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Uppdrag att göra jämställdhetsanalyser av löneinkomster och 
andra inkomster  

Regeringens beslut 
Regeringen ger Medlingsinstitutet i uppdrag att göra jämställdhetsanalyser av 
löneinkomster och andra inkomster som påverkar individers disponibla 
inkomster över livet.  

När inkomster analyseras bör hänsyn tas till relevanta variabler som behövs i 
analysen (se nedan Närmare beskrivning av uppdraget). Vid utförande av 
uppdraget ska Medlingsinstitutet inhämta data och underlag från Statistiska 
centralbyrån (SCB) och andra myndigheter som har relevanta uppgifter.  

Medlingsinstitutet ska löpande informera Regeringskansliet 
(Arbetsmarknadsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. 
Medlingsinstitutet ska i juni 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till 
Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). 

Medlingsinstitutet får för genomförandet av uppdraget använda 1 198 000 
kronor under 2022. Medlen ska efter regeringsbeslut utbetalas från 
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter 
regeringsbeslut. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till 
Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2022. Medel 
som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 
23 juni 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet 
senast 23 juni 2023. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa 
till diarienumret för detta beslut. Regeringen beräknar att medel kommer att 
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avsättas för uppdraget för 2023, under förutsättning att riksdagen anvisat 
medel för det aktuella anslaget. 

Närmare beskrivning av uppdraget 
Uppdraget handlar om att analysera inkomstskillnader mellan kvinnor och 
män över tid. Medlingsinstitutet ska i ett första steg göra en jämställdhets-
analys av löneinkomster och andra inkomster. Myndigheten ska även lämna 
förslag på hur jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster 
kan göras regelbundet. Jämställdhetsanalysen av löneinkomster och andra 
inkomster kan med fördel redovisas i form av en kompletterande fördjup-
ningsdel i myndighetens årliga rapport om löneskillnader i juni 2023. 

Utöver löneinkomster omfattar uppdraget en analys av hur avkastning på 
från kapital, företagarinkomst/näringsinkomst samt transfereringar fördelas 
mellan kvinnor och män. Resultatet bör jämföra inkomster mellan grupper 
och sektorer samt belysa hur inkomstskillnader mellan kvinnor och män kan 
se ut för olika grupper i samhället. 

I detta ingår att analysera: 

- utveckling över tid  

- hur inkomstskillnader ser ut på olika delar av arbetsmarknaden  

- hur inkomstgapet ser ut för olika grupper i befolkningen (exempelvis 
efter ålder, födelseregion, utrikes föddas vistelsetid i Sverige).  

Skälen för regeringens beslut 
Syftet med förslaget är att komplettera dagens kunskapsbas, analyser och 
befintlig statistik om inkomstskillnader mellan kvinnor och män. I 
Riksrevisionens rapport Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – 
ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen (2019:16) och 
betänkandet från Kommissionen för jämställda livsinkomster (SOU 2022:4) 
konstateras att det finns ett behov av ökad kunskap om löne- och inkomst-
skillnader mellan kvinnor och män. Enligt Kommissionen för jämställda 
livsinkomsters föreligger det ett gap i livsinkomster i Sverige mellan kvinnor 
och män som uppgår till 6,3 miljoner kronor före skatt.  
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Kommissionen föreslog därför att en lämplig myndighet får i uppdrag att 
göra jämställdhetsanalyser av inkomster över tid. I uppdraget bör det även 
ingå att analysera hur kvinnors respektive mäns situation skiljer sig mellan 
olika branscher och relevanta bakgrundsvariabler. 

Medlingsinstitutet har i uppgift att analysera löneutvecklingen från ett jäm-
ställdhetsperspektiv och presenterar årligen en rapport om löneskillnader 
mellan kvinnor och män. Rapporten utgör en viktig kunskapskälla för att 
kunna följa utvecklingen av löneskillnader mellan könen. Regeringen 
bedömer att en kompletterande analys om inkomstskillnader utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv skulle kunna bidra till en bredare kunskapsbas och 
en bättre förståelse för hur genomsnittliga inkomstskillnader mellan könen 
ser ut. 

 

På regeringens vägnar 

  

Ardalan Shekarabi  

 Ewa Wiberg 
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Kopia till 

Statsrådsberedningen, samordningskansli 
Finansdepartementet/BA 
Finansdepartementet/ESA 
Finansdepartementet/SFÖ 
Finansdepartementet/IEA 
Finansdepartementet/SKA 
Justitiedepartementet/IAS 
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM 
Arbetsmarknadsdepartementet/MRD 
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM 
Diskrimineringsombudsmannen 
Jämställdhetsmyndigheten 
Försäkringskassan 
Kammarkollegiet 
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