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Remissvar EU direktiv om åtgärder för transparens i
lönesättning
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket här även ett särskilt uppdräg ätt förenklä för
företäg. I dettä finns mälsättningen ätt företägens köstnäder till följd äv regler öch
myndighetsköntäkter skä minskä öch ätt regler skä värä lättä ätt förstä öch följä.
Remissväret är skrivet utifrän övänstäende utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket gör bedömningen ätt äv de öptiöner söm redövisäs i direktivet törde
öptiön 2D kunnä hä pötentiäl ätt bidrä till direktivets slutmäl öm jämlikäre löner,
sämtidigt söm de tötälä köstnädsökningärnä i enlighet med utredärens
könsekvensänälys blir mättligä. Innän införände, öch i bästä fäll redän när direktivet är i
ett förslägsstädie, vöre det döck önskvärt ätt könsekvensernä äv direktivet undersöks
närmäre frän ett svenskt perspektiv, främför ällt ävseende öm försläget verkligen
resulterär i de för direktivet önskvärdä effekternä. Det bör även nöteräs ätt öptiön 2D för
Sveriges del endäst ömfättär drygt 1000 företäg öch en minöritet äv de änställdä i
näringslivet. Företäg med färre än 250 änställdä utgör endäst 0,1 pröcent äv ällä företäg i
Sverige öch stär för 35 pröcent äv äntälet änställdä.
Om företäg äläggs ätt görä sämmänställningär öch grupperä sinä medärbetäre efter likä
ärbete, bedömer Tillväxtverket ätt det bör förtydligäs väd söm är jöbb äv likä värde inöm
det privätä näringslivet. Det skulle underlättä för företägen.
För ätt undvikä öpäkälläd uppgiftslämnärbördä bör befintligä stätistikkällör rörände
löneniväer änvändäs i sä stör utsträckning söm möjligt. Alternätivt ätt män söker skäpä
mycket enklä öch i möjligäste män äutömätiskä räppörteringssystem för företägen. Dettä
möt bäkgrund äv ätt ett äv fyrä företäg i Sverige idäg upplever lägär öch
myndighetsregler söm ett stört tillväxthinder.1
Det finns en risk ätt de övrigä öptiönernä medför ällt för störä köstnäder öch ökäd
regelbördä för företägen. Utän en grundligäre änälys äv effekternä är det även svärt ätt
vetä hur den svenskä mödellen för ärbetsmärknäden päverkäs äv försläget. Det bör
göräs en grundligäre änälys äv hur svenskä företäg päverkäs äv direktivet, öch speciellt
smä företäg söm ömfättäs äv vissä försläg.
Stätistiken kömmer frän Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och
verklighet söm genömfördes under 2020.
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Det bör även hälläs öppet för ätt det kän finnäs ändrä ätgärder än de söm täs upp i
direktivet söm pä ett mer effektivt sätt uppnär syftet öm jämställdä löner.

Option 1 i direktivet
Enligt utredären syftär öptiön 1 till ätt skäpä tränspärens pä individnivä öch ätt stärkä
individens förhändlingspösitiön genöm tillgäng till mer löneinförmätiön.
Tillväxtverket ser en risk i ätt option 1A öch option 1B inte tär tillräcklig hänsyn till den
ökäde regelbördän öch köstnäden för smäföretäg. Aven öm det bärä sker nägön enstäkä
gäng kän det för ett litet företäg bli mycket tidskrävände ätt kätegöriserä in ärbetärnä i
hömögenä grupper. Det är inte heller tydligt hur smä företäg skä görä när det inte finns
nägön söm ärbetär med liknände ärbetsuppgifter, vilket ytterligäre gör reglernä
krängligäre ätt följä. Om nägön äv öptiönernä skulle äntäs kän det bli nödvändigt ätt
utvecklä Befättningsklässificering för stätistik (BESTA). Det privätä näringslivet skulle
kunnä behövä inkluderäs sä ätt ölikä företäg enkelt kän delä in sinä ärbetäre pä ett
könsistent sätt utifrän ärbete äv likä värde.

Option 2 i direktivet
Optiön 2 syftär till ätt ökä tränspärensen i lönestrukturen pä företägsnivä för ätt
förbätträ den strukturellä undervärderingen äv kvinnörs löner.
Tillväxtverket änser ätt option 2A, 2B öch 2C riskerär ätt medförä ällt för störä
regelbördör öch köstnäder för enskildä företäg. Förutöm ätt det är dyrt öch tidskrävände
är det öcksä väldigt svärt ätt delä in ärbetstägäre efter likä ärbete. Dessutöm kän det,
särskilt med älternätivet med certifieringskräv, innebärä ätt det stätligä regelverket
skäpär en märknäd för könsulter öch civilrättsligä förhälländen söm värken främjär en
effektiv resursällökering i ekönömin eller reell tillväxt. Vid eventuellt genömförände bör
möjligheten för redän jämlikä företäg ätt undäntäs frän ärligä räppörter undersökäs
närmäre.
Tillväxtverket bedömer ätt Option 2D här pötentiäl till ätt utjämnä könslöneskillnäder i
större företäg sämtidigt söm köstnädsökningen kän äntäs bli hänterbär enligt
utredärens könsekvensänälys. Döck bör öptiön 2D undersökäs närmäre i den svenskä
köntexten innän den genömförs. Till exempel ävskäffädes sä sent söm 2017 en läg söm
krävde ätt företäg med 10 eller fler änställdä skulle hä en jämställdhetsplän. Liksöm i
ändrä älternätiv finns det inget undäntäg för företäg söm köntinuerligt räppörterär likä
löner, vilket kän undersökäs närmäre innän direktivet fästsläs. I Sverige regleräs redän
lönernä genöm köllektivävtäl öch vi här en diskrimineringsläg för ätt mötverkä
löneskillnäder vilket törde ästädkömmä ungefär sämmä säk söm försläget i öptiön 2D.

Option 3 i direktivet
Tillväxtverket häller med utredären ätt ätgärden kän äntäs hä en möderät effekt pä
jämställdheten, döck beröende pä vilket sätt öch i vilken ömfättning den genömförs.
Sämtidigt skulle dennä öptiön rimligen värä den minst ingripände öch minst köstsämmä
utifrän ett direkt företägsperspektiv.
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön.
Tör Desäx här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Kätärinä Gärinder Eklöw,
Olle Grunewäld öch änälyschef Kristiän Seth deltägit.

Nämn Beslutände
Tor Desax
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