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JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR  
PÅ PROMEMORIAN: BÄTTRE KONSEKVENS- 
UTREDNINGAR (DS 2022:22) 

Sammanfattning  

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker promemorians förslag med följande synpunkter 
i den fortsatta hanteringen av ärendet: 
• Jämställdhetsmyndigheten instämmer i promemorians bedömning, att jämställd-

het är relevant för i princip samtliga förslag och beslut som förordningen om kon-
sekvensutredningar omfattar. Att analyser görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
är en förutsättning för kvalitetssäkrade beslutsunderlag som stärker möjligheterna 
att nå målen för jämställdhetspolitiken.  

• Myndigheten ser positivt på promemorians förslag att beskriva och beräkna ett 
besluts effekter av betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är 
viktigt att konsekvensanalyser omfattar både kvantitativa och kvalitativa aspekter 
av jämställdhet.  

• Myndigheten instämmer i förslaget att Ekonomistyrningsverket ska ansvara för 
samordning av stöd i arbetet med konsekvensutredningar. Det stärker jämställd-
het som en del av den ordinarie styrningen i staten. Att Naturvårdsverket, Till-
växtverket och Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att bidra i stödet möjlig-
gör ett utökat samarbete mellan myndigheterna. Det bör leda till kvalitetssäkrade 
konsekvensanalyser som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbar-
hetsdimensioner. 

• Enligt förslaget ska granskningar av konsekvensutredningar fortsatt fokusera på 
konsekvenser för företag. Myndigheten föreslår att frågan om utökad granskning 
till fler områden och särskilt granskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv, utreds 
vidare.  

• Omfattningen av stödet som föreslås i promemorian kan innebära behov av ökade 
ekonomiska och personella resurser för genomförandet.  

Övergripande synpunkter 

Vi välkomnar promemorians förslag om ett nytt regelverk för konsekvensutred-
ningar. Konsekvensutredningar inför beslut och förslag om lagar, regler och andra 
offentliga åtaganden behöver förbättras. Jämställdhet är relevant för i princip 

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:fi.bas@regeringskansliet.se


2022-12-12 

Remissvar DS 2022:22 

Diarienummer: ALLM 2022/287 

2 (3) 

samtliga förslag och beslut som förordningen om konsekvensutredningar (konse-
kvensförordningen) föreslås omfatta. Jämställdhet bör därmed vara ett perspektiv 
som särskilt beaktas. Att analysera konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
är en förutsättning för kvalitetssäkrade analyser som bidrar till att nå målen för jäm-
ställdhetspolitiken.  

 Synpunkter enligt utredningens disposition  

5.1 Kvaliteten i konsekvensutredningar behöver stärkas 

Kvaliteten på konsekvensutredningar behöver stärkas utifrån ett jämställdhetsper-
spektiv, annars riskerar det att få negativa effekter på jämställdhetspolitikens genom-
slag.  

Förslaget är i linje med regeringens strategi för att nå de jämställdhetspolitiska 
målen. Det stärker förutsättningarna för jämställdhetsintegrerade beslut, som synlig-
gör villkor och möjligheter för kvinnor, män, flickor och pojkar. 

6.3.2 Nya krav på innehållet i konsekvensutredningar ska införas 
Vi välkomnar att kravet på konsekvensanalyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
stärks i förslaget till ny konsekvensförordning. Av förslaget framgår att en särskild 
beskrivning och beräkning av beslutets effekter av betydelse för jämställdheten 
mellan kvinnor och män ska göras. Som det beskrivs i promemorian är det dock inte 
alla konsekvenser som kan kvantifieras och mätas. Det krävs att både kvantitativa 
och kvalitativa aspekter analyseras för att kunna göra en bedömning av ett besluts 
konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

6.5.1 Ekonomistyrningsverket ska ansvara för konsekvensutredningar 

Enligt förslaget ska Ekonomistyrningsverket (ESV) ansvara för metodutveckling, 
vägledning och utbildning i arbetet med konsekvensutredningar. Jämställdhetsmyn-
digheten, Naturvårdsverket och Tillväxtverket föreslås bistå ESV inom sina verksam-
hetsområden. Vi ställer oss positiva till förslaget och den instruktionsändring som det 
innebär för Jämställdhetsmyndigheten. 

Förslaget stärker jämställdhet som en integrerad del i den statliga styrningen. Vi-
dare stärks förutsättningarna att jämställdhet utgör en integrerad del av metodutveckl-
ing, vägledning och utbildning i stället för ett spår vid sidan om. Det bidrar till en 
mer heltäckande analys av jämställdhet när konsekvensutredningar görs.  

Vi bedömer att förslaget ger positiva konsekvenser genom ökat samarbete mellan 
de fyra myndigheterna som ska bidra med stöd i konsekvensutredningar. Det skapar 
möjlighet till breda konsekvensanalyser som beaktar ekonomiska, sociala och miljö-
mässiga hållbarhetsdimensioner. Samarbetet är också viktigt för genomförandet av 
Agenda 2030. 

Fler faktorer kan också påverka jämställdheten. Det är särskilt viktigt att inkludera 
fler rättighetsområden och perspektiv, då det kan bidra till mer träffsäkra konsekvens-
utredningar.  
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6.6.3 Uppföljning av förändringarna 

Vi tillstyrker att en myndighet ges i uppdrag att utvärdera de genomförda förändring-
arna. Det är viktigt att förändringarna även utvärderas utifrån ett jämställdhetsper-
spektiv.    

8.5 Alternativa förslag som gäller granskning 

I promemorian ges inga förslag till att granskning av konsekvensutredningar ska ut-
ökas till att omfatta fler områden än företagens arbetsförutsättningar, konkurrensför-
måga eller villkor i övrigt. Vår bedömning är att granskning utifrån fler områden är 
en förutsättning för att säkerställa kvaliteten i konsekvensutredningar. Vi föreslår att 
frågan om utökad granskning till fler områden, och särskilt granskning utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv, utreds vidare. 

8.6.2 Sammantagen bedömning av förslagens konsekvenser för direkt berörda 
aktörer 

Förslagen i promemorian innebär ett utökat uppdrag för myndigheter att bistå i stöd 
med metodutveckling, vägledning och utbildning vad gäller konsekvenser. Vi vill 
påtala att omfattningen är sådan att det kan innebära behov av ökade ekonomiska och 
personella resurser för att säkerställa ett effektivt och kvalitativt genomförande.  

För Jämställdhetsmyndigheten 

Lena Ag 
Generaldirektör  

Sandra Moberg 
Utredare 

I ärendets slutliga handläggning har avdelningschefen Carina Abréu, enhetschefen  
Malin Lindquist Skogar och chefsjuristen Anna Tingbäck deltagit. 
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