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Lönegapet mellan könen i Europa: Fakta och 
statistik (grafik)

Lär dig mer om de ekonomiska orättvisorna, som fortsätter att råda, mellan könen i 
Europa.

Det är mer än 25 år sedan FN:s Pekingdeklaration antogs med målsättningen att främja 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Samma mål låg till grund när kvinnoorganet UN 
Women bildades, som arbetar för jämställdhet och att stärka kvinnor, och för att jämställdhet 
ska inbegripas i FN:s hållbarhetsmål. 

Så hur ser situationen ut i dag? Flera framsteg har gjorts, men det råder fortfarande inte 
jämställdhet mellan män och kvinnor. Ett exempel där skillnaderna syns är på 
arbetsmarknaden. I genomsnitt tjänar kvinnor i EU mindre än män.

Ta reda på vad Europaparlamentet gör för att minska lönegapet mellan könen. 

Förstå lönegapet mellan män och kvinnor

Lönegapet visar skillnaden i genomsnittslönen mellan män och 
kvinnor.

• 

Det ojusterade lönegapet visar skillnaden i genomsnittlig timlön 
(brutto) mellan män och kvinnor i antal procent av mannens lön. 
Ingen hänsyn tas till utbildning, ålder, antal arbetade timmar eller typ 
av jobb.

• 

Hur stor är löneklyftan mellan män och kvinnor i EU? 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-holistic-approach-sustainable-development_sv
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200109STO69925/lonegapet-mellan-kvinnor-och-man-definitioner-och-orsaker


Kvinnor tjänar i genomsnitt 13 procent mindre än män i timmen. Det skiljer sig också mycket åt 
mellan EU:s medlemsländer. År 2021 var klyftan störst i Estland (20,5 procent) och det EU-land 
där skillnaden var minst var Rumänien (3,6 procent). Luxemburg har inte längre ett lönegap 
mellan könen.

Lönegapet per EU-land
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Ett mindre lönegap mellan könen betyder däremot inte nödvändigtvis att det är mer jämställt. I 
länder som har en låg andel kvinnor på arbetsmarknaden är ofta löneskillnaderna mindre. Ett 
stort lönegap kan samtidigt vara en indikation på att kvinnor oftare jobbar inom lågavlönade 
branscher eller att en stor andel jobbar deltid.

Läs mer om Parlamentets kamp för jämställdhet i EU. 
 

Kvinnor och män på arbetsmarknaden 
 

Det finns inte en enkel förklaring till löneskillnaderna mellan män och kvinnor – det är flera olika 
faktorer som påverkar.

Trots att fler kvinnor än män avslutar högre utbildningar inom EU så är de i lägre grad 
representerade på arbetsmarknaden. Enligt statistik från 2022 arbetar nästan 30 procent av 
kvinnor deltid jämfört med 8 procent av männen. Kvinnor är också mycket mer sannolikt att 
slutar arbeta för att ta hand om barn och släktingar.

Lönegapet ökar också med åldern. Det kan öka genom avbrott i karriären bland kvinnor, men 
mönstret varierar mellan länderna. Löneskillnaden skiftar också efter bransch. År 2021 var 
lönegapet mellan män och kvinnor, större på den privata arbetsmarknaden än på den offentliga 
i en majoritet av länderna.

En viktig orsak till löneskillnaderna är överrepresentationen av kvinnor i relativt lågavlönade 
branscher – samtidigt som de är underrepresenterade i de högavlönade. Till exempel innehade 
kvinnor i EU i genomsnitt 34,7 procent av chefspositioner. 

Lönegapet leder också till att kvinnor i högre grad riskerar att drabbas av fattigdom när de blir 
äldre. Inom EU var kvinnornas pensioner 2020 i genomsnitt 28,3 procent lägre än männens. 
Även här skiljer det sig åt mellan länderna, från en skillnad på 41,5 procent på Malta till 0,1 
procent i Estland. 
 

Europaparlamentets åtgärdet för att minska 
lönegapet mellan könen 
 

I december 2022 kom förhandlarna från Europaparlamentet och EU-länderna överens om att 
företag i EU kommer behöva lämna ut information som gör det enkalre att jämföra löner för dem 
som arbetar för samma arbetsgivare.

Europaparlamentet antog i mars 2023 nya regler om insyn i lönesättningen. Om 
lönerapportering visar att löneskillnaden mellan könen är fem procent eller högre måste 
arbetsgivare göra en gemensam lönebedömning i samarbete med arbetstagarens företrädare. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20190712STO56961/parlamentets-kamp-for-jamstalldhet-i-eu
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2a.html?lang=sv
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/EDN-20230303-1?language=sv
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_much_lower_for_young_employees
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Highest_gender_pay_gap_in_financial_and_insurance_activities
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_higher_in_the_private_sector
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200207-1
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20230327IPR78545/loneskillnader-parlamentet-antar-nya-regler-om-insyn-i-lonesattningen


EU länder kommer behöva införa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, såsom 
böter, för arbetsgivare som bryter mot reglerna. Yrkestitlar och utlysning av lediga tjänster 
måste vara könsneutrala.

Ministerrådet måste formellt godkänna direktivet innan texten blir lag.

Mer information
EU-kommissionen: "EU action for equal pay" (en)
EU-kommissionen: "EU action to promote work-life balance" (en)
EU-kommissionen: "Gender Action Plan" (en)
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https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_sv
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/women-labour-market-work-life-balance/eu-action-promote-work-life-balance_sv
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/gender-action-plan-putting-women-and-girls-rights-heart-global-recovery-gender-equal-world_sv
mailto:webmaster@europarl.eu

