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Remissvar  
Direktiv för åtgärder om transparens i lönesättning 
SRAT anser att det är viktigt att arbeta vidare mot att minska löneskillnader 
mellan kvinnor och män. Vi värdesätter den transparens som 
lönekartläggningen redan idag innebär för de lokala parterna och den 
möjlighet som lokala parter därmed har att arbeta mot lönediskriminering. 
Vi är dock tveksamma till att den av EU-kommissionen föreslagna modellen 
passar in i den svenska modellen. 

Förslaget innehåller krav på byråkrati kring klassificeringar av tjänster vilket 
på sikt kan hota den individuella och differentierade lönesättningen som är 
mycket viktig för SRATs medlemmar.  

Kommissionens ambition att få fler mål prövade i domstol är märklig i ett 
svenskt perspektiv där vi föredrar att lösa tvister i förhandlingar mellan 
parterna. 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige minskar, vi är på väg åt 
rätt håll. Det stora problemet anser SRAT vara skillnaden mellan hur vi 
värderar traditionellt kvinnligt respektive manligt arbete och denna 
strukturella lönediskriminering adresseras inte av kommissionens förslag. 
Det är värt att påpeka att lön inte bara är kontant ersättning utan kan även 
vara t.ex. arbetstidsförkortning, extra semesterdagar, utfyllnad av 
föräldrapenning och övertidsersättning. 

EU-kommissionens förslag har på ett sätt prövats praktiskt i Sverige under 
många år eftersom Sverige har transparens för löner inom offentlig sektor 
genom offentlighetsprincipen.  Det har dock inte i sig bidragit till att radera 
löneskillnader inom den offentliga sektorn, mycket för att där finns en 
omfattande strukturell lönediskriminering. Privat sektor har ingen 
offentlighetsprincip eller lönetransparens, men vi uppfattar inte att privat 
sektor är mer lönediskriminerande än offentlig sektor. Den konkreta nyttan 
av EU-kommissionens förslag om lönetransparens kan därför ifrågasättas. 

SRAT välkomnar förslaget i artikel 5 om att arbetsgivaren vid nyanställning 
ska uppge lönespannet för den som söker en tjänst. Det kommer att 
underlätta för den sökande att begära rätt lön och det kommer motverka 
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såväl lönediskriminering som s.k. snedsitsar inom arbetsgivarens 
lönestruktur.  

SRAT 

 

Anitha Wijkström 
förbundsordförande 

 


