Ett förändrat 

beteende bland män skulle därför kunna vara en nyckel till hållbar utveckling.35 Trots 

jämställdhetens betydelse för förståelsen av miljöproblemen så har Naturvårdsverket med sin 

rapport från 2004 konstaterat att det finns väldigt få dokument som integrerar jämställdhet som 

en del av miljöpolitiken.36 Dock finns det ny forskning som pekar på att uppfattningen om att 

förändringar i konsumentbeteenden skulle vara nyckeln till hållbar utveckling snarare är en 

seglivad myt. Detta är något som forskare från Sverige, Danmark och Finland har kommit fram 

till när de på uppdrag av nordiska ministerrådet arbetsgrupp för hållbar konsumtion och 

produktion, analyserade internationell forskning i konsumentbeteende. En av myterna som 

forskarna pekar på är att det räcker med att de enskilda konsumenterna ändrar sina 

inköpsbeteenden för att miljöpåverkan på grund av konsumtion ska minska. Forskarna menar att 

det krävs förändringar på systemnivå i form av exempelvis regional planering, bygg- och 

teknikstandarder, och utbildning för att skapa samhällsstrukturer och sociala normer som gör 

hållbar konsumtion till ett standardalternativ.37 

Utöver det faktum att mäns livsstilsmönster i högre utsträckning än kvinnor har negativa 

konsekvenser för klimatet, så finns det också en annan könsrelaterad aspekt av miljöproblem.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Friberg, Tora. Förflyttningar, en sammanhållande länk i vardagens organisation Stockholm: KBF, 1998, s. 25-31 
33 Equal Climate. Kön och klimatförändring ur ett nordiskt perspektiv. Konsumtion 
34 Hermansson, Hässler, Inga-Bodil. Nationella sekretariatet för genusforskning. Genus reportage. Livsviktigt med 
kunskap om genus och klimat. 2-2009, http://genus.se/digitalAssets/1279/1279778_genusoklimat2-2009.pdf, s. 5 
(Hämtad: 2015-07-11)!
35 Johnsson-Latham. En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling, s. 5 
36 Naturvårdsverket. Jämställd hållbar framtid: idéer och vardag i samspel. Rapport 5422, 2004, s. 8 
37 Naturvårdsverket. Nyheter och pressmeddelanden: Myter hinder för att nå hållbar konsumtion. 
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Pressarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-
2013/Myter-om-hallbar-komsumtion/ Senast ändrad: 2013-09-26 (Hämtad: 2015-05-25) 
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Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) konstaterar att klimatförändringens effekter 

kommer att fördelas olika bland olika regioner, åldersgrupper, klasser, inkomstgrupper, 

yrkesgrupper och mellan könen. Till exempel har studier visat att kvinnor på landsbygden, i 

synnerhet i utvecklingsländer, interagerar mer direkt med sin miljö, och därför utsätts för 

oproportionerliga negativa effekter av degraderingen av miljön. Centrum för vetenskap och miljö 

(CSE) i New Delhi har i en rapport pekat på att inga andra grupper troligtvis påverkas mer av 

miljöförstöring än just gruppen fattiga kvinnor i byar.38 Följaktligen har flera publikationer med 

hjälp av fallstudier beskrivit de olika roller kvinnor har i förvaltandet av mark, vatten, energi och 

biologisk mångfald vilket visat att kvinnor spelar en viktig roll när det gäller exempelvis 

genomförandet av lokala projekt för skydd av miljön och därmed lokala samhällens överlevnad.39 

Naturvårdsverket ger i en rapport exempel på vad en könsblind miljöpolitik har för konsekvenser. 

Miljöfrågan definieras ofta som en gemensam uppgift, och många av de styrmedel som används 

resulterar i att hushållen tar på sig mer obetalt hemarbete. Problemet är att genusarbetsdelningen, 

som gör att kvinnor tar på sig större delen av det obetalda hemarbetet, gör att ytterligare arbete 

inom hushållet i form av exempelvis källsortering riskerar att resultera i fortsatt och eventuellt 

ökande genusarbetsdelning.40  

Det som tas med från översikten av den tidigare forskningen in i det fortsatta arbetet är att kön 

verkar ha en mycket central betydelse för miljö och hållbar utveckling, både vad gäller 

förutsättningarna för att hållbar utveckling ska ske men också i det att kvinnor världen över är en 

särskilt utsatt grupp vad gäller miljörelaterade problem. Detta motiverar valet av teori, ekologisk 

feminism, som fokuserar på makt och kön som två viktiga aspekter av miljöproblem, vilket 

beskrivs mer ingående i nästkommande avsnitt.  

3. Teoretiskt ramverk  
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket för uppsatsen. Först ges en redogörelse av 

feminism som teoribildning och olika inriktningar. Därefter följer en mer ingående redogörelse 

för det teoretiska ramverket som utgörs av ekologisk feminism samt radikalfeminism.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Dankelman. Climate Change: Learning from gender analysis and women’s experiences of organizing for 
sustainable development,  s. 23 
39 Ibid 
40 Naturvårdsverket. Jämställd hållbar framtid: idéer och vardag i samspel, s. 9 
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Dessa två inriktningar valdes av ett antal anledningar. Främst eftersom det var viktigt med en 

strukturbaserad teori, Eftersom utgångspunkten inom EU är att jämställdhetsskillnader går att 

utläsas på en strukturell nivå.41 Det föreföll sig även naturligt att välja ekologisk feminism, som 

utgår från att jämställdhet är av vikt för en hållbar utveckling42, eftersom detta är en utgångspunkt 

för uppsatsen. Dessa kompletterar också varandra väl eftersom radikalfeminism framhåller 

våldets roll som central i upprätthållandet av den kvinnliga underordningen43, samtidigt som 

ekologisk feminism betonar att detta går hand i hand med den våldsamma exploateringen av 

miljön.44 

3.1 Feministisk vetenskapskritik 

Gemzöe skriver att en feminist är en person som anser att kvinnor är underordnade män, och att 

detta förhållande bör ändras.45 Gemzöes definition belyser en central aspekt av feministisk teori 

och forskning; den emancipatoriska aspekten. Detta innebär bland annat att feministisk 

kunskapsproduktion syftar till att ge upphov till en förändring av den kvinnliga underordningen.46 

Detta har bland annat inneburit att den manliga normen inom vetenskapen, och hela samhället, 

kritiserats.47 En del av denna kritik har handlat om att vetenskapen är mansdominerad, och 

präglad av ett manligt perspektiv. Åström skriver att manliga forskare har företräde när det gäller 

att tolka och definiera verkligheten, vilket resulterar i att en manlig tolkning av verkligheten ofta 

blir den gällande. Åström menar att avsaknaden av ett genusperspektiv förhindrar en mer 

fördjupad bild av verkligheten.48 Detta oreflekterade förhållningssätt till kön kallas ofta inom 

feministisk teori för könsblindhet. Könsblindhet i kombination med att män länge dominerade 

forskningen har resulterat i en vetenskap som aktivt bidragit till att reproducera den manliga 

överordningen i samhället.49 Hirdman skriver exempelvis att manliga erfarenheter genom 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Committee of ministers. 119th Session of the Committee of Ministers, Madrid, 2009-05-17. Declaration: Making 
gender equality a reality. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1441675&Site=CM (Hämtad: 2015-06-01) 
42!Warren J. Karen & Cheney, Jim. Ecological Feminism and ecosystem ecology. Hypatia: 1991, Vol.6 s. 179, 180!
43!Gemzöe. Feminism, s. 47!
44!Warren J. & Cheney. Ecological Feminism and ecosystem ecology, s. 179, 180!
45 Gemzöe. Feminism, s. 13 
46 Wahl, Holgersson, Höök & Linghag. Det ordnar sig: Teorier om organisation och kön, s. 28 
47 Freidenvall & Jansson. Politik och kritik: En feministisk guide till statsvetenskap, s. 15 
48 Åström, Lissie. Könsblindhet en fara också för kvinnoforskare. Tidskrift för genusvetenskap: 1992: nr 3, s. 49 
49 Wahl, Holgersson, Höök & Linghag. Det ordnar sig: Teorier om organisation och kön, s. 28 
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historien betraktats som ”allmän historia”, och att kvinnors roll i historien förbisetts.50 Åse och 

Wendt-Höjer talar om detta som ”en politisk paradox”, där kvinnor har mindre makt i kraft av sitt 

kön, samtidigt som könets politiska betydelse inte erkänns.51 Genom att erkänna betydelsen av 

kön och använda feminismen som ett teoretiskt perspektiv så kan tendensen att förbise betydelsen 

av kön undkommas.52  

3.2 Makt och kön – centrala utgångspunkter inom feminismen 

Relationen mellan makt och kön är central för den feministiska analysen. Olika feministiska 

skolbildningar har dock olika förståelser av makt och kön.53 Skillnaderna mellan dessa synsätt 

ligger främst i vilka vetenskapsteoretiska antaganden som görs. Det går att göra en distinktion 

mellan modernistiska skolbildningar inom feminismen, som erkänner en verklighet bortom det 

språkliga, och poststrukturalistiska skolbildningar, som betraktar språket som meningsskapande. 

Freidenvall skriver att liberalfeminism, radikalfeminism samt marxistisk feminism hör till den 

första kategorin, och att poststrukturalistisk-, queer-, samt postkolonial feminism hör till den 

senare. 54 Att göra en distinktion mellan biologiskt kön och socialt kön är dock det vanligast 

förekommande synsättet idag.55 De Beauvoirs välkända uttryck om att en inte föds till, utan 

snarare blir kvinna56, är ett tydligt exempel på detta synsätt. Acker använde sig av genus-

begreppet för att visa på hur organisationer är könade, exempelvis genom att kvinnor och män 

tilldelas olika arbetsuppgifter, tillåtna beteenden, och maktpositioner.57 Sverige översattes 

begreppet till genus av Hirdman, som menade att föreställningar om manligt och kvinnligt 

varierar över tid och därmed inte bör betraktas som oföränderliga.58 Hirdman skrev, likt Rubin59, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Hirdman, Yvonne. Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar. Stockholm: 
Utbildningsradion, 1992, s. 42 
51 Wendt-Höjer, Maria & Åse, Cecilia. Politikens paradoxer – En introduktion till feministisk politisk teori. 
Academia Adacta AB: Lund, 1999, s. 1 
52 McCall, Leslie. Intersektionalitetens komplexitet. Kvinnovetenskaplig tidskrift 2-3.05, s. 34 
53 Stanford Encyclopedia of Philosophy. Feminist Perspectives on sex and gender. 
http://stanford.library.usyd.edu.au/entries/feminism-gender/ Senast ändrad: 2011-11-21. (Hämtad: 2015-05-12), 
avsnitt 1.  
54 Freidenvall & Jansson. Politik och kritik: En feministisk guide till statsvetenskap, s. 17, 18, 19 
55 Eduards, Maud. Förbjuden handling: om kvinnors organisering och feministisk teori. Liber: Malmö, 2002, s. 42 & 
Denise, Thompson. Radical Feminism Today. SAGE Publications, 2001, 6 
56 De Beauvoir, Simone. The second sex. Vintage books: 2010, s. 301 
57 Acker, Joan. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Ingår i: Gender and Society, Vol 4, 
No. 2, SAGE Publications: 1990, s. 146 
58 Yvonne, Hirdman. Genussystemet: relfexioner kring kvinnors sociala underordning. Maktutredningen: 1988, s. 51 



! 13!

om ett genussystem inom vilket kön ordnas i samhället. Hirdman menade att genussystemet 

bygger på två principer; isärhållandets princip och den hierarkiska principen. Isärhållandet 

handlar om hur det som ses som manligt och kvinnligt hålls isär genom att kvinnor och män 

placeras i olika arenor i samhället. Denna isärhållning motiverar i sin tur en hierarkisk ordning 

som bygger på dessa olikheter, och där mannen ses som överordnad och är normen för 

samhället.60  

Kritik har kommit från poststrukturalistiskt håll om att genus, paradoxalt nog, befäster 

föreställningen om att det finns ett biologiskt kön, även om detta kan skiljas från det sociala.61 

När kategorierna kvinna och man analyseras, så reproduceras också bilden av att dessa kategorier 

är verkliga.62 Butler utgick från en poststrukturalistisk ansats i sina teorier och argumenterade för 

att det skulle vara mer fördelaktigt att destabilisera gränsen mellan det biologiska och det sociala, 

snarare än att försöka definiera en gräns.63 Fausto- Sterling utmanar forskning som försöker 

bevisa biologiska skillnader mellan könen, och pekar på faran i att cementera dessa biologiska 

skillnader eftersom det då rationaliserar exempelvis olika behandling av könen.64 Det har även 

gjorts queerfeministiska studier med ett kritiskt förhållningssätt till kategoriseringar av 

homosexuella, där de identitetsskapande processer som skapar kategorier har studerats.65 De 

forskare som intar denna hållning medger dock att språkets normaliserande gränser aldrig kan 

frångås, eftersom nya maktförhållanden ständigt skrivs in i nya klassifikationssystem.66 De 

poststrukturalistiska feministiska perspektiven valdes bort eftersom en del av uppsatsens syfte är 

att skapa indikatorer som mäter könsskillnader. Således är det inte meningsfullt att i kontexten för 

denna uppsats försöka dekonstruera dessa begrepp utan att syftet försakas. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59!Rubin, Gayle. The Traffic in Women: Notes on the ”Political Economy” o Sex. Ingår i: Feminist Anthropology: A 
Reader, Blackwell Publishing, 2006, s. 88!
60!Yvonne, Hirdman. Genussystemet: relfexioner kring kvinnors sociala underordning, s. 49, 51, 52!
61 Freidenvall & Jansson. Politik och kritik: En feministisk guide till statsvetenskap, s. 18 
62 Freidenvall & Jansson. Politik och kritik: En feministisk guide till statsvetenskap, s. 21 
63 Butler, Judith. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex. Routledge Classic, 2011, s. xv & Jagger, Gill. 
Judith Butler: Sexual politics, social change and the power of the performative. -Routledge: London, 2008, s. 13, 18 
64 Fausto-Sterling, Anne. Myths of Gender: Biological Theories of Women and Men. Revised Edition, Basic Books, 
2008, s. 4, 5, 14, 15!
65 Rydström, Jens. Att queera historien. Framväxten av ett nordiskt forskningsfält, 2007 
http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/article/view/1746/1386 (Hämtad: 2015-05-14), s. 88  
66 McCall. Intersektionalitetens komplexitet, s. 35 
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1.1 Kritik mot feministisk teoribildning 

En mycket central och ständigt aktuell kritik mot feminismen är att den gör anspråk på att tala 

universellt för alla kvinnor men endast utgår från kön som analyskategori. Postkoloniala 

feminister är några som har lyft just denna kritik. Postkolonialismen kritiserar västvärldens 

etnocentrism i beskrivningar av omvärlden, eftersom den ofta resulterar i en underlägsen syn på 

omvärlden.67 Bland feminismen initierades diskussionen av kvinnor i tredje världen och inom 

etniska minoriteter. De kritiserade den västerländska feminismen för dess ensidiga representation 

av vita, västerländska kvinnor.68 Det finns en ambition att röra sig bort från ett enhetligt kvinnligt 

subjekt och skriva in faktorer som etnicitet, ras och klasstillhörighet i det feministiska 

teoretiserandet.69 Att utvidga föremålet för en undersökning till att omfatta ett flertal 

analyskategorier och dimensioner av det sociala livet kallas för intersektionalitet.70  

1.1 Radikalfeminism 

Den mest fundamentala utgångspunkten för radikalfeministisk tanketradition är den att kvinnor 

som grupp, i egenskap av sitt kön, är förtryckta av män som grupp.71 Millet lanserade 1970 

begreppet patriarkatet för att benämna den samhällsstruktur som ger upphov till detta 

förhållande.72 Millett beskriver i boken Sexual Politics hur förhållandet mellan könen, nu och i 

historien, varit ett förhållande av dominans och underordning.73 Således är kön en 

statuskategorisering med politiska implikationer, där kvinnor är att betrakta som en samhällsklass 

i sig.74 Patriarkatet är ett värdesystem som genomsyrar hela samhället, Millet skriver att detta blir 

tydligt när samhällets maktarenor analyseras, eftersom dessa domineras av män.75 Vidare skriver 

Millett att de könade politiska kategorierna inte är naturliga, utan snarare inlärda genom en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Gemzöe. Feminism, s. 151 
68 Lutz, Helma. Vivar, Maria Teresa & Supik, Linda. Framing Intersectionality: debates on a multi-faced concept in 
gender studies. Ashgate Publishing: England, 2011, s. 2, 3  
69 Carbin, Maria, Det postkoloniala systerskapet: Purpurfärgen och postkolonial feminism, i: Feministisk teori i 
rörliga bilder, Tollin, Katharina & Törnqvist, Maris (red.), Stockholm, 2008, s. 82, 84.  
70 McCall. Intersektionalitetens komplexitet, s. 31 
71 Rowland, Robyn & Klein, Renate. Radical feminism: History, politics and action. Ingår i: Radically Speaking: 
Feminism reclaimed. Spinifex Press: 1996, s. 11 
72!Millett. Kate. Sexual Politics. University Of Illinois Press, 2000, s. 27!
73!Millett. Sexual Politics, s. 24, 25!
74!Millett. Sexual Politics, s. 24!
75!Millett. Sexual Politics, s. 25!
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socialiseringsprocess. Denna process innebär en inskolning av människor i manliga (dominanta) 

och kvinnliga (underordnade) beteenden, med andra ord de politiska kategorier som ger upphov 

till en maktobalans mellan könen.76 Den patriarkala maktstrukturen finns således på alla 

samhällsnivåer, i det privata såväl som i det offentliga rummet.77 Även språket konstruerar 

manligt och kvinnligt och underbygger den etablerade maktobalansen mellan könen.78 Eftersom 

denna struktur genomsyrar alla aspekter av samhällslivet förblir den osynlig, vilket leder till att 

kvinnor och män internaliserar sin överordnade/ underordnade status.79  

Utöver detta ideologiska förtryck och värdesystem så utgörs patriarkatet även av vad som kallas 

för en materiell bas. Det materiella förtrycket utgörs av kontroll av kvinnokroppen, vilket sker 

genom våld och hot om våld, där det yttersta uttrycket för patriarkalt våld är våldtäkten.80 Den 

andra delen av den materiella basen är den ekonomiska exploateringen av kvinnor. Ett exempel 

på en sådan exploatering är kvinnors obetalda hemarbete.81 Således är det radikalfeministiska 

perspektivet på kön att det är en socialt skapad kategori, och att människor, beroende på vilken 

kategori de placerats i, tillskrivs en viss position i samhället som påverkar deras liv och 

förutsättningar. Detta tar sig uttryck genom olika ekonomiska förutsättningar, yttringar av våld 

mot kvinnor, en allmän maktobalans i samhället, och i vilka sociala roller kvinnor och män har. 

Denna syn på makt och kön kommer att utgöra grunden för det teoretiska ramverket i 

kombination med ekologisk feminism. En utförligare diskussion om ekologisk feminism följer 

därmed härnäst. 

1.2 Ekologisk feminism 

Ekologisk feminism försöker förena kraven från kvinnorörelsen med kraven från den ekologiska 

rörelsen. Många ekologiska feminister har påpekat att vad som behövs är en feminism som är 

ekologisk och en ekologism som är feministisk. Warren och Cheney tittar exempelvis på likheter 

mellan ekologisk feminism och ekologisk forskning och visar därmed på hur ekologi eller 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76!Millett. Sexual Politics, s. 26!
77 Millett. Sexual Politics, s. 26, 27 & Rowland & Klein. Radical feminism: History, politics and action, s.12, 13 
78 Rowland & Klein. Radical feminism: History, politics and action, s. 14, 15 
79 Gemzöe. Feminism, s. 47 
80 Millett. Sexual Politics, s. 58 
81 Millett. Sexual Politics, s. 39, 40 & Rowland & Klein. Radical feminism: History, politics and action, s.16,17!
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ekologisk vetenskap även kan förstås som en feministisk fråga. Genom att göra detta kan de visa 

på hur ekologisk feminism är en logisk del av ekologiska studier.82  

Ekologisk feminism utgår från att feministiska frågor löper parallellt- och är uppbundna med 

ekologiska frågor. Den mest centrala utgångspunkten är att förtrycket av kvinnor och 

exploateringen av miljön, är intimt sammankopplat och ömsesidigt förstärkande.83 Med andra ord 

så existerar det ett samband mellan patriarkatet och nedbrytningen av miljön, och utvecklingen av 

ett ekologiskt hållbart samhälle går hand i hand med utvecklingen av jämställdhet. Shiva kopplar 

ihop exploateringen av naturen med marginaliseringen av kvinnor i tredje världen, genom att 

analysera hur kvinnor från landsbygden i Indien drabbas av miljöproblem.84 Warren visar också 

på hur förtrycket av kvinnor är kopplat till exploateringen av miljön. Ett exempel Warren ger är 

att kvinnors roll i jordbrukande förbisetts trots att kvinnor i exempelvis Afrika producerar ca 70 

% av maten, och att utarmningen av resurser främst drabbar dessa kvinnor. Ett annat exempel 

Warren tar upp är att hälsan hos icke-vita kvinnor och barn i fattiga områden påverkas 

oproportionerligt av miljöförstöringen.85  

En del kritik har riktats gentemot olika ekologiska feminister. En del ekofeministiska teorier 

beskriver ett förhistoriskt matrilinjärt samhälle, det vill säga samhällen där arv går genom mödrar 

till kvinnor. Det finns ekologiska feminister som menar att dessa samhällssystem är 

eftersträvansvärda, vilket har kritiserats. En del ekologiska feminister har även kritiserats för att 

utgå från en essentialistisk syn på kön. Det vill säga att kvinnor och män har olika biologiskt 

givna egenskaper, där kvinnors egenskaper anses vara mer förenliga med ett hållbart samhälle.86 

Detta är dock en ovanlig ståndpunkt och de flesta ekologiska feminister betonar historiska och 

sociala faktorer som avgörande för kvinnors och mäns olika egenskaper, snarare än biologi.87 

Eftersom denna uppsats utgår från en socialkonstruktivistisk ansats är grundantagandet att 
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kvinnors samhörighet med naturen och mäns ekologiskt ohållbara levnadsmönster är socialt 

skapade roller. Detta visades tidigare i uppsatsen när det radikalfeministiska synsättet på makt 

och kön redogjordes för.  

1.3 Operationalisering 

De teoretiska perspektiv som presenterats ovan kommer att fungera som en kompass gällande vad 

som bör mätas på den lokala och regionala nivån när jämställdhet kvantifieras. Nedan 

operationaliseras det teoretiska ramverket för att visa på hur det kommer att användas i analysen. 

För att tydliggöra kopplingen mellan teori och empiri så har det teoretiska ramverket renodlats till 

fyra teman för att vara analytiskt användbar. Dessa teman representerar samhällsområden där den 

patriarkala maktstrukturen antas ta sig uttryck, och är de operativa verktygen genom vilket det 

empiriska materialet analyseras. Nedan operationaliseras och exemplifieras dessa centrala teman 

genom att exempel på mätbara aspekter ges för varje tema.  

Tabell 1 – teman som styr den fortsatta analysen  

Makt Ekonomi Våld Könsroller 

Representation i lokala 
beslutsfattande organ 

Könsfördelning bland 
arbetslösa 

Antal våldtäkter Könsfördelning obetalt 
hemarbete 

Representation i 
styrelser 

Könsfördelning bland 
deltids- och 
timanställda 

Våld mot 
kvinnor 

Genuspedagogiskt 
arbetssätt i förskolor 

 

Det första temat som listats i tabellen är makt, detta eftersom maktperspektivet är mycket centralt 

för såväl radikalfeminism som ekologisk feminism. Maktobalansen mellan könen är 

utgångspunkten för det teoretiska ramverket och betraktas som förutsättningen för att miljön och 

kvinnor ska kunna exploateras och förtryckas. Nedanför temat makt i tabell 1 ges exempel på vad 

som kan mätas för att indikera skillnader i makt mellan kvinnor och män. Representationen i det 

lokala beslutsfattande organet skulle ur ett maktperspektiv kunna vara av intresse att mäta, 

eftersom det indikerar skillnader i mäns och kvinnors möjligheter till inflytande. Detta exempel 

visar på hur de centrala temana för det teoretiska ramverket används i analysen, en indikator som 

på något sätt ger uttryck för exempelvis makt eller relaterar till makt placeras in under det temat 

och bedöms således som viktigt ur ett könsperspektiv. Av samma anledning är representationen i 
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företagsstyrelser relevant ur ett könsperspektiv, eftersom dessa utgör en sorts maktposition i 

samhället.  

Nästa tema är ekonomi. Radikalfeministisk teori utgår från att det finns en materiell bas av 

förtryck som utgörs av bland annat skillnader i ekonomiska förutsättningar. Här är 

utgångspunkten att ekonomiska förutsättningar styr i vad mån en person kan utöva kontroll över 

sitt liv och ta autonoma beslut. Några aspekter att titta på som kan tänkas påverka kvinnors 

ekonomiska makt, är exempelvis deras deltagande på arbetsmarknaden, vilket visar på hur stor 

andel kvinnor som till att börja med har möjligheten att få ekonomisk makt. En annan aspekt som 

kan betraktas som intressant är skillnaderna mellan könen vad gäller anställningsformer, det vill 

säga hur många av heltids-/deltidsanställningarna har kvinnor respektive män. Detta är intressant 

eftersom en deltidsanställning begränsar inkomst, vilket påverkar en persons ekonomiska 

förutsättningar.  

Den andra delen av den materiella basen är enligt teorin kvinnokroppen, som genom våld 

kontrolleras och hålls förtryckt. Det våld som kvinnor utsätts för menar även ekologiska 

feminister styrs av samma strukturer som utsätter naturen för våld. Det är således viktigt att detta 

centrala tema finns representerat när jämställdhet mäts som en del av hållbar utveckling. Ett 

exempel på vad som skulle vara av intresse att ta hänsyn till i detta sammanhang är våldtäkt mot 

kvinna, men också andra former av könat våld. En indikator som på liknande sätt tydligt relaterar 

till temat våld mot kvinnor kommer således att placeras in under detta tema i analysen och 

bedömas som viktig när jämställdhet mäts.  

Temat könsroller i tabell 1 återkopplar till kön som en social konstruktion, eftersom det teoretiska 

ramverket har en socialkonstruktivistisk ansats är utgångspunkten att det finns ett socialt skapat 

kön. Det socialt konstruerade könet får implikationer för hur människor beter sig, hur de betraktar 

sig själva men också hur de konsumerar eller lever hållbart. Ett exempel på en sådan skillnad är 

exempelvis att män står för ett större koldioxidutsläpp än kvinnor, något som visades i avsnittet 

för tidigare forskning (se sidan 8). Ett exempel på en aspekt av samhället som skulle kunna 

placeras in under detta tema är fördelningen av det obetalda hemarbetet fördelas mellan kvinnor 

och män. En sådan indikator skulle kunna placeras in under temat könsroller eftersom det tydligt 

relaterar till vilka olika sociala roller kvinnor och män har.  Eftersom könsrollerna betraktas som 

inlärda så skulle det ur detta sammanhang även gå att placera in en indikator som mäter 



! 19!

genusperspektiv i förskolor. Detta eftersom det, på ett tydligt sätt, relaterar till könsroller och 

därmed är viktigt att mäta ur ett jämställdhetsperspektiv. Eftersom dessa teman enligt teorin är att 

betrakta som centrala för upprätthållandet av ojämställdhet mellan könen så kan de också 

betraktas som de teman som är av intresse att få ett ”mått” på för att kunna säga något om 

jämställdhetsnivån i exempelvis en kommun. Genom att identifiera dessa teman i det empiriska 

underlaget (EU-kommissionens formulär) kan en fingervisning ges om vilka indikatorer det är 

som bör inkludera ett könsperspektiv i sin mätning, men också vilka indikatorer som är viktiga 

för att förstå nivån på jämställdhet och i förlängningen hållbarhet. Rent konkret innebär detta att 

EU-kommissionens formulär för hållbar utveckling samt det övriga empiriska underlaget 

analyseras och klassificeras utifrån de teman som presenteras och exemplifierats i tabell 1.  

2. Metod 
I detta avsnitt kommer forskningsdesignen och de metodologiska val som gjorts att redogöras för. 

En presentation av det material som ligger till grund för studien ges även, liksom en källkritisk 

diskussion. Avslutningsvis berörs vikten av reflexivitet i forskning.  

2.1 Forskningsdesign 

Metoden som använts i denna uppsats är en systematiserande kvalitativ textanalys med 

målsättningen att klargöra vilka delar av det empiriska materialet som utifrån det teoretiska 

ramverket är viktiga för att få en bild av jämställdhetsnivån.  

2.2 Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalysen går ut på att studera en text genom noggrann läsning. Textens 

helhet, det som är av intresse att fånga upp, antas vara något annat än summan av textens delar. 

Med detta menas att vissa delar av texten går att betrakta som viktigare än andra.88 För denna 

uppsats är detta särskilt tydligt, eftersom det går att anta att ett jämställdhetsperspektiv inte 

nödvändigtvis går att applicera på alla aspekter av hållbar utveckling och därmed inte kan 

genomsyra alla indikatorer i det befintliga formuläret. Detta innebär att det endast är vissa delar 

av EU-kommissionens formulär och övrig empiri, som utifrån denna studies frågeställningar och 
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övergripande syfte, är av intresse att analysera. Följaktligen går det att skilja mellan två 

huvudtyper av textanalys, systematiserande och kritisk. Dessa har olika användningsområden, 

och vilken av dessa analyser som är lämplig att utgå ifrån styrs av vilken textanalytisk 

frågeställning forskaren utgår ifrån.89 I denna uppsats kommer en systematiserande textanalys att 

tillämpas. Valet av denna metod beror på att den är deskriptiv till sin karaktär och därmed syftar 

till att beskriva den text som analyseras,90 vilket passar för att uppnå uppsatsens syfte, som i stora 

delar är deskriptivt. Vidare går det att urskilja olika typer av systematiserande analyser. Eftersom 

denna uppsats delvis syftar till att klassificera innehållet i formuläret, så är det klassificerande 

angreppsättet utgångspunkt för analysen. Detta innebär att innehållet placeras under en lämplig, 

sammanfattande rubrik.91 Syftet med sådana analyser är således att lyfta fram och karaktärisera 

det väsentliga innehållet i en text.92 I denna uppsats kommer det göras utifrån de fyra centrala 

teman som presenterats i det teoretiska ramverket, d.v.s. makt, ekonomi, våld, och könsroller (se 

tabell 1).  

Ett annat viktigt steg är att bestämma om metoden ska utföras med förhandsdefinierade 

kategorier eller med ett öppet förhållningssätt till materialet. I denna uppsats används 

förhandsdefinierade kategorier. När förhandsdefinierade kategorier används är det viktigt att ta 

fasta på kategorier som ger välgrundade och intressanta resultat i förhållande till 

frågeställningarna. Exempelvis genom att de lyfter fram tidigare förbisedda aspekter av det som 

undersöks. I operationaliseringen exemplifierades olika tidigare förbisedda aspekter av mätningar 

av hållbar utveckling, med andra ord områden där jämställdhet kan mätas. De teman som 

presenterades i tabell 1 utgör således de förhandsdefinierade kategorier som kommer styra 

analysen. Eftersom mina frågeställningar är formulerade på ett sätt som gör att det teoretiska 

ramverket styr analysen av materialet och ett öppet förhållningssätt innebär att materialets 

innehåll styr undersökningen,93 så är det mer lämpligt att i detta sammanhang använda 

förhandsdefinierade kategorier. I denna uppsats kommer således en kvalitativ systematiserande 

textanalys göras på det empiriska materialet utifrån det operationaliserade verktyget. Detta görs 
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för att urskilja vilka delar av formuläret som bör integrera ett jämställdhetsperspektiv. 

2.3 Generaliserbarhet  

Kvalitativ forskning fokuserar oftast på specifika fall eller kontexter som utsätts för en 

djupgående analys. Dock uppstår problem när resultaten för kvalitativ forskning ska 

generaliseras. Ofta kan kontextbundenheten utgöra ett problem i termer av i vilken utsträckning 

det är möjligt att generalisera resultaten från en sådan forskning. Den specifika kontexten förloras 

vid generalisering, och forskaren måste ta hänsyn till om resultaten självständigt och utanför den 

studerade kontexten kan betraktas som giltiga. Vad gäller överförbarhet av resultat från en 

kontext till en annan så är det sammanhanget som styr kriterierna för att bedöma 

generaliserbarhet. Flick skriver att ett första steg är att klargöra graden av generalisering som 

önskas uppnås med studien.94 I detta fall önskas resultaten för uppsatsen kunna generaliseras till 

den lokala och regionala nivån inom EU, eftersom indikatorerna syftar till att mäta jämställdhet 

på just denna nivå. Detta medför att de indikatorer som slutligen presenteras i så stor utsträckning 

som möjligt också bör vara mätbara. Ett andra steg är att ta in olika fall eller kontexter för att öka 

generaliserbarhet.95 Detta skulle vara optimalt för att kunna ta fram så användbara och mätbara 

indikatorer som möjligt. Möjligtvis skulle några fall från den regionala och lokala nivån inom EU 

ha kunnat studeras närmare för att indikatorerna som tas fram ska vara mer applicerbara till fler 

kontexter. Detta har dock inte bedömts vara möjligt att genomföra inom de begränsningar som 

föreligger för denna uppsats. En del av det empiriska underlag som analyseras är anpassade för 

den svenska lokala kontexten, vilket kan få konsekvenser för generaliserbarheten av resultatet. 

Detta är emellertid något jag är medveten om och ambitionen är att resultatet även ska gå att 

applicera på andra lokala och regionala kontexter.  

2.4 Val av material  

I urvalssituationer är det optimala att analysera allt relevant material. Detta är oftast inte möjligt 

och praktiska begränsningar finns således. Det som dock är av vikt är att forskaren funderar över 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Flick, Uwe. Introducing Research Methodology: A Beginner’s Guide to Doing a Research Project. SAGE 
Publications: London, 2011, s. 211 
95 Bryman. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s. 107 & Flick. Introducing Research 
Methodology: A Beginner’s Guide to Doing a Research Project, s. 122!



! 22!

vilka konsekvenser valet av material har.96 Det material som använts i denna uppsats består av 

sekundärdata. Främst handlar det om EU-kommissionens formulär för mätning av hållbar 

utveckling (se bilaga 1). Även EU-kommissionens Gender Equality Indicators (GEI)97, European 

Institute for Gender Equality (EIGE:s) indikatorer98 samt projektet Tillgänglighet och 

jämställdhet (TOJ:s) indikatorer99 kommer här att fungera som empiriskt underlag. Sekundärdata 

kan definieras som dokument som är ett resultat av någon form av institutionell process, 

exempelvis en dom i tingsrätten. I denna uppsats har det empiriska materialet producerats för 

andra ändamål än forskning, eftersom det tagits fram för att dokumentera och kartlägga 

jämställdhets- och hållbarhetsnivåer. Valet av just detta empiriska material beror på främst på att 

syftet med uppsatsen är att visa hur jämställdhet kan mätas som en del av hållbar utveckling, av 

denna anledning förefaller det sig rimligt att analysera ett material som relaterar till hållbar 

utveckling. Eftersom en utgångspunkt för det teoretiska ramverket är att förtryck är strukturellt 

och således genomsyrar hela samhället, så var det viktigt att bredda det empiriska materialet till 

att inkludera fler indikatorer som tar hänsyn till så många aspekter av samhället som möjligt när 

jämställdhet mäts. Det är även av denna anledning som bland annat EIGE:s indikatorer använts 

som material utöver EU-kommissionens egna formulär.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

I denna studie är det den interna validiteten som utvärderas, det vill säga hur väl empirin kopplas 

samman med teorin.100 Utgångspunkten för denna uppsats är att det formulär som ligger till grund 

för analysen saknar validitet, eftersom det inte mäter jämställdhet som en del av hållbar 

utveckling och därmed ger en ofullständig mätning av hållbar utveckling. Avgörande för 

validiteten i denna uppsats är således valet av indikatorer, eller närmare bestäms valet av de 

områden som skall mätas. Det är viktigt att de områden som presenteras som viktiga att mäta, 
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faktiskt är relevanta och giltiga för just detta sammanhang. Att det finns en hög tillförlitlighet i de 

mätningar som görs i en studie är också av vikt.101 I denna uppsats blir tillförlitligheten högre om 

de indikatorer som presenteras mäter det som avses mätas. I detta sammanhang är det viktigt att 

de föreslagna indikatorerna på ett tydligt sätt återspeglar det teoretiska ramverket, men också att 

det finns en förankring i tidigare forskning om jämställdhet och hållbar utveckling. En annan 

aspekt av pålitlighet är i detta sammanhang min egen roll som forskare och hur pålitliga mina 

bedömningar är, utifrån den förförståelse jag har som forskare. Detta diskuteras närmare i 

nedanstående avsnitt.  

2.6 Källkritik 

Det har i denna uppsats varit viktigt att redogöra för tidigare forskning om jämställdhet och 

hållbar utveckling, för att förankra det teoretiska ramverket och placera in det i en kontext. Att 

hänvisa till studier av detta slag gör att uppsatsens innehåll sätts in i ett vetenskapligt 

sammanhang,102 samt att tidigare kunskapsutveckling inom området erkänns och lyfts fram.103 

Triangulering är ett sätt att skapa god grund för forskning, exempelvis genom att ett 

forskningsproblem granskas utifrån minst två olika utgångspunkter.104 I denna uppsats tillämpas 

triangulering av empiriskt material. Detta innebär att material hämtas från olika källor används 

för att ge kunskap ur olika perspektiv. Utöver EU-kommissionens indikatorer i formuläret för 

hållbar utveckling har även tidigare arbete med indikatorer i form av EIGE:s 

jämställdhetsindikatorer beaktats i utformandet av indikatorerna, och så även TOJ:s och EU-

kommissionens arbete med indikatorer. För att få ytterligare förankring skulle triangulering i 

form av tillämpandet av olika metodologiska angreppsätt med fördel ha kunnat genomföras, 

exempelvis genom intervjuer med personer som arbetat med utformande av indikatorer för den 

lokala nivån.  

Det är också viktigt att förhålla sig kritisk till tidigare forskning för att kunna utveckla den 

kunskap som redan finns inom ett område. Därför kommer ett kritiskt förhållningssätt att 

tillämpas i analysen av empirin. Vid användandet av feministisk teori brukar även ett reflexivt 
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förhållningssätt att förespråkas. Reflexivitet är ett postmodernistiskt begrepp som handlar om att 

förhålla sig kritisk till sig själv och vetenskapens förutsättningar.105 Även om denna uppsats inte 

utgår från ett postmodernistiskt ramverk så bedöms en reflexiv hållning vara viktig, detta 

diskuteras närmare i nästa avsnitt.  

2.7 Reflexivitet  

Att vara reflexiv är att vara medveten om sin egen medvetenhet. Med andra ord så tar forskaren 

ett steg bakåt och betraktar sig själv, men också sin egen självmedvetenhet. Eftersom 

livserfarenheter formar vad vi ser så är det subjektiva och objektiva oskiljaktigt.106 I denna 

uppsats kommer ett självreflexivt förhållningssätt att tillämpas under skrivandets gång. Att vara 

reflexiv i detta sammanhang skulle exempelvis kunna innebära att begreppen män och kvinnor 

plockas isär och problematiseras. Eftersom syftet med denna uppsats är att se till vilka skillnader 

som finns mellan kvinnor och män, så är det inte meningsfullt att försöka dekonstruera dessa 

begrepp utan att syftet försakas. Dock bör ett självkritiskt förhållningssätt tillämpas, exempelvis 

genom att föra en diskussion om dessa kategoriers konstruktion och synen på dem som 

homogena, och därmed inte acceptera dem som naturligt givna. Detta kommer jag att återkoppla 

till och diskutera närmare i uppsatsens slutdiskussion. 

3. Empiri och analys 
I detta avsnitt redogörs för analysen av det empiriska materialet utifrån de fyra teman som 

presenterats i tabell 1. Slutligen ges förslag på olika indikatorer som kan användas för att ett 

jämställdhetsperspektiv ska integreras i EU-kommissionens formulär. Formuläret består av 119 

indikatorer som är indelade i olika kategorier, exempelvis ”soil and groundwater”, ”social 

participation” eller ”air”. Alla kategorier i formuläret är dock inte av intresse att analysera i detta 

sammanhang. Exempelvis så är det inte möjligt att utifrån denna uppsats teoretiska ramverk 

analysera indikatorerna i kategorin ”air”, eftersom den mäter luftkvalitén i en region. Genom en 

första läsning av formuläret har således ett antal indikatorer sållats ut som relevanta och bedömts 

som möjliga att integrera ett jämställdhetsperspektiv på, utifrån de teman som presenterades i 

operationaliseringen. Dessa indikatorer går att finna i formuläret under kategorierna; social 
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participation, economic participation, political participation, safety, health, education, labour och 

knowledge (se bilaga 1). Nedan analyseras dessa utifrån de fyra centrala teman som 

presenterades i tabell 1.  

3.1 Analys av EU-kommissionens formulär och förslag på indikatorer för 

jämställdhet 

Social participation  

Social participation är den första kategorin vars indikatorer har klassificerats som betydelsefulla 

för förståelsen av jämställdhet. Den består av fyra indikatorer som alla mäter olika aspekter av 

det sociala samhället. Det är framförallt en indikator som väcker intresse när denna kategori 

granskas; den som mäter rasism. Denna indikator använder sig inte av kön som variabel och tar 

således inte hänsyn till variationerna mellan kvinnor och män i sina mätningar. Såväl det 

teoretiska ramverket som EU-kommissionen själva slår fast att det finns en ojämställdhet mellan 

kvinnor och män, som tar sig uttryck på olika sätt.107 Utifrån denna utgångspunkt är det därför 

problematiskt att det överhuvudtaget inte finns någon indikator som mäter diskriminering baserad 

på kön. Att bli utsatt för diskriminering är att befinna sig i ett underläge, eftersom utövandet av 

diskriminering är ett sätt att förtrycka människor. Således kan diskriminering sägas vara ett 

uttryck för makt. Indikatorn ”racism” mäter rasistisk diskriminering per capita. Denna skulle med 

fördel kunna utökas till att omfatta kön och därför har den placerats in under temat makt i tabell 

2. Denna uppsats är skriven med kön som enda analyskategori, dock så skulle fler 

analyskategorier även kunnat inkluderas när formulärets indikatorer analyseras. Till exempel så 

skulle ovan nämnda indikator även kunna omfatta diskriminering på grund av sexualitet eller 

religiös tillhörighet. Vad som betraktas som viktigt att ta hänsyn till när vi bedömer vårt samhälle 

säger något om vilka maktstrukturer och normer som råder. Av denna anledning skulle det vara 

intressant att även ta in ett intersektionellt perspektiv här. Detta diskuteras närmare i 

slutdiskussionen.  

Övriga indikatorer i denna kategori är ”loneliness”, som mäter upplevd ensamhet, ”membership 

Societies” och ”Volunteering som mäter socialt deltagande genom hur många som har någon 

form av klubbmedlemsskap samt hur många som är aktiva med volontärarbete. Dessa indikatorer 
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skulle, om de inkluderade kön som variabel, främst säga oss något om kvinnors och mäns sociala 

roller. Finns det exempelvis tydliga skillnader i kvinnors och mäns sociala deltagande? Vetskap 

om vilka variationer som finns i hur kvinnor och män upplever sin livssituation kan säga oss 

något om hur stor påverkan de olika könsrollerna har. Detta är viktigt eftersom könsrollerna antas 

vara socialt skapade och inlärda, och får olika konsekvenser för kvinnors och mäns 

förutsättningar i livet. Som tidigare beskrivits så har könsbundna beteendemönster (könsroller) 

även konsekvenser för miljön. Exempelvis så konsumerar män som grupp mer ohållbart än 

kvinnor och påverkar således miljön mer negativt. Detta är ett tydligt exempel på hur de 

mekanismer som upprätthåller ordningen mellan könen också till viss del ligger till grund för 

exploateringen av miljön och den hållbara utvecklingen. Av denna anledning kan det vara högst 

intressant att titta på om det finns stora variationer mellan mäns och kvinnors sociala beteende, 

eftersom utgångspunkten är att dessa begränsar män och kvinnor men också bidrar till att 

upprätthålla en ohållbar utveckling. Indikatorerna ”loneliness”, ”membership Societies” och 

”Volunteering” har således placerats in under temat könsroller i tabell 2. Detta skulle givetvis gå 

att utveckla till att inkludera indikatorer som på ett mer tydligt sätt mäter skillnader mellan könen 

kopplat till hållbar utveckling, exempelvis genom att mäta könsbundna konsumtionsmönster.  

Economic participation  

Ekonomisk makt är utifrån det teoretiska ramverket en del av den materiella basen och därmed en 

del i upprätthållandet av mäns överordning, indikatorer som mäter kvinnors och mäns 

ekonomiska makt är således av vikt för att få en bild av jämställdheten. Även EU-kommissionen 

erkänner vikten av kvinnors ekonomiska självständighet för att motverka ojämställdhet108, men 

trots detta så mäts inte ekonomiska skillnader mellan könen i formuläret. I formuläret används tre 

indikatorer för att mäta det som kallas för ekonomiskt deltagande; hur stor andel människor som 

lever under fattigdomsgränsen, hur stor procent som är långtidsarbetslösa samt procenten 

funktionshindrade i arbete. I detta sammanhang är det främst de två första indikatorerna som är 

av intresse, med andra ord så speglar dessa ett samhällsområde genom vilket förtrycket av 

kvinnor och exploateringen av miljön upprätthålls. För att få en uppfattning av kvinnors och 

mäns ekonomiska förutsättningar och därmed kunna säga något om jämställdhetsnivån, bör dessa 

två indikatorer inkludera kön som variabel i sina mätningar. Således bör indikatorerna som mäter 
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andelen under fattigdomsgränsen samt andelen långtidsarbetslösa, ta hänsyn till kön i sina 

mätningar. Genom att göra detta skulle det gå att visa på hur långt en kommun eller region 

kommit i att ge kvinnor och män lika ekonomiska förutsättningar och därmed skapat ett mer 

socialt hållbart samhälle. Det skulle gå att argumentera för att det inte skulle gynna miljön om 

kvinnor skulle få större ekonomisk självständighet, eftersom de då även kan antas konsumera mer 

och bidra till exploateringen av miljön.!Men som det beskrevs i avsnittet för tidigare forskning så 

tenderar kvinnor att konsumera mer hållbart och ekologiskt. Att den samhällsgruppen då får mer 

ekonomisk makt skulle i detta sammanhang kunna betraktas som positivt för den hållbara 

utvecklingen ur ett miljöperspektiv. Enligt den definition av hållbar utveckling som används i 

denna uppsats samt av EU-kommissionen, så är även den sociala aspekten en viktig komponent 

av hållbar utveckling, vilket innebär att ett samhälle som missgynnar en samhällsgrupp till fördel 

för en annan också är problematiskt för hållbarheten även om detta inte nödvändigtvis relaterar 

till miljön. Av denna anledning placeras även ”long term unemployment” och ”poverty” in under 

temat ekonomi i tabell 2.  

I termer av ekonomiska förutsättningar finns det dock fler indikatorer som med fördel kan 

användas för att mäta jämställdhet, men som inte finns med i formuläret. Såväl GEI samt TOJ 

mäter antalet förvärvsarbetande kvinnor respektive män och andelen egna företagare som är 

kvinnor respektive män.109 Dessa två mått kan vara av intresse att inkludera även i detta formulär 

eftersom de säger oss något om kvinnors och mäns olika ekonomiska förutsättningar. 

Förvärvsarbete är en förutsättning för att en person ska kunna försörja sig och det är därför viktigt 

att det finns en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Andelen egna företagare av respektive 

kön kan också vara av vikt, eftersom det säger oss något om vilka som har förutsättningar och 

möjligheter till att bedriva företagsverksamhet. Något som även TOJ och GEI tar hänsyn till i sitt 

index är fördelningen mellan timanställda och deltidsanställda kvinnor och män.110 Sådana typer 

av anställningar kan av självklara anledningar betraktas som mindre ekonomiskt gynnsamma, 

eftersom lönen kan förväntas bli lägre. Att ta hänsyn till just könsfördelningen bland tim- och 

deltidsanställda är viktigt för att stora skillnader mellan kvinnor och män i detta avseende 

skvallrar om att en samhällsgrupp har mindre ekonomisk självständighet än den andra. Skulle det 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Tillgänglighet och Jämställdhet. Så funkar det. http://www.jamstalldhetskarta.se/s%C3%A5-funkar-det.html 
(Hämtad 2015-06-17) & European Commission. Eurostat: Gender Equality Indicators. 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/employment-and-social-policy/equality/indicators-gender (Hämtad: 2015-08-10)  
110 Ibid!
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exempelvis visa sig att kvinnor är överrepresenterade bland tim- och deltidsanställningar i en 

region så är det en indikator på att kvinnors ekonomiska förutsättningar är sämre än mäns. Av 

denna anledning kan det vara mycket relevant att mäta vilka skillnader som finns mellan könen 

på den lokala och regionala nivån i detta avseende.  

Som tidigare nämnt så är en central utgångspunkt för det teoretiska ramverket att maktobalansen 

mellan kvinnor och män antas vara en struktur som genomsyrar alla aspekter av samhället. En 

logisk konsekvens av detta blir att många fler aspekter än de som tas upp här också kan vara 

under påverkan av ojämställdheten. Detta för mig in på problematiken med att fånga ett ”mått” på 

hur jämställd en region är genom kvantifiering. Exempelvis går det att tänka sig att en kommun 

har en jämn fördelning mellan antalet förvärvsarbetande kvinnor och män – vilket indikerar 

kvantitativ jämställdhet – samtidigt som kvinnor bemöts på ett annorlunda sätt i arbetslivet. Med 

en strukturell analys av vad ojämställdhet är så skulle en sådan kommun inte kunna betraktas som 

jämställd, eftersom strukturer påverkar mer än könsfördelning. Könsfördelning ska förstås som 

ett symptom på en samhällsstruktur, inte som kärnan till problemet. I och med detta kan 

indikatorer som mäter just fördelning och som ger kvantitativa mått på jämställdhet vara 

problematiska när vi försöker teckna en bild av hur jämställd exempelvis en kommun faktiskt är. 

Här går det att tänka sig att indikatorer som fångar mer kvalitativa aspekter med fördel skulle 

kunna inkluderas. Som tidigare nämnt kommer en indikator som mäter diskriminering baserat på 

könstillhörighet att föreslås som en viktig indikator för formuläret, men det är fortfarande svårt 

att ta hänsyn till alla aspekter av samhället utan att formuläret blir opraktiskt.  

Temat ekonomi är mycket brett och kan således innefatta ett flertal indikatorer som kan mäta 

skillnader mellan könen. Endast utifrån detta begränsade empiriska material har jag pekat på ett 

flertal indikatorer som med fördel skulle kunna tillämpas i EU-kommissionens formulär. Dock så 

är det av praktiska orsaker inte alltid möjligt att ta med allt för många indikatorer – formuläret 

mäter inte explicit jämställdhet, utan hållbar utveckling – där jämställdhet antas vara en 

grundsten. Av denna anledning så blir mitt val att endast inkludera dessa ovan nämnda 

indikatorer som viktiga för att mäta jämställdhet som en del av hållbar utveckling.  

Political participation 

I denna kategori i EU-kommissionens formulär går det att finna tre indikatorer som mäter det 

politiska deltagandet genom valdeltagande på lokal-, nationell-, och EU-nivå. Valdeltagande är 
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ett sätt att utöva inflytande över politik och därmed skulle det kunna betraktas som en form av 

maktutövande. Makt är centralt för det teoretiska ramverket i denna uppsats, och det antas vara 

grunden till ojämställdhet. För att kunna mäta jämställdhetsnivåer i till exempel en region är det 

således viktigt att titta på skillnader i makt mellan kvinnor och män. Valdeltagande är emellertid 

frivilligt, men skulle det finnas stora skillnader i valdeltagande mellan kvinnor och män så skulle 

detta kunna betraktas som ett jämställdhetsproblem, eftersom en del av befolkningen inte blir 

representerad i politiken. Av denna anledning har min bedömning varit att dessa indikatorer 

också bör inkludera kön som variabel. Således placeras ”Turnout in elections” (Municipal, 

national, European parliament) in under temat makt i tabell 2. Även en indikator för att mäta 

förtroende för det politiska systemet finns med i formuläret. Denna går inte att placera in under 

något av de centrala temana så den kommer inte betraktas som viktig för att förstå nivån på 

jämställdheten. Dock skulle det gå att argumentera för att en stor skillnad mellan kvinnors och 

mäns tilltro till det politiska systemet är viktigt ur jämställdhetssynpunkt, eftersom det indikerar 

att en grupp inte känner sig representerad.  

Detta för mig in på det faktum att det fattas indikatorer som mäter representation i det 

beslutsfattande organet på den lokala nivån. Representation relaterar tydligt till makt-temat 

eftersom det är genom det beslutsfattande organet som inflytande över samhället till största delen 

utövas. Detta är något som TOJ mäter med sina indikatorer; representationen i politiken mätts i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.111 Även EIGE mäter representation, men 

då på nationell nivå i parlamenten.112 Detta är inte direkt överförbart till alla kontexter på den 

lokala och regionala nivån inom EU, men min bedömning är, trots detta, att representation i de 

beslutsfattande organen på den lokala nivån bör tas med som en viktig indikator i detta formulär, 

eftersom det tydligt återkopplar till makt. Som tidigare nämnts finns det forskning som stödjer att 

kvinnor är mer hållbara ur ett miljöperspektiv i sin livsstil. Med detta i åtanke är det även positivt 

att kvinnor representeras i de beslutsfattande organen eftersom det skapar möjligheter till att nya 

perspektiv på miljö och hållbar utveckling kommer in i politiken. Dock så har denna uppsats en 

socialkonstruktivistisk ansats, vilket innebär att kön till viss del betraktas som socialt skapat. Så 

kvinnors och mäns olika levnadssätt ska här inte betraktas som naturligt givna, utan socialt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Tillgänglighet och Jämställdhet. Så funkar det. http://www.jamstalldhetskarta.se/s%C3%A5-funkar-det.html 
(Hämtad: 2015-06-17) 
112 European Institute for Gender Equality. Gender Equality Index: Power: political. http://eige.europa.eu/gender-
statistics/gender-equality-index/2012/domain/power/1 (Hämtad: 2015-04-24)!
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skapade. En indikator som mäter representationen i det lokala beslutsfattande organet kommer att 

inkluderas här och placeras in under temat makt i tabell 2.  

Något annat som TOJ inkluderar i sina mätningar vad gäller maktfördelning är fördelningen 

mellan kvinnor och män i den kommunala sektorn113, exempelvis om kommunchefen är manlig 

eller kvinnlig. Detta kan vara intressant om mätningar görs över tid och trender kan utläsas, men 

eftersom detta formulär inte används på detta sätt så kommer denna indikator inte att föreslås. En 

annan aspekt som TOJ tar hänsyn till här är fördelningen mellan förvaltningschefer av olika 

slag.114 Detta är en indikator som utifrån det operationaliserade temat makt, skulle vara av 

intresse att mäta. En indikator som visar på vilka som innehar chefspositioner säger oss något om 

vilka som dels har möjlighet att göra karriär, dels vilka som har samhällelig makt. Går det att 

utläsa stora skillnader i könsfördelning bland olika sorters förvaltningschefer så säger också 

något om mäns och kvinnors olika sociala roller, vilket gör att en sådan indikator även är relevant 

utifrån temat könsroller i tabell 1. Här går det till skillnad från med kommunchefen, som är en 

person, att utläsa trender genom att se hur det ser ut överlag bland alla chefer. Dock är det osäkert 

i vilken mån detta går att applicera i andra kontexter inom EU, men dessa indikatorer föreslås 

likväl som viktiga att inkludera med anledning av dess relevans. Denna indikator kommer således 

att placeras in under temat makt i tabell 2.  

Vidare så inbegriper den kommunala sektorn inte endast tjänstemän, utan även exempelvis skola, 

vård och omsorg. EIGE mäter könsfördelningen på näringsgrenarna, vilket skulle kunna 

inkluderas här. Detta relaterar främst till temat könsroller, eftersom det säger oss något om vilka 

arbeten som ses som typiskt manliga respektive kvinnliga, vilket som tidigare nämnt återkopplar 

till de könsroller som också bidrar till att män i högre utsträckning lever ohållbart. Exempelvis 

könsbundna resmönster, som visar att kvinnor oftare gör resor för att hämta barn och handla 

medan män reser längre och oftare i samband med arbete. Detta är ett tydligt exempel på hur 

kvinnors och mäns sociala roller har olika implikationer för miljön.  

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Tillgänglighet och Jämställdhet. Så funkar det. http://www.jamstalldhetskarta.se/s%C3%A5-funkar-det.html 
(Hämtad: 2015-06-17) 
114 Tillgänglighet och Jämställdhet. Så funkar det. http://www.jamstalldhetskarta.se/s%C3%A5-funkar-det.html 
(Hämtad: 2015-06-17) 
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Safety 

Denna kategori innefattar främst indikatorer kopplade till trafiksäkerhet och två indikatorer som 

mäter mord per capita samt rån per capita. Frågor som rör invånares säkerhet och utövandet av 

olika former av våld går att tydligt koppla till ojämställdhet mellan kvinnor och män. Utifrån det 

teoretiska ramverket vet vi att våld mot kvinnokroppen och kontroll av den är en del av den 

materiella basen i förtrycket av kvinnor. Även EU-kommissionen har i detta avseende belyst att 

det finns ett könsbaserat våld som bör upphöra för att jämställdhet ska uppnås115. Tittar vi på 

kopplingen till den hållbara utvecklingen så säger det teoretiska ramverket att det våld som 

kvinnor utsätts för är en produkt av samma struktur som även utsätter naturen och miljön för en 

form av våld. Trots detta ser vi även för denna kategori och dess tillhörande indikatorer att kön 

inte beaktas; ingen indikator mäter hur våldet mot kvinnor respektive män ser ut och skiljer sig 

från varandra. Av denna anledning bör dessa indikatorer i någon utsträckning använda sig av ett 

könsperspektiv i sina mätningar. Här går det att tänka sig att indikatorn ”homicide” och 

”burglary” skulle kunna utökas till att omfatta även variationer mellan könen, eftersom våld är 

centralt i upprätthållandet av ojämställdheten. Av denna anledning kommer indikatorn 

”homicide” och ”burglary” att placeras in under temat våld i tabell 2.  

De övriga indikatorerna i denna kategori relaterar till trafiksäkerhet, mängden trafikolyckor och 

trafikolyckor som resulterat i dödsfall. Dessa indikatorer går inte att direkt placera in under något 

av temana som presenteras i tabellen. Dock så är en utgångspunkt för teorin att mäns och 

kvinnors olika sociala könsroller ger upphov till olika beteenden. Ur detta hänseende skulle 

trafikolyckor med kön som variabel kunna vara av intresse att mäta. Skiljer sig kvinnor och män i 

detta avseende? Stora skillnader kan visa på att män och kvinnor har olika sätt att förhålla sig till 

trafiken. Därför placeras ”traffic safety” och ”traffic fatalities” in under temat könsroller i tabell 

2. I avsnittet för tidigare forskning beskrevs också hur män i högre utsträckning kör bil än 

kvinnor, vilket bidrar till en negativ effekt på miljön. Detta gör dessa två indikatorer intressanta 

även ur ett miljöperspektiv. Av denna anledning placeras indikatorerna ”traffic safety” och 

”traffic fatalities” in under temat könsroller i tabell 2. Den sista indikatorn tittar på andelen 

procent som känner sig trygga i staden, denna indikator relaterar till makt. Att känna att man har 

tillgång till det offentliga rummet på lika villkor som övriga i samhället är en fråga om makt. Av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115!Europeiska kommissionen. Strategy for Equality between women and men, s. 23!
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denna anledning är det viktigt att använda sig av kön som variabel när uppfattad trygghet bland 

medborgarna mäts. ”Perception of safety in city” har således placerats in under temat makt i 

tabell 2.  

Denna kategori innefattar emellertid ingen indikator som mäter sexuellt våld mot kvinnor, eller 

exempelvis misshandel av kvinnor. Detta är väldigt problematiskt eftersom våldet mot kvinnor 

enligt det teoretiska ramverket är en del av den materiella basen och således är en viktig del av att 

upprätthålla förtrycket av kvinnor. TOJ:s projekt använder sig av indikatorerna ”våldtäkt mot 

kvinna”, ”grov kvinnofridskränkning” och ”misshandel”.116 Även EIGE mäter våld mot 

kvinnor.117 Alla dessa indikatorer är av intresse att inkludera i detta sammanhang. Även i detta 

fall så är det inte bara det teoretiska ramverket som understryker att våld mot kvinnor är en 

central del i bristen på jämställdhet, utan även EU-kommissionen betonar att ett slut på 

könsbaserat våld är grundläggande för att uppnå jämställdhet mellan könen.118 Genom 

triangulering av material ser vi således att könat våldsuttryck är en viktig indikator för 

jämställdhet. Indikatorn ”grov kvinnofridskränkning” baserar sig emellertid på svensk 

lagstiftning, vilket innebär att denna indikator kanske inte skulle vara applicerbar i alla kontexter 

inom den lokala och regionala nivån i EU. Dock kommer även denna att inkluderas under temat 

våld tillsammans med ”våldtäkt mot kvinna” och ”misshandel”, för att exemplifiera vilken typ av 

indikatorer som är av intresse när jämställdhet ska mätas.  

Health  

Denna kategori består av ett flertal indikatorer som alla relaterar till någon aspekt av hälsa. 

Mängden sjukhussängar per capita, mängden allmänläkare per capita och distans till sjukhus. 

Dessa tre indikatorer skulle kunna användas för att även mäta skillnader mellan könen. Skulle det 

exempelvis gå att utläsa stora skillnader i mäns och kvinnors tillgång till sjukhussängar eller vård, 

så kan det betraktas som ett jämställdhetsproblem, vilket innebär att den sociala komponenten av 

hållbar utveckling påverkas. Tillgång till vård på lika villkor, som övriga i samhället, är viktigt ur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 Tillgänglighet och Jämställdhet. Så funkar det. http://www.jamstalldhetskarta.se/s%C3%A5-funkar-det.html 
(Hämtad: 2015-05-24) 
117!European Institute for Gender Equality. Gender Equality Index: Violence. http://eige.europa.eu/gender-
statistics/gender-equality-index/2012/domain/violence (Hämtad: 2015-04-24)!
118 EU-kommissionen. Strategy for Equality between women and men 2010 – 2015. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2011, s. 24!
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jämställdhetsperspektiv, dock så är det svårt att placera in dessa indikatorer under något centralt 

tema i tabellen, och de kommer av denna anledning inte inkluderas.  

De övriga indikatorerna mäter främst beteende kopplat till ohälsa, mängden självmord per capita, 

mängden personer i procent som utövar någon slags sport regelbundet, men också indikatorn 

”risky behaviour” som mäter den totala procenten som röker, dricker mycket alkohol och 

procenten som lider av fetma. Om vi börjar med indikatorn som mäter antalet självmord så mäter 

denna indikator hur vanligt förekommande detta beteende är. Eftersom kvinnors och mäns 

beteenden antas skilja sig på grund av de sociala roller som de fostrats in i, så skulle det vara av 

intresse att mäta skillnaderna här. I avsnittet för tidigare forskning beskrevs hur mäns och 

kvinnors olika beteendemönster tar sig uttryck i hur de beter sig som konsumenter. Dessa skilda 

beteenden får sedan olika konsekvenser för miljön och den hållbara utvecklingen. Detta är ett 

tydligt exempel på det som beskrivs i det teoretiska ramverket, om hur de mekanismer som 

upprätthåller ordningen mellan könen också ligger till grund för exploateringen av miljön och den 

ohållbara utvecklingen. Av denna anledning blir det viktigt att titta på hur stora skillnader som 

finns i manliga och kvinnliga beteendemönster, eftersom utgångspunkten är att dessa begränsar 

män och kvinnor i vardagslivet, men också upprätthåller exploateringen av miljön. Således har 

indikatorerna som mäter riskabelt beteende (”risky behaviour”), sportande (”sports”), subjektiv 

hälsa (”subjective health”), med andra ord andelen i procent som upplever sig som hälsosamma, 

och mängden självmord (”suicides”) klassificerats in under temat könsroller i tabell 2.  

Denna kategori mäter dock inte antalet ohälsotal eller antalet långtidssjukskrivna, inom dessa 

aspekter skulle det kunna vara av intresse att mäta skillnaderna mellan kvinnor och män. Ohälsa 

och ekonomiska förutsättningar är sammankopplade eftersom det går att anta att sjuka personer i 

lika stor utsträckning inte kan arbeta på lika villkor som övriga i samhället, vilket får ekonomiska 

konsekvenser för deras liv. Ohälsotal används av TOJ för att få ett mått på jämställdhet. I dessa 

sammanhang är utgångspunkten att ohälsa är sammankopplat med människors förutsättningar i 

samhället.119 Av denna anledning är det intressant att mäta variationerna mellan kvinnor och män 

för att ge en bättre bild av deras olika förutsättningar. En indikator för mätning av ohälsotal 

placeras således in under temat ekonomi i tabell 2, vilket innebär att den bör inkludera kön som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Tillgänglighet och Jämställdhet. Så funkar det. http://www.jamstalldhetskarta.se/s%C3%A5-funkar-det.html 
(Hämtad 2015-06-17) 
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variabel i sina mätningar.  Av samma anledning placeras även indikatorn ”life expactancy”, som 

mäter medellivslängd, in under temat ekonomi i tabell 2.  

Education  

Indikatorerna som ingår i denna kategori i formuläret mäter bland annat antalet grund- och 

gymnasieskolor per capita. Det är inte möjligt att mäta skillnader mellan könen med denna 

indikator. Det finns dock andra aspekter av just utbildning som är relevant ur 

jämställdhetssynpunkt. Exempelvis skulle det kunna gå att utveckla denna indikator till att mäta 

flickors tillgång till skola. Flickors rätt till skolgång är en mycket viktig fråga ur 

jämställdhetsperspektiv eftersom det lägger grunden för möjligheter till exempelvis ekonomisk 

självständighet längre fram i livet, vilket jag tidigare i analysen visat är mycket viktigt för 

jämställdheten. Inom EU har rätten till utbildning förankrats i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna120, och av denna anledning är en sådan indikator inte aktuell inom 

ramen för just detta formulär. Dock så har EU andra problem kopplade till kön och utbildning. 

2040 beräknas det vara ett underskott på 24 miljoner arbetstagare om andelen förvärvsarbetande 

kvinnor inte ökar. Detta menar man beror på könsdiskriminering, vilket berördes tidigare i 

analysen som en viktig indikator att inkludera. Även antalet förvärvsarbetande kvinnor är en 

indikator som tidigare i analysen visats vara viktig att inkludera i just denna kontext. Övriga 

indikatorer i denna kategori är ungdomsarbetslöshet, tidiga avhopp från utbildning, samt 

utbildningsnivå. Som tidigare beskrivits har såväl utbildningsnivå som möjligheterna till arbete 

en betydelse för människors ekonomiska förutsättningar och möjligheter till att bli ekonomiskt 

oberoende. Detta är viktigt ur ett könsperspektiv dels eftersom en stabil ekonomi skapar 

förutsättningar för kvinnor att kunna ta autonoma beslut och inte vara ekonomiskt beroende. Av 

denna anledning placeras ”Youth unemployment”, ”Early leavers from education”, samt 

”Education level” in under temat ekonomi i tabell 2.  

Såväl det teoretiska ramverket som EU-kommissionen belyser könsroller som skadliga för 

kvinnors och mäns, samt pojkars och flickors potential som människor, eftersom det begränsar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120!Europaparlamentet. Alla kvinnor och flickor har rätt till utbildning. Oavsett var de bor. 
https://europa.eu/eyd2015/sv/eu-european-parliament/posts/every-girl-and-woman-has-right-education Senast 
ändrad: 2015-06-03, (Hämtad: 2015-07-06)!
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dem i livet.121 Kopplat till utbildning går det att anta att det finns skillnader i vilka utbildningar 

som män och kvinnor väljer, vilket sedan får effekt på könsfördelningen i olika näringsgrenar. 

Europaparlamentet skriver exempelvis att endast ett fåtal flickor väljer naturvetenskapliga och 

tekniska ämnen i skolan, vilket i sin tur leder till att färre kvinnor utbildar sig och arbetar inom 

områden som maskinteknik eller fysik –!trots att mer än hälften av alla nyutexaminerade 

akademiker i EU är kvinnor. Arbeten inom social omsorg däremot, som barnomsorg och vård, 

domineras i hög grad av kvinnor.122 Detta är ett problem ur ett jämställdhetsperspektiv, eftersom 

det visar att könsroller har en begränsande effekt på människors livsval, men också ur ett 

hållbarhetsperspektiv, eftersom det leder till att många nya perspektiv på teknologi och miljö 

lämnas outforskade, samt att män inte fostras in i samma omhändertagande sociala roll som också 

är mindre skadlig för miljön. Av denna anledning inkluderas även här en indikator som mäter 

könsfördelningen på universitetsutbildningar eller motsvarande. Denna placeras in under temat 

könsroller i tabell 2. I dagsläget finns det förskolor som använder sig av genuspedagogik för att 

undvika att barn på förskola begränsas som individer. Detta är således något som kan betraktas 

som positivt eftersom det motverkar skadliga och stela könsroller. Som vi sett i avsnittet för 

tidigare forskning så finns det även stöd för att dessa könsroller har effekter på mäns och 

kvinnors konsumtionsmönster, där män som grupp konsumerar på ett sätt som är ohållbart ur ett 

ekologiskt perspektiv. Av dessa anledningar föreslås därför en indikator som mäter antalet 

förskolor på den lokala och regionala nivån som tillämpar ett genuspedagogiskt arbetssätt i sin 

förskoleverksamhet. Detta görs även om en sådan indikator inte används av vare sig TOJ, EIGE 

eller i GEI. Detta eftersom det utifrån det teoretiska ramverket och tidigare forskning inom 

området kan antas vara en viktig komponent i jämställdhetsutveckling.  

Labour 

Denna kategori och dess indikatorer i formuläret relaterar också till den ”materiella basen” som 

nämndes i teoriavsnittet och som handlar om att förtrycket av kvinnor delvis upprätthålls av deras 

sämre ekonomiska förutsättningar. Med andra ord så går indikatorerna i denna kategori att 

placera in under temat ekonomi. Indikatorer som ingår här är; sysselsättningsgraden i staden, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 EU-kommissionen. Strategy for Equality between women and men 2010 – 2015. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2011, s. 32!
122!Europaparlamentet. Alla kvinnor och flickor har rätt till utbildning. Oavsett var de bor. 
https://europa.eu/eyd2015/sv/eu-european-parliament/posts/every-girl-and-woman-has-right-education Senast 
ändrad: 2015-06-03, (Hämtad: 2015-07-06)!



! 36!

antalet jobb i staden, andelen procent arbetslösa, andelen i procent över 45 som arbetar samt 

antalet ”gröna” (miljövänliga) arbeten per år som en andel av det totala antalet arbeten i staden. 

Indikatorn som mäter sysselsättningsgrad skulle med fördel kunna ta in kön som variabel i dess 

mätningar. Genom att göra detta kan en bild ges av kvinnors ekonomiska förutsättningar till 

ekonomiskt oberoende. Detta antas vara en viktig förutsättning för jämställdhet både utifrån det 

teoretiska ramverket och av EU-kommissionen. Av samma anledning kan det vara av intresse att 

mäta skillnaden mellan kvinnor och män i andelen arbetslösa. Sysselsättningsgrad (”employment 

rate”) och arbetslöshet (”unemployment”) placeras således in under temat ekonomi i tabell 2. Hur 

många som innehar ”gröna” anställningar skulle i detta sammanhang vara i extra intressant 

eftersom det på ett tydligt sätt relaterar till den hållbara utvecklingen. En jämn könsfördelning 

bland miljövänliga arbeten är positivt för den hållbara utvecklingen för att det antyder att en 

hållbar livsstil inte är könad. Andelen över 45 i arbete samt antalet jobb i staden är inget som är 

direkt intressant ur ett könsperspektiv eftersom det inte direkt relaterar till något av de centrala 

temana.  

Något som inte tas hänsyn till under denna kategori är dock det obetalda hemarbetet, vilket 

relaterar till mäns och kvinnors olika sociala och reproduktiva roller. Denna aspekt är något som 

TOJ, EIGE och GEI använt sig av. TOJ gör detta har genom en mätning av mäns och kvinnors 

uttag av föräldraförsäkringen. Genom att mäta den procentuella fördelningen mellan könen ges 

en bild av vem som har ansvar för hemarbetet.123 Även om detta inte direkt mäter obetalt 

hemarbete så är det ett enkelt sätt att få en bild av vem som har ansvar för hemmet. Detta kan 

dock sägas vara anpassat efter den svenska lagstiftningen, och av denna anledning kan en sådan 

indikator vara svåranpassad till övriga kontexter. Dock så är det viktigt att lyfta att det är viktigt 

att mäta fördelningen av ansvar över hemmet mellan kvinnor och män. I avsnittet för tidigare 

forskning beskrevs även hur kvinnor ofta utför mer omhändertagande och reproduktivt arbete, 

och att detta även innefattar ett mer omhändertagande av naturen och miljön. Med detta i åtanke 

kan ett uppluckrande av denna fördelning, med en mer jämställd fördelning av reproduktivt 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Tillgänglighet och Jämställdhet. Så funkar det. http://www.jamstalldhetskarta.se/s%C3%A5-funkar-det.html 
(Hämtad 2015-06-17) European Institute for Gender Equality. Gender Equality Index: Care. 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/time/1 (Hämtad: 2015-04-24) & European 
Commission. Eurostat: Gender Equality Indicators. http://ec.europa.eu/eurostat/web/employment-and-social-
policy/equality/indicators-gender (Hämtad: 2015-08-10)  
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arbete, även i förlängningen vara positivt för den hållbara utvecklingen. En indikator som mäter 

detta, antingen genom uttag av föräldraförsäkring, eller annan statistik kopplat till detta, föreslås 

således som en viktig komplettering av EU-kommissionens formulär. Denna indikator placeras in 

under temat könsroller i tabell 2.  

Knowledge 

Här mäts fyra indikatorer: hur stor procentandel som har en högre utbildning, hur stor del i 

procent av BNP som utgörs av forsknings- och utvecklingsutgifter, andelen anställda i forskning 

och teknologi samt andelen anställda i kreativa/ kulturella näringar. I denna kategori är det främst 

den indikator som relaterar till högre utbildning som bedöms vara mest relevant. Som tidigare 

nämnt är utbildning viktigt ur såväl ett maktperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vilka i 

samhället som har tillgång till högre utbildning som därmed har möjligheter till bättre 

förutsättningar på arbetsmarknaden är avgörande för vilken ekonomisk makt en person kan 

uppnå. Av denna anledning kommer denna indikator (”high education”) också att inkluderas som 

betydelsefull för förståelsen av jämställdheten mellan män och kvinnor på den lokala och 

regionala nivån. Den placeras in under temat ekonomi i tabell 2.  

Övriga indikatorer under denna kategori i formuläret skulle kunna användas för att mäta vilka 

skillnader som finns mellan könen. Exempelvis skulle det gå att titta på hur stor andel anställda 

inom forskning och teknologi som är kvinnor respektive män. Detta är intressant både ur ett 

könsrollsperspektiv, men också vad gäller makt och inflytande. Som tidigare nämnts har 

forskning länge dominerats av ett könsblint perspektiv, men också av att det länge endast var män 

som bedrev forskning, vilket innebär att kunskapsproduktionen har dominerats av ett manligt 

perspektiv. Av denna anledning kan det vara av intresse att inkludera en indikator här som mäter 

andelen kvinnor i forskningen. Brist på representation inom forskningen även leder till att många 

alternativa perspektiv och potential går förlorade, exempelvis vad gäller forskning om hållbar 

utveckling och miljö. Av denna anledning placeras indikatorn som mäter andelen anställda i 

forskning och teknologi (”employment science and technology”) in under temat könsroller i 

tabell 2. De två övriga indikatorerna i denna kategori relaterar inte direkt till något tema, och 

säger inget direkt meningsfullt om skillnaderna mellan kvinnor och män. Av denna anledning 

kommer dessa inte inkluderas som viktiga att tillämpa ett könsperspektiv på. 
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3.2 Summering – förslag till komplettering av formuläret 
Nedan presenteras föreslagna indikatorer och kompletteringar av befintliga indikatorer. Samtliga 

indikatorer, förutom den som mäter antalet förskolor med genuspedagogik, föreslås för att mäta 

könsfördelningen. 

Tabell 1.2 – förslag på indikatorer för jämställdhet 

Makt Ekonomi Våld Könsroller 

”Racism” ”Long term 
unemployment” 

”Homicide 
per capita” 

”Lonelieness” 

”Turnout in elections” 
(Municipal, national, 
European parliament) 

”Poverty” ”Burglary” ”Membership societies” 

”Perception of safety 
in city” 

”Youth 
unemployment” 

Våldtäkt ”Traffic safety” 

”Employment science 
and technology” 

”Early leavers 
from education” 

Misshandel 
av kvinna 

”Traffic fatalities” 

Folkvalda lokala 
beslutsfattande 
organet 
 

”Education 
level” 

 ”Suicides” 

 Förvaltningschefer ”Employment 
rate” 

 ”Risky behaviour” 

 ”Unemployment
” 

 ”Sports” 

 ”High education”  ”Subjective health” 
 deltids- och 

timanställningar 
 ”Volunteering” 

 långtidssjuka och 
sjukskrivna 

 ”Employment science and 
technology”  
 
”Green Jobs”  

 Förvärvsarbetand
e 
 

 Andelen förskolor med 
genuspedagogiskt arbetssätt 

 Egna företagare  Näringsgrenarna 

   Nyttjande av 
föräldraförsäkring/motsvarande 

 

I tabellen har de befintliga indikatorerna ur EU-kommissionens formulär, såväl som indikatorer 

hämtade från det kompletterande empiriska underlaget listats under ett lämpligt tema. Detta visar 

på hur dessa indikatorer är relevanta ur ett feministiskt perspektiv.  
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4. Slutsatser och avslutande diskussion 
En första slutsats som kan dras från analysen är att en komplettering av formuläret i form av ett 

integrerat jämställdhetsperspektiv är lämpligt. Detta dels på grund av att EU-kommissionen 

själva erkänner jämställdhetens betydelse för hållbar utveckling, dels för att detta är något som 

tidigare forskning tillsammans med teorin pekar ut som viktigt i förståelsen av hållbar utveckling. 

Mot bakgrund av detta så presenterades i föregående avsnitt förslag på kompletteringar av EU-

kommissionens formulär. Därmed har uppsatsens första frågeställning, om vilka 

jämställdhetsindikatorer som ur ett feministiskt perspektiv bör komplettera formuläret, besvarats. 

Vad säger då denna slutsats och vad kan den användas till? Feministisk teori är en kritisk 

kameralins genom vilken samhället analyseras. Syftet med feministisk teori är att avtäcka 

strukturella maktskillnader mellan framförallt könen, och visa på hur sociala konstruktioner av 

kön leder till denna maktobalans. Denna praktik syftar till att inte bara generera kunskap utan att 

också med den kunskapen skapa positiva samhällsförändringar i form av en ökad jämställdhet. 

Den kritiska analys som gjorts i denna uppsats syftar därmed till att synliggöra betydelsen av kön 

när det kommer till hållbar utveckling, och därmed visa på ett alternativ till hur hållbar utveckling 

kan mätas. I och med detta har även en del av uppsatsens övergripande syfte uppfyllts. De 

slutgiltiga indikatorerna bedöms som synnerligen viktiga i förståelsen av jämställdhet, och 

därmed i förlängningen även hållbar utveckling. De bedöms vara detta eftersom de speglar 

centrala teman utifrån ett feministiskt ramverk, men också i kontexten för forskning om 

jämställdhet och hållbar utveckling. Vad gäller generaliserbarheten av detta resultat, är det svårt 

att endast utifrån denna studie, säga något om i vilken utsträckning dessa indikatorer kommer 

kunna användas på den lokala och regionala nivån inom EU. Dock kan något sägas om att dessa 

indikatorer kan betraktas som mätbara, även om de inte nödvändigtvis är något som i nuläget 

mäts. Följaktligen är det tänkbart att det inte är möjligt att inkludera samtliga indikatorer som 

presenterats här, dock så är min slutsats att de områden som dessa indikatorer mäter på något sätt 

bör finnas representerade. Indikatorerna representerar således förslag på hur jämställdhet kan 

mätas som en del av hållbar utveckling. 

Utöver detta kan en slutsats dras om att ett integrerat könsperspektiv på endast de befintliga 

indikatorerna i EU-kommissionens formulär är otillräckligt för att kunna säga något om 

jämställdhetsnivån, vilket blivit tydligt när övrigt empiriskt material beaktats. Detta beror 

framförallt på att formuläret i sig inte är framtaget för att ta hänsyn till jämställdhet som en del av 
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hållbar utveckling. Detta resulterar i att många viktiga jämställdhetsområden inte representeras, 

även om könsperspektivet skulle tillämpas på de befintliga indikatorerna i formuläret. Ett 

exempel på ett sådant område är våld mot kvinnor, som är en central del i upprätthållandet av 

maktobalansen mellan könen. Även om formulärets befintliga indikatorer skulle ta hänsyn till 

kön, så skulle inte våld mot kvinnor mätas. Här har därför det kompletterande empiriska 

materialet fungerat bra för att kunna presentera indikatorer som mäter alla centrala teman för det 

teoretiska ramverket.  

Ett dilemma som uppstod under analysens gång var att de centrala temana på många sätt går in i 

och förstärker varandra, vilket ibland gjorde det svårt att klassificera indikatorerna under endast 

ett tema. Löneskillnader mellan könen relaterar exempelvis till temat ekonomi men även makt, 

och möjligtvis också könsroller. Detta är inte ett problem i sig, eftersom alla indikatorer på ett 

eller annat sätt kan relatera till flera teman i verkligheten. Men för att underlätta analysen och 

skapa stringens har jag genomgående i analysen valt att placera in indikatorerna under ett centralt 

tema. Ibland har det varit svårt att avgöra under vilket tema en indikator bör placeras in, men 

ambitionen har varit att klassificera indikatorerna under det mest relevanta temat. En slutsats kan 

dock dras om att dessa teman går in i, och på många sätt, förstärker varandra. Ekonomiska 

skillnader mellan könen, uttryck för könat våld samt stela könsroller relaterar alla till makt. Detta 

eftersom utgångspunkten är att de är uttryck för en maktobalans, eller hjälper till att upprätthålla 

en maktobalans, mellan könen.  

Vad gäller uppsatsens andra frågeställning och ambitionen att även problematisera och kritisera 

själva användandet av indikatorer, så uppstod det vid ett antal tillfällen i analysen osäkerhet kring 

vad som bör inkluderas som viktigt, ur ett könsperspektiv. När indikatorer väljs ut så väljs av 

naturliga skäl andra bort. Vad som försvinner i denna process är svårt att veta. Min bedömning är 

att ett bortfall alltid kommer att uppstå när jämställdhet kvantifieras, dels på grund av rent 

praktiska anledningar, som att det ur ett tids- och resursperspektiv inte går att mäta varje liten 

aspekt av samhället som kan säga något om skillnader mellan könen. Dels så beror detta bortfall 

på vilken definition av jämställdhet som tillämpas – hur vi förstår begreppet jämställdhet får 

konsekvenser för vad vi tar med i analysen. En annan förståelse av maktobalansen mellan 

kvinnor och män skulle möjligtvis ha kunnat resultera i andra indikatorer. För att undvika att 

urvalet av indikatorer skulle bli godtyckligt var det därför viktigt att låta triangulering och 
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tidigare forskning få styra urvalet av de slutgiltiga indikatorerna. Således kunde valet av 

indikatorer även placeras in i en vetenskaplig kontext. Med detta sagt så finns det fortfarande 

andra problem med kvantifiering av jämställdhet, vilket blev tydligt under analysens gång. 

Exempelvis fångar inte användandet av indikatorer alla nyanser av brist på jämställdhet, vilket 

innebär att viktig information kan bli förbisedd. Hur ser exempelvis arbetsmiljön ut på ett kontor? 

Vi kan mäta könsfördelningen på en arbetsplats men inte hur medarbetarna mår eller bemöter 

varandra. Här skulle det exempelvis kunnat föreslås att en indikator för att mäta sexuella 

trakasserier på arbetsplats hade kunnat tas med, men ännu en gång är det frågan om hur många 

indikatorer som det är praktiskt möjligt att inkludera utan att formuläret blir för svårt att fylla i 

eller läsa av.  Det finn också en risk för att en allt för bred förståelse av hållbar utveckling 

resulterar i att begreppet urvattnas när det ska inkludera ”allt”, vilket underminerar begreppets 

betydelse.  

En del indikatorer av detta slag har dock inkluderats eftersom de bedöms som viktiga när en 

regions jämställdhetsnivå ska mätas, exempelvis ”perception of safety in the city”, som mäter hur 

säkra personer upplever sig vara i det offentliga rummet. Genom att inkludera kön som variabel 

för denna indikator så får vi information om kvinnors upplevelser av det offentliga rummet som 

vi inte hade fått genom att endast mäta antalet överfall mot kvinnor i det offentliga. Min slutsats 

blir därför att det vid kvantifiering av jämställdhet sker ett bortfall av kvalitativa aspekter av 

samhällslivet, vilket är problematiskt om vi ska kunna säga något om hur jämställd exempelvis en 

arbetsplats är. Risken är också att den stora frågan, om jämställdhet mellan könen, hamnar i 

skymundan för och reduceras till en fråga om kvantitativ fördelning mellan kvinnor och män. 

Detta relaterar till mitt förslag om att mäta genuspedagogik vid förskolor. Grundproblematiken 

till att kvinnor och män bemöts och agerar olika antas bero på könsroller som befästs och lärs ut 

av samhället och vår omgivning. Genom att redan från början lära ut en annan syn på kön och 

vara medveten om de begränsande roller som vi fostrar barn till i tidig ålder, så attackeras 

grundproblematiken till brist på jämställdhet. Av denna anledning drogs en slutsats om att en mer 

kvalitativ indikator, i form av den som mäter genus på förskolor, med fördel kan användas för att 

ge ett mått på jämställdhetsnivåer i en region eller kommun. Utifrån detta kan även uppsatsen 

andra frågeställning, om vilka problem som finns med kvantifiering av jämställdhet, sägas vara 

besvarad. Därmed är även den andra delen av uppsatsens övergripande syfte uppfylld. Slutligen 

är min förhoppning att denna studie, och den kritik som i analysen lyfts mot EU-kommissionens 
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sätt att mäta hållbar utveckling, kan bidra till att könsperspektivet i framtiden anammas när 

områden som hållbar utveckling analyseras och mäts.  

4.1 Fortsatt forskning 

För att på ett bättre sätt kunna säga något om allmänna jämställdhetsnivåer behövs mer forskning 

om indikatorer som verktyg och deras funktionalitet samt deras exakthet. Som jag visat i min 

analys kan det ifrågasättas om indikatorer är ett legitimt verktyg att använda sig av vad gäller 

mått på jämställdhet. Min bedömning är att många mer kvalitativa aspekter av samhället och 

maktrelationerna mellan kvinnor och män går förlorade när jämställdhet kvantifieras som ett led i 

mål- och resultatstyrning, vilket jag redogjort för ovan. Vidare så har denna uppsats utgått från 

kön som enda analyskategori. Detta går att problematisera eftersom det finns forskning som 

stödjer att diskriminering och maktförhållanden finns mellan fler samhällskategorier än endast 

kvinnor och män. Av denna anledning skulle forskning om hur indikatorer kan breddas för att 

omfatta fler grupper och fler maktförhållanden samt deras relation till hållbar utveckling vara 

intressant. Exempelvis skulle det vara intressant att utifrån ett postkolonialt perspektiv på hållbar 

utveckling analysera hur begreppet är uppbyggt kring en västerländsk definition av hållbarhet, 

och vilka eventuella effekter det har för människor i andra delar av världen. 
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6. Bilagor 
6.1 Bilaga 1: EU-kommissionens formulär för hållbar utveckling 

List of indicators for European Green Capital Award study of 
factors influencing urban sustainability 2014-2015                                      
Please complete this form before 1 December 2014 and send 
it to zoeteman@uvt.nl 

!

 

Prof Kees Zoeteman,  

Projectleader EGCA sustainable cities study 

Telos, Tilburg University 

PO Box 90153, 5000 LE Tilburg, the Netherlands 

E-mail: telos@uvt.nl 

 

For additional information call: +31 13 4668712 or +31 652098449 
 
General information: 

City name:………………………………….......... 
 
Number of inhabitants:…………………………… 
 
Total surface area (km2):………………………… 
 
Total GDP in PPS (million euro’s):………………… 
 
Total CO2 equivalent emissions (tonnes/year): 
 
Year for which data are presented:…………. 
 
-If in individual cases the year deviates from this year please indicate so at indicator concerned 
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Numbe
r'

Theme' Indicator' Definition' Data to be provided by city 

1! Soil!and!
groundwat
er!

Contaminated!
sites!

Estimated!total!area!of!contaminated!
sites!(incl.!brownfield!sites,!according!to!
national!criteria)!within!municipality!in!%!

of!total!surface!area!

 

2! Soil!and!
groundwat

er!

Chemical!status!
groundwater!

Average!chemical!status!of!groundwater!
bodies!within!municipality!(Water!

Framework!Directive!criteria)!

 

3! Soil!and!
groundwat

er!

Nitrogen!input!on!
soil!!

Total!annual!nitrogen!input!in!kg!
nitrogen/km2!city!surface!!(including!

applied!and!grazing!manure!and!mineral!
fertilization)!

 

4! Drinking!
water!and!
sanitation!

Public!water!
supply!
consumption!

Total!public!water!supply!consumption!in!
cubic!meters!per!year!(households!plus!
industrial!and!other!uses)!!

 

5! Average!daily!water!consumption!in!
households!in!liters/capita!

 

6! Drinking!

water!and!
sanitation!

Water!metering! Percentage!of!urban!water!supply!subject!

to!water!metering!
 

7! Drinking!

water!and!
sanitation!

Drinking!water!

quality!

Number!of!days!of!nonVcompliance!with!

EU!Drinking!Water!Directive!(50!milligram!
per!liter)!and!annual!average!
concentration!

 

8! Drinking!
water!and!

sanitation!

Number!of!days!of!nonVcompliance!with!
EU!Drinking!Water!Directive!(2500!micro!

Siemens/cm!at!20!degrees!Celsius)!and!
annual!average!value!

 

9! Drinking!

water!and!
sanitation!

Number!of!days!of!nonVcompliance!with!

EU!Drinking!Water!Directive!(!0!!E.!
coliform!counts!in!Colony!Forming!Units!
per!100!ml)!!

 

10! Drinking!
water!and!
sanitation!

Waste!water!
collection!

Percentage!of!total!annually!generated!
waste!water!load!that!is!directed!towards!
a!waste!water!collection!system!

 

11! Drinking!
water!and!
sanitation!

Waste!water!
treatment!

Percentage!of!collected!waste!water!that!
is!treated!by!urban!secondary!treatment!
plant!(BOD!reduction)!or!better!

 

12! Air! Concentration!
nitrogendioxide!

Annual!mean!concentration!NO2!in!
microgram!per!m3!

 

13! Air! Concentration!
ozone!

Annual!mean!concentration!O3!in!
microgram!per!m3!

 

14! Air! Concentration!

particulate!matter!

Annual!mean!concentration!PM10!and!

PM!2.5!in!microgram!per!m3!
 

15! Air! Emission!
nitrogendioxide!

Annual!emission!NO2!in!kg!per!capita!  
 

16! Air! Emission!Volatile! Annual!emission!VOC!in!kg!per!capita!!  
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Organic!Carbon!  

17! Air! Emission!
particulate!matter!

Annual!emission!PM10!!and!PM!2.5!in!kg!
per!capita!

 

 
18! Air! Perception!of!

seriousness!air!
pollution!

Perception!urban!air!is!a!problem!Index!
method!of!Eurostat!

 

19! Surface!
water!

Chemical!status!
surface!water!

Average!chemical!status!of!surface!water!
bodies!within!municipality!(WFD!criteria)!

 

20! Surface!

water!

Ecological!status!

surface!water!

Average!ecological!status!of!surface!

water!bodies!within!municipality!(WFD!
criteria)!

 

21! Surface!
water!

Soil!Sealing! Total!area!of!paved!surface!within!
municipality!as!percentage!of!total!
surface!area!

 

22! Surface!
water!

Flooding! Average!number!of!days!per!year!with!a!
significant!flooded!area!due!to!excess!
water!in!rivers!and!lakes!after!rainfall!!

 

23! Average!number!of!days!per!year!with!a!
significant!flooded!area!due!to!excess!
water!in!sewers!after!rainfall!

 

24! Nature!and!
landscape!

Area!of!urban!
green!areas!

Percentage!of!area!urban!green!space!in!
municipality!

 

25! Nature!and!
landscape!

Area!of!urban!
blue!areas!

Percentage!of!area!water!bodies!in!
municipality!

 

26! Nature!and!

landscape!

Area!of!forests! Percentage!of!area!forests!in!municipality!  

27! Nature!and!
landscape!

Urban!sprawl! Population!density!(inhabitants!per!
hectare)!in!builtVup!areas!(city!area!minus!

green!and!blue!areas)!!

 

28! Nature!and!
landscape!

Biodiversity! Percentage!of!Natura!2000!area!in!
municipality!

 

29! Energy!and!
climate!

Emission!
greenhouse!

gasses!

Emission!greenhouse!gasses!in!CO2!
equivalents!(tonnes!per!capita)!in!2012!

 

30! Energy!and!
climate!

Emission!GHG!
from!traffic!

Emission!CO2!equivalents!(tonnes!per!
capita)!resulting!from!fuel!use!in!

transport!in!2012!

 

31! Energy!and!
climate!

Emission!GHG!
from!electricity!

consumed!

Emission!CO2!equivalents!per!MWh!
electricity!consumed!in!2012!!

 

32! Energy!and!
climate!

Renewable!
energy!

Percentage!of!renewable!energy!sources!
in!final!energy!consumption!(EUROSTAT!

method)!in!2012!

 

33! Energy!and!

climate!

Energy!

consumption!of!

Final!energy!consumption!in!residential!

sector!per!m2!of!residential!floor!space!in!
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residential!

buildings!

kWh/m2!in!2012!

34! Energy!and!
climate!

CO2!emission!
reduction!target!

%!CO2!emission!reduction!over!2010V
2020!

 

35! Resources!
and!waste!

Municipal!waste! Total!municipal!solid!waste!production!in!
kg/year!per!capita!

 

36! Resources!
and!waste!

Landfilling! Percentage!of!total!municipal!waste!
landfilled!

 

37! Resources!

and!waste!

Incineration! Percentage!of!total!municipal!waste!

incinerated!
 

38! Resources!
and!waste!

Glass! Collection!of!glass!in!kg/year!!per!capita!  

39! Resources!
and!waste!

Paper!and!
cardboard!

Collection!of!paper!and!cardboard!in!
kg/year!per!capita!

 

40! Resources!
and!waste!

Biodegradable!
waste!

Collection!of!biodegradable!waste!in!
kg/year!per!capita!

 

41! Resources!

and!waste!

Plastic! Collection!of!plastics!in!kg/year!per!capita!  

42! Resource!
and!waste!

EcoVinnovation!
budget!

Percentage!of!city’s!budget!dedicated!to!
ecoVinnovation!that!address!material!

reuse!&!improve!resource!efficiency!
(including!green!public!procurement!

 

43! Nuisance!

(annoyanc
e))!and!
emergenci

es!
(calamities
)!

Noise!exposure!! Percentage!of!inhabitants!exposed!to!

noise!values!of!Lden!above!55!dB(A)!and!
above!65!dB(A)!due!to!major!roads!
(Environmental!Noise!Directive)!

 

44! Percentage!of!inhabitants!exposed!to!
noise!values!of!Lden!above!55!dB(A)!and!

above!65!dB(A)!!due!to!railways!
(Environmental!!Noise!Directive)!

 

45! Percentage!of!inhabitants!exposed!to!

noise!values!of!Lden!above!55!dB(A)!and!
above!65!dB(A)!due!to!airports!
(Environmental!Noise!Directive)!

 

46! Nuisance!
and!
emergenci

es!

Perception!of!
noise!annoyance!!

Perception!noise!is!a!problem!Index!
method!!of!Eurostat!

 

47! Nuisance!
and!

emergenci
es!

Perception!odor!
annoyance!

Percentage!of!inhabitants!that!
experience!annoyance!due!to!odors!!

 

48! Nuisance!
and!
emergenci

Chance!of!
disaster!

Percentage!of!area!with!an!annual!chance!
of!a!disaster!or!major!accident!of!over!
1/1,000,000!
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es!

49! Social!
participati

on!

Membership!
societies!

Percentage!of!people!that!is!a!member!of!
one!or!more!societies!

 

50! Social!
participati

on!

Racism! Annual!complaints!on!discrimination!per!
capita!

 
 

51! Social!
participati

on!

Loneliness! Percentage!of!people!that!experience!
loneliness!

 

52! Social!
participati

on!

Volunteering! Percentage!of!people!(18+)!active!in!
volunteering!work!

 
 
 
 

53! Economic!
participati
on!

LongVterm!
unemployment!

Percentage!longVterm!unemployed!(12+!
months!unemployed)!in!labor!force!

 

54! Economic!
participati
on!

Poverty! Percentage!of!people!below!the!poverty!
line!

 

55! Economic!
participati
on!

Disability! Percentage!of!people!that!are!disables!in!
labor!force!

 

56! Political!
participati
on!

Trust!in!politics! Percentage!of!people!that!have!trust!in!
the!political!system!

 
 
 

57! Political!
participati

on!

Turnout!
municipal!

elections!

Turnout!percentage!of!the!latest!
municipal!council!elections!(in!case!

multiple!rounds:!take!1st!round)!

 

58! Political!
participati

on!

Turnout!national!
elections!

Turnout!percentage!of!the!latest!
elections!for!national!parliament!(in!case!

multiple!rounds:!take!1st!round)!

 

59! Political!
participati

on!

Turnout!European!
elections!

Turnout!percentage!of!the!latest!
elections!for!the!European!parliament!

!
!

 

60! Arts!and!

culture!

Museums! Museums!per!capita!  
 
 

61! Arts!and!
culture!

Theaters! Number!of!theaters!per!capita!  

62! Arts!and!

culture!

Galleries! Number!of!galleries!per!capita!  
 
 

63! Arts!and! Monuments! Number!of!monuments!per!capita!  
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culture!  
 

64! Arts!and!
culture!

Cultural!visits! Number!of!cultural!visits!per!capita!  
 

65! Residential!
environme
nt!

Rental!price! Average!rental!price!per!m2!  

66! Residential!
environme

nt!

Population!
density!

Average!population!density!(population!/!
km2)!

 

67! Residential!
environme

nt!

Satisfaction!with!
house!

Percentage!of!people!that!is!satisfied!
with!their!own!house!

 

68! Residential!
environme

nt!

Satisfaction!
residential!

environment!

Percentage!of!people!that!is!satisfied!
with!their!residential!environment!

 

69! Residential!
environme

nt!

Satisfaction!
facilities!

Percentage!of!people!that!is!satisfied!
with!the!facilities!in!the!neighborhood!

 

70! Residential!

environme
nt!

New!dwellings! Percentage!of!new!dwellings!(>!5!years!

old)!in!total!number!of!dwellings!

!

71! Residential!

environme
nt!

Net!migration! Net!migration!rate!(immigrants!V!

emigrants!/!size!of!population)!
 

72! Safety! Homocide! Homocide!rate!per!capita!  

73! Safety! Burglary! Burglary!rate!per!capita!  

74! Safety! Traffic!safety! Traffic!accidents!per!capita!  
 

75! Safety! Traffic!fatalities! Traffic!accident!fatalities!per!capita!  

76! Safety! Perception!of!
safety!in!city!

Percentage!of!people!that!feel!safe!in!the!
city!

 

77! Health! Hospital!beds!! Number!of!hospital!beds!per!capita!  
 

78! Health! General!

practitioners!

Number!of!general!practitioners!per!

capita!
 

79! Health! Life!expectancy! Average!life!expectancy!at!birth!in!years!  
 

80! Health! Suicides! Suicide!rate!per!capita!  
 

81! Health! Distance!to!
hospital!

Average!distance!to!nearest!hospital!in!
km!

 
 

82! Health! Risky!behavior! Total!percentage!of!heavy!smokers!+!

percentage!of!heavy!drinkers!+!
percentage!of!obesity!
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83! Health! Sports! Percentage!of!people!that!frequently!

(once!a!week!or!more)!sports!
 
 
 
 
 

84! Health! Subjective!health! Percentage!of!people!that!describe!
themselves!as!being!'healthy'!

 
 

85! Education! Schools! Number!of!primary!and!secondary!
schools!per!capita!

 
 

86! Education! Youth!
unemployment!

Percentage!of!15V25!year!old!that!are!
unemployed!in!labor!force!(15V25!yr)!

 

87! Education! Early!leavers!from!

education!

Percentage!of!participants!which!leave!

education!without!a!formal!diploma!
 

88! Education! Education!level! Percentage!of!population!with!at!least!
secondary!education!

. 
 

89! Labor! Employment!rate! Employment!/!potential!labor!force!(total!
15V65!y/o)!

 

90! Labor! Employment!
function!

Number!of!jobs!/!total!labor!force!  

91! Labor! Unemployment! Percentage!of!unemployed!in!the!labor!

force!
 
 

92! Labor! Aging!labor!force! Percentage!of!more!than!45!year!old!in!
labor!force!

 

93! Labor! Green!jobs! Number!of!jobs!created!annually!in!green!
sectors!as!share!of!total!jobs!in!city!

 

94! Capital!
goods!

Labor!productivity! GDP!expressed!in!PPS!/!total!employment! !

 
95! Capital!

goods!

Investments!by!

companies!

Total!investments!by!companies!in!euro!

per!capita!
 
 

96! Capital!
goods!

Availability!capital! Percentage!of!businesses!that!
experiences!access!to!capital!as!easy!

 
 
 

97! Knowledge! High!education!! Percentage!of!labor!force!with!at!least!
tertiary!education!

 

98! Knowledge! R&D!intensity! R&D!expenditures!as!percentage!of!GDP!  

99! Knowledge! Employment!

creative!class!

Percentage!of!active!people!employed!in!

the!creative!class!
 

100! Knowledge! Employment!

science!and!
technology!

Percentage!of!active!people!employed!in!

science!and!technology!
 

101! Economic!

structure!

GDP!per!capita! GDP!per!capita!expressed!in!PPS!(in!1,000!

€/capita)!
 

102! Economic!
structure!

Disposable!
income!

Average!disposable!annual!income!in!
euros!per!household!

 
 

103! Economic! Employment! Percentage!annual!growth!of!  
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structure! growth! employment!

104! Economic!
structure!

Births!of!
businesses!

Births!of!businesses!as!percentage!of!
total!number!of!businesses!

 

105! Economic!
structure!

Deaths!of!
businesses!

Deaths!of!businesses!as!percentage!of!
total!number!of!businesses!

 

106! Economic!

structure!

Tourism! Number!of!total!nights!spent!within!

municipality!by!tourists!per!capita!
  

107! Economic!
structure!

Fast!growing!
businesses!

Fast!growing!businesses!(growth!>!10%)!
of!businesses!as!percentage!of!total!

number!of!businesses!

 

108! Infrastruct

ure!and!
accessibilit
y!

ICT!infrastructure! Percentage!of!population!with!an!

internet!connection!
 
 

109! Percentage!of!households!with!
broadband!connection!!

 
 

110! Infrastruct
ure!and!
accessibilit

y!

Use!of!nonVcar!
transport!

The!total!percentage!of!the!working!
population!travelling!to!work!by!public!
transport,!bicycle!or!foot!

 

111! Length!of!designated!cycle!lanes!along!
roads!in!relation!to!total!number!of!
inhabitants!(meters!of!lane!per!capita)!

 

112! Infrastruct
ure!and!

accessibilit
y!

Hybrid!or!fully!
electric!cars!in!

total!stock!of!
vehicles!owned!
by!city!

Percentage!of!hybrid!or!fully!electric!cars!
in!total!stock!of!vehicles!owned!by!city!!

 

113! Infrastruct
ure!and!
accessibilit
y!

Public!transport!
vehicles!classified!
as!low!emission!
vehicles!

Percentage!of!public!transport!vehicles!
classified!as!low!emission!vehicles!(lower!
emission!standards!than!EURO!V)!

 

114! Infrastruct
ure!and!
accessibilit

y!

Congestion! Average!daily!km!of!traffic!jams!per!1000!
inhabitants!in!city!

! 

115! Infrastruct

ure!and!
accessibilit
y!

Vehicle!transport!

network!

Total!km!of!highway!within!municipality!

per!1000!inhabitants!

!

 

116! Infrastruct
ure!and!
accessibilit

y!

Distance!to!
airport!

Average!distance!to!most!nearby!airport!
in!km!

 

117! Infrastruct
ure!and!

accessibilit
y!

Capacity!airport! Capacity!of!nearby!airport!in!annual!
number!of!passengers!

 

118! Infrastruct Train/subway! Average!daily!number!of!passengers!on!  
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ure!and!

accessibilit
y!

usage! train/subway!system!expressed!as!

percentage!of!total!inhabitants!of!city!

119! Infrastruct

ure!and!
accessibilit
y!

Accessibility!of!

public!transport!
system!

Percentage!of!population!living!within!

300!meters!of!a!public!transport!service!
 


