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Förord
År 1994 infördes bestämmelser om lönekartläggning i den dåvarande 
jämställdhetslagen (1991:433). Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter 
att verka för att utjämna och förhindra osakliga löneskillnader mellan 
könen har nu funnits i över två decennier. Endast ett fåtal studier har gjorts 
och det finns relativt lite samlad kunskap om hur arbetsgivarna uppfattar 
sina skyldigheter och hur arbetet med att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika och likvärdiga arbeten 
sker i praktiken. Förhoppningsvis kan denna rapport, ”Sakligt motiverad 
eller koppling till kön? En analys av arbetsgivares arbete med att motverka 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män”, bidra till kunskapsläget 
och därmed stärka förutsättningarna att utveckla bättre stöd och verktyg för 
att komma till rätta med osakliga löneskillnader och därigenom förebygga 
och motverka diskriminering. I rapporten redovisas en sammanställning och 
analys av den dokumentation som ett hundratal arbetsgivare skickat in till 
DO i samband med en av myndighetens tillsynsinsatser.

I ljuset av de lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2017, och som 
innebär en utvidgning av dagens skyldigheter att vidta aktiva åtgärder för 
att förebygga och motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet, framstår rapporten som särskilt angelägen och 
kan vara av stort värde för många berörda aktörer. Min förhoppning är att 
rapporten ska ge inspiration i det fortsatta arbetet med att omsätta lagens 
krav till verklighet, utifrån de unika förutsättningar som råder hos varje 
enskild arbetsgivare.

Johanna Kumlin, fil.dr. i sociologi och expert vid DO, har genomfört 
analysen och författat rapporten. Arbetet har skett i samverkan med flera 
medarbetare som bidragit med sakkunskap och värdefulla synpunkter.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman
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Sammanfattning
Diskrimineringslagens krav på arbetsgivare  
att motverka osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män
Diskrimineringslagen i Sverige förbjuder könsdiskriminering vid 
lönesättning. Den ställer även krav på arbetsgivare att inom sin egen 
organisation arbeta aktivt och målinriktat för att upptäcka, åtgärda och 
förhindra löneskillnader som har samband med kön och alltså är osakliga.

För att kunna upptäcka om skillnader i lön har samband med kön ska 
arbetsgivare enligt diskrimineringslagen göra en kartläggning och analys av 
löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika och likvärdiga arbeten. 
Arbetsgivarna ska även upprätta en handlingsplan för jämställda löner. 
I den ska de bland annat redovisa eventuella löner som ska rättas till och 
andra lämpliga åtgärder för att justera och förhindra löneskillnader som har 
samband med kön.

Arbetsgivarnas arbete för jämställda löner enligt lagens krav syftar således 
till att upptäcka, åtgärda och förhindra den del av löneskillnader mellan 
kvinnor och män som bedöms som osaklig inom den egna verksamheten. 
Enligt förarbetena till diskrimineringslagen är detta arbete tänkt att 
motverka förekomsten av könsdiskriminering avseende lön.

Analys av hur arbetsgivarna arbetar mot osakliga 
könsskillnader i lön
Syftet med denna rapport är att skapa insikt i hur arbetsgivarna går 
tillväga i arbetet med att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löne
skillnader mellan kvinnor och män i lika och likvärdiga arbeten enligt 
diskrimineringslagens krav. Denna insikt är viktig för att kunna utveckla 
stöd som kan stärka arbetet med att motverka osakliga könsskillnader 
i lön enligt lagens krav. I rapporten redovisas en kvalitativ analys av 
dokumentation av detta arbete från ett urval av arbetsgivare.

Dokumentationen som har analyserats skickades in till Diskriminerings
ombudsmannen (DO) i samband med myndighetens tillsyn av arbetsgivares 
arbete mot osakliga könsskillnader i lön enligt diskrimineringslagens krav. 
Urvalet består av samtliga 21 landsting och regioner samt 94 privata och 
medelstora arbetsorganisationer från olika branscher. I denna rapport 
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redovisas eller diskuteras inte huruvida arbetsgivarna har uppfyllt 
diskrimineringslagens krav. Utgångspunkten är istället hur arbetsgivarna har 
tolkat sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

Resultaten visar stor variation i arbetsgivarnas 
tillvägagångssätt
Resultaten som presenteras i rapporten visar att det finns flera likheter i hur 
arbetsgivarna går tillväga i arbetet mot osakliga könsskillnader i lön enligt 
lagens krav. Emellertid är den centrala slutsatsen att det är en stor variation i 
arbetsgivarnas tillvägagångssätt. Detta var helt väntat och enligt förarbetena 
till lagen ska också arbetet med att motverka osakliga löneskillnader 
mellan könen anpassas till olika verksamheter och organisationer. Den 
stora variationen innebär dock i vissa sammanhang att det skapas olika 
förutsättningar för att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i 
organisationerna upptäcks, åtgärdas och förhindras. Nedan följer ett urval av 
exempel på det senare.

Variation i vilka löner som är med från  
lönekartläggning till analys
Arbetsgivarnas tillvägagångssätt skiljer sig bland annat åt avseende vilka 
arbetstagares löner som inkluderas i kartläggningen, hur löneskillnader 
mäts och hur indelningen av arbeten i lika och likvärdiga genomförs. Deras 
olika sätt att gå tillväga inverkar på vilka löneskillnader som arbetsgivarna 
analyserar och hur deras analys av om löneskillnader har samband med kön 
utformas. Arbetsgivarnas olika tillvägagångssätt skapar sammanfattningsvis 
variation i vilka och vilkas löner som i slutändan blir bedömda som osakliga 
eller sakliga.

Hur väl arbetsgivarnas tillvägagångssätt uppnår syftet att upptäcka, 
åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader hänger samman med hur 
arbetsgivarna arbetar med de olika arbetsmomenten. Det handlar också om 
hur arbetsgivarna gör i arbetet steg för steg med att gå från kartläggning 
till analys och slutligen i identifieringen av eventuella åtgärder som kan 
justera och förhindra osakliga löneskillnader. Till exempel kan arbetsgivare 
presentera lönekartläggningar där könsskillnader i lön synliggörs i flera 
grupper av lika eller likvärdiga arbeten. Sedan missar de att, eller bedömer att 
de inte ska, analysera vissa av dessa löneskillnader.
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Variation i indelning av lika respektive likvärdiga arbeten
Det finns tydliga skillnader mellan arbetsgivarnas indelning av arbeten i 
grupper av lika och likvärdiga. Vad dessa grupper omfattar varierar därför 
också. Resultaten visar att det finns vissa utmaningar för arbetsgivare att 
dela in arbeten i så pass homogena grupper att de innehållsmässigt är lika 
eller närmast lika i arbetsuppgifter eller likvärdiga i krav. I rapporten finns 
konkreta exempel på hur arbetsgivare har löst detta på olika sätt.

Hur arbetsgivarna genomför indelningen av arbeten i grupper av lika och 
likvärdiga får stora konsekvenser för det efterföljande arbetet, eftersom det 
är avgörande för vilka löneskillnader som arbetsgivarna analyserar och hur 
skillnaderna förklaras.

Varierande innehåll i handlingsplaner  
för jämställda löner
Det framgår inte i alla lägen om arbetsgivarna har bedömt om löneskillnader 
har ett samband med kön eller inte. Arbetsgivarna tenderar också att ha 
olika förhållningssätt när osakliga löneskillnader upptäcks, såsom vilka 
lönejusteringar och andra identifierade åtgärder som de redovisar i sin 
handlingsplan för jämställda löner.

Uppföljningen av planerade åtgärder i förgående handlingsplan för 
jämställda löner framgår inte alls eller bara delvis i flera av arbetsgivarnas 
dokumentation. Det kan tyda på att det finns en viss särkoppling mellan 
vissa arbetsgivares omgångar av arbetet för jämställda löner enligt lagens krav 
eller på att arbetsgivarna brister i att dokumentera uppföljningen.

Det är samtidigt tydligt att många organisationer genomför 
lönekartläggningen samt analysen av löneskillnader på ett sådant sätt att 
de identifierar ett flertal åtgärder som de avser att vidta för att motverka 
osakliga löneskillnader mellan könen och på annat sätt bidra till mer 
jämställda löner.

Likheter och olikheter i arbetsgivarnas 
förklaringar till könsskillnader i lön
Resultaten visar vidare att kvinnors genomsnittslöner oftare ligger under 
mäns i grupper av lika och likvärdiga arbeten i de organisationer som ingår i 
analysunderlaget. Arbetsgivarnas analyser av löneskillnader mellan kvinnor 
och män i lika och likvärdiga arbeten visar att det finns både likheter och 
olikheter i vad de bedömer som sakliga förklaringar till dessa löneskillnader.
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Arbetsgivarnas främsta förklaringar till löneskillnader mellan kvinnor 
och män handlar om marknadens inverkan på lönesättningen samt den 
historiska och nutida organiseringen och fördelningen av den typ av arbeten, 
ansvar och arbetsuppgifter som ger högre lön. Andra faktorer som påverkar 
löneskillnaderna enligt arbetsgivarna är hur väl arbetstagare utför sitt arbete. 
Andra vanligt förekommande förklaringar rör arbetstagares investering i 
utbildning och yrkesinriktning.

Arbetsgivarnas bedömningar av vilka löneskillnader som är oberoende av kön 
och som kan anses vara sakliga blir vidare avgörande för vilka löneskillnader 
som kan bli aktuella för justering och för andra lämpliga åtgärder.

Förklaringar om marknadens inverkan samt historisk och 
nutida könsfördelning och organisering av arbeten
En anledning till att kvinnor tenderar att ha lägre lön än männen i de 
organisationer som ingår i analysunderlaget är enligt flera arbetsgivare 
att män tenderar att röra sig på de delar av arbetsmarknaden som har ett 
högre marknadsvärde i fråga om lön. Dessa delar anses också vara mer 
konkurrensutsatta och svårare att rekrytera ifrån.

Arbetsgivarnas förklaringar visar även att löneskillnader i relativt stor 
utsträckning kan kopplas samman med att män oftare än kvinnor tilldelas 
den typ av särskilt gynnsamma arbetsvillkor som enligt arbetsgivarna 
motiverar en högre lön. Det kan handla om specialistuppdrag, unika 
arbetsuppgifter, särskilt viktigt (chefs)ansvar och liknande.

Resultaten visar alltså att könsskillnader i lön kan kopplas samman med 
fördelningen av högt värderade arbetsuppgifter och ansvar samt med hur 
arbeten organiseras mellan kvinnor och män inom verksamheterna. Även 
den historiska könsfördelningen av dessa lönepremierande arbetsuppgifter 
har betydelse för könsskillnaderna i lön, eftersom arbetstagare tenderar att få 
behålla sin lön även när de inte längre ansvarar för dessa uppgifter.

Kunskapsunderlag för utveckling av arbetet mot 
osakliga löneskillnader mellan könen
Diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att vidta aktiva åtgärder 
för att motverka osakliga könsskillnader i lön. Det betyder att ansvaret är 
placerat hos de aktörer som kan åstadkomma en förändring som till exempel 
en utjämning av löneskillnader mellan könen.
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Avsikten med den här rapporten är att den ska fungera som kunskaps
underlag vid olika samhällsaktörers utveckling av stöd och verktyg för 
arbetet med att motverka osakliga könsskillnader i lön och förekomsten 
av könsdiskriminering avseende lön inom organisationer. Rapporten 
identifierar exempelvis några avgörande arbetsmoment för förutsättningarna 
att kunna upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga könsskillnader i lön. 
Särskilt viktigt för resultatet är hur indelningen i grupper av lika respektive 
likvärdiga arbeten görs och hur analysarbetet går till.

Arbetsgivarnas förklaringar till könsskillnader i lön visar att det ligger ett 
stort värde i att utveckla samordningen av arbetsgivarnas arbete mot osakliga 
löneskillnader med det övriga arbetet enligt lagens krav på aktiva åtgärder i 
arbetslivet. Resultaten indikerar att det är särskilt viktigt att se över arbetet 
med arbetsförhållanden och fördelningen av kvinnor och män i skilda typer 
av arbeten samt inom olika kategorier av arbetstagare för att kunna utjämna 
könsskillnader i lön. Detta resultat stärks även av tidigare studier.

Kommande ändringar i bestämmelserna om aktiva åtgärder innebär att 
handlingsplanen för jämställda löner och jämställdhetsplanen ersätts med ett 
allmänt krav på skriftlig dokumentation, vilket enligt förarbetena ska kunna 
underlätta det löpande arbetet. Inför dessa lagändringar kan resultaten från 
denna rapport utgöra en av flera viktiga kunskapskällor om utmaningar och 
lösningar i dokumenteringen av arbete för jämställdhet och jämlikhet enligt 
lagens krav.
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Inledning
Enligt den svenska grundlagen ska det offentliga verka för jämställdhet 
mellan könen. Lagar eller andra föreskrifter får inte vara diskriminerande 
på grund av kön. Sverige har också förbundit sig att följa flera internationella 
konventioner om mänskliga rättigheter som förbjuder könsdiskriminering, 
bland annat avseende lönevillkor.1  På samma sätt är diskriminering 
förbjuden enligt lag i Sverige.

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder könsdiskriminering vid 
lönesättning.2  Denna lag ställer dessutom krav på arbetsgivare att arbeta 
aktivt och målinriktat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
könsskillnader i lön i arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga 
inom sin organisation. Diskrimineringslagen är ett verktyg av flera i arbetet 
med den politiska ambitionen i Sverige att uppnå ekonomisk jämställdhet.3  
Avsikten med diskrimineringslagens krav på arbetsgivare att aktivt 
arbeta för att motverka osakliga könsskillnader i lön är att det ska verka 
pådrivande och mana till ökad ansträngning för att motverka förekomsten 
av könsdiskriminering och på så sätt främja jämställda löner.4 Avsikten med 
lagen och förväntningarna på den är däremot inte i alla lägen samstämmiga.

Löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige består trots att åtskilliga 
försök och åtgärder har satts in för att minska dem.5 Forskning visar att 
det inte har skett några dramatiska förändringar sedan 1980talet.6 Även  
om det finns studier som visar att det har ägt rum en viss minskning 

1. Exempelvis 1979 års FNkonvention om avskaffande av all slags diskriminering 
av kvinnor, som ratificerades av Sverige 1980 (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women, CEDAW, artikel 11). År 1962 ratificerade 
Sverige ILO–konventionen (nr 100) angående lika lön för män och kvinnor för arbete 
av lika värde. Sverige har därmed förbundit sig att trygga tillämpningen av principen 
om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (artikel 2.1).

2. Hädanefter åsyftas alltid denna referens när diskrimineringslagen (DL) omnämns.

3. Målet för jämställdhetspolitiken är i skrivande stund att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv och ett av fyra delmål handlar om 
att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och 
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Se http://www.regeringen.
se/regeringenspolitik/jamstalldhet/malforjamstalldhet/.

4.  Regeringens proposition 2007/08:95, s. 317.

5.  För en översikt, se SOU 2015:86.

6.  Boye med flera (2014).

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
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av löneskillnader mellan kvinnor och män de senaste åren 7, så har 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män i ett längre perspektiv förändrats 
ytterst blygsamt de senaste 35 åren. Skillnaden mellan kvinnors och mäns 
genomsnittliga månadslön år 2014 är cirka 13 procent om justering inte 
görs för några lönebestämmande faktorer. Om en justerar för faktorer 
som ålder, utbildningsnivå, yrkestillhörighet, tjänstgöringsomfattning, 
sektorstillhörighet, näringsgren och företagsstorlek är den genomsnittliga 
löneskillnaden mellan kvinnor och män 4,2 procent.8 Osakliga könsskillnader 
i lön och könsdiskriminerande lönesättning kan dölja sig bakom dessa 
justerade och ojusterade könsskillnader i lön.9 Arbetsgivarnas arbete med 
diskrimineringslagens krav handlar om att se till att så inte är fallet inom den 
egna organisationen.

Kraven på arbetsgivares aktiva arbete för att motverka osakliga 
könsskillnader i lön återfinns i bestämmelser i diskrimineringslagens tredje 
kapitel och kallas aktiva åtgärder. Bestämmelserna gällande aktiva åtgärder är 
utformade så att de ger ramarna för vad arbetsgivarna ska göra. De beskriver 
däremot inte i detalj hur arbetet ska genomföras. Riksdagen lämnar med 
andra ord det till arbetsgivarna att själva avgöra hur de ska leva upp till lagens 
krav och därmed hur de ska motverka osakliga könsskillnader i lön och på 
annat sätt verka för jämställda löner inom organisationer.

En del av Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) uppdrag handlar om 
att granska att arbetsgivare följer diskrimineringslagens krav på aktiva 
åtgärder.10 DO genomförde under 2013 och 2014 en granskning av om 
arbetet för jämställda löner hos alla landsting och regioner samt hos ett 

7.  SCB (2014) och Medlingsinstitutet (2015a).

8.  Medlingsinstitutet (2015a).

9.  Det oförklarade könslönegapet är inte nödvändigtvis detsamma som osakliga 
löneskillnader. Osakliga löneskillnader kan vara en delförklaring till den oförklarade 
löneskillnad som kvarstår efter att en har tagit hänsyn till olika faktorer samt kan 
även dölja sig inom ramen av den justerade delen av könslönegapet.

10.  DO är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag åt Sveriges riksdag och 
regering för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter som 
har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och 
ålder. DO:s uppgifter handlar om att påverka och driva på samhällsförändring genom 
att utveckla och samla kunskap, sprida och utbyta kunskap och utöva tillsyn av 
diskrimineringslagen och förbuden i föräldraledighetslagen (1995:584). DO:s arbete 
med att granska arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder kallas även nedan för 
tillsyn.
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urval av medelstora privata arbetsorganisationer i olika branscher lever upp 
till diskrimineringslagens krav. Vid denna granskning begärde DO in  
dokumentation som visar om arbetsgivarna lever upp till lagens krav i arbetet 
med att motverka förekomsten av osakliga löneskillnader mellan kvinnor 
och män. Valda delar av denna dokumentation utgör analysunderlaget till 
denna rapport.

Syftet med rapporten är att skapa insikt i hur arbetsgivarna går tillväga i 
arbetet med att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män i lika och likvärdiga arbeten utifrån hur de tolkar 
kraven i diskrimineringslagen. Det är viktigt att skapa denna förståelse för 
att olika samhällsaktörer ska kunna utveckla ännu bättre stöd och verktyg 
för arbetet med att motverka osakliga könsskillnader i lön. Arbetet för 
jämställda löner enligt lagens krav innebär att arbetsgivarna ska göra en 
kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män i lika 
och likvärdiga arbeten och upprätta en handlingsplan för jämställda löner. 
Rapporten bygger på en kvalitativ analys av arbetsgivares dokumentation av 
sitt arbete med dessa krav.

Rapporten syftar inte till att bedöma om arbetsgivarna lever upp till lagens 
krav eller om arbetet med lagens krav leder till någon reell förändring 
avseende könsskillnaderna i lön inom organisationerna. Det är också viktigt 
att ha i åtanke att dokumentationen inte ger hela bilden av hur arbetet 
för jämställda löner bedrivs i organisationerna. Den dokumentation som 
arbetsgivarna tar fram i arbetet med lagens krav utgör däremot ett centralt 
och informationsrikt underlag för att skapa insikt i hur organisationer 
arbetar för att säkra att det inte finns några osakliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män inom organisationen. Denna rapport kan således 
utgöra ett viktigt kunskapsunderlag för utveckling av arbetsmarknadens 
parters arbete mot osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män enligt 
diskrimineringslagens krav.
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Diskrimineringslagens krav på 
arbetsgivare att upptäcka, åtgärda och 
förhindra osakliga könsskillnader i lön
Diskrimineringslagstiftningen kräver att arbetsgivare ska arbeta aktivt och 
målinriktat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män i lika och likvärdiga arbeten inom den egna 
organisationen.11 Lagen föreskriver även att arbetsgivare, tillsammans med 
arbetstagaren, särskilt ska verka för att utjämna och förhindra skillnader 
i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför 
arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.12

Arbetet med aktiva åtgärder i lönefrågor handlar om att arbetsgivare ska 
kontrollera att löneskillnader mellan könen kan motiveras sakligt. Det 
ska ske bland annat genom att arbetsgivarna vart tredje år ska kartlägga 
och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män i lika och likvärdiga 
arbeten. Kartläggningen ska fånga in lika och likvärdiga arbeten på 
arbetsplatsen och analysen ska inkludera en bedömning av om eventuella 
löneskillnader har samband med kön.

Lika arbeten är de arbeten där arbetstagarna utför samma eller närmast 
samma arbetsuppgifter.13 Likvärdiga arbeten ska identifieras genom att 
arbetsgivarna ska dela in arbetena utifrån en sammantagen bedömning av 
om arbetena är likvärdiga när det gäller krav på kunskap och färdigheter, 
ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.14 Arbetsgivaren ska i 
jämförelsen mellan likvärdiga arbeten analysera löneskillnader mellan grupp 

11.  Dessa krav återfinns i bestämmelserna i det tredje kapitlet i diskrimineringslagen 
och kallas aktiva åtgärder (3 kap. 10 § DL). Fokus i detta avsnitt ligger på att 
beskriva de bestämmelser om aktiva åtgärder i lönefrågor som ska syfta till att 
åtgärda, förhindra och upptäcka osakliga könsskillnader i lön (se bilaga 1 för hur 
dessa bestämmelser lyder ordagrant i diskrimineringslagen). För en mer utförlig 
beskrivning av diskrimineringslagen i sin helhet, se http://www.do.se/lagoch
ratt/diskrimineringslagen/ Notera att det kommer att ske ändringar i de aktiva 
åtgärdsbestämmelserna, vilka träder i kraft den 1 januari 2017. Beskrivningen av 
aktiva åtgärder i diskrimineringslagen i detta avsnitt återspeglar lagens krav i 
skrivande stund och i samband med granskningen av dessa bestämmelser.

12.  Enligt 3 kap. 2 § DL.

13.  Regeringens proposition 1999/2000:143, s. 73.

14.  Enligt 3 kap. 2 § DL.

http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
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av arbetstagare som befinner sig i kvinnodominerat arbete eller arbete som 
brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför 
likvärdigt arbete men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat.15

Analysen handlar om att arbetsgivarna ska bedöma om det förekommer 
löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön. Med andra 
ord ska arbetsgivarna bedöma om kvinnors och mäns löneskillnader i 
grupper av lika och likvärdiga arbeten är osakliga eller sakliga. En saklig 
förklaring är omständigheter som motiverar löneskillnaden och som inte har 
samband med kön.16

Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för jämställda löner 
enligt lagens krav.17 Därtill har arbetsgivare med 25 eller fler anställda 
även en så kallad redovisningsskyldighet.18 Redovisningsskyldigheten 
innebär att arbetsgivarna vart tredje år ska upprätta en handlingsplan 
för jämställda löner där de ska redovisa resultaten av kartläggningen och 
analysen. Handlingsplanen för jämställda löner ska innehålla uppgifter 
om vilka eventuella lönejusteringar och andra åtgärder som arbetsgivaren 
behöver vidta för att uppnå lika lön för lika eller likvärdigt arbete. Samma 
plan ska även innehålla en kostnadsberäkning och tidsplanering för 
eventuella lönejusteringar samt en redovisning och utvärdering av hur 
de planerade åtgärderna i föregående plan har genomförts. Det är bland 
annat arbetsgivarnas tolkning av denna redovisningsskyldighet som utgör 
analysunderlaget till denna rapport.

Om arbetsgivarna i analysen av lönekartläggningen identifierar att det 
behövs lönejusteringar ska dessa ske så snart som möjligt, senast innan det är 
dags för nästa omgång lönekartläggning, det vill säga inom tre år.19

Utifrån vad som framkommit i kartläggningen och analysen kan det även 
bli fråga om att planera andra typer av åtgärder än lönejusteringar. Arbetet 
med lagens övriga bestämmelser om aktiva åtgärder, såsom på området 
rekrytering, kan även aktualiseras och i förlängningen påverka arbetet för 

15.  Enligt 3 kap. 10 § DL. När andelen kvinnor uppgår till eller överstiger 60 procent 
kan arbetet betraktas som kvinnodominerat.

16.  Regeringens proposition 1999/2000:143, s. 75.

17.  Enligt 3 kap. 10 § DL.

18.  Enligt 3 kap. 11 § DL.

19.  Enligt 3 kap. 11 § DL.
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jämställda löner.20 Till exempel kan utbildning och kompetensutveckling 
utjämna snedfördelning av kvinnor och män i olika typer av arbeten i 
organisationen.21 Det kan på så sätt bidra till en jämställd löneutveckling.

Diskrimineringslagen anger att handlingsplanen för jämställda löner 
översiktligt ska redovisas i jämställdhetsplanen där arbetet med övriga 
bestämmelser i aktiva åtgärder ska redovisas.22 Det är därmed tänkt att 
handlingsplanen för jämställda löner ska utgöra en integrerad del i det övriga 
jämställdhetsarbetet i organisationen.

Bestämmelserna som rör aktiva åtgärder, inklusive de om lönefrågor, 
beskriver inte exakt hur arbetsgivarna ska göra. Det finns visserligen 
skrivningar i förarbetena som indikerar hur lönekartläggningen och 
analysen bör genomföras.23 Oavsett detta är kraven på aktiva åtgärder enligt 
diskrimineringslagen mer allmänt formulerade och utgör ett exempel på en 
så kallad ”ramlagstiftning”.24 I förarbetena förtydligas att målet med aktiva 
åtgärder är att ”verka pådrivande och mana till ökad ansträngning för att 
motverka diskriminering”.25

Lagens avsikt är därmed att arbetsgivarnas aktiva åtgärder för 
jämställda löner i längden kan bidra till att förebygga förekomsten 
av könsdiskriminering avseende lön eller andra anställningsvillkor. 
Aktiva åtgärder ska i det avseendet ses som ett komplement till 
diskrimineringsförbuden i diskrimineringslagen. Bland annat är 
diskrimineringsförbuden främst avsedda att tillämpas i fall där individer har 
utsatts för diskriminering. Arbetet med aktiva åtgärder är däremot tänkt att 
vara mera framåtsyftande och avsett att tillämpas på gruppnivå.26

20.  Kapitlet om aktiva åtgärder innehåller även bestämmelser om att arbetsgivarna 
ska jobba aktivt och målinriktat med bland annat arbetsförhållanden så att de 
underlättar föreningen av föräldraskap och förvärvsarbete. De säger även att 
arbetsgivarna ska arbeta aktivt med intern och extern rekrytering för att uppnå lika 
rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana 
grunder.

21.  Enligt 3 kap. 8 § DL.

22.  Enligt 3 kap. 13 § DL.

23.  Regeringens proposition 1999/2000:143 och Regeringens proposition 2007/08:95.

24.  Regeringens proposition 2007/08:95, s. 317.

25.  Regeringens proposition 2007/08:95, s. 317.

26.  Regeringens proposition 2007/08:95, s. 317.
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Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen fokuserar på så sätt mer på 
att sätta upp mål och klargöra syften och mindre på att detaljreglera hur 
arbetsgivarna ska genomföra eller gå tillväga i arbetet. Arbetet med aktiva 
åtgärder ger i det avseendet ett handlingsutrymme för arbetsgivarna att 
anpassa lagens krav efter exempelvis organisatoriska omständigheter såsom 
lönepolitik, organisationsstrukturer och liknande. Detta är viktigt att ha 
i åtanke eftersom det innebär att arbetet potentiellt sett kan bidra till att 
motverka osakliga löneskillnader som har samband med kön. Huruvida det 
blir så eller inte beror på om arbetsgivarna, eller arbetsmarknadens parter, 
fyller arbetet med ett innehåll som kan svara mot lagstiftningens syfte.
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Syfte, analysunderlag och metod
Syfte och frågeställningar
Syftet med denna analysrapport är att skapa insikt i hur arbetsgivare går 
tillväga i arbetet för jämställda löner mot bakgrund av lagstiftningens krav på 
dem att arbeta för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män. Ett sätt är att analysera den dokumentation av arbetet 
med lagens krav som arbetsgivarna har sänt in till DO vid tillsynsinsatser.

Analysen omfattar arbetsgivarnas dokumentation av arbetet med 
kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män i grupper 
av lika och likvärdiga arbeten och handlingsplan för jämställda löner. 
Ett särskilt fokus har ägnats åt arbetsgivarnas redovisning av analyser av 
könsskillnader i lön för att skapa en fördjupad insikt i arbetsgivarnas sakliga 
förklaringar till eventuellt upptäckta könsskillnader i lön.

Det är viktigt att betona att varken analysen av arbetsgivarnas 
dokumentation eller resultaten i rapporten innefattar att ta ställning till om 
arbetsgivarna uppfyllt diskrimineringslagens krav eller inte. Rapporten tar 
endast upp hur de arbetat och förstått sina skyldigheter att motverka osakliga 
könsskillnader i lön enligt lagen som är föremål för rapporten.27

Huvudfrågeställningen är vad dokumentationen som skickats in till DO 
ger för information om hur arbetsgivarna arbetar med kartläggning och 
analys av könsskillnader i lön och med handlingsplan för jämställda löner. I 
anslutning till den frågan finns tre följdfrågor:

• Finns det mönster i hur arbetsgivarna går till väga för att upptäcka,
åtgärda och förhindra osakliga könsskillnader i lön i lika och likvärdiga
arbeten?

27. En granskning av om arbetsgivarna lever upp till lagens krav gjordes av DO 
i samband med att dessa uppgifter begärdes in från arbetsgivarna som ingår i 
analysunderlaget. Se återrapportering av regeringsuppdraget ”Utökade tillsyns 
och främjandeinsatser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen” (DO:s 
ärendenummer LED 2013/47).

http://www.do.se/globalassets/om-do/rapport-regeringsuppdrag-aktiva-atgarder-a2013-697.pdf
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• Går det att se att olika tillvägagångssätt ger olika resultat avseende att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga könsskillnader i lön inom 
organisationen?

• Vilka återkommande förklaringar redovisar arbetsgivarna i sin analys 
av de löneskillnader mellan kvinnor och män som har synliggjorts i 
kartläggningsarbetet?

Analysunderlaget
Regeringen gav 2013 DO i uppdrag att utöka sina tillsyns och 
främjandeinsatser vad gäller aktiva åtgärder i bland annat lönefrågor. 
Det fick till följd att DO bland annat genomförde tillsyn, en så kallad 
temagranskning, av samtliga 21 landsting och regioner samt av ett urval av 
privata arbetsorganisationer med mellan 150–499 anställda i olika branscher 
och med en stor andel tjänstemän.28

För att kunna besvara huvudfrågeställningen om hur arbetsgivarna arbetar 
med aktiva åtgärder för att motverka osakliga könsskillnader i lön har en del 
av den dokumentation som arbetsgivarna lämnade in till myndigheten vid 
tillsynen valts ut. Analysunderlaget till denna rapport inkluderar samtliga 
21 landsting och regioner samt 94 privata organisationer som ingick i 
temagranskningarna.29

28.  Dessa privata arbetsgivare valdes ut inom sektorer där det bland annat enligt 
officiell lönestatistik finns stora oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män 
(Medlingsinstitutet 2014).

29.  I temagranskningarna ingick även ett urval av landstingsägda bolag. Dessa har 
exkluderats ur analysen, främst för att hålla nere analysunderlaget. Till en början 
ingick 100 privata arbetsgivare i dessa temagranskningar, men 6 av dessa föll bort 
eftersom företagen inte motsvarade urvalskriterierna för granskningen, hade 
granskats tidigare, hade lagts ner eller skulle lägga ner sin verksamhet eller inte 
omfattades av lagen på grund av för få anställda.
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Tabell 1� Fördelning av privata organisationer i analysunderlaget 
över näringsgrenar/branscher30

Näringsgren Antal

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 30 

Vård och omsorg; sociala tjänster 21 

Utbildning 19 

Finans- och försäkringsverksamhet 18 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 6 

Totalt 94

De privata organisationer som ingår i analysunderlaget består till stor del 
av företag som erbjuder olika former av företagstjänster inom juridik, 
ekonomi, vetenskap och teknik samt huvudkontor inom olika branscher 
såsom tillverkningsindustri och detaljhandel. Omkring en femtedel av 
de privata arbetsgivare som ingår i analysunderlaget är verksamma inom 
branscherna sjukvård respektive utbildning. Med tanke på att även alla 
landsting och regioner är inkluderade domineras analysunderlaget av 
tjänstemannaorganisationer inom branscher som vård, omsorg och sociala 
tjänster. Företag med finansiell verksamhet – såsom banker, kreditinstitut, 
försäkringsmäkleri och liknande – utgör knappt en femtedel av de privata 
arbetsgivarna. I urvalet av privata organisationer finns även några resebyråer 
samt företag som hyr ut personal.

Analysunderlaget utgör därmed ett urval av organisationer på 
arbetsmarknaden och resultaten kan inte generaliseras till arbetsmarknaden 
i stort. Även om alla landsting och regioner ingår i analysunderlaget är 
det viktigt att understryka att resultaten inte kan generaliseras till andra 
offentliga organisationer. Det kan däremot bidra till att synliggöra mönster 
och visa konkreta exempel på hur ett urval av arbetsgivare redovisar hur de 
har gått tillväga i arbetet för jämställda löner enligt lagens krav.

30. Indelningen har gjorts av rapportförfattaren och bygger på Standard för svensk 
näringsgrensindelning (SNI) 2007. Se scb.se.
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I den mån det växer fram några märkbara skillnader mellan de privata 
och offentliga arbetsgivarna, så framgår det i resultatredovisningen. 
Det är dock viktigt att betona att en jämförelse mellan privata och 
offentliga organisationer inte har varit i fokus i analysarbetet, eftersom 
analysunderlaget är för begränsat för att kunna dra några slutsatser utifrån 
en sådan jämförelse. Det finns dock väsentliga fördelar med att inkludera 
både privata och offentliga arbetsgivare för att inte begränsa analysen till 
endera sektorn.

Vid tillsynen begärde DO att få in uppgifter som visar om arbetsgivarna 
lever upp till lagens krav i arbetet som ska syfta till att upptäcka, åtgärda 
och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika och 
likvärdiga arbeten. Det är dessa uppgifter som visar om arbetsgivarna31 

• kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män som utför 
arbete som är att betrakta som lika

• kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män som utför 
arbete som är att betrakta som likvärdigt

• upprättat en handlingsplan för jämställda löner.

Det finns en del begränsningar i vad som går att utläsa av denna 
dokumentation samt vilka slutsatser som kan dras utifrån innehållet 
i analysunderlaget. Exempelvis är det rimligtvis inte endast 
diskrimineringslagens krav, eller tolkningar av dem, som präglar 
arbetsgivarnas arbete för jämställda löner och den dokumentation som 
utgör analysunderlaget. Arbetet kan även präglas av formuleringar 

31. I samband med samma granskning begärde DO även in uppgifter om 
arbetsgivarna har kartlagt och analyserat bestämmelser och praxis om löner och 
andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren samt om de samverkat 
med arbetstagare. Även dessa uppgifter har lästs igenom inför denna rapport 
men ingår inte i analysunderlaget. Anledningen till att vissa uppgifter som 
arbetsgivarna skickade in inte ingår i analysunderlaget är bland annat att många 
av uppgifterna redovisas för kortfattat för att kunna utgöra något underlag för 
analys, såsom formerna för samverkan med arbetstagare, vilket begärdes in från de 
privata arbetsgivarna. I andra fall har avgränsningen styrts av att vissa uppgifter 
är för omfattande att analysera inom ramen för en och samma rapport. Till 
exempel skickar många arbetsgivare in omfattande kollektivavtal som innehåller 
bestämmelser om arbetsgivarnas arbete med lönefrågor. För en genomgång av 
kollektivavtalens konstruktion avseende lönefrågan ur ett jämställdhetsperspektiv, 
se Medlingsinstitutets rapport ”Lönebildning och jämställdhet” (Medlingsinstitutet 
2015b).
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i kollektivavtalen, stöd och handledningar från de centrala 
arbetsgivarorganisationerna, efterlevnaden av andra lagar, en 
organisationsspecifik syn på vad som behövs för att uppnå jämställda löner 
utöver eller oavsett lagens krav och liknande.

Det är dessutom rimligt att anta att flera olika faktorer inverkar på vilka 
uppgifter som arbetsgivarna väljer att skicka in till DO i samband med 
tillsyn. Valet präglas av arbetsgivarnas tolkning av vad DO efterfrågar. DO:s 
agerande får därmed konsekvenser för vilka uppgifter som skickas in och 
till viss del även för hur uppgifterna redovisas. Arbetsgivarnas arbete och 
tillvägagångssätt som framgår i dokumentationen präglas likaså av DO:s 
och tidigare Jämställdhetsombudsmannens (JämO:s) agerande i tidigare 
granskningar eller andra främjande insatser på jämställdhetsområdet 
från myndigheterna. Arbetsgivarnas tolkning av lagen kan till exempel 
vara influerat av hur DO formulerar lagens krav i samband med dessa 
temagranskningar eller tidigare.

Det sätt på vilket arbetsgivarna önskar att deras arbete ska framstå 
inför anställda och omvärlden kan också påverka dokumentationens 
utformning32 samt vad som skickas in till DO i samband med en 
granskning. Vissa organisationer har skickat in uppgifter till DO som inte 
efterfrågats i temagranskningarna. Det kan handla om uppgifter som 
diskrimineringslagen ställer krav på men som inte efterfrågas i just den 
granskningen eller sådant som lagen inte alls ställer krav på. Arbetsgivare 
kan även vara osäkra på vad DO efterfrågar och skickar därför in 
dokumentation som de tror innehåller de uppgifter DO efterfrågar. Detta 
kan vara en av flera anledningar till att den dokumentation som skickades 
in till DO i samband med dessa temagranskningar varierar mellan allt ifrån 
bara några sidor till hundratals sidor per organisation.

Det är viktigt att betona att det kan finnas en diskrepans mellan hur 
organisationer presenterar sitt arbete för jämställda löner i dokumentationen 
och hur arbetet faktiskt bedrivs i organisationen, vilket även har lyfts fram 
i tidigare studier.33 Till exempel är det svårt att utifrån dokumentationen 
bedöma om redovisade åtgärder vidtas eller om organisationen även har 
vidtagit åtgärder utöver vad som redovisas i dokumentationen. Det innebär 
i sin tur att det finns vissa begränsningar i möjligheten att dra slutsatser om 

32.  Edelman med flera (2011).

33.  SOU 2010:7. Se även till exempel Ahmed (2007) som visar diskrepansen mellan 
vad organisationer säger att de gör i dokumenten och vad de faktiskt gör.
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huruvida arbetsgivarnas aktiva arbete verkar för att utjämna könsskillnader 
i lön i lika och likvärdiga arbeten, som det står i diskrimineringslagen.34 
Styrkan i att analysera arbetsgivarnas dokumentation ligger snarare i att 
kunna synliggöra hur arbetsgivare presenterar sitt tillvägagångssätt i arbetet 
för att motverka osakliga könsskillnader i lön genom lönekartläggning och 
analys av kvinnors och mäns olika löner i lika och likvärdiga arbeten samt 
bedömningar av lämpliga åtgärder för att justera och förhindra osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män.

Det är också viktigt att ha i åtanke att det främst eller endast är 
arbetsgivarens perspektiv som framkommer i den inskickade 
dokumentationen. Det står i diskrimineringslagen att arbetsgivare och 
arbetstagare ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder.35 Det är däremot 
ytterst arbetsgivarens ansvar och skyldighet att uppfylla lagens krav. Som 
följd är utgångspunkten i denna rapport att det perspektiv som framkommer 
i dokumentationen främst är arbetsgivarens.

Metod
Rapporten bygger på en kvalitativ textanalys36 av arbetsgivarnas 
dokumentation av sitt arbete med de bestämmelser i diskrimineringslagen 
som ska syfta till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män i lika och likvärdiga arbeten.

Mer specifikt har analysarbetet gått ut på att koda arbetsgivarnas 
dokumentation av arbetet med lönekartläggningar, analyser och 
handlingsplaner för jämställda löner. Mot bakgrund av rapportens syfte 
och frågeställningar inleddes kodningsarbetet med att läsa igenom hela 
analysunderlaget och anteckna ordval, uttryck och tillvägagångssätt som 
går att utläsa ur varje enskild organisations dokumentation. Genom att 
anteckningarna och analysunderlaget lästes växelvis ett flertal gånger 
kategoriserades och tematiserades arbetsgivarnas texter.

Ett tema kan handla om vanliga eller återkommande tillvägagångsätt 
för arbetsgivarna i olika delmoment som går att utläsa i arbetet med 
lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner eller 
återkommande förklaringar som framgår i redovisningen av analysarbetet. 

34. Enligt 3 kap. 2 § DL.

35.  Till exempel enligt 3 kap. 1 § respektive 12 § DL.

36.  Ahrne och Svensson (2011).
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Analysarbetet omfattade således att notera exempelvis vilka sakliga 
förklaringar till löneskillnader som arbetsgivare angav samt om vissa 
förklaringar förekom oftare än andra hos enskilda arbetsgivare.

I resultatredovisningen illustreras dessa teman av tillvägagångssätt och 
förklaringar med citat hämtade från analysunderlaget. För att inte rycka 
olika skrivningar i arbetsgivarnas dokumentation ur sitt sammanhang har 
framtagna citat även analyserats i relation till den dokumentation som citatet 
är hämtat från i sin helhet. På så sätt undviks att det enskilda citatet inte 
illustrerar ett resultat som motsägs när det sätts i relation till övrigt innehåll i 
den organisationens dokumentation.

Vid användning av citat från dokumentation har organisationens anonymitet 
eftersträvats.37 Organisationens namn har exempelvis tagits bort från citat 
och organisationerna har tilldelats slumpmässiga löpnummer. För att läsaren 
ska kunna skilja mellan citat hämtade från privata respektive offentliga 
arbetsgivare har de privata arbetsgivarna tilldelats löpnummer 1–94 medan 
landstingen och regionerna har tilldelats löpnummer 100–120.

Analysarbetet fångar därmed upp mönster i organisationers tillvägagångssätt 
i olika arbetsmoment när de fyller ramlagen med innehåll. Den använda 
metoden går även ut på att sätta dessa mönster i relation till varandra för att 
kunna skapa förståelse för betydelsen av arbetets utformning i relation till 
dess syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan 
könen i lika och likvärdiga arbeten.

37.  Grammatiken i citaten har endast korrigerats i de fall där förståelsen bedöms 
kunna bli lidande, men bara på ett sätt så att det inte ändra andemeningen. Tillagd 
text, förtydliganden eller ersatta ord för att behålla anonymiteten markeras med […]. 
Borttagna ord eller textstycken markeras med //.
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Kunskapsläget ifråga om 
könsskillnader i lön
I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare studier om könsskillnader 
i lön på svensk arbetsmarknad. Avsnittet ämnar ge en bakgrundsbild av 
löneskillnader mellan kvinnor och män, det så kallade könslönegapet, 
och vilka faktorer som har samband med det. Könsskillnader på 
arbetsmarknaden i stort fångar upp skillnader som inte behöver vara 
osakliga eller könsdiskriminerande utifrån diskrimineringslagens definition. 
Det omfattar även könsskillnader som arbetsgivarna i sitt arbete med 
diskrimineringslagens krav inte kan komma åt, såsom inverkan av kvinnors 
och mäns ojämna fördelning vad gäller utbildningsinriktningar, sektorer 
och branscher. Denna beskrivning av kunskapsläget sätter däremot 
diskrimineringslagens krav och arbetsgivarnas arbete med dem i en större 
samhällskontext.

Könslönegapet på arbetsmarknaden i Sverige minskade kraftigt från 
1960 fram till början av 1980talet, men mellan 1981 och 2010 skedde det 
inga märkbara förändringar.38 Denna utveckling gäller övergripande 
könsskillnader i timlön på svensk arbetsmarknad när forskarna har justerat 
för skillnader i arbetslivserfarenhet, anställningstid på arbetsplatsen, sektor 
och kvalifikationsnivå i individers yrken.39

Den officiella statistiken indikerar att det har ägt rum en minskning med 
3,1 procentenheter i den ojusterade skillnaden i (heltids)månadslön mellan 
kvinnor och män 2005–2014.40 När hänsyn tas till ålder, utbildning, sektor, 
näringsgren, företagsstorlek, tjänstgöringsomfattning och yrke är dock 
minskningen mindre – 1,6 procentenheter.41 År 2014 var den genomsnittliga 
skillnaden i månadslön mellan kvinnor och män för hela arbetsmarknaden 
4,2 procent när hänsyn tas till de ovan nämnda individrelaterade och  
 
 

38.  Boye med flera (2014).

39.  Det är viktigt att understryka att de faktorer som forskarna lägger in i sina 
analyser och som de beskriver förklarar eller står för en del av könslönegapet inte kan 
likställas med ickediskriminerande förklaringar eller sakliga förklaringar.

40.  Medlingsinstitutet (2015a).

41.  Observera att denna minskning delvis beror på de förändringar i 
yrkesklassificeringen som skedde 2013–2014.
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arbetsrelaterade faktorerna och omkring 13 procent vad gäller det ojusterade 
könslönegapet.42

Kvinnors och mäns olika löner är ett relativt väl utforskat område i Sverige, 
delvis på grund av god tillgång till rikstäckande data med information 
om individers kön och arbeten.43 Exempel på det senare är den officiella 
lönestrukturstatistiken44 och levnadsnivåundersökningarna45. Det 
finns med andra ord mycket kunskap på området.46 Studier har visat att 
klassiska faktorer som utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och arbetstid 
på arbetsplatsen kan öka förståelsen för en del av de könsskillnader i lön 
som finns i dag.47 Dessa faktorer har inverkan på könslönegapet eftersom 
kvinnor och män har olika värden på dessa faktorer men också för att de 
får olika avkastning givet samma värde på dessa faktorer. Exempelvis har 
forskning visat att sedan 1980talet får kvinnor sämre avkastning än män för 
utbildningsnivå och erfarenhet.48

Storleken på könslönegapet varierar beroende på vilken dimension av 
arbetsmarknaden som studeras. Detta är viktigt att ha kännedom om vid en 
prioritering av insatser som ämnar främja en jämställd löneutveckling. Det är 
till exempel ingen nämnvärd skillnad i det ojusterade könslönegapet mellan 
privat och offentlig sektor. Könslönegapet är däremot större i privat sektor 
när hänsyn tas till könsskillnader i vissa individuella och arbetsrelaterade  
 

42.  Medlingsinstitutet (2015a). Notera att detta avsnitt avgränsas till att redogöra för 
könslönegapet mätt i timlön eller heltidsmånadslön och kommer inte att beröra till 
exempel inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Se exempelvis Boschini med 
flera (2014) för studier om inkomstskillnader mellan könen.

43.  För en översikt av olika studier om könslönegapet, se exempelvis Magnusson 
(2010), Evertsson och Magnusson (2014) samt Kunze och Thorburn (2014).

44. Lönestrukturstatistiken är en årlig undersökning baserad på uppgifter om 
individer i åldersgruppen 18–64 år med fasta och tillfälliga anställningar samt 
verksamma företagare/delägare med lön och anställningsvillkor enligt avtal. För mer 
information, se www.mi.se.

45.  Levnadsnivåundersökningen (LNU) är en riksrepresentativ 
intervjuundersökning som har genomförts 1968, 1974, 1981, 1991, 2000 och 2010. För 
mer information, se sofi.su.se.

46.  För en genomgång av vetenskapliga teorier om kvinnors och mäns löneskillnader, 
se till exempel Magnusson (2010).

47.  Boye med flera (2014).

48.  le Grand med flera (2001).

http://www.mi.se
http://www.mi.se
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faktorer såsom ålder, utbildning, företagsstorlek, tjänsteomfattning, 
yrkestillhörighet och i vilken näringsgren som arbetstagare är sysselsatta.49

Medlingsinstitutet lyfter i en rapport fram att löneskillnader mellan kvinnor 
och män inte alltid minskar för att hänsyn tas till flera faktorer i en 
(regressions) analys.50 Om kvinnor har högre genomsnittsvärden på en faktor 
som påverkar lönen positivt, till exempel ålder eller utbildningsnivå, ökar 
löneskillnaden när dessa faktorer beaktas i analysen. Men ökningen eller 
minskningen kan som tidigare nämnts även bero på att kvinnor och män får 
olika avkastning givet lika värden på de faktorer som läggs in i analysen.

Kunskapsläget visar även att kvinnors och mäns ojämna fördelning i yrkes
strukturen står för en betydande del av könslönegapet i dag.51 Studier visar 
att det finns ett samband mellan könssammansättningen i yrkena och 
löne  nivån.52 Kvinnodominerade yrken tenderar att ligga lågt lönemässigt och 
ha relativt små löneskillnader mellan kvinnor och män, medan många 
mansdominerade, och framför allt de flesta könsintegrerade, yrkena har en 
genomsnittlig högre lön samt högre könslönegap.53

Ett flertal studier visar att könslönegapet är störst bland höginkomsttagare54  
och större bland tjänstemän än bland arbetare55. Forskningen visar vidare att 
könslönegapet minskade kraftigt bland förvärvsarbetande i lägre 
kvalificerade yrken mellan 1974 och 2010. I kontrast har könslönegapet bland 
förvärvs arbet ande i mer kvalificerade yrken varit i stort sett oförändrat sedan 

49.  Medlingsinstitutet (2015a).

50.  Medlingsinstitutet (2015a).

51.  Arai med flera (2004), Magnusson (2010), Kunze och Thorburn (2014) och 
Medlingsinstitutet (2015a).

52.  Det finns även ett samband mellan könssammansättningen på arbetsplatser 
eller i organisationer och lönenivån, utöver könsammansättningen i yrkena, 
men sambandet är svagare relativt könssammansättningen på yrkesnivå (Arai 
med flera 2004). Nivån på könssegregationen är ungefär likartad om en mäter 
könsfördelningen mellan yrken som mellan arbetsplatser, men nivån är betydligt 
lägre om man jämför med könsfördelningen över organisationer/arbetsgivare 
(Kumlin 2010).

53.  Magnusson (2010), Grönlund och Magnusson (2013) och Ekberg (2014).

54.  Albrecht med flera (2003), Bihagen med flera (2013) och Ekberg (2014).

55.  Medlingsinstitutet (2015a).
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1980talet och är på relativt sett hög nivå i jämförelse med yrken med lägre 
kvalifikationskrav.56

Det är rimligt att ställa sig frågande till hur det kommer sig att utvecklingen av 
könslönegapet bland de kvalificerade yrkena har stått still under samma period 
som det har skett en märkbar ökning av kvinnor i högre utbildning57  och i 
högre kvalificerade yrken58. Till exempel har andelen kvinnor i ledningsarbete 
ökat något mellan 2000/2001 och 2010.59 I och med att kvinnor får sämre 
avkastning än män i kvalificerade yrken och att könslönegapet är större 
bland arbetstagare i kvalificerade yrken, drar Boye med flera slutsatsen att 
könslönegapet tenderar att vara relativt konstant på aggregerad nivå sedan 
1980talet just för att andelen kvinnor i kvalificerade yrken har ökat.60

Relativt nya studier har nyanserat bilden ytterligare genom att påvisa att 
mödrar i kvalificerade yrken har en relativt lägre lönenivå än fäderna i 
kvalificerade yrken.61 För förvärvsarbetande i kvalificerade yrken som inte 
har barn finns det däremot ingen statistiskt säkerställd skillnad i lön. Detta 
mönster konkretiseras ytterligare i en studie av löneskillnader inom läkaryrket 
som visar att könslönegapet är större bland läkare som har barn jämfört med 
läkare som inte har barn.62 Med andra ord tyder resultaten på att de negativa 
effekterna av kvinnors större familjeansvar (relativt mäns) på lönen är större 
inom högkvalificerade yrken.

Andra studier kompletterar ovan redovisade resultat med att visa att fäder är 
särskilt gynnade när det gäller tillgången till olika former av lönefrämjande 
arbetsvillkor som är svårare att förena med familjeansvar såsom antal 
underställda, övertidsarbete och tjänsteresor. Mödrar har vidare mer sällan 

56.  Boye med flera (2014).

57.  SCB (2014).

58.  Nermo (1999) och le Grand med flera (2001).

59.  Halldén (2014).

60.  Kvinnors sämre avkastning i högkvalificerade yrken relativt männen i dessa 
yrken beror inte på skillnader mellan offentlig och privat sektor eftersom forskarna 
tar hänsyn till sektorstillhörighet i analysen (Boye med flera 2014).

61.  Boye med flera (2014).

62.  Magnusson (2016).
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tillgång till dessa lönefrämjande arbetsvillkor relativt kvinnor utan barn.63  
Andra studier har även visat att när män blir föräldrar ökar i regel deras  
befordringsmöjligheter till chefskap, medan kvinnor som blir föräldrar har 
oförändrade möjligheter i samma avseende.64

Dessa studier indikerar att fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar 
mellan könen, främst mellan mödrar och fäder, inom organisationer är 
faktorer som forskare har fastställt står för en del av könslönegapet på 
svensk arbetsmarknad i dag. Arbetens egenskaper justerar således en del av 
könslönegapet, utöver individegenskaper. Det är vidare svårt att fastställa 
orsak och verkan gällande sambandet mellan familjesituation, arbetsvillkor 
och lön, men kunskapsläget indikerar att det är lättare för fäder än för 
mödrar att kunna kombinera föräldraskap med att vara verksamma i 
kvalificerade yrken.

Sammanfattningsvis visar dessa tidigare studier att det är många olika 
faktorer som bidrar till könsskillnader i lön samt till att det inte skett en 
mer märkbar minskning i löneskillnaderna mellan kvinnor och män de 
senaste decennierna. Löneskillnaderna mellan könen är som störst, och har 
förändrats minst, bland högre kvalificerade arbeten. De organisationer som 
ingår i analysunderlaget till denna rapport består till stor del av tjänstemän 
som utför arbeten med högre kvalifikationskrav, vilket gör analysunderlaget 
extra intressant.

Även om det finns en lång historia av att forska om lönebestämmande 
faktorer som har samband med könslönegapet i Sverige65, så saknas delvis 
kunskap om vad som (åter)skapar könslönegapet. Detta beror bland annat 
på att det inte finns tillgång till så pass detaljerad information om skillnader 
mellan kvinnor och män och deras arbeten som krävs för att kunna fånga de 
faktorer som har samband med könslönegapet. Av samma anledning saknas 
studier som fastställer i vilken omfattning observerbara löneskillnader 
mellan kvinnor och män är osakliga eller inte, respektive diskriminerande 
eller inte. Kunskapen om könsskillnader i lön inom organisationer är 

63.  I analysen kontrollerar forskarna även för könsammansättningen i yrket och 
det förändrar inte resultaten. Följaktligen ger analysen inget empiriskt stöd för att 
könsskillnader i arbetsvillkor kan förklaras av att män och kvinnor arbetar i olika 
yrken (Magnusson och Nermo 2014).

64.  Bygren och Gähler (2007).

65.  Se exempelvis Magnusson (2010), Evertsson och Magnusson (2014) och Kunze och 
Thorburn (2014).
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dessutom bristfällig. Denna rapport kan därmed komplettera tidigare 
förståelse av faktorer som har samband med könsskillnader i lön på svensk 
arbetsmarknad genom att analysera hur ett urval arbetsgivare redovisar sina 
förklaringar till de könsskillnader i lön som de anser är oberoende av kön 
inom organisationen.
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Tidigare studier om organisationers 
arbete för jämställdhet och 
jämlikhet enligt lagkrav
Det finns endast ett fåtal tidigare studier som bidrar till en förståelse 
för hur arbetsgivarna arbetar med jämställdhets eller jämlikhetsarbetet 
enligt lagkrav. Det fåtal studier som finns om organisationers arbete med 
diskrimineringslagen på den svenska arbetsmarknaden varierar dessutom 
avsevärt avseende vad som studeras.66 Det finns något fler studier om 
organisationers arbete med diskrimineringslagstiftningar på andra 
arbetsmarknader än den svenska67, men eftersom lagstiftningarna och 
samhällskontexten skiljer sig åt gör det att resultaten inte nödvändigtvis är 
överförbara till den svenska kontexten. Nedan redovisas några studier som 
lyfter fram flera olika faktorer som inverkar på organisationers arbete med 
att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i 
Sverige samt i andra länder med liknande lagstiftning. Dessa studier kan bidra 
med en förståelse för utmaningar och möjligheter i arbetet med lagen och vad 
som präglar utformningen och dokumentationen av arbetet.

Edelman lyfter fram ett dilemma för arbetsgivare i USA i deras arbete med att 
efterleva lagkrav att verka för lika möjligheter i organisationen.68 I och med 
lagens vaga utformning är det för många arbetsgivare oklart vad de måste göra 
för att leva upp till lagens krav. Samtidigt har organisationerna ett externt 
och ett internt tryck på sig att visa medvetenhet kring lagen. Det är viktigt 
för att uppnå legitimitet och överleva med ett fortsatt inflöde av resurser, 
exempelvis kompetent personal. Reaktionen på detta dilemma blir många 
gånger att skapa synbara försök att efterleva lagens krav. Det kan exempelvis 
handla om att skapa symboliska strukturer som mångfaldshandläggare, 
antidiskrimineringspolicy, likabehandlings och jämställdhetspolicy och 
liknande.

En liknande slutsats dras av Fredman som har studerat arbetet med 
Storbritanniens lagkrav på arbetsgivare att arbeta proaktivt med jämlika 

66.  Se till exempel Schömer (1999), Rosenberg (2004), SOU 2010:7 och DO (2014a).

67.  Se till exempel Saari (2014) för Finland, Edelman med flera (2011) för USA, 
Havinga (2002) för Nederländerna samt Ahmed (2007) och Fredman (2016) för 
Storbritannien.

68.  Edelman med flera (1991) och Edelman (1992).
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möjligheter.69 Fredman menar att i och med att denna lag inte är tydlig med 
vad arbetsgivarnas arbete med lagens ska leda till, så tenderar arbetsgivarna att 
fokusera på mätbara mål som att göra en plan eller kartläggning. Arbetet kan 
på så sätt skapa byråkratisk förändring men inte nödvändigtvis förbättrade 
möjligheter för de mest marginaliserade grupperna.

Edelman med flera menar att formella dokument kan blir symboliska 
indikatorer på rationell styrning och efterlevnad av diskrimineringslagen, som 
att det inte förekommer diskriminering i organisationen.70 Andra forskare 
visar vidare att skapandet av formella dokument som likabehandlingspolicyer 
har blivit ett viktigt uttryck för arbetsgivares engagemang i jämlikhetsfrågor. 
Det har blivit ett sätt att visa upp att organisationen är ”bra” i frågan.71 En 
intervjustudie lyfter även fram att det kan uppstå en målkonflikt i arbetet 
med diskrimineringslagen, eftersom arbetsgivarna gärna vill visa hur ”bra de 
arbetar” medan arbetstagarna vill påtala ”hur företaget kan bli bättre”.72

Ahmed har genomfört studier om hur de dokument som arbetsgivare tagit 
fram i arbetet med ”the Race Relations Amendment Act”73 i Storbritannien 
kommuniceras och förverkligas i organisationer.74 Ahmed drar slutsatsen 
att det tenderar att finnas ett visst glapp mellan det som uttrycks i dessa 
dokument och vad som verkligen görs. Vidare kan dessa dokument bidra till 
att dölja former av rasism när de kommuniceras som ett symboliskt uttryck 
för till exempel gott utförande och engagemang i rasismfrågan.

Den sistnämnda studien visar exempel på hur dessa dokument ibland används 
och kommuniceras i organisationerna för att verka för ökad jämlikhet. 
Vissa organisationer försöker inte bara symboliskt möta kraven i lagen utan 
försöker istället uppfylla kraven, och de ser denna lag som en formulering av 
minimikraven på vad de ska och behöver göra. Ahmed drar därmed slutsatsen 
att när organisationer eftersträvar att möta minimikraven i lagen och har 
för mycket fokus på att göra själva dokumenten bra, och se det som ett bevis 
på ett bra görande, finns risken att jämlikhetsarbetet inte förflyttas framåt i 
praktiken.

69.  Fredman (2016).

70.  Edelman med flera (2011).

71.  Ahmed (2007).

72.  DO (2014a), s. 26.

73.  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/34/contents.

74.  Ahmed (2007).

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/34/contents
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Även andra studier stärker bilden av att det kan finnas ett glapp mellan 
det formaliserade i organisationers dokument såsom handlingsplaner och 
policyer för jämställdhet och praktiken i frågan.75 Det är exempelvis inte 
ovanligt att handlingsplaner ofta upplevs bli en sorts hyllvärmare, snarare än 
något som följs upp och integreras i ordinarie organisationsprocesser.76

Hur arbetet med en diskrimineringslag organiseras hos en arbetsgivare kan 
alltså präglas av olika intentioner med arbetet. Intentionerna kan exempelvis 
vara mer eller mindre symboliska, och arbetet kan gå ut på alltifrån att möta 
minimikraven i lagen till att driva på en social förändring i organisationen. 
Arbetet med att genomföra lagar kan även präglas av andra faktorer än 
lagkraven. Studier visar exempelvis att arbetsgivares arbete med jämställdhet 
i organisationen anses som viktigt för att vinna legitimitet77, exempelvis för 
att kunna behålla och attrahera kompetent personal. Drivkraften bakom 
arbetsgivares jämställdhetsarbete kan således vara anpassning till de sociala 
förväntningar som finns på organisationen i det samhället där de verkar, så 
som arbetsgivarna tolkar dem.

Hur arbetsgivaren organiserar arbetet får även konsekvenser för hur 
lagen fylls med innehåll och utformas till praktik i organisationerna. När 
organisationer ska omsätta diskrimineringslagens krav behöver arbetsgivarna 
ta beslut om hur arbetet ska organiseras och vem eller vilka som ska arbeta 
med lagkraven. De arbetstagare som utses, rekryteras eller hyrs in som 
konsulter för att ansvara för arbetsgivarnas arbete med lagkraven blir således 
viktiga aktörer i hur lagen kommer till uttryck i organisationen och hur 
den formella dokumentationen av arbetet utformas. Forskare lyfter även 
fram andra viktiga bakomliggande faktorer till hur, och i vilken omfattning, 
lagkraven efterlevs i organisationerna. Exempelvis påverkas omsättningen 
av lagens krav till verklighet i organisationerna av de normativa strukturer 

75.  SOU 2010:7 för Sverige. För studier i andra länder, jämför till exempel Edelman 
med flera (2011) för USA. Notera dock att denna studie främst har fokus på 
betydelsen av policydokument och kan inte direkt översättas till betydelsen av 
arbetet med de krav på aktiva åtgärder som svensk diskrimineringslagstiftning 
ställer.

76.  DO (2014a).

77.  SOU 2010:7 och Hearn med flera (2015). Under lång tid har forskare intresserat sig 
för betydelsen av organisationers legitimitet (se till exempel Weber 1978 samt Pfeffer 
och Salanick 1978). Organisationers legitimitet kan bland annat beskrivas handla om 
förmågan att kunna anpassa sig till sociala normer, värden och förväntningar och 
inverka på inflöde av resurser, till exempel finansiella och personella resurser.
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inom vilka de arbetstagare som tilldelas ansvar att omsätta lagen verkar, 
sammanflätat med dessa arbetstagares tolkning av lagen samt deras roll och 
professionella aspirationer i organisationen.78

Vilken roll och vilka professionella ambitioner tjänstemännen som utses 
för att ha ansvar för tillämpningsarbetet har varierar. Deras roll kan röra sig 
mellan allt ifrån en mer administrativ roll med ansvar över att bland annat 
se till att arbetsgivaren formellt sett uppfyller minimikraven i lagen, till att 
ha en roll som expert som strävar efter autonomi eller ökade befogenheter 
inom den administrativa hierarkin samt med målsättning att åstadkomma 
förändring.

Organisationers arbete för ökad jämställdhet och jämlikhet i organisationer 
möts ofta av motstånd.79 Motstånd kan uppstå som följd av interna 
konflikter i organisationen kring exempelvis vad som ska göras, vad 
jämställdhet är eller ovilja att prata om kön eller genus, men också 
konflikter mellan organisatoriska och juridiska mål.80 Forskning visar 
även att organisationer tenderar att försöka minimera lagens inflytande 
över ledningens privilegium.81 Det kan således uppstå situationer 
där tjänstemannen som har i uppdrag att bedriva jämställdhets och 
jämlikhetsarbete ställs inför dilemmat att behöva gå in i konflikt med 
arbetsgivarrepresentanter för att tillämpa lagen som hen tolkar den. Detta 
kan medföra en risk för förlorat stöd, förlorade befogenheter eller till och 
med uppsägning. Att vara en tjänsteman som har utsetts av arbetsgivaren 
att ansvara för att diskrimineringslagen tillämpas innebär som följd att 
hantera dessa konflikter. Med andra ord kan en tjänsteman som har ansvar 
för att genomföra diskrimineringslagens krav (emellanåt) behöva vara 
utredare, kontrollant, förhandlare, domare, utbildare, koalitionsbyggare och 
representant för organisationens anseende.82

Det finns en del studier som visar positiva effekter av det aktiva arbetet 
med diskrimineringslagstiftning på exempelvis jämställda möjligheter 
och lönevillkor i organisationer som omfattas av lagstiftningen83 eller på 

78.  Edelman med flera (1991).

79.  Till exempel Rosenberg (2004), Callerstig (2014), Andersson med flera (2009) och 
Hearn med flera (2015).

80.  Edelman med flera (1991), Callerstig (2014) och Andersson med flera (2009).

81.  Edelman med flera (1991).

82.  Edelman med flera (1991).

83.  Kalev med flera (2006), SOU 2010:7 och Peetz med flera (2008).
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att arbetsgivarna faktiskt upptäcker osakliga löneskillnader84. Det finns 
indikationer på att organisationer upplever att arbetet bidrar till att lyfta 
upp frågan om jämställdhet på dagordningen, även om det är oklart om 
det leder till någon utjämning av könsskillnader i arbetsvillkor.85 Forskare 
lyfter fram att det tenderar att finnas främst en indirekt positiv effekt 
av diskrimineringslagar. Dessa lagar kan skapa ett normativt tryck på 
organisationerna och inverka på organisationers beteende, vilket kan leda 
till att arbetsvillkoren förbättras för kvinnor (och personer med viss etnisk 
tillhörighet).86

Det ska dock betonas att det är svårt att isolera effekter av arbetet med 
diskrimineringslagstiftning i och med att detta vävs samman med arbete 
som följs av andra externa och interna krav såsom annan lagstiftning, 
kollektivavtal och normativa förväntningar inifrån och utifrån organ isa  
tionerna. Resultat om effekter av organisationers arbete med diskrim i
nerings lagar ska därmed tolkas med försiktighet gällande orsak och verkan.

Det framgår av tidigare studier att organisationer tampas med en rad 
utmaningar i arbetet med den svenska diskrimineringslagens bestämmelser 
om aktiva åtgärder såsom problem med att arbeta målinriktat, följa upp 
arbetet, arbeta systematiskt, skapa delaktighet, hantera konflikter, bristande 
kunskap hos chefer och liknande.87 Hur organisationerna lyckas hantera 
dessa utmaningar får konsekvenser för hur arbetet med bestämmelserna om 
aktiva åtgärder utformas.88 Dessa studier visar även vilka framgångsfaktorer 
som organisationerna identifierat i arbetet, såsom att arbeta systematiskt 
och strukturerat, integrera arbetet i ordinarie uppföljningsprocesser, skapa 
delaktighet bland personalen, få ledningen att följa upp arbetet och se till 
att det finns resurser och mandat för dem som ska arbeta med frågorna.89 

84.  Jämo (2008a), SOU 2010:7 och Unionen (2015).

85.  SOU 2010:7 och DO (2014a).

86.  Till exempel DiMaggio och Powell (1983), Dobbin och Sutton (1998) och Hirsh 
(2009, 2014). Hirsh (2009) visar vidare att det inte är rädslan för sanktioner eller att 
bli anmäld som driver på organisatorisk förändring utan det normativa trycket i 
exempelvis branschen.

87.  DO (2014a) och Rosenberg med flera (2008).

88.  För mer information om studier som analyserat effekter av bestämmelserna om 
aktiva åtgärder, se till exempel Jämo (2008a), SOU 2010:7, Statskontoret (2011) och 
Unionen (2015).

89.  DO (2014a).
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Även andra studier understryker betydelsen av att exempelvis arbetet 
med lönekartläggningar inte blir en isolerad företeelse, utan att arbetet 
med bestämmelserna i lagen utgörs av en kontinuerlig granskning av olika 
lönebestämmande beslut som ingångslöner, utdelning av prestationsbaserade 
löner, bonusutdelningar, ersättningar för att behålla personal och 
utvecklingen av befordringar.90

Sammanfattningsvis visar dessa studier att dokumentation såsom 
handlingsplaner för jämställda löner därmed inte bara är skrivet material. 
Utformningarna av handlingsplaner inbegriper ett nätverk av handlingar 
i organisationer och återspeglar utfallet av ett samspel mellan flera 
olika organisationsprocesser och faktorer. Tidigare studier visar även att 
dokumentationen av arbetet i varierande grad återspeglar helhetsbilden 
av jämställdhetsarbetet i organisationerna, samtidigt som dokument 
som handlingsplaner i sig utgör en viktig handling för organisationernas 
legitimitetsskapande.

Denna rapport kompletterar därmed tidigare studier genom att den belyser 
hur ett urval av arbetsgivare går tillväga när de fyller lagen med innehåll för 
att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor 
och män i lika och likvärdiga arbeten, utifrån hur de tolkar sina skyldigheter 
och sitt handlingsutrymme enligt lagen.

90.  Fredman (2008).
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Arbetsgivarnas arbete med att 
upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga könsskillnader i lön
- resultatredovisning
Detta avsnitt innehåller resultatredovisningen av analysen av arbetsgivarnas 
tillvägagångssätt i arbetet för att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osak liga löne skillnader mellan kvinnor och män i lika och likvärdiga 
arbeten. Avsnittet inleds med en översiktlig beskrivning av innehållet i 
dokumentationen, följt av redovisning av resultaten om arbetsgivarnas 
tillvägagångssätt. Därefter följer en resultatredovisning av arbetsgivarnas 
analys av och förklaringar till löneskillnader mellan kvinnor och män i lika 
och likvärdiga arbeten i organisationerna. Sammanfattande diskussioner 
om resultaten avslutar avsnitten om arbetsgivarnas tillvägagångssätt och om 
förklaringarna till könslöneskillnader.

Övergripande beskrivning av arbetsgivarnas 
dokumentation av arbetet
Arbetsgivarnas utformning av den dokumentation som upprättas när arbetet 
för jämställda löner enligt lagens krav ska fyllas med innehåll varierar 
märkbart även om det förekommer vissa likheter. Detta avsnitt ger en 
översiktlig beskrivning av likheter och olikheter i dokumentationen; medan 
konkreta exempel redovisas i efterföljande avsnitt.

Den dokumentation som utgör analysunderlaget till denna rapport varierar 
mellan bara någon sida upp till hundratals sidor per organisation. Exempelvis 
kan vissa organisationers uppgifter om lönekartläggning bestå av knappt 
en halv sida med dolda löneuppgifter och befattningsbenämningar.91 
Andra organisationers dokumentation består av hundratals sidor där 
löneskillnader i varje arbete redovisas öppet, exempelvis i plotterdiagram 

91.  Anledningen till varför vissa arbetsgivare inte öppet redovisar alla uppgifter 
framgår inte alltid. Ibland anger arbetsgivaren att det beror på att de bedömer 
uppgifterna som känsliga och inte vill att de ska bli offentliga när de skickas in till 
myndigheten. Det finns även arbetsgivare som ber DO att behandla vissa uppgifter 
med sekretess med hänsyn till individers integritet samt till att lönenivåer utgör ett 
konkurrensmedel mellan företag.
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och sammanställda medelvärden, medianer och lönespridningar i tabeller. 
Arbetsgivares analyser kan redovisas på allt ifrån några rader och vara väldigt 
generella och kortfattade i karaktären till att bestå av en mängd sidor med 
öppna och detaljerade resonemang om enskilda individers och gruppers 
löner. En handlingsplan för jämställda löner kan redovisas i form av allt 
ifrån en mening till flera sidor med både översiktliga tabeller och utförliga 
beskrivningar av slutsatser och åtgärder som är härledda från kartläggningen 
och analysen.

Arbetsgivarnas dokumentation varierar även mycket avseende den röda 
tråden. Som utomstående läsare är det därför olika svårt att finna tråden – 
från synliggörande av könsskillnader i lön i kartläggningen, via eventuellt 
upptäckande av osakliga löneskillnader i analysen, till identifierade åtgärder. 
Exempel på när den röda tråden brister i dokumentationen är när det är svårt 
att härleda redovisade siffror, slutsatser av analysarbetet och efterföljande 
åtgärder. Andra exempel är att det förekommer flera fall där det är svårt 
att bedöma om arbetsgivarna redovisar sin analys för lika eller likvärdiga 
arbeten, medan detta i andra fall redovisas på ett väldigt strukturerat och 
klargörande sätt. Det är viktigt att betona att det finns en stor variation 
såväl inom som mellan arbetsgivares dokumentation. Det innebär att 
en arbetsgivares dokumentation kan ha en tydlig röd tråd i ett avseende, 
till exempel indelningen av arbeten i lika och likvärdiga arbeten, men 
att tråden brister i andra avseenden, till exempel att det inte finns någon 
förklaring till varför vissa löneskillnader kommenteras medan andra lämnas 
okommenterade.

Det förekommer också en del generella likheter i dokumentationen. I 
jämförelsen mellan organisationers dokumentation urskiljs en del likartade 
eller till och med identiska formuleringar och upplägg på redovisningen av 
lönekartläggningar, analysen och handlingsplanen för jämställda löner. Mest 
tydliga är likheterna mellan landstingens och regionernas dokumentation, 
men det förekommer även likheter mellan vissa privata organisationer.

Dessa likheter kan vara en följd av att flera arbetsgivare har använt sig av 
samma vägledning som till exempel deras centrala arbetsgivarorganisation 
har tagit fram. I andra fall kan det vara en följd av att arbetsgivarna omfattas 
av samma kollektivavtal med skrivningar om arbetsgivarnas arbete med 
jämställda löner. Det är även rimligt att anta att flera arbetsgivare har använt 
sig av samma konsulter eller inspirerats av varandras dokumentation.

Det framgår även i många – men inte alla – organisationers redovisningar att 
de har använt sig av samma stöd eller verktyg för delar av arbetet, till exempel 
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vid indelningen av arbeten i lika och likvärdiga arbeten. Till exempel nämner 
flera att de har använt Befattnings och arbetsvärderingssystem (BAS), 
Befattningsgruppering för statistik (BESTA), Analys lönelots, Lönevågen och 
liknande stöd.92

I de fall där organisationer har använts sig av samma stöd eller verktyg kan 
det i vissa avseenden finnas likheter mellan arbetsgivarnas dokumentation. 
Men trots detta eller att en har utgått från samma formella policyer, 
kollektivavtal och liknande, finns det en synbar variation i hur dessa 
tillämpas. I avsnitten nedan illustreras detta ytterligare när resultaten från 
analysen av arbetsgivares olika tillvägagångssätt redovisas.

Arbetsgivarnas tillvägagångssätt i 
arbetet med lönekartläggning, analys och 
handlingsplan för jämställda löner
I analysen växer det fram några mönster i arbetsgivarnas tillvägagångssätt 
i arbetet med att fylla bestämmelserna i ramlagen med innehåll samt 
betydelsen av de olika tillvägagångssätten för arbetets resultat. Dessa 
mönster redovisas i efterföljande avsnitt och är ordnade utifrån åtta 
delmoment i arbetet med lagen. Arbetsgivarnas tillvägagångssätt skiljer sig i 
fråga om

• vilka medarbetares löner som inkluderas i lönekartläggningen

• vilka mått på löneskillnader mellan kvinnor och män som används

• gränsdragningar i analysarbetet och vilka löneskillnader som analyseras

• indelningen av arbeten i grupper av lika och likvärdiga

• analyser av könsskillnader i lön på gruppnivå, individnivå eller både och

• analyser av om löneskillnader sakligt kan motiveras 

• övergångar från analys till handlingsplan för jämställda löner 

• uppföljning av tidigare handlingsplan för jämställda löner.

92.  För en utförligare beskrivning av arbetsgivares arbete med att tillämpa 
bestämmelserna om att kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika och 
likvärdiga arbeten, se avsnittet ”Indelningar av arbeten i lika respektive likvärdiga”.
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Urval av arbetstagare i lönekartläggningsarbetet
När arbetsgivarna ska genomföra en lönekartläggning tenderar arbetsgivarna 
att ta lite olika ställning i frågan om vilka personer och vilka arbetstagares 
löner som de ska inkludera i kartläggningen.93 Hur arbetsgivare gör i frågan 
får konsekvenser för vilka eller vilkas löneskillnader som kan upptäckas.

I vissa fall går det inte att se om arbetsgivarna har inkluderat eller exkluderat 
några arbetstagare från lönekartläggningen. I de fall detta inte går att härleda 
från några siffror eller från texten i analysunderlaget går det med andra ord 
inte se eventuella selektioner som arbetsgivaren kan ha gjort.

I flera fall står det dock uttryckligen att arbetsgivaren har gjort en selektion 
eller avgränsning, alternativt att den går att härleda från de siffror som anges 
i dokumentationen. I några fall framgår det exempelvis att timanställda och 
projektanställda har exkluderats från lönekartläggningen men det framgår 
inte alltid varför.

”Undantagna är timanställda, arvoderade och vissa administrativa  
tjänster.”94 

Det finns även exempel där det är svårt att avgöra om arbetsgivaren 
har inkluderat samtliga arbetstagare. Ett exempel på det senare är en 
arbetsgivare som på ett ställe i dokumentationen uttrycker sig på ett sätt 
som antyder att arbetstagare som inte har månadslön inte är inkluderade i 
lönekartläggningen.

 ”Löneanalysen är gjord på landstingets alla anställda med månadslön,   
 såväl tidsbegränsat anställda som tillsvidareanställda.”95

Samma arbetsgivare uttrycker sig å andra sidan senare i samma 
dokumentation i beskrivningen av deras använda lönemått på ett sätt som 
antyder att även deltidsarbetande arbetstagare är inkluderade.

”Med lön avses totallön, dvs grundlön och fasta tillägg. För 
deltidsanställda omräknas lönen till heltid.”96

93.  Begreppet arbetstagare åsyftar i denna rapport personer som arbetar hos en och 
samma arbetsgivare, oavsett anställningsform eller position.

94.  Löpnummer (förkortas hädanefter lpnr) 88.

95.  Lpnr 120.

96.  Lpnr 120.
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Andra beskriver att när arbetstagare avviker betydande i något 
avseende i relation till övriga arbetstagare har dessa exkluderats från 
lönekartläggningen. I dessa fall framgår det alltså att orsaken är att det är ett 
sätt att hantera stora variationer i löner eller befattningar. Ett sådant exempel 
är arbetsgivare som har uteslutit arbetstagare som avviker mycket i lönenivå 
eller innehar expertroller.

”På koncernnivå finns ett antal funktioner inom Produktion, Marknad,  
Försäljning, HR, Ekonomi och IT. Inom varje funktion finns ett antal 
experter och specialistroller som inte är jämförbara med varandra. De har  
därför uteslutits i lönekartläggningen.”97

En annan arbetsgivare har uteslutit projektanställda och i 
lönekartläggningen ingår endast:

”… befattningskategorier med fler än fem medarbetare …”98

Ett annat exempel är en arbetsgivare som uteslutit arbetstagare som har 
en så kallad kombinationsanställning. Det kan rent konkret handla om 
de som samtidigt är anställda som läkare på ett sjukhus och forskare på 
universitet eller högskola.99 Ytterligare ett exempel är en arbetsgivare som 
har exkluderat personal som går på avtal i form av arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd.100 En annan arbetsgivare har uteslutit ledande befattningar, fast 
bara i den del av lönekartläggningen som rör kartläggning och analys av 
löneskillnader i likvärdiga arbeten.101 Det finns fler exempel på hur vissa 
arbeten har uteslutits ur analysen av likvärdiga arbeten men har inkluderats i 
analysen av lika arbeten.102 Ibland saknas helt förklaring till detta men ibland 
framgår det att arbetsgivarna i vissa fall inte har hittat några likvärdiga 
arbeten som kan jämföras.103

Det finns också flera exempel på hur arbetsgivare har uteslutit vissa tjänster 
från lönekartläggningen eftersom tjänsterna är nya och innehållet i dessa 
tjänster eller arbeten inte har definierats fullt ut avseende exempelvis 

97.   Lpnr 56.

98.   Lpnr 113.

99.   Lpnr 101.

100.  Lpnr 120.

101.  Lpnr 34.

102.  Till exempel lpnr 105.

103.  Till exempel lpnr 22.
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ansvar.104 I andra fall är det svårt att avgöra hur arbetsgivaren har hanterat 
fall där arbetsvärdering saknas för vissa tjänster. I exemplet nedan ser det ut 
som om dessa personer är inkluderade i analysen. Samtidigt indikerar citatet 
att de inte kan ha inkluderats i kartläggningen eller analysen av likvärdiga 
arbeten i och med att dess arbetstagares tjänster inte är värderade.

”Löneanalysen bygger på 3 678 medarbetare. Av dessa saknar 412 
medarbetare arbetsvärdering. Många av dessa är nyanställda.”105

Andra arbetsgivare har hanterat sådana roller eller arbetstagare genom att 
inkludera dem i lönekartläggningen. I de fallen har arbetsgivarna förklarat 
hur dessa arbetstagare eller arbeten skiljer sig från övriga arbetstagare eller 
arbeten i analysen106 eller delat in dessa arbeten i egna grupper vid indelning 
i lika eller likvärdiga arbeten107. Det senare är en relativt vanlig lösning bland 
de arbetsgivare som ingår i analysunderlaget.

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns en viss variation i hur 
arbetsgivarna gör i frågan om vilka arbetstagare och arbeten de inkluderar 
i lönekartläggningsarbetet. I de fall arbetsgivarna inte inkluderar till 
exempel arbetstagare med en kombination av tjänster, avvikande löner, 
ledningsfunktion eller liknande får det konsekvenser för vilka osakliga 
löneskillnader i organisationen som arbetsgivarna kan upptäcka. I de fall 
där arbetsgivarna inkluderar liknande arbetstagare i kartläggningen öppnas 
möjligheten upp för att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män 
upptäcks även bland dessa arbetstagare. Vilka arbeten och arbetstagare 
som inkluderas i lönekartläggningen får också betydelse för vilka typer av 
förklaringar till löneskillnader som förkommer i analysen. Detta behandlas 
senare i rapporten.

104.  Till exempel lpnr 5, 6 och 111.

105.  Lpnr 120.

106.  Lpnr 46.

107.  Till exempel lpnr 14.
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Mått på löneskillnader mellan kvinnor och män
Hur arbetsgivarna väljer att mäta löneskillnader108 mellan kvinnor och män 
får konsekvenser för vilka löneskillnader de upptäcker och som följd av detta 
för hur arbetsgivarna kan arbeta med att åtgärda och förhindra osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män.109

De allra flesta organisationer mäter löneskillnader mellan kvinnor och män 
genom att jämföra kvinnors och mäns genomsnittslön i lika och likvärdiga 
arbeten genom att kalkylera medelvärdet, medianen eller både och (absoluta 
löneskillnader). Många arbetsgivare redovisar även kvinnors genomsnittslön 
i procent av mäns genomsnittslön som ett mått på könsskillnader i lön 
(relativa löneskillnader).110

108.  Det finns en viss variation i vilka mått på lön arbetsgivarna använder samt i 
vilken mån arbetsgivarna beskriver vad lönemåtten inkluderar. Det finns exempelvis 
en variation i huruvida arbetsgivarna inkluderar fasta och rörliga lönetillägg eller 
andra förmåner såsom tjänstebil. Det hade varit intressant att även inkludera 
en analys av lönemåtten. Det finns dock vissa begränsningar i att genomföra 
en sådan analys, såsom att beskrivningarna av lönemåtten i många fall brister 
eller saknas helt. Det är viktigt att notera att hur arbetsgivarna väljer att mäta 
arbetstagares löner får konsekvenser för vilka löneskillnader som kan upptäckas i ett 
lönekartläggningsarbete.

109. I några lönekartläggningar är det väldigt svårt att härleda siffrorna och vad de 
är mått på. I dessa fall har de inte kunnat analyseras. Vissa arbetsgivare har också 
dolt alla siffror i sin lönekartläggning i den dokumentation som skickats in till DO 
som följd av sekretess eller av konkurrensskäl enligt dem själva. Vissa arbetsgivare 
uttrycker exempelvis att de inte vill att lönenivåerna ska bli offentliga så att 
konkurrerande företag kan ta del av denna information. 

110.  För arbetsgivare som redovisat både absoluta och relativa löneskillnader mellan 
kvinnor och män, se till exempel lpnr 22, 94 och 118.
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Medelvärdet och medianen ger lite olika bild av gruppers genomsnittsvärde, 
som alltså i detta fall handlar om lönevärden.111 Ett konkret exempel: En 
arbetsgivare redovisar både kvinnors medellön i procent av mäns samt 
kvinnors medianlön i procent av mäns i grupper av lika arbeten.112 De 
olika måtten ger oftast samma procentuella löneskillnad, men i flera fall 
skiljer sig löneskillnaden åt med 1–12 procentenheter mellan måtten för 
samma grupp arbeten. I en grupp av lika arbeten redovisar arbetsgivaren att 
kvinnors medellön i procent av mäns uppgår till 98 procent, medan kvinnors 
medianlön i procent av mäns för samma grupp av lika arbete anges uppgå till 
110 procent. Med andra ord signalerar det ena måttet att kvinnors medellön 
är lägre än mäns, medan det andra måttet ger signal om att kvinnors 
genomsnittslön är högre än mäns.

Det förekommer även flera andra mått på löneskillnaderna hos arbetsgivarna 
utöver de redan nämnda. Det finns arbetsgivare som har valt att redovisa 
kvinnors respektive mäns procent av en grupps totala medianvärde.113 Andra 
exempel är arbetsgivare som anger kvinnors respektive mäns löneandel av 
det totala löneutrymmet i exempelvis en befattning.114 Det förekommer 
också fall där arbetsgivare på individnivå redovisar samtliga anställdas lön, 
huruvida det är en kvinna eller man samt individens lön i procent av snittet i 
en identifierad befattningsgrupp.115 I det senare fallet har alltså arbetsgivare 
använt sig av mått på individnivå relativt olika (befattnings)gruppers 
genomsnitt. Det står i kontrast till det mer vanliga mätsättet där måtten 
redovisas på gruppnivå.

 

111.   Medelvärdet anger allas sammanvägda lönevärde utslaget på antal personer i 
gruppen. Medelvärdet drivs upp respektive ner om det finns avvikande höga eller 
låga värden. Därför rekommenderas att medianen används när det är finns avvikande 
värden i en grupp. Medianen fångar – i kontrast till medelvärdet – upp det värde som 
finns i mitten av alla värden i en grupp. Medianen kan därför vara bättre lämpad när 
en organisation har avvikande höga eller låga lönenivåerna i en grupp. Arbetsgivarnas 
val av mått på gruppers genomsnittslön kan basera sig på rekommendationerna 
ovan eller av till exempel DO (se lpnr 92), men valet kan också styras av vilket mått 
som arbetsgivaren bedömer ger en mest rättvisande, eller minst missvisande, bild av 
lönenivån i en grupp.

112.  Lpnr 53.

113.  Lpnr 91.

114.  Till exempel lpnr 5 och 90.

115.  Lpnr 49.
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Många organisationer har tagit fram mått på lönespridningen för kvinnor och 
män. Det förekommer i form av att de anger antingen kvinnors respektive 
mäns lägsta och högsta lön i en grupp lika eller likvärdiga arbeten116, eller 
löneskillnaden mellan högsta och lägsta lönerna i grupperna117. I några fall 
har organisationen även kompletterat med plotterdiagram för att synliggöra 
lönespridningen i en grupp.118  Lönespridningsmått är vanligare i lika arbete 
och mindre vanligt mått vid kartläggningen av likvärdiga arbeten. Det är även 
vanligt att organisationer kombinerar flera av de nämnda måtten, såsom att de 
anger lägsta samt högsta lön, medellön, andel av löneutrymmet och kvinnors 
medellön i procentuellt förhållande till mäns.119

Men även om arbetsgivare har valt att använda flera olika mått på 
könsskillnader i lön framkommer det inte alltid i dokumenten om och hur 
dessa mått har använts i analysen. Det finns de arbetsgivare som i analysen 
visar hur de har använt sig av alla måtten120, men det är också vanligt att 
bara ett mått uttryckligen kommenteras i analysen, exempelvis att bara 
spridningen kommenteras men inte genomsnittslönen.121

Vissa organisationer redovisar de absoluta lönenivåerna och inte de relativa122, 
medan andra bara redovisar relativa löneskillnader och inte de absoluta123. 
Valet mellan dessa olika mått får vissa konsekvenser för vilken bild av 
löneskillnaderna som förmedlas. Till exempel kan de som bara redovisar 
löneskillnader i absoluta tal upptäcka en löneskillnad på någon hundralapp 
i en grupp lika eller likvärdiga arbeten, men när löneskillnaden mäts i 
relativa mått kan det ge en annan bild av storleken på löneskillnaden. För att 
konkretisera det ytterligare: Om kvinnors genomsnittliga månadslön uppgår 
till 57 000 kronor och mäns genomsnittslön uppgår till 57 700 kronor i en 
grupp lika arbete, utgör det en löneskillnad i absoluta tal på 700 kronor. Om 
arbetsgivaren redovisar det i relativa termer kommer kvinnors genomsnittslön 
i procent av mäns att uppgå till omkring 99 procent.

116.  Lpnr 82.

117.   Lpnr 93.

118.  Till exempel lpnr 72 och 118.

119.   Till exempel lpnr 90.

120.  Lpnr 12.

121.  Lpnr 14.

122.  Till exempel lpnr 54.

123.  Till exempel lpnr 92. Vissa arbetsgivare skriver uttryckligen att de inte vill 
redovisa löner i absoluta siffror eftersom löneuppgifter är känsliga av konkurrensskäl.



Sakligt motiverad eller koppling till kön? 46 (152) Sakligt motiverad eller koppling till kön? 47 (152)

Sammanfattningsvis använder de flesta arbetsgivare någon sorts genomsnitts
mått när de ska mäta löneskillnader mellan kvinnor och män i grupper av 
lika och likvärdiga arbeten. Men även här förekommer en märkbar variation 
i vilka val arbetsgivarna gör när det gäller hur de ska mäta löneskillnader och 
hur de använder sig av måtten. En slutsats av dessa resultat är att valet av 
mått inverkar på bilden av vilka löneskillnader mellan kvinnor och män som 
finns i organisationen. Det senare kommer att problematiseras ytterligare i 
avsnittet nedan, där arbetsgivarnas olika synsätt på vilka löneskillnader som 
ska analyseras och förklaras redovisas. Där kommer det att framgå att valet av 
sätt att mäta löneskillnader även får konsekvenser för vilka löneskillnader som 
arbetsgivarna analyserar och som följd kommer att åtgärda och förebygga.

Gränsdragningar i analysarbetet av löneskillnader
I analysunderlaget går det att urskilja att arbetsgivarna har olika perspektiv 
på var gränsen går mellan en saklig löneskillnad och en potentiellt osaklig 
löneskillnad som arbetsgivarna kan behöva analysera och motivera.124 Vilket 
perspektiv arbetsgivarna har får konsekvenser för vilka osakliga löneskillnader 
som kan upptäckas och förhindras i respektive organisation.

Det är många arbetsgivare som uttrycker att de drar en generell och principiell 
gräns i analysen avseende vilka löneskillnader de ska analysera och förklara. 
Det kan handla om att de skriver att de inte analyserar löneskillnader mellan 
kvinnor och män under en viss procentsats eller en viss summa. Många 
arbetsgivare uttrycker att:

”… skillnader på en procent eller mindre analyseras inte.”125

Men det förekommer många olika varianter av gränsdragningar, uttryckt 
både i absoluta termer, det vill säga i kronor, och relativa termer, det vill säga 
andelar eller procent.

124.  Arbetsgivarna benämner inte bara löneskillnader som osakliga eller sakliga, 
utan det förekommer även begrepp såsom oskäliga, omotiverade, löneskillnader 
utan synbar orsak och –mer sällsynt – diskriminerande skillnader. Dessa begrepp 
uttrycker arbetsgivarna oftast utan definition, vilket gör att det inte går att analysera 
vilken innebörd arbetsgivarna tillskriver sitt ordval. I denna rapport används osakliga 
löneskillnader som ett samlingsbegrepp för samtliga ovan nämnda benämningar.

125.  Lpnr 22.
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”För att kunna konstatera om några osakliga löneskillnader föreligger 
mellan grupperna har vi satt en gräns på 500 kr.”126

I citatet ovan har arbetsgivaren uttryckt gränsdragningen i absoluta termer 
istället för i relativa termer, vilket är det mer vanliga. Arbetsgivaren har 
också dragit en parallell mellan denna gränsdragning på 500 kronor för vad 
en osaklig löneskillnad kan handla om, det vill säga mer än 500 kronor. 

Det finns många olika varianter på var gränsen dras för vilka löneskillnader 
som arbetsgivarna bedömer att de ska analysera och förklara. Ett annat 
exempel presenteras i citatet nedan, där arbetsgivaren uttrycker att analys 
har gjorts när löneskillnaden mellan kvinnor och män överstiger 4 procent 
till antingen kvinnors eller mäns nackdel. 

 ”En granskning har gjorts av löneskillnader inom lika arbete där kvinnors  
medianlön i procent av männens ligger utanför intervallet 96–104 %.”127

Det finns några avvikande fall där arbetsgivarna bedömer att betydligt större 
löneskillnader inte behöver förklaras. Exempelvis skriver en arbetsgivare att:

”… ett rimligt lönespann för ’lika arbeten’ på plus/minus 10 % från 
medelvärdet samt plus/minus 20 % för likvärdiga arbeten och att under 
kommande tre år gradvis justera lönerna mot dessa spann.”128 

Det framgår inte alltid varför dessa gränsdragningar har gjorts, men i vissa 
fall finns det resonemang som ger vissa indikationer på arbetsgivarnas 
motivering. En orsak till gränsdragning är till exempel att arbetsgivarna gör 
olika bedömningar om vad en osaklig löneskillnad kan handla om, vilket 
även visades i exemplen ovan. I många av arbetsgivarnas analyser förkommer 
kommentarer likt den som följer nedan.

”Procentskillnaden minimal. Det är nästintill jämlikt mellan könen.”129 

126.  Lpnr 120.

127.  Lpnr 113.

128.  Lpnr 55.

129.  Lpnr 77.
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Könsskillnader på någon procentenhet eller allt ifrån ett 50tal kronor till 
flera tusen kronor kan beskrivas som ”i stort sett lika”130, ”små”131 eller 
”marginella”132. En annan arbetsgivare skriver följande.

”Vi anser att löneskillnaden är så pass liten att vi anser att det inte är 
någon löneskillnad.”133

Ett annat exempel är en arbetsgivare som kommenterar löneskillnader på      
2 000 kronor som ”marginella” och ”ej relevant skillnad”.134

Om, och på vilket sätt, arbetsgivarna väljer att göra gränsdragningar för 
vilka löneskillnader de analyserar får betydelse för vilka könsskillnader i lön 
inom organisationerna som arbetet för jämställda löner kan komma åt. Ett 
exempel på vilka konsekvenser liknande gränsdragningar kan få illustreras 
i citatet nedan, vilket är hämtat från en arbetsgivares beskrivning av 
löneskillnaderna i alla grupper av lika arbeten i organisationen.

”I 35 grupper tjänar männen mer än kvinnorna i medellön emedan det i 21 
av grupperna är det motsatta förhållandet, att det är kvinnorna som tjänar 
mer. I 5 av grupperna kan det inte finnas några skillnader i lön mellan 
könen eftersom de är sammansatta av antingen endast kvinnor eller 
endast män. Slutligen finns det 35 grupper där löneskillnaderna mellan 
könen är små (löneskillnaden är mindre än två procent).”135

Arbetsgivaren som citatet ovan gäller analyserar således inte löneskillnaderna 
i de 35 grupper av lika arbeten där löneskillnaderna är mindre än 2 procent.

En arbetsgivare uttrycker sig så att orsaken till gränsdragningen kan tolkas 
ha sin grund i lönepolitiken i organisationen, det vill säga att de tillämpar 
individuell lönesättning.

”För att kunna konstatera om några osakliga löneskillnader föreligger 
mellan grupperna har vi satt en gräns på 500 kr. Orsaken till 

130.  Lpnr 36.

131.  Lpnr 102.

132.  Lpnr 3.

133.  Lpnr 28.

134.  Lpnr 3.

135.  Lpnr 102.
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begränsningen är att vid mindre skillnad // kan den individuella    
lönesättningens inverkan på resultatet inte uteslutas.”136 

I linje med citatet ovan kommenterar en annan arbetsgivare någon 
procentenhets skillnad mellan könen enligt följande.

”Parterna är eniga om att skillnaden mellan kvinnor och män även i detta 
fall får anses vara saklig. Med individuell lönesättning är det inte möjligt 
eller önskvärt att uppnå 100 % lika lön.”137 

I exemplen ovan ger inte arbetsgivarna någon mer förklaring, utan hänvisar 
endast till att skillnaden handlar om individuell lönesättning. 

En annan arbetsgivare kommenterar en löneskillnad mellan kvinnor och 
män i en grupp så här:

”Då löneskillnaden är mindre än 1 % av medellönen mellan kvinnor och 
män föreligger ingen könsdiskriminering.”138

Det är sällan som arbetsgivarna kallar löneskillnader som inte kan motiveras 
sakligt som könsdiskriminering. Det är vanligare att de benämner det som 
osakliga, oskäliga eller oförklarliga löneskillnader. Citatet ovan avviker alltså 
något eftersom denna arbetsgivare presenterar ett perspektiv på var gränsen 
går för just könsdiskriminering. Synen på vilka löneskillnader som kan vara 
könsdiskriminerande kan alltså vara ett annat motiv till arbetsgivarnas 
gränsdragning avseende vilka löneskillnader som ska förklaras.

Ibland är dokumentationen inkonsekvent avseende vilka löneskillnader 
som förklaras och inte förklaras och därmed förblir okommenterade. En 
och samma arbetsgivare kan kommentera vissa löneskillnader på någon 
eller några procentenheter på ett ställe i den redovisade lönekartläggningen, 
medan de på andra ställen låter samma eller större löneskillnader stå 
okommenterade eller benämnas som exempelvis små eller marginella. 
I vissa fall kan det med andra ord vara svårt att bedöma om det finns en 
bakomliggande och generell princip gällande var gränsen går för vilka 
löneskillnader som behöver analyseras eller förklaras.

Det kan finnas flera orsaker till denna inkonsekvens i dokumentationen av 
analyserna. Det kan exempelvis handla om att organisationen har missat att 

136.  Lpnr 111.

137.  Lpnr 30.

138.  Lpnr 114. Liknande uttryck finns även i lpnr 108 och 110.
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analysera vissa löneskillnader eller att de har analyserat, men valt att inte 
kommentera, en löneskillnad.

Alla arbetsgivare redovisar inte att de har en princip eller gränsdragning 
för vad de behöver analysera eller hur stor en löneskillnad behöver vara 
för att kunna bedömas som osaklig. Det finns de som förhåller sig helt 
annorlunda än i exemplen ovan till de statistiska mått på könsskillnader 
i lön som de använder. Många arbetsgivare förklarar alla genomsnittliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män, och det finns även ett antal 
arbetsgivare som analyserar lönestrukturen oavsett om de statistiska måtten 
på gruppnivå visar att det föreligger någon könsskillnad eller inte. Det finns 
alltså arbetsgivare som analyserar löneskillnaderna i en grupp även i de fall 
kartläggningen visar att kvinnors genomsnittslön i procent av mäns uppgår 
till 100 procent.139 Detta görs dock bara undantagsvis av ett fåtal arbetsgivare. 
De flesta arbetsgivare analyserar endast de löneskillnader där kvinnors och 
mäns genomsnitt skiljer sig åt inom en lika eller likvärdig grupp, framför 
allt när det är till kvinnors nackdel. Detta resultat kommer att redovisas mer 
utförligt i efterföljande avsnitt.

Sammanfattningsvis visar resultaten att vad arbetsgivarna bedömer kan 
utgöra en osaklig löneskillnad mellan kvinnor och män varierar. Det finns 
med andra ord en variation i arbetsgivarnas synsätt på vad som utgör en 
stor eller liten löneskillnad och var gränsen går för när en löneskillnad ska 
analyseras och behöver motiveras som saklig eller inte.

Arbetsgivarnas olika tillvägagångssätt i arbetet med kartläggning och analys 
får betydelse för vilka osakliga löneskillnader som faktiskt kan upptäckas. 
Vilka löneskillnader som arbetsgivarna analyserar inverkar på vilka 
löneskillnader som kan upptäckas som osakliga utifrån ett könsperspektiv. 
Resonemangen som arbetsgivarna för angående gränsdragningar eller inte 
avseende vilka löneskillnader som ska analyseras kan tyda på oliktänkande i 
frågan om innebörden i osakliga könsskillnader i lön. Även tidigare studier 
har påvisat liknande svårigheter med att enas om vad en rättvis lön är.140 

Slutligen indikerar resultaten ovan att vilka löneskillnader som analyseras 
och åtgärdas hänger samman med hur arbetsgivarna fyller bestämmelserna 
om lönekartläggning med innehåll. Vilka löner som inkluderas, hur 

139.  Till exempel 66 och 111.

140.  Rosenberg (2004).
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löneskillnader mäts samt slutligen vilka löneskillnader som bedöms kunna 
utgöra en osaklig löneskillnad får konsekvenser för vilka löneskillnader som 
kommer att kunna upptäckas, åtgärdas och förhindras. I avsnittet nedan 
fördjupas diskussionen vad gäller arbetsgivarnas arbete med att dela in 
arbeten i lika och likvärdiga.

Indelningar av arbeten i lika respektive likvärdiga
Indelningen av arbeten i lika och likvärdiga arbeten handlar i grunden 
om att särskilja den del av lönen som har att göra med differentierade 
arbetsuppgifter (lika arbeten) eller krav i arbeten (likvärdiga arbeten) från 
andra lönebestämmande faktorer. Detta moment illustreras av citatet nedan 
där en arbetsgivare beskriver vad som händer med lönestrukturen efter 
indelningen av likvärdiga arbeten.

”När dessa grupperingar [av likvärdiga arbeten] finns vid handen kvarstår 
faktum att det finns löneskillnader mellan dessa grupper. Det skiljer drygt 
85 000 kronor i medellön mellan den grupp som tjänar mest och den som 
tjänar minst. Denna löneskillnad beror inte på individuell lönesättning 
utan förklaringen pekar snarare på en differentierad lönesättning där den 
grupp (det arbete) med högst lön har större krav på sina arbetsuppgifter 
än den grupp med lägst lön.”141

Det finns en mängd beslut som arbetsgivarna kan behöva ta när de ska 
dela in arbeten i lika och likvärdiga. Ett beslut handlar om huruvida 
de vill använda sig av något av de system som finns på marknaden, hos 
arbetsgivarorganisationer eller liknade för att dela in i lika eller likvärdiga 
arbeten.142 Det ligger utanför denna rapports syfte att analysera hur 

141.  Lpnr 41.

142.  Arbetsgivarna som ingår i detta analysunderlag har använt sig av olika system 
för att dela in sin organisation i lika och likvärdiga arbeten. Exempelvis förekommer 
det arbetsgivare som har använt sig av Befattnings och arbetsvärderingssystem 
(BAS), Funktionell indelning i arbetsområden och arbetsuppgifter (FIA), 
Befattningsgruppering för statistik (BESTA), International Position Evaluation 
System (IPE), Hay befattningsvärderingssystem, Värdering av yrken (så kallad 
VYkodning), Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) och Likvärdigt 
arbete instrument Blekinge (LAIB). Många gånger använder sig arbetsgivarna 
även en kombination av flera olika system, exempelvis AID i kombination 
med manuell genomgång för indelning av lika arbete och BAS för indelningen 
av likvärdiga arbeten (lpnr 112). Se JämO (2008b) för en genomgång av olika 
arbetsvärderingssystem som förekommer på svensk arbetsmarknad.
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dessa olika system inverkar på arbetet för jämställda löner.143 Resultaten 
visar dock att arbetsgivarna, oavsett använt system, verkar göra delvis 
olika bedömningar av vad lika respektive likvärdiga arbeten är och hur 
indelningen av lika eller likvärdiga arbeten ska realiseras i deras organisation. 
Hur de väljer att gå tillväga i detta arbete får olika konsekvenser för 
efterföljande analysarbete.

Lagens krav på arbetsgivare att jämföra kvinnors och mäns löner i arbeten 
som har lika eller närmast lika arbetsuppgifter, eller som har likvärdiga 
krav i arbetet, ska kunna tillämpas oavsett organisationsstruktur. 
Arbetsorganisationer har vanligtvis redan en organisationsstruktur med 
indelning av arbeten i olika grupper. I arbetsgivarnas dokumentation 
förekommer exempelvis indelningar som arbetsgivarna benämner som 
befattningar, befattningsgrupperingar, befattningsnivåer, yrkesgrupper, 
roller, tjänster, lönegrupper och liknande. Resultaten visar att arbetsgivarna 
förhåller sig delvis olika till den egna organisationsstrukturen när 
indelningen i lika och likvärdiga grupper ska göras.

Hur arbetsgivare får lagens krav på indelningen i lika och likvärdigt 
arbete att realiseras i relation till den organisationsstruktur som finns i 
organisationen framgår inte alltid i dokumentationen. Men i vissa fall 
framgår det, såsom i exemplet nedan där arbetsgivaren uttryckligen skriver 
hur indelningen av lika arbete förhåller sig till organisationens indelning av 
arbeten i befattningar.

”Inom [organisationen] har man använt sina interna 
befattningsbeteckningar för att definiera lika arbete.”144

Samma arbetsgivare förtydligar detta senare i dokumentationen.

”Notera att även om ett arbete har samma befattningsbenämning – t.ex.  
 Systemutvecklare – betraktas arbetet inte alltid som lika.”145

En annan arbetsgivare beskriver att de har använt sig av BESTAvägen som 

143.  Denna avgränsning beror delvis på att detta analysunderlag inte möjliggör någon 
djupare analys av hur dessa system har tillämpats. En annan orsak är att en sådan 
analys bedöms vara så omfattande att det kräver ett större utrymme än vad som är 
möjligt i denna rapport.

144.  Lpnr 58.

145.  Lpnr 58.
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metodstöd146 i arbetet med indelningen, men att de får problem med att 
identifiera grupper där arbetsuppgifterna är likartade.

”Med denna metod kan olika befattningar bedömas lika och därmed 
få samma BESTAkod trots att arbetsuppgifterna inte är desamma. 
Syftet med grupperingen är dock att kunna utskilja de löneskillnader 
inom respektive grupp som är osakliga, alltså som kan härledas till 
könstillhörighet.”147

Det är dock vanligare att organisationernas egna indelningar i form 
av befattningar och tjänster används helt eller delvis som indelning av 
lika arbete. Det inverkar i många fall på innehållet i analysen i form av 
förklaringar som handlar om att det finns variationer i arbetsuppgifter inom 
gruppen lika arbete. Ett sådant exempel är en arbetsgivare som förklarar 
löneskillnaderna inom en grupp arbeten med att arbetena skiljer i ”innehåll 
och bredd”148 eller att ”innehåll i tjänsten” skiljer sig åt149.

Det finns många indikatorer på att arbetsgivarna tolkar lagens krav på att 
dela in arbeten i grupper av lika och likvärdiga arbeten olika. Det finns 
med andra ord en viss variation i vilken innebörd arbetsgivarna ger lika 
respektive likvärdiga arbete. I en jämförelse av landstingens och regionernas 
lönekartläggningar och analyser framgår det att det finns en betydande 
spridning i hur många grupper av lika och likvärdiga arbeten som har 
identifierats. Landstingen och regionerna ser förstås olika ut när det gäller 
bland annat yrkesstruktur och storlek, men de har liknande uppdrag vilket 
gör en jämförelse intressant. Medan ett landsting med knappt 5 000  
arbetstagare har identifierat 153 grupper av lika arbeten150, har ett annat 
landsting med knappt 6 000 arbetstagare identifierat 44 grupper av lika 
arbeten151. En annan intressant jämförelse är ett landsting med drygt 11 000 
arbetstagare som har identifierat 40 grupper av lika arbeten152, vilket kan  

146.  BESTAvägen är Partsrådets utvecklade metod som bland annat kan användas i 
lönebildningsarbetet i en organisation och utgör ett partsgemensamt stöd inom det 
statliga avtalsområdet.

147.  Lpnr 22.

148.  Lpnr 84.

149.  Lpnr 69. Se vidare resultatavsnittet nedan om arbetsgivarnas förklaringar till 
synliggjorda löneskillnader.

150.  Lpnr 111.

151.  Lpnr 116.

152.  Lpnr 114.
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jämföras med ett landsting som har knappt 10 000 arbetstagare som har 
identifierat 154 grupper av lika arbeten153.

Svårigheten med att dela in arbeten i grupper som inte är för brett, men 
inte heller för smalt, definierade är återkommande. En arbetsgivare har 
exempelvis i indelning av lika arbeten identifierat en grupp som benämns 
”Assistenter (ekon/admin)”. I denna grupp lika arbete har en man drygt 
30 000 kronor mer i lön än de flesta i denna grupp och det förklaras enligt 
följande.

”Mannen har en chefsbefattning. Därför inte relevant. Finns även 
en kvinna med lika lön varför det inte finns någon diskriminerande 
skillnad.”154

I fallet ovan verkar alltså arbetsgivaren ha delat in arbeten med lika 
eller närmast lika arbetsuppgifter för assistenttjänster inom ekonomi 
och administration på ett sätt som även inkluderar arbete som innebär 
chefsansvar.

Svårigheten med att göra för breda eller för smala indelningar i likvärdiga 
arbeten kan även illustreras med citatet nedan där är en arbetsgivare 
redovisar resultatet av lönekartläggning och analys av en grupp likvärdiga 
arbeten.

”Fyra arbeten bedöms som likvärdiga arbeten. Av dessa är två arbeten 
kvinnodominerade (distriktssköterska och psykolog) och två arbeten 
blandade (specialistläkare och STläkare).”155 

När samma arbetsgivare sedan redovisar de kvinnodominerade arbetenas 
medellön i procent av de blandade/mansdominerade arbetenas i denna 
likvärdiga grupp uppgår den till 49,32 procent. Arbetsgivarens förklaring 
till dessa skillnader i lönenivåer är att de ”följer dock de nivåer som finns 
på riksplanet”156. Så här stora löneskillnader är sällsynta i materialet. 
Argumentet för den stora löneskillnaden är alltså marknadslön.157 Indelning 
av lika och likvärdiga arbeten får på så sätt konsekvenser för analysarbetet 

153.  Lpnr 100.

154.  Lpnr 48.

155.  Lpnr 13.

156.  Lpnr 13.

157.  Se vidare nedan i resultatredovisningen av arbetsgivares förklaringar till 
löneskillnader.
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– vilka löneskillnader som ska förklaras och vilka förklaringar som blir 
aktuella. Det får även konsekvenser för arbetsgivares särskiljande mellan 
osakliga och sakliga löneskillnader.

Andra svårigheter som arbetsgivarna kan ställas inför vid indelningen av lika 
arbete är hur de ska förhålla sig till att vissa arbetstagare har en kombination 
av flera tjänster, delade tjänster eller extraansvar som har lagts på tjänsten. 
Dessa arbetstagares lönenivåer påverkas då av löneläget i olika arbeten. En 
arbetsgivare förklarar en mans högre lön med att det handlar om:

 ”… man som har dubbelt ansvar som gett ett tillägg på 3000 kr …”158

Vid indelningen av likvärdiga arbeten framträder svårigheterna med 
gruppindelningen än mer tydligt, om man jämför med indelningen av 
lika arbeten. Det förekommer många fall där löneskillnaderna mellan 
de likvärdiga grupperna förklaras med just skillnader i krav eller att 
arbetsgivarna i analysen kommer fram till att värderingen av kraven inte 
har varit tillfredsställande. Det kan handla om att arbetsgivarna förklarar 
ett högre löneläge i ett mansdominerat arbete relativt ett likvärdigt 
kvinnodominerat arbete med att det mansdominerade har en högre 
”svårighetsgrad”159. Andra exempel är att de kvinnodominerade arbetena 
beskrivs ligga i det lägre spannet, även om arbetsgivaren har bedömt dem 
som likvärdiga.160 Detta illustreras även av citaten nedan. 

 ”Inom grupp B finns de flesta av männen värderade i den högre värderade  
 delen av gruppen, vilket innebär att deras löner är högre.”161

 ”… befattningen ligger i varsitt spann av BASintervallet.”162

Det finns åtskilliga sådana exempel där resonemangen i grunden handlar om 
att arbetsgivaren trots allt inte bedömer att likvärdiga arbeten är jämförbara 
avseenden kraven i arbetena. Därför utgör i stället kraven i arbetet en 
förklaring till löneskillnaderna i grupper av likvärdiga arbeten eller 
skillnader i arbetsuppgifter i grupper av lika arbeten.

Denna problematik hanteras på olika sätt. Vissa arbetsgivare gör som i 

158.  Lpnr 48. Se vidare nedan i resultatredovisningen av arbetsgivares förklaringar 
till löneskillnader.

159.  Lpnr 75.

160.  Lpnr 66, 70 och 74.

161.  Lpnr 15.

162.   Lpnr 12.
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exemplen ovan, det vill säga förklarar löneskillnader med könsskillnader i 
värdering av krav inom en och samma grupp av likvärdiga arbeten. Det kan 
även uttryckas genom att de förklarar löneskillnaderna med skillnader i 
kvalifikationskrav, ansvar och liknande. Andra arbetsgivare kan komma till 
slutsatsen att dessa löneskillnader då inte kan analyseras, utan att arbeten 
måste omvärderas.163 Denna omvärdering kan då antingen lämnas som en 
åtgärd till nästa lönekartläggning eller att en likvärdig grupp delas upp i flera 
olika likvärdiga grupper i den aktuella lönekartläggningen.

Citatet nedan illustrerar det senare och är hämtat från en arbetsgivare 
som i lönekartläggningsarbetet har identifierat en grupp lika arbete 
– affärsenhetschef. Arbetsgivaren beskriver att som följd av en 
kompetensväxling skiljer sig kvalifikationskraven åt för de arbetstagare 
som arbetar som affärsenhetschefer, vilket även gäller innehållet i deras 
arbetsuppgifter. Arbetsgivaren beslutar då att dela upp denna grupp lika 
arbete i fyra olika kluster och beskriver det bland annat så här:

”Männens medellön ligger högre än kvinnornas. Under de senaste åren  
har bolaget genomfört en medveten kompetensväxling på chefer för att 
rekrytera in chefer med en gedigen ledarerfarenhet från affärsdrivna 
tjänste och konsultföretag i andra branscher än den egna. // Det 
har inneburit ett högre löneläge än tidigare. Vad gäller ansvaret som 
Affärsenhetschef så skiljer det sig markant vad gäller både typ av affär 
och volym samt geografi. // Lönerna skiljer sig därmed beroende på affär, 
volym, geografi samt kompetens och erfarenhet. I analysen har vi därför 
grupperat cheferna i fyra kluster utifrån detta.”164 

Arbetsgivaren som citatet är hämtat från drar i slutändan slutsatsen att 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män bland ”Affärsenhetscheferna” 
är sakliga, men att en åtgärd är att utjämna löneskillnaderna i kommande 
lönerevisioner.

Enstaka arbetsgivare använder sig av indelningen av arbeten i lika och 
likvärdiga arbeten som en metod i sig för att upptäcka till exempel 
förekomsten av en ojämn könsfördelning över arbeten inom organisationen. 
Detta är inte så vanligt, men citatet nedan är ett exempel på detta.

”Resultatet av arbetsvärderingen visar att de kvinnodominerade 

163.  Till exempel lpnr 7, 81 och 120.

164.  Lpnr 56.
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grupperna fördelar sig jämnt i rangordning av arbetsuppgifternas 
svårighetsgrad.”165

Hur brett eller finskaligt som arbetsgivarna delar in arbeten i lika eller 
likvärdiga får således konsekvenser för vilka lönejämförelser som görs och 
sedan analyseras. 

Ytterligare en konsekvens av hur arbetsgivarna väljer att dela in arbeten i 
lika och likvärdiga är att det inverkar på könssammansättningen i arbetena. I 
och med att den svenska arbetsmarknaden är märkbart könssegregerad både 
över yrken och arbetsorganisationer166, ökar risken att få många enkönade 
grupper vid mer finskaliga indelningar av lika och likvärdiga arbeten. Detta 
gäller framförallt mindre organisationer. I flera fall syns exempel på detta. 
En arbetsgivare beskriver exempelvis att de har 69 grupper av lika arbeten 
och att endast 13 av dessa innehas av både kvinnor och män.167 En annan 
arbetsgivare beskriver att de har identifierat 25 kvinnodominerade grupper 
och där 9 av dessa saknar jämförbara likvärdiga icke kvinnodominerade 
arbeten. Av dessa 25 har 14 dock en eller flera jämförelsegrupper som inte är 
kvinnodominerade.168 

Delar arbetsgivarna in lika arbeten snävare, kommer det sannolikt finnas än 
färre lika arbeten med både kvinnor och män. En mer finskalig indelning 
av likvärdiga arbeten får även konsekvenser för vilka likvärdiga arbeten 
som jämförs i och med att könssammansättningen förändras i de likvärdiga 
grupperna. Det förekommer som följd flera exempel där arbetsgivare inte 
redovisar en kartläggning och analys av likvärdiga arbeten som följd av 
att det inte finns några jämförbara likvärdiga grupper av arbeten som är 
kvinnodominerade respektive inte kvinnodominerade. En arbetsgivare 
uttrycker enligt följande.

”Kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnodominerade 
arbeten och likvärdiga arbeten som inte är kvinnodominerade saknar 
relevans inom verksamheten.”169

En annan arbetsgivare uttrycker sig i linje med detta.

165.  Lpnr 102.

166.  Kumlin (2010).

167.  Lpnr 58. För liknande exempel, se lpnr 47.

168.  Lpnr 22.

169.  Lpnr 94.
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”Eftersom de allra flesta yrkena är kvinnodominerande och de yrken som 
är mansdominerande är Ekonomichef, Specialistläkare och Medicinsk 
chef ser vi inte att det är möjligt att göra gruppering för likvärdiga 
arbeten.”170

Sammanfattningsvis använder sig arbetsgivarna av olika verktyg och 
metoder för att dela in arbeten i grupper av lika och likvärdiga. Resultaten 
visar även olika sätt som arbetsgivarna använder för att anpassa lagens krav 
om indelning av arbeten till den indelning av arbeten som arbetsgivaren 
har gjort. Det verkar finnas en rad utmaningar i att dela in arbeten i lika 
och likvärdiga grupper. Många gånger finns det en betydande variation i 
arbetsgifter och krav i arbeten inom de indelade grupperna. Det förekommer 
en hel del förklaringar om att arbetsuppgifterna eller kraven i arbetena 
skiljer sig åt, och det framgår i flera fall i de redovisade åtgärderna att 
indelningarna måste arbetas eller värderas om. 

Resultaten indikerar även att indelningen av arbetena i lika och likvärdiga 
arbeten för många arbetsgivare är en process som innebär att de kan 
komma fram till att indelningarna många gånger behöver uppdateras, 
värderas om och följas upp under pågående eller mellan omgångarna av 
lönekartläggningsarbete. Arbetsmomentet att dela in arbeten i grupper 
av lika och likvärdiga arbeten är således för en del arbetsgivare en 
löpande process, snarare än något som påbörjas och slutförs under varje 
lönekartläggning.

Det är viktigt att påminna sig om att analysunderlaget består av 
organisationer med en hög andel tjänstemän där individuell lönesättning 
dominerar. Det är möjligt att gruppindelningar inom tjänstemannasektorn 
kan vara svårare att genomföra, eftersom arbetena i dessa organisationer 
ofta är väldigt heterogena och består av många olika specialister, experter 
och liknande. Arbeten inom organisationer bestående av många tjänstemän 
kan på så sätt vara mer heterogena när det gäller arbetsuppgifter och krav än 
arbeten i organisationer med fler arbetaryrken. 

Indelningen av arbeten i lika och likvärdiga arbeten är ett centralt 
delmoment i arbetet med att verka för jämställda löner enligt 
diskrimineringslagens krav. Indelningen får bland annat stor betydelse för 
vilka förklaringar som kommer att bli aktuella, vilket kommer att diskuteras 

170.  Lpnr 93.



Sakligt motiverad eller koppling till kön? 60 (152)

vidare senare i rapporten. Resultaten hittills visar att det är i varierande grad 
som dessa arbetsgivares arbete med att dela in arbeten i lika och likvärdiga 
grupper skapar förutsättningar för att upptäcka osakliga löneskillnader 
i organisationens alla delar. Den slutsatsen följs bland annat av resultatet 
att många arbetstagares löner aldrig analyseras eftersom flera arbetsgivare 
bedömer att indelningen av arbetena inte är tillfredsställande och måste 
göras om inför nästa kartläggningsomgång.

Hur arbetsgivarna delar in arbeten inverkar även på storleken på grupperna 
för lika respektive likvärdiga arbeten, det vill säga hur många arbetstagare 
som hamnar i de olika grupperna. Detta kommer att problematiseras 
ytterligare i efterföljande avsnitt. Antal arbetstagare i lika och likvärdiga 
arbeten inverkar nämligen på arbetsgivarnas analysarbete.

Analyser av löneskillnader på gruppnivå, 
individnivå eller både och
När arbetsgivaren väl har gjort lönekartläggningen kommer arbetsmomentet 
där löneskillnader ska analyseras. Detta och efterföljande avsnitt handlar om 
hur arbetsgivarna går tillväga i analysarbetet.

Först följer en diskussion om hur arbetsgivarna rör sig mellan gruppnivå 
och individnivå i analysen. I analysunderlaget går det att identifiera flera 
olika hanteringssätt i frågan om på vilken nivå löneskillnader ska analyseras 
och förklaras. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att en del arbetsgivare 
väljer att bara redovisa vissa delar eller bara slutsatserna av analysarbetet i 
dokumentationen. Exempelvis skriver flera arbetsgivare systematiskt och 
i korthet ”ingen åtgärd”171 när analysen inte påvisat några osakligheter 
enligt deras bedömning. I dessa fall går det inte att få någon inblick i själva 
analysarbetet. Andra arbetsgivare resonerar mer nyanserat och öppet i 
dokumentationen om hur analysen har gått till, löneskillnader och vad de har 
kommit fram till.

Arbetsgivarnas redovisade analyser visar att det finns vissa likheter och 
olikheter även i tillvägagångssättet i analysarbetet. De flesta arbetsgivare 
förhåller sig på gruppnivå i analysen, det vill säga kommenterar 
genomsnittliga löneskillnader på mer allmän nivå. Exempelvis redovisar en 
arbetsgivare en förklaring till löneskillnaderna mellan två likvärdiga arbeten 
bestående av 54 respektive 35 arbetstagare så här:

171.   Lpnr 11.
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”Psykologerna ligger lägst i gruppen. Läkarnas och psykologernas lön 
motiveras med marknadslöneläget för båda grupperna där läkares 
löner ligger på den nivån. Psykologernas löner motsvarar även de 
marknadslöneläget. Därmed råder inga osakliga löneskillnader.”172

Men det finns även många arbetsgivare som bryter ner dessa mått på 
löneskillnader på individnivå. Det kan handla om att arbetsgivarna i vissa 
fall kommenterar enskilda individers löneskillnader173 eller att de förklarar 
allas lönenivåer i relation till varandra inom en grupp arbeten som i exemplet 
nedan. Där redovisar arbetsgivaren alla fem arbetstagare i en grupp lika 
arbete (chefer) och förklarar löneskillnaderna som följer:

”Kvinnan har en lön som är högre jämfört med tre män. Löneskill
naderna beror på affärsområdenas storlek. Kvinnans högre lön beror 
på att kvinnan är ansvarig för fler utbildningsområden. Mannen som 
innehar den högsta lönen har en lön som är 9 % högre jämfört med 
kvinnan. Mannens högre lön beror på att mannen har längre erfarenhet 
från chefsbefattningen och utbildningsområdet (rekryterad från 
konkurrent).”174

Det finns ett flertal exempel på arbetsgivare som i vissa fall kommenterar 
enskilda individers löner och i andra fall kommenterar löneskillnader 
på gruppnivå.175 Det kan i sin tur hänga samman med hur analyserna 
presenteras. Vissa arbetsgivare skriver uttryckligen på vilken nivå analysen 
har rört sig, som i exemplet nedan.

”Värt att notera är trots att slutsatserna nedan kan anses generella 
vill [företaget] poängtera att en mycket noga och grundlig analys har 
genomförts på individnivå.”176

Det är tänkbart att läsningen av vissa arbetsgivares analyser kan ge intrycket  
av att arbetsgivaren rör sig på gruppnivå i analysen och att förklaringarna 
som följd bedöms som mer generella än individuella. Det går med andra ord 
inte att med säkerhet veta om analysen ha rört sig på en mer detaljerad nivå 

172.  Lpnr 56.

173.  Till exempel lpnr 58.

174.  Till exempel lpnr 38.

175.  Lpnr 58.

176.  Lpnr 12.
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än vad som framgår av redovisningen, som till exempel illustreras i citatet 
ovan.177

Variationen i hur arbetsgivarna går tillväga när de ska analysera 
löneskillnader mellan kvinnor och män hänger delvis samman med olika 
förhållningsätt till att storleken på grupperna varierar efter att arbetsgivarna 
har gjort en indelning i lika och likvärdiga arbeten. En arbetsgivare resonerar 
exempelvis enligt följande i sin motivering till att vissa grupper av lika 
arbeten inte analyseras och inte heller redovisas.

”Samverkansgruppen konstaterar att det finns två befattningar inom 
[organisationen] som har fler medarbetare än 15 personer, övriga 
befattningar utgör allt från en till tolv medarbetare. De flesta befattningar 
består av en till tre medarbetare. Detta innebär att underlaget ofta blir för 
tunt i jämförelse mellan kvinnor och män inom lika arbete. Jämförelse 
har gjorts inom de befattningar där det finns både kvinnor och män. 
Vi har valt att redovisa de två befattningar med flest medarbetare där 
kvinnor och män utför lika arbete. Vi jämför också två högre värderade 
befattningar.”178

Flera arbetsgivare för ett resonemang om betydelsen av gruppers storlek 
för analysens utformning och utfall. På upprepade ställen förekommer det 
skrivningar om att det är för få medarbetare i en grupp för att de ska kunna 
analysera eller dra några slutsatser om löneskillnaderna. Exempelvis kan 
det stå att eftersom det är för få män i en grupp lika arbete blir spridningen 

177.  Citatet ovan är även en illustration av att det förekommer exakt samma eller 
väldigt likartade formuleringar i flera olika arbetsgivares dokumentation. Detta 
nämndes även tidigare i rapporten. Några tolkningar till dessa återkommande 
och identiska formuleringar är att arbetsgivare arbetar utifrån regleringar och 
formuleringar i samma kollektivavtal eller samma stöd för lönekartläggningsarbetet 
utvecklat av deras arbetsgivarorganisation. I Medlingsinstitutets studie (2015b) av 
de centrala kollektivavtalen noteras även att flera centrala parter har tagit fram 
vägledningar för lokala parters arbete med lönekartläggningar och analys samt 
att det finns regleringar mot osakliga löneskillnader i flera kollektivavtal. En 
annan tolkning är att de tar intryck av varandras dokumentation av arbetet med 
lönekartläggning och analys.

178.  Lpnr 15. En annan tolkning av hur denna arbetsgivare redovisar sin analys är att 
det kan hänga samman med skrivningar i kollektivavtal som arbetsgivaren omfattas 
av som förespråkar en metod där arbetet för lika lön för lika arbete inriktas mot 
antalsmässiga stora yrkesgrupper inom organisationen.
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så stor bland dessa män eftersom enskilda personers löner slår igenom.179 
Men även det motsatta förekommer, det vill säga att lönespannet blir större 
som en följd av att det är så många kvinnor i en grupp.180 Det är dock 
vanligare att arbetsgivaren anser att gruppen är för liten för att de ska kunna 
genomföra en meningsfull analys, som i exemplet nedan.

”De kvinnliga utbildarnas löner ligger högre än männens. Gruppen är för 
liten för att söka meningsfull förklaring.”181

En annan arbetsgivare gör en liknande bedömning:

”Vissa grupper i underlaget utgörs av få personer, för vilka underlaget inte 
kan anses statistiskt korrekt att dra slutsatser ur.”182

Ytterligare ett exempel är en arbetsgivare som skriver att det finns vissa 
svårigheter i att jämföra kvinnors och mäns löner i lika arbeten för att det är 
för få personer i vissa grupper.

”Detta innebär att underlaget ofta blir tunt i jämförelse mellan kvinnor 
och män inom lika arbete. // … då männen är till antalet få så får detta 
avgörande [betydelse] för hur skillnaderna i löner ser ut.”183

Det finns dock några arbetsgivare som explicit uttrycker att de drar en 
principiell gräns för hur många personer som det måste finnas i en grupp för 
att de ska kunna analysera skillnader i lön. Arbetsgivaren i citatet nedan har 
dragit en gräns vid minst 10 personer i varje grupp samt att det ska föreligga 
en löneskillnad på minst 500 kronor.

”För att kunna konstatera om några osakliga löneskillnader föreligger 
mellan grupperna har vi satt en gräns på 500 kr. Orsaken till 
begränsningen är att vid mindre skillnad eller i mindre population kan 
den individuella lönesättningens inverkan på resultatet inte uteslutas.”184

Momentet där arbeten delas in i grupper av lika och likvärdiga får således 
konsekvenser för hur många arbetstagare som grupperna omfattar. Men 
det för även med sig konsekvenser för könsammansättningen i grupperna. 

179.  Till exempel lpnr 119.

180.  Lpnr 67.

181.  Lpnr 36.

182.  Lpnr 22.

183.  Lpnr 15.

184.  Lpnr 120.
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Analysen visar således att huruvida analysen rör sig på gruppnivå eller på 
individnivå när löneskillnader ska analyseras således även hänger samman 
med hur arbetsgivarna har delat in arbeten i lika och likvärdiga grupper samt 
hur könssammansättningen i organisationerna ser ut. 

I och med att könssegregationen bland arbetsorganisationer och i 
yrkesstrukturen är påtaglig i Sverige185, ställs arbetsgivarna många gånger 
inför problemet att det finns för få eller bara kvinnor respektive män 
i grupper av lika och likvärdiga arbeten.186 Exempelvis skriver många 
arbetsgivare att arbetsorganisationen är kvinnodominerad och att det inte 
finns några likvärdiga arbeten som inte är kvinnodominerade187 Efter 
indelningen i likvärdiga grupper kan arbetsgivarna stå inför det faktum att 
det bara finns en individ i flera likvärdiga arbeten som ska jämföras. Det 
blir då en jämförelse mellan individer i stället för mellan grupper.188 Vissa 
arbetsgivare gör denna analys och jämförelse trots små grupper, medan andra 
arbetsgivare uttrycker som i exemplen ovan att det då inte går att analysera.

Sammanfattningsvis visar resultaten att arbetsgivarna går tillväga på olika 
sätt i sitt analysarbete. Det finns arbetsgivare som håller analysen antingen 
på gruppnivå eller individnivå, eller gör både och. Vissa arbetsgivare 
resonerar mer nyanserat och öppet i dokumentationen om hur analysen har 
gått till, om löneskillnader och vad de har kommit fram till, medan andra 
bara redovisar om något ska åtgärdas eller inte.

Nivån på analysen hänger naturligtvis delvis samman med storleken på 
organisationen. För stora organisationer, såsom landstingen och regionerna, 
är det förstås många gånger svårt att analysera skillnader på individnivå av 
praktiska skäl. Men det förklarar inte fullt ut skillnaden. Både små och stora 
organisationer kan ha grupper av lika eller likvärdiga arbeten med ungefär 
lika många arbetstagare. De privata organisationerna i analysunderlaget 
är dessutom i ungefär samma storlek. Den främsta förklaringen till 

185.  Kumlin (2010) och Halldén (2014).

186.  Arbetsgivarnas bedömning av könssammansättningen i grupper av likvärdiga 
arbeten görs nästan uteslutande på basis av organisationens könssammansättning 
i det specifika arbetet vid mättillfället. I ett fåtal fall framgår det att arbetsgivarna 
även för resonemang om hur dessa arbeten kan bedömas som exempelvis typiskt 
kvinnodominerade i ett bredare samhällsperspektiv. 

187.  Till exempel lpnr 13, 87 och 93.

188.  Till exempel lpnr 68.
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arbetsgivarnas olika tillvägagångssätt finns således i olika tolkningar av 
och ställningstaganden om hur detta analysarbete ska genomföras. Många 
arbetsgivare som analyserar på gruppnivå har som tidigare nämnts en 
principiell minimigräns för hur många det måste finnas i en grupp eller hur 
stora löneskillnaderna ska vara i grupperna för att de ska genomföra analysen 
av löneskillnader mellan könen.

Resultaten visar även att arbetsgivarnas sätt att hantera de utmaningar 
de ställs inför i arbetet med indelningen av lika och likvärdiga 
arbeten får effekter på antalet arbetstagare i respektive grupp samt på 
könssammansättningen. I slutändan får detta således även betydelse för 
vilka löneskillnader som kommer att analyseras och sedermera vilka osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män som kan upptäckas och åtgärdas.

Det är viktigt att ha i åtanke att det är svårt att i alla lägen avgöra nivån på 
analysarbetet i praktiken eftersom det kan finnas en diskrepans mellan hur 
arbetsgivarna väljer att redovisa sitt analysarbete och hur det faktiskt har 
genomförts. Det är möjligt att det underskattas hur många arbetsgivare som i 
praktiken har analyserat individuella löneskillnader trots att de har redovisat 
förklaringar på en mer generell gruppnivå. Nästa avsnitt handlar om hur 
arbetsgivarna går tillväga när de ska bedöma om upptäckta löneskillnader 
kan ha samband med kön.

Analyser av om könsskillnader i lön kan sakligt motiveras
Resultatredovisningen ovan handlar om nivån på analysen samt 
arbetsgivarnas förhållningssätt till antal arbetstagare i de olika lika och 
likvärdiga grupperna i analysarbetet. I detta avsnitt kommer det att 
vara fortsatt fokus på arbetsgivarnas analysarbete. Här belyses dock i 
stället arbetsgivarnas könsanalys av de löneskillnader som uppdagats i 
kartläggningsarbetet när de ska särskilja sakliga från osakliga löneskillnader. 
En saklig förklaring till löneskillnader är alltså en förklaring som är 
oberoende av kön.189

Återigen är det viktigt att ha i åtanke att det som framgår av arbetsgivarnas 
analysarbete i dokumenten inte visar helhetsbilden. Det kan finnas 
bakomliggande resonemang som inte redovisas i dokumentationen och 
som alltså inte går att fånga i denna rapport. Med det sagt finns det en 

189.  Regeringens proposition 1999/2000:143, s. 75.
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stor variation även i hur arbetsgivarna redovisar sina analyser av om 
könsskillnader i lön är sakliga eller osakliga utifrån ett könsperspektiv.

Det har tidigare nämnts att vissa arbetsgivare resonerar på gruppnivå 
om löneskillnaderna medan andra arbetsgivare förklarar löneskillnader 
på individnivå eller både och. I linje med detta förekommer det i stor 
utsträckning förklaringar som anges mer allmänt och generellt till 
uppdagade löneskillnader i en grupp. På vilken nivå arbetsgivare väljer 
att genomföra eller redovisa sin analys av löneskillnader hänger samman 
med hur könsanalysen presenteras (om den presenteras över huvud taget). 
Exempelvis kommenterar en arbetsgivare löneskillnaden i en grupp 
likvärdiga arbeten enligt följande.

”Lönen är resultatbaserad och sätts utifrån förgående års resultat. 
Nyanställda/nytillträdda medarbetare går med anledning av detta ofta 
in på en betydligt lägre nivå än redan anställda på aktuell befattning där 
det finns mätbara resultat sedan tidigare år. Löneskillnaderna är sakligt 
motiverade.”190

I exemplet ovan resonerar arbetsgivaren i mer generella ordalag kring vad 
som förklarar lönespridningen i gruppen, och på det sätt som arbetsgivaren 
har redovisat sin analys går det inte att urskilja förklaringar till enskilda 
individers löneskillnader – om det finns någon könsskillnad i lön i gruppen 
eller om förklaringen är saklig utifrån en könsanalys.

Det kan även vara svårt att bedöma om arbetsgivarna har gjort denna 
köns  analys av andra anledningar, eftersom många arbetsgivare redovisar sin 
analys av löneskillnader ytterst kortfattat såsom ”ingen åtgärd”.191 Andra 
arbetsgivare skriver i korthet att de inte har hittat något samband med kön i sin 
analys av uppdagade löneskillnader. Exempelvis skriver en arbetsgivare så här:

”Lönenivåerna visar heller inte på någon skillnad mellan könen.”192

En annan arbetsgivare kommenterar löneskillnader enligt följande.

”Löneskillnaden får inte någon konsekvens ur Diskrimineringslagens 
perspektiv men kommer att ses över ur ett lönepolitiskt perspektiv.”193

190.  Lpnr 33.

191.  Lpnr 11.

192.  Lpnr 46.

193.  Lpnr 107.
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En tolkning av denna formulering är att de inte har funnit några osakliga 
motiveringar ur ett könsperspektiv, men att det finns löneskillnader som 
ändå ska ses över eftersom arbetsgivaren anser att dessa skillnader är 
omotiverade utifrån organisationens lönepolitik i form av till exempel 
lönekriterier. Liknande resonemang finns i flera arbetsgivares analyser, 
exempelvis hos en arbetsgivare som skriver ”inga diskriminerande avvikelser” 
i sin analys.194 Det senare exemplet antyder att arbetsgivaren tolkat att 
analysen går ut på att upptäcka diskriminerande löneskillnader, vilket är en 
tolkning som inte är så vanligt att arbetsgivarna uttrycker i analysunderlaget.

Det finns alltså en hel del arbetsgivare som redovisar förklaringar till 
enskilda individers löneskillnad inom grupper av lika eller likvärdig arbeten. 
I vissa av dessa fall kan det även framgå om det är kvinnors eller mäns löner 
som motiveras och (köns)analysen blir i det avseendet mer transparent. Ett 
av flera exempel redovisas nedan. Citatet är hämtat från en arbetsgivares 
redovisning av en analys av löneskillnader i en grupp lika arbete, vilken är till 
kvinnors nackdel. Citatet illustrerar hur vissa arbetsgivares könanalyser ser ut.

”Tre av männen i gruppen har en högre lön än den enda kvinnan i 
gruppen. Den man som har högst lön i gruppen är felregistrerad // ska 
korrigeras till nästa lönekartläggning //. Den högre lönen för de andra två 
männen som har högre lön än kvinnan speglar prestation.”195

Ett annat tillvägagångsätt som går att urskilja i många arbetsgivares 
redovisning av analysarbetet är att de ger förklaringar på gruppnivå, men att 
det framgår att de har analyserat och bedömt om löneskillnaderna mellan 
kvinnor som grupp och män som grupp i lika eller likvärdiga arbeten är 
sakliga eller inte. Ett exempel presenteras i citatet nedan.

”Männens medellön ligger högre än kvinnornas. Gruppen kvinnor är tre 
personer och gruppen män 11. Medelålder för kvinnorna 40 år och för 
männen 57. Kvinnorna ligger lägre beroende på ålder och erfarenhet i 
yrket. Jämför vi kvinnorna med män i motsvarande ålder och erfarenhet 
så ligger de lika. Inga osakliga löneskillnader föreligger.”196

Ett mönster är med andra ord att det i stora delar av arbetsgivarnas analyser 
inte framgår om löneskillnaderna har analyserats utifrån ett könsperspektiv. 
Det går då inte att avgöra vilka löneskillnader som har analyserats eller om 

194.  Lpnr 37.

195.  Lpnr 12.

196.  Lpnr 56.
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arbetsgivarna har bedömt om de löneskillnader de redovisar har ett samband 
med kön eller inte.

Det finns även en hel del exempel där arbetsgivare bara ger en förklaring till 
löneskillnaderna på gruppnivå, utan att redogöra för om det finns ytterligare 
förklaringar till löneskillnaden eller om det förklarar hela löneskillnaden.197

Ett annat mönster i tillvägagångssätt i bedömningarna av om löneskillnader 
har direkt eller indirekt samband med kön rör olikheter i frågan om 
arbetsgivaren upptäcker löneskillnader till mäns eller kvinnors nackdel. 
Många arbetsgivare förklarar löneskillnaderna oavsett om det är kvinnors 
genomsnitt som ligger över mäns i en grupp lika eller likvärdiga arbeten eller 
vice versa.198 Ett exempel för att illustrera det senare presenteras nedan.

”[Namn organisationen] har lyckats väl med att rekrytera kvinnliga 
mellanchefer och lönerna ligger generellt något högre för de kvinnliga 
cheferna än för de manliga cheferna. Anledningen är att kvinnorna har 
högre utbildning, och har mer omfattande ansvar (större [arbetsplatser]). 
Parterna är eniga om att de skillnader som finns är sakliga.”199

Men det är även många arbetsgivare som helt eller delvis har valt att inte 
analysera löneskillnader som på gruppnivå talar till mäns nackdel.200 Citatet 
nedan är ett exempel som är hämtat från en arbetsgivares förklaring till olika 
gränsdragningar som denna arbetsgivare har gjort i sitt analysarbete.

”Analysen görs per befattningskategori med fler än fem medarbetare där 
kvinnors medellön understiger männens.”201

Ett annat exempel på detta är när det framgår att kvinnors genomsnittslön 
ligger över mäns i grupper av lika arbeten och arbetsgivare kommenterar 
detta systematiskt så här:

”No analysis is required.”202

Det finns flera variationer på hur detta kan komma till uttryck. Ett annat 
exempel presenteras i citatet nedan. Där kommenterar en arbetsgivare 

197.  Till exempel lpnr 71 och 76.

198.  Till exempel lpnr 16, 30 och 77.

199.  Lpnr 30.

200.  Till exempel lpnr 11, 24, 54, 116, 117 och 120.

201.  Lpnr 113.

202.  Lpnr 27.
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kvinnors högre genomsnitt relativt mäns i en grupp lika arbete.

”Ingen diskriminering utifrån kvinnoperspektiv.”203

Ytterligare ett exempel är hämtat från en arbetsgivares beskrivning av hur 
analysen har gått till, där arbetsgivaren summerar vilka grupper av arbeten 
som har analyserats.

”I första avsnittet analyseras de grupper av lika arbeten där vi sett att 
kvinnorna i gruppen tjänar mindre än männen. Vi har granskat 14 sådana 
grupper. Vi har samtidigt sett 20 yrken där kvinnorna tjänar mer än 
männen. De grupperna analyseras inte vidare. I övriga grupper är lönerna 
jämnt fördelade. I avsnitt två analyseras likvärdiga arbeten. Vi har hittat 
åtta mansdominerade yrken som har högre löneläge än kvinnodominerade 
yrken i samma värdering.”204

En möjlig tolkning av dessa olika tillvägagångsätt, det vill säga om 
analysen ska begränsas till de fall där löneskillnader är till kvinnors 
nackdel eller inte, är att det handlar om arbetsgivarnas olika tolkningar av 
diskrimineringslagen.

Andra arbetsgivare väljer att analysera vissa fall där kvinnors genomsnitt 
ligger över männens, men i andra fall skriver de att ingen analys krävs 
eller låter bara löneskillnaden stå okommenterad. Det går inte alltid 
att bedöma varför arbetsgivarna i dessa fall inte har varit konsekventa i 
dokumentationen. Anledningarna kan vara flera. Systematiken kan ha 
brustit och de har missat att redovisa vissa slutsatser av analysen. Det kan 
också handla om att de tolkar diskrimineringslagen i linje med fallen ovan, 
det vill säga att de bara ska analysera löneskillnader som är till kvinnors 
nackdel men att de trots allt bedömt att vissa arbetstagares löneskillnader bör 
motiveras.

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns olika tillvägagångssätt 
i hur arbetsgivarna tillämpar lagens krav på att de ska analysera om 
löneskillnaderna kan ha ett direkt eller indirekt samband med kön. En 
slutsats utifrån resultaten är således att arbetsgivarna tolkar lagens krav 
och syfte olika när det gäller betydelsen av att analysera om en löneskillnad 
kan ha samband med kön. I arbetsgivarnas redovisning av sitt analysarbete 
framgår det i varierande grad om de har gjort en könsanalys av löneskillnader, 

203.  Lpnr 44.

204.  Lpnr 119.
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inte bara en analys av löneskillnader. Det kan bero på hur de tolkar vad de 
behöver redovisa, men även hur de tolkar analyskraven i lagen.

Resultaten indikerar även att arbetsgivare bedömer analyskravet olika 
när det kommer till situationer där kvinnors genomsnittslöner ligger 
högre än mäns i grupper av lika och likvärdiga arbeten. En tolkning av 
varför vissa arbetsgivare valt att bara analysera löneskillnader som är till 
kvinnors nackdel är att de bedömer att det är i enlighet med lagens syfte. 
I och med att könsskillnaderna generellt sett är till kvinnors nackdel samt 
att diskrimineringslagen anger att arbetsgivare och arbetstagare särskilt 
ska verka för att utjämna könsskillnader i lön i lika och likvärdiga arbeten 
kan det resultera i ett särskilt fokus på att finna osakliga löneskillnader till 
kvinnors nackdel.

I resultatredovisningen nedan om arbetsgivarnas återkommande 
förklaringar till löneskillnader utvecklas frågan om arbetsgivarnas (köns)
analys ytterligare, men då ligger istället fokus på själva förklaringarna och 
mindre på tillvägagångssätten i själva analysen. Dessförinnan redovisas dock 
arbetsgivarnas arbete med att åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män.

Övergångar från analys till handlingsplan 
för jämställda löner
Nuvarande diskrimineringslag ställer krav på att arbetsgivarna i sina handlings
planer för jämställda löner ska redovisa resultatet av lönekartläggningen och 
analysen. Handlingsplanen ska innehålla ”vilka lönejusteringar och andra 
åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta 
som lika eller likvärdigt”.205 I detta avsnitt redovisas arbetsgivarnas olika 
för hållningssätt i arbetet med åtgärder eller lönejustering, och vilket innehåll de 
fyller en handlingsplan för jämställda löner med.206

205.  Enligt 3 kap. 11 § DL. Notera att diskrimineringslagens krav i denna fråga 
kommer att ändras från och med 1 januari 2017. För mer information, se www.do.se

206.  Det är inte alla arbetsgivare i analysunderlaget som redovisar en handlingsplan 
för jämställda löner, även om majoriteten gör det. Hur arbetsgivarna utformar 
sina handlingsplaner för jämställda löner varierar däremot. I de allra flesta fall 
redovisas handlingsplanerna under en separat rubrik, men innehållet kan trots 
det variera. Ibland återfinns de bitar som diskrimineringslagen ställer krav på att 
handlingsplanen ska innehålla exempelvis delvis i en separat textdel som benämns 
handlingsplan för jämställda löner och delvis i löpande text i redovisningen av 
kartläggningen och analysen.
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Innan resultaten för detta avsnitt redovisas kan det behövas en översiktlig 
beskrivning av vilka typer av åtgärder som arbetsgivarna identifierar. 
Arbetsgivarna presenterar en mängd olika former av åtgärder i sina 
analyser och handlingsplaner för jämställda löner. Omkring en tredjedel av 
arbetsgivarna har upptäckt osakliga löneskillnader som de anger ska justeras. 
Det är en något lägre andel jämfört med DO:s granskningar förgående år.207 
Ett flertal av arbetsgivarna redovisar även att de har kommit fram till att 
för vissa grupper eller arbetstagare ska löneutvecklingen bromsas208 eller 
bevaka209, och det finns till och med ett fall där löner ska sänkas210. En klar 
majoritet av de lönejusteringar som redovisas handlar om att det är kvinnor 
som ska få sina löner justerade. Men det förekommer även flera fall där 
arbetsgivare har upptäckt osakliga löneskillnader till mäns nackdel.211

Utöver åtgärder som handlar om lönejusteringar har även flera arbetsgivare 
identifierat andra typer av åtgärder som syftar till att främja jämställda löner. 
Till exempel redovisar arbetsgivare att de planerar att könsintegrera olika 
arbeten212 eller satsa på att uppmuntra kvinnorna att förena avancerade 
tjänster med familjeansvar213. Åtgärder som redovisas handlar även i flera 
fall om att utveckla metoden för lönekartläggning, såsom att de ska se över 
arbetsvärdering eller grupperingar av lika arbeten som ska ses över214 samt 

207.  Under en granskning 2012 ingick 35 arbetsgivare och omkring 50 procent 
redovisade att de hade identifierat löneskillnader som skulle justeras. Motsvarande 
siffra uppgick till drygt 40 procent för en granskning 2013, då 470 arbetsgivare ingick 
i granskningen.

208.  Lpnr 56, 63 och 72.

209.  Till exempel 28.

210.  Lpnr 63.

211.  Samtidigt är det viktigt att understryka att ett flertal arbetsgivare inte har 
analyserat löneskillnader i lika eller likvärdiga arbeten som är till mäns nackdel. 
Det kan med andra ord finnas ett visst mörkertal i arbetsgivarnas identifiering 
av löneskillnader till mäns nackdel. Men i och med att löneskillnaderna i stort 
i analysunderlaget är till kvinnors nackdel, är det rimligt att anta att bilden 
endast skulle förändras marginellt om fler arbetsgivare skulle ha analyserat även 
löneskillnader som är till mäns nackdel.

212.  Till exempel lpnr 30.

213.  Lpnr 105.

214.  Till exempel lpnr 81 och 120.
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utveckla bättre verktyg i till exempel programvaran Excel för att genomföra 
kartläggningen215.

Det finns även en del arbetsgivare som förtydligar att vissa justeringar som 
de planerar att genomföra inte handlar om att löneskillnaderna är osakliga 
utifrån ett könsperspektiv. I stället beskriver arbetsgivarna att det är andra 
faktorer som gör att de bedömer löneskillnaderna som osakliga, såsom i 
relation till marknadsdata.216 Ett exempel på detta illustreras i citatet nedan.

”Funnet är att inga större skevheter på grund av kön finns inom 
bolaget men däremot finns det grupper vars lönesättning bör ses över 
framöver.”217

Vissa arbetsgivare för över dessa upptäckter till sin handlingsplan för 
jämställda löner medan andra inte gör det. De olika typer av åtgärder som 
arbetsgivare redovisar att de har identifierat kommer att exemplifieras vidare 
nedan. 

Hur detaljerade och transparanta arbetsgivarna är i sin redovisning av sina 
åtgärder varierar. Nedan följer ett exempel på en arbetsgivare som redovisar 
sitt arbete relativt detaljerat och transparent.

”Efter kartläggning och analys av de 56 befattningsgrupperna ansågs det 
att sakliga förklaringar till förekommande löneskillnader som inte hade 
samband med kön fanns i 49 av grupperna. Sju grupper ansåg vi behövde 
granskas närmare. I fem av dessa sju befattningsgrupper ansåg vi att 
samtliga löneskillnader inte kunde motiveras sakligt utan samband med 
kön. I två av grupperna kunde löneskillnaderna delvis motiveras av sakliga 
förklaringar utan samband med kön.”218

Samma arbetsgivare fortsätter sedan och förklarar att lönekartläggningen 
visade att det fanns 13 likvärdiga grupper (”kluster”) av likvärdiga arbeten 
och att 10 av dessa innehåller löneskillnader:

”… där det förelåg sakliga förklaringar utan samband med kön. Inom tre 
områden kunde inte löneskillnaderna sakligt motiveras utan samband 
med kön. Där gjordes bedömningen att kvinnolönerna skulle justeras. 

215.  Lpnr 60.

216.  Lpnr 83.

217.   Lpnr 14.

218.  Lpnr 81.
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Det konstaterades också att kvinnor var underrepresenterade i de mer 
avancerade befattningarna.”219

Det är relativt vanligt förekommande att arbetsgivarnas kommentarer till 
en löneskillnad inte är av förklarande karaktär. Det kan i stället handla om 
att arbetsgivarna redovisar att de ser behov av djupare eller ytterligare analys. 
Som ett exempel på det senare skriver en arbetsgivare att grupperingarna 
av lika arbeten ”ska granskas närmare” och att ”vidare analys kommer att 
göras vid lönerevisionen i september”, utan någon annan motivering till en 
löneskillnad.220 En annan arbetsgivare skriver kortfattat som kommentar till 
en löneskillnad ”Förklara…!”.221 Det kan även förekomma kommentarer som 
handlar om att personer ligger i felaktiga grupper och, i samma anda som 
ovan, att detta ska prioriteras i nästa lönerevision.222 En annan arbetsgivare 
skriver följande, utan att föra in det som en åtgärd i deras handlingsplan.

”Rektorer är en kvinnodominerad grupp som ligger under männens 
medianlön i intervallet [av likvärdiga arbeten]. Satsningar behöver göras i 
denna grupp.”223

Liksom i många av de exempel som nämns ovan, framgår det inte alltid 
om dessa kommentarer följs av någon identifierad åtgärd som redovisas i 
handlingsplanen för jämställda löner. Ytterligare ett exempel på detta är en 
arbetsgivare som skriver följande.

”Det finns ett mindre antal personer, med skillnad i lön, inom 
samma kompetensnivå som inte kan motiveras med erfarenhet, ålder, 
anställningstid. Dessa kommer att diskuteras med närmaste chef i 
samband med nästa lönerevision.”224

Medlingsinstitutets genomgång av kollektivavtalens formuleringar 
avseende exempelvis hanteringen av osakliga löneskillnader visar att vissa 
avtal innehåller skrivningar om att osakliga löneskillnader ska åtgärdas i 
samband med den lokala lönerevisionen.225 Det kan vara en anledning till 

219.  Lpnr 81.

220.  Lpnr 25. För liknande resonemang, se även lpnr 42.

221.  Lpnr 48.

222.  Till exempel lpnr 60.

223.  Lpnr 112.

224.  Lpnr 19.

225.  Medlingsinstitutet (2015b).



Sakligt motiverad eller koppling till kön? 74 (152)

att vissa arbetsgivare uttrycker att osakliga löneskillnader eller eventuella 
sådana ska regleras i lönerevisionen. Men vissa arbetsgivare lyfter även in 
det som åtgärder i sin handlingsplan för jämställda löner. Ett exempel är en 
arbetsgivare som har valt att föra in nedanstående slutsats som en åtgärd i 
handlingsplanen.

”Gruppen bör utredas till nästa lönekartläggning eftersom det finns 
skillnader i uppdragets art och tyngd.”226

I de fall när arbetsgivare redovisar att de har identifierat osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män, redovisas det vanligtvis som en 
åtgärd i handlingsplanen för jämställda löner. Det förekommer också en 
del exempel på arbetsgivare som har identifierat osakliga löneskillnader, 
men där de skriver att justeringssumman för vissa grupper inte går att 
ange eftersom fortsatt analys behöver göras. Det förekommer flera fall där 
justeringssummorna inte anges eller planeras över den treårsperiod som 
arbetsgivare enligt diskrimineringslagen har på sig att justera osakliga 
löneskillnader. Ibland framgår det inte alls varför, men i andra fall kan 
anledningen härledas till att analysarbetet inte är färdigt och att en del av 
analysarbetet förs över till nästa lönekartläggning.

Andra anledningar till att justeringssummor inte alltid anges kan ha 
samband med att arbetsgivarna hanterar justeringar på olika sätt eller gör 
olika tolkningar av vad en åtgärd är. Det förekommer många resonemang om 
att vissa löneskillnader mellan kvinnor och män kommer att justeras genom 
att vissa personers eller gruppers löneutveckling ska bromsas eller ökas 
under kommande lönerevisioner227, utan att detta definieras som en åtgärd 
i handlingsplanen för jämställda löner. Arbetsgivare kan också uttrycka att 
någons löneutveckling ska bevakas228 eller frysas229. En annan arbetsgivare 
skriver i sin analys av en löneskillnad till kvinnors nackdel att:

”… en man rekryterades med en lön som ligger över vad som skulle ha 
varit normalt för gruppen och vid normalprestation kommer lönenivån 
successivt att anpassas.”230

Organisationerna gör alltså lite olika när resultat från lönekartläggningen 

226.  Lpnr 102.

227.  Till exempel lpnr 58.

228.  Lpnr 73.

229.  Lpnr 72. 

230.  Lpnr 112.
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och analysen visar att det finns vissa osakligheter i lönesättningen. En 
arbetsgivare kommenterar i analysen av en löneskillnad till kvinnors nackdel 
att två kvinnor har fått extra påslag på sin lön i årets lönerevision och att det 
efter det inte föreligger några osakliga löneskillnader.231 Åtgärder är därmed 
redan genomförda och då bedömer arbetsgivarna att justeringen inte behöver 
föras in i handlingsplanen. Det finns ett flertal arbetsgivare som inte skriver 
in osakliga löneskillnader i sin handlingsplan, utan uttrycker att om de hittar 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män åtgärdas de omedelbart.232

”På det sättet [som vi] jobbar årligen med lönerevision och insyn 
från fackliga representanter har vi inte sett behov av att upprätta 
handlingsplan då vi har hittat osakliga löneskillnader oberoende orsak så 
har vi åtgärdat det omedelbart.”233

I linje med ovanstående beskriver en del arbetsgivare att justeringar av löner 
många gånger hanteras utan att föras in i handlingsplaner för jämställda 
löner. Citatet nedan utgör ytterligare ett exempel på detta.

”De överenskomna justeringarna har dock inte dokumenteras i 
en formell handlingsplan, utan istället planerats och genomförts i 
samverkansdiskussioner och endast dokumenterats i protokoll.”234

Det finns i kontrast arbetsgivare som för över alla former av åtgärder 
till upptäckta osakligheter från lönekartläggningen och analysen till 
handlingsplanen, oavsett om de redan är justerade eller ej. Det finns även 
många åtgärder som anges i handlingsplanen som är av annan karaktär än 
att justera någons eller någras löner, det vill säga som utgör exempel på så 
kallade andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbeten 
som bedöms som lika eller likvärdiga. Ovan visas exempel på organisationer 
som för in att exempelvis arbetsvärderingen ska ses över. Andra exempel 
på åtgärder kan vara att utveckla bättre verktyg för att genomföra 
lönekartläggning235 eller utveckla en formell kartläggning av likvärdiga 

231.  Lpnr 58.

232.  Till exempel lpnr 59.

233.  Lpnr 8. För liknanden resonemang, se även lpnr 1.

234.  Lpnr 58. Notera dock att samma arbetsgivare redovisar att de ska ändra på detta 
för att det försvårar uppföljningen av arbetet. Se vidare diskussionen nedan som 
handlar om uppföljningsarbetet av tidigare inplanerade åtgärder.

235.  Lpnr 60.
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arbeten236. Det senare tolkas handla om att den aktuella kartläggningen av 
likvärdiga arbeten har bedömts som alltför informell och bristfällig.

Det finns även några fall där arbetsgivarna på ett ställe i dokumentationen 
formulerar att resultatet från lönekartläggningen visar att löneskillnader 
mellan kvinnor och män i lika eller likvärdiga arbeten går att sakligt 
förklara. Samtidigt som samma arbetsgivare har lagt in åtgärder där ett 
flertal arbetstagare ska få sina löner justerade.237 En annan arbetsgivare 
skriver på upprepade ställen i dokumentationen att de inte har funnit 
några osakliga löneskillnader men gör sedan samtidigt följande uttalande i 
dokumentationen.

”Analysen visar inga osakliga löneskillnader med undantag för en kvinnlig 
anställd där löneskillnaden ska åtgärdas.”238

Orsakerna till att vissa arbetsgivare väljer att inte föra in upptäckta 
osakligheter och de åtgärder som följer i en handlingsplan för jämställda 
löner kan vara flera. En tolkning är att arbetsgivare gör olika bedömningar 
av vad en åtgärd är och vad som ska in i handlingsplanen för jämställda 
löner samt tids och kostnadsberäknas. Det kan också handla om att de har 
missat att redovisa åtgärderna eller att det finns ett medvetet eller omedvetet 
motstånd mot att synliggöra upptäckter av osakliga könsskillnader i lön eller 
liknande i en formell handlingsplan för jämställda löner.

Det finns studier som indikerar att det kan finnas ett motstånd mot att 
genomföra lönekartläggningar eftersom arbetsgivarna inte vill upptäcka att 
de har gjort fel239 eller visa att de inte är framgångsrika i frågan240. Många 
arbetsgivare uttrycker i dokumentationen att arbetet med jämställdhet är 
viktigt främst utifrån perspektivet att de vill vara en attraktiv arbetsgivare. 
Mot bakgrund av detta kan det finnas en motvilja mot att göra det tydligt 
att det förekommer ojämställda anställningsvillkor i organisationen. Detta 
gäller dock långt ifrån alla arbetsgivare, i och med att många är tydliga och 
transparenta med upptäckta löneskillnader i organisationen som de bedömer 
har samband med arbetstagares kön.

236.  Lpnr 37.

237.  Lpnr 102.

238.  Lpnr 101.

239.  DO (2014a).

240.  Ahmed (2007).
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Sammanfattningsvis redovisar arbetsgivarna många exempel på löner som 
ska justeras, oftast som följd av osakliga löneskillnader till kvinnors nackdel. 
Arbetsgivarna identifierar även många andra åtgärder för att uppnå lika lön 
för arbeten som är lika eller likvärdiga såsom grupper av arbeten som ska få 
en jämnare könsfördelning. Men arbetsgivarna hanterar och dokumenterar 
dessa åtgärder på olika sätt och för i varierande grad in i dessa åtgärder i sin 
handlingsplan för jämställda löner. Detta kan bero på vad de tolkar att en 
åtgärd som ska in i handlingsplanen är för något eller på brist på systematik. 
En annan tolkning är att arbetsgivarna ogärna vill göra det tydligt att de har 
funnit tecken på osakliga könsskillnader.

Det förekommer resultat som handlar om att arbetsgivarna ska se över 
gruppindelningarna i lika eller likvärdiga arbeten och att könsskillnader i 
löner behöver analyseras vidare. Vissa av dessa resultat för arbetsgivare in i 
en handlingsplan för jämställda löner, medan resultaten i andra fall endast 
redovisas i samband med analysen av kartläggningen.

Hur organisationerna väljer att gå tillväga med de osakligheter de har 
upptäckt i kartläggningsarbetet och efterföljande analyser kan riskera att 
få en inverkan på möjligheten till uppföljning av åtgärder i efterföljande 
handlingsplan. I de fall där arbetsgivare inte för in åtgärder för upptäckta 
osakliga könsskillnader i lön i handlingsplanen för jämställda löner kan 
det försvåra uppföljning av resultat och av tidigare planerade åtgärder i 
nästa omgång av arbetet för jämställda löner enligt lagens krav. I de fall 
där arbetsgivaren inte kommer fram till om löneskillnader mellan könen 
kan förklaras sakligt eller inte, utan där de anger åtgärder såsom vidare 
analys eller översyn, förblir potentiell osaklig lönesättning osynliggjord och 
ojusterad.

I nästa avsnitt redovisas resultat om arbetsgivarnas uppföljningsarbete 
av tidigare föreslagna åtgärder för att motverka och förhindra osakliga 
könsskillnader i lön.

Uppföljningar av tidigare handlingsplan 
för jämställda löner
Enligt diskrimineringslagen ska en handlingsplan för jämställda löner 
innehålla en redovisning och utvärdering av hur de planerade åtgärderna i 
föregående plan har genomförts. Detta delmoment i arbetsgivarnas arbete 
för jämställda löner enligt lagens krav är särskilt svårt att analysera. Den 
främsta anledningen till detta är att många arbetsgivare inte har redovisat 
någon uppföljning av tidigare planerade åtgärder. Anledningen till varför 
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vissa arbetsgivare inte redovisar uppföljningen av tidigare planerade åtgärder 
framgår inte alltid. Det kan hänga samman med de resultat som redovisas ovan, 
det vill säga att det finns många slutsatser och åtgärder som följer av arbetet 
med lönekartläggningen och analysen som inte redovisas i handlingsplanen för 
jämställda löner. Det kan i sin tur försvåra uppföljningsarbetet.

Vissa arbetsgivare motiverar däremot avsaknaden av en uppföljning av 
tidigare handlingsplan med att de inte har sett något behov av att upprätta 
en handlingsplan. Citatet nedan är ett typfall på hur dessa motiveringar kan 
lyda.

”Tidigare lönekartläggning har inte påvisats någon skillnad på grund av 
kön. Med anledning av detta har ingen handlingsplan upprättats som kan 
utvärderas.”241

I många fall framkommer det däremot inte varför en uppföljning av tidigare 
handlingsplan saknas i redovisningen. I dessa fall går det bara att spekulera 
om arbetsgivarna har resonerat som i citatet ovan, om de har missat att följa 
upp eller inte har något att följa upp eftersom de inte har upprättat någon 
handlingsplan för jämställda löner den senaste treårsperioden.

Men många arbetsgivare är explicita med att och hur de arbetar 
uppföljande och kontinuerligt med att verka för jämställda löner. Till 
exempel uttrycker en arbetsgivare det enligt följande i sin summering av 
lönekartläggningsarbetet.

”Slutligen kan konstateras att det är ett omfattande och resurskrävande 
arbete att genomföra lönekartläggning. Det kan ändå konstateras att det 
alltid finns anledning att kontinuerligt utvärdera och vidareutveckla det 
arbetssätt och de metoder som används för att på bästa sätt återspegla 
verksamheten och för att lönekartläggningsarbetet ska förbli en levande 
process.”242

I dessa fall finns det en tydligare koppling mellan hur tidigare års arbete 
med att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män ligger till grund för det aktuella lönekartläggningsarbetet. 
Ett konkret exempel är hur en arbetsgivare i sin analys redovisar hur 
löneskillnaderna i samma grupp såg ut vid tidigare lönekartläggningar.243 

241.  Lpnr 43.

242.  Lpnr 44, 48 och 82.

243.  Lpnr 63.
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Det framgår dock inte i alla lägen hur denna uppföljning har inverkat 
på den aktuella analysen och siffrorna på förändring kan lämnas 
okommenterade. Men i andra fall framgår det mer tydligt hur tidigare 
lönekartläggningar inverkar på analysen och föreslagna åtgärder i den 
aktuella lönekartläggningen. En arbetsgivare beskriver exempelvis sin 
uppföljning så här:

”Löneskillnaden mellan kvinnor och män avseende ambulanssjukvårdare 
har minskat. Kvinnorna har nu 99,9 procent av männens lön. Mot 
bakgrund av att männen inom denna yrkesgrupp har något längre 
erfarenhet än kvinnorna kan skillnaden förefalla vara något liten. 
Förklaringen ligger i att många års individuell poängbaserad lönesättning 
i högre utsträckning än tidigare har förflyttat fokus mot reell kompetens, 
där år i tjänst inte längre har lika stor betydelse. Lönespridningen för 
kvinnorna är [nu] större, som även har // högsta lön.”244

Många arbetsgivare redovisar en sammanfattning av sin uppföljning av 
tidigare lönekartläggning i kombination med slutsatserna av nuvarande 
kartläggning i liknande ordalag som i citatet nedan.

”Sammanfattningsvis kan konstateras att lönekartläggningen 
resulterat i färre grupper med osakliga löneskillnader än förgående 
lönekartläggningar.” 245

Ett annat exempel på hur uppföljningen kan komma till uttryck illustrerar 
följande citat.

”Vid 2012 års lönerevision såg man att 2 kvinnliga rektorer låg efter i lön 
och detta åtgärdades under 2013.”246

Det finns även arbetsgivare som redovisar att kvinnor har haft högre 
löneutveckling än män som en del av uppföljningsarbetet.247

Arbetsmarknadens rörlighet går att urskilja som en utmaning i 
uppföljningsarbetet och i att skapa kontinuitet i arbetet. Som tidigare 
nämnts lyfter arbetsgivarna fram att vissa organisationsförändringar, såsom 
omorganisationer och förvärv, inverkar på arbetet för jämställda löner.248 

244.  Lpnr 30.

245.  Lpnr 118.

246.  Lpnr 59.

247.  Till exempel 80.

248.  Till exempel lpnr 67.
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Det finns även exempel på hur arbetsgivarna beskriver hur strukturella 
organisationsförändringar inverkar på deras arbete med att följa upp tidigare 
handlingsplaner för jämställda löner. Exempelvis skriver en arbetsgivare så 
här:

”Tidigare handlingsplan är inte längre jämförbar då det har hänt 
väldigt mycket inom bolaget den senaste tiden. Nya organisationer och 
befattningar har tillkommit och vissa har försvunnit. Vi beslutade att 
vi börjar från början och ser till att vi får ett så bra underlag som möjligt 
för hur det ser ut nu i företaget. Vi har inte heller tidigare använt oss 
av lönelots som har blivit en viktig grund och ett bra stödverktyg för 
analysarbetet. Särskilt eftersom vi har över 40 olika befattningar vilket 
gör att det blir mycket att hålla i ordning på.”249

Citatet ovan indikerar även att en anledning till bristande uppföljning 
kan handla om att arbetsgivaren gör vissa ändringar i upplägget eller 
genomförandet av arbetet för jämställda löner enligt lagens krav. Till 
exempel skriver en arbetsgivare att uppföljningen försvåras av att 
arbetsgivaren denna gång gör lönekartläggningen på ett mer ”omfattande 
och systematiskt sätt” än tidigare.250 Samma arbetsgivare ger exemplen 
att de nu bedömer att vissa arbetstagare tidigare låg i fel befattningar, 
vilket nu har ändrats. Ett annat konkret exempel som samma arbetsgivare 
redovisar är att vissa grupper uppvisade för höga lönespann i det tidigare 
lönekartläggningsarbetet, vilket nu har lösts genom att dessa grupper delats 
upp i olika befattningar.

Tidigare i rapporten redovisades ett citat från en arbetsgivare som uttryckte 
att identifierade lönejusteringar inte fördes in i någon handlingsplan för 
jämställda löner utan i stället protokollfördes. Samma arbetsgivare skriver 
på ett senare ställe i dokumentationen att detta ska ändras och att en 
handlingsplan ska upprättas för att:

”… bättre kunna säkerställa uppföljning.”251

Sammanfattningsvis saknas redovisning och utvärdering av hur de 
planerade åtgärderna i föregående plan har genomförts i många arbetsgivares 
dokumentation. Detta resultat kan tyda på att det kan finnas en viss 
särkoppling mellan arbetsgivares omgångar av arbetet med att upptäcka, 

249.  Lpnr 11.

250.  Lpnr 12.

251.  Lpnr 58.
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åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Det är förstås möjligt att hela 
bilden av uppföljningsarbetet inte framgår i dokumentationen och att arbetet 
i praktiken följs upp. Men det kan vara en indikator på att kontinuiteten i 
arbetet för jämställda löner brister i en hel del organisationer.

Resultaten synliggör även utmaningar i arbetet med kontinuitet för  
arbets  givare i föränderliga organisationer. Arbetsgivare vars organisations
strukturer förändras mycket mellan omgångarna av lönekartläggningsarbetet 
uttrycker svårigheter med uppföljningsarbete. I dessa lägen kan det vara svårt 
att uppnå det som många arbetsgivare uttrycker att de har som mål med 
detta arbete – att det ska bli en levande process.

Samtidigt är det viktigt att betona att det finns många exempel på 
arbetsgivare som tydligt visar i sin dokumentation hur de integrerar 
resultaten från det tidigare arbetet för jämställda löner enligt lagens krav 
i nuvarande. Medan vissa översiktligt redovisar utvärdering av tidigare 
planerade åtgärder i handlingsplanen för jämställda löner följer andra 
arbetsgivare även upp vissa förändringar i löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män inom respektive grupp av lika och likvärdiga arbeten.

Sammanfattande diskussion om arbetsgivarnas 
tillvägagångssätt i arbetet med lönekartläggning, 
analys och handlingsplan för jämställda löner
En första och central slutsats är att det är stor variation i hur arbetsgivarna 
går tillväga när de ska fylla diskrimineringslagens krav på att vidta 
aktiva åtgärder med innehåll för att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, att döma utifrån deras 
dokumentation av arbetet.

Forskning har lyft fram komplexiteten både i fråga om att förändra 
könsojämlikheter och i fråga om att arbeta med att realisera ramlagskrav 
i organisationer.252 Tidigare studier visar att en rad olika faktorer och 
organisationsprocesser inverkar på utformningen och dokumentationen 
av arbetet med liknande jämlikhetsarbete eller jämställdhetsarbete inom 
organisationer. Denna komplexitet kan ligga bakom den stora variationen i 
tillvägagångssätt.

Arbetsgivarnas varierande tillvägagångssätt leder till olika resultat och olika 

252.  Till exempel Edelman med flera (1991), Andersson med flera (2009), Andersson 
och Amundsdotter (2013) och DO (2014a).
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förutsättningar för att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika 
och likvärdiga arbeten i organisationer upptäcks, åtgärdas och förhindras. 
Vilka och vilkas löner som kan komma att bli bedömda som osakliga 
varierar bland annat beroende på vilka arbetstagares löner som inkluderas 
i kartläggningen, vilka löneskillnader som analyseras, om gränsdragningar 
görs för var osakliga löneskillnader kan förekomma och hur en analys av om 
löneskillnader har koppling till kön genomförs.

Annorlunda uttryckt blir följden av de olika tillvägagångssätten att 
det i varierande grad skapar förutsättningar för att kunna upptäcka 
respektive missa vissa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i 
organisationerna. I slutändan är det exempelvis många arbetstagares löner 
som inte är med i alla steg från lönekartläggning till analys och en eventuell 
bedömning om lämpliga åtgärder. 

Hur arbetsgivarna till exempel delar in arbeten i lika och likvärdiga får 
stora konsekvenser för det efterföljande analysarbetet. Gruppindelningar 
av arbeten skiljer sig märkbart åt mellan arbetsgivarna i en hel del fall. Det 
tydligaste exemplet på detta är den stora skillnaden mellan landstingens 
och regionernas resultat avseende antalet grupper av lika och likvärdiga 
arbeten. Hur arbetsgivarna gör indelningen av arbeten inverkar även 
på sammansättningen inom dessa olika grupper, till exempel antalet 
arbetstagare, könssammansättningen, lönestrukturen och arbetenas 
sammansättning. Det får sedan följder för vilka och vilkas löner 
arbetsgivarna sedermera bedömer att de ska eller kan analysera samt vilka 
förklaringar som kan bli aktuella. 

En tolkning av resultaten är att det finns en del svårigheter för arbetsgivarna 
att kunna dela in arbeten i så pass homogena grupper att de innehållsmässigt 
är lika eller närmast lika i arbetsuppgifter eller krav. Lösningarna på detta 
är dock väldigt olika. Exempelvis redovisar vissa arbetsgivare förklaringar 
om skillnader i arbetsuppgifter eller krav, medan andra arbetsgivare inte 
analyserar löneskillnader i grupper som de under arbetets gång bedömer trots 
allt inte är lika respektive likvärdiga.

Det finns också flera fall där det inte framgår i dokumentationen om 
arbetsgivaren har gjort en kartläggning av könsskillnader i lön i både lika och 
likvärdiga arbeten. Ibland kan det då framgå att arbetsgivaren bedömer att 
det exempelvis inte finns några likvärdiga arbeten, men i andra fall lämnas 
det okommenterat.
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När det gäller arbetsgivarnas bedömning av om synliggjorda könsskillnader 
i lön är osakliga eller inte finns det både likheter och olikheter. Många 
arbetsgivare genomför en form av könsanalys av löneskillnaderna i 
grupperna oavsett till vilkas nackdel genomsnittsmåtten på lön signalerar 
eller om kartläggningen visar att det inte föreligger någon könsskillnad alls i 
genomsnittsmåtten för kvinnors respektive mäns löner. I andra arbetsgivares 
dokumentation framgår det inte alltid om de har bedömt om synliggjorda 
löneskillnader har samband med kön eller inte.

Ett annat mönster i arbetsgivarnas tillvägagångssätt är att flera arbetsgivare 
har tolkat att denna analysskyldighet bara gäller om löneskillnaden på 
gruppnivå är till kvinnors nackdel, inte när den är till mäns nackdel. En 
tolkning är att dessa arbetsgivare har tagit fasta på lagens syfte att utjämna 
könsskillnader i lön, eftersom kvinnor i regel har genomsnittligt lägre lön 
i organisationerna. En annan faktor som kan ha spelat in är att de följer 
rekommendationer från till exempel JämO.

Det framgår alltså inte alltid i dokumentationen om arbetsgivarna har gjort 
en bedömning av om löneskillnader kan ha samband med kön, men troligtvis 
är anledningarna till detta flera. En anledning kan vara att arbetsgivarna har 
gjort en könsanalys men valt att inte redovisa den. En annan tolkning är att 
det kan hänga samman med det som tidigare forskning har påvisat, nämligen 
att det finns en generell ovilja mot att prata om genus över huvud taget i 
organisationer, delvis på grund av att genus är det outtalade, oreflekterade 
och förgivettagna.253 Andra orsaker som framkommer i dokumentationen 
är att arbetsgivarna bedömer att det är för få arbetstagare i grupperna, 
att könsskillnaderna i lön är för små eller att gruppindelningen i lika och 
likvärdiga arbeten inte har varit tillfredsställande och ska åtgärdas framöver.

Vidare finns det vissa likheter i arbetsgivarnas identifierade åtgärder för att 
motverka osakliga könsskillnader i lön, såsom att arbetsgivarna bedömer att 
det främst är kvinnors löner som behöver justeras uppåt. Men arbetsgivarna 
tenderar att ha olika förhållningssätt när osakliga löneskillnader upptäcks. Till 
exempel förs upptäckta osakliga löneskillnader i varierande grad över till 
handlingsplanen för jämställda löner. Det förekommer även motsägelser i 
dokumentationen om de har funnit osakliga löneskillnader eller inte under 
arbetets gång. Det faktum att vissa resultat inte redovisas i handlingsplanerna 

253.  Andersson med flera (2009). Se även Schömer (1999) som drar slutsatsen att det 
aktiva arbetet i organisationer hämmas av inbyggda fördomar om genus och att det 
finns en ovilja att förändra dessa förgivettagna föreställningar i organisationer.
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för jämställda löner kan tyda på brister i transparens eller systematik. 
Arbetsgivare kanske inte vill göra det tydligt att de har funnit osakliga 
löneskillnader mellan könen, vilket tidigare studier har visat.254 Det kan 
också vara så att de har missat att föra över dessa resultat till 
handlingsplanen.

I de fall när lönejusteringar eller andra resultat inte förs in i handlingsplanen 
för jämställda löner kan det medföra vissa risker för att exempelvis 
kontinuiteten i arbetet blir lidande. Det kan försvåra möjligheten att följa 
upp åtgärder i efterföljande handlingsplan för jämställda löner. I linje 
med det senare antagandet framgår det inte alltid i dokumentationen 
om och hur arbetsgivare följer upp resultaten och åtgärder från tidigare 
lönekartläggningsarbete. Det framgår inte heller alltid om det över huvud 
taget finns något tidigare arbete för jämställda löner enligt lagens krav.

En slutsats av resultaten är således att hur väl arbetsgivarnas 
tillvägagångssätt uppnår syftet att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
könsskillnader i lön hänger samman med i vilken mån arbetsgivarna är 
systematiska och noggranna i övergångarna mellan varje delmoment i 
arbetet med kartläggning och analys samt handlingsplan för jämställda 
löner för att exempelvis inte missa att analysera alla könsskillnader i lön och 
se om de är osakliga eller sakliga.

Samtidigt är det viktigt att understryka att dokumentationen inte ger 
helhetsbilden av arbetsgivarnas arbete. Det är naturligtvis möjligt att många 
arbetsgivare jobbar exempelvis mer systematiskt än vad dokumentationen 
indikerar. Det är också möjligt att arbetsgivarna har annan dokumentation 
över arbetet som skulle förändra den bild som presenteras i denna rapport. 
Men att döma utifrån den dokumentation som utgör analysunderlaget till 
denna rapport, så resulterar arbetsgivarnas varierande tillvägagångsätt i 
olika förutsättningar att säkra principen om lika lön för kvinnor och män i 
lika och likvärdiga arbeten i organisationerna och motverka förekomsten av 
osakliga könsskillnader i lön.

Det är vidare tydligt att många arbetsgivare genomför kartläggningen och 
analysen av löneskillnader på ett sådant sätt att de identifierar ett flertal 
åtgärder som de avser att vidta för att utjämna och förhindra osakliga 
könsskillnader i lön. Det finns även ett flertal exempel på arbetsgivare som 
bedömer att deras arbete med att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 

254.  Ahmed (2007) och DO (2014a).
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könsskillnader i lön resulterat i en reell utjämning av könsskillnaderna i lön.255

Arbetsgivarnas förklaringar till könsskillnader i lön
I detta avsnitt redovisas resultat från analysen av hur arbetsgivare går tillväga 
i sitt arbete med diskrimineringslagens krav på att analysera om upptäckta 
löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Analysarbetet är 
därmed ett delmoment där arbetsgivarna motiverar om könsskillnader i lön 
är sakliga eller inte.

Översiktlig beskrivning av arbetsgivarnas förklaringar
I avsnitten nedan redovisas och diskuteras arbetsgivarnas återkommande 
förklaringar till upptäckta löneskillnader, men först presenteras några 
övergripande mönster i könsskillnader i löner som går att utläsa utifrån 
arbetsgivarnas dokumentation av sina lönekartläggningar. Dessa 
övergripande mönster ämnar ge en bakgrundbeskrivning till de redovisade 
förklaringarna.

Samtidigt är det viktigt att understryka att dokumentationen inte möjliggör 
en tillräckligt säker kvantifiering av dessa löneskillnader. Detta följs av att 
det finns en betydande variation i vilka siffror som arbetsgivarna redovisar 
och en osäkerhet kring hur dessa siffror är framtagna. Som följd av det 
redovisas här ingen summering av löneskillnader i siffror. I stället följer en 
översiktlig beskrivning av de mönster som går att identifiera i arbetsgivarnas 
redovisade siffror, mönster som även kommer att konkretiseras i 
resultatredovisningen av förklaringarna nedan.

Arbetsgivarnas resultat av lönekartläggningar går i många avseenden i linje 
med mönstren i löneskillnader på arbetsmarknaden i stort. Den generella 
bilden är att kvinnors genomsnittslön, utan hänsyn tagen till faktorer 

255.  Det finns resultat som tyder på att utformningen av arbetet med att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader enligt lagens krav i viss 
mån präglas av andra regelverk som till exempel kollektivavtalens regleringar och 
arbetsgivarorganisationernas vägledningar. I vissa fall är redovisningen utformad 
på ett sådant sätt att det kan tolkas som om arbetsgivaren främst redovisar arbetet 
med skrivningar i kollektivavtalen, snarare än arbetet med diskrimineringslagen. 
Se till exempel Medlingsinstitutets rapport (2015b) om de centrala kollektivavtalens 
skrivningar om arbetet med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv. Även tidigare 
studier har lyft fram att arbetet med andra lagar, regler, avtal, föreskrifter och liknande 
kan vara svårt att särkoppla från arbetet med diskrimineringslagen (SOU 2010:7).
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som kan förklara dessa skillnader, i organisationerna ligger under männens 
genomsnittslön. Det är ett resultat som är härlett från de fall där denna siffra 
på organisationsnivå framgår i dokumentationen, vilket är i omkring hälften 
av fallen.

Det finns fler grupper av lika arbeten där redovisade löneskillnader är till 
kvinnors nackdel än grupper av lika arbeten där löneskillnaderna är till mäns 
nackdel. Löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbeten redovisas 
inte av alla arbetsgivare, vilket skapar en osäkerhet i detta resultat. Men i 
de fall det framgår är mönstret att det är vanligare att män har en högre 
genomsnittslön än kvinnor i grupper av lika arbeten än tvärtom.

Det är samtidigt viktigt att framhäva att det finns en betydande variation 
avseende löneskillnaderna mellan kvinnor och män i grupper av lika arbeten. 
Hos vissa arbetsgivare ligger män högre i genomsnittslön i alla eller nästan 
alla grupper av lika arbeten där både kvinnor och män ingår.256 Hos andra 
arbetsgivare ligger kvinnor högre i genomsnittslön i en majoritet av alla 
grupper av lika arbeten där både kvinnor och män ingår.257 Men överlag ligger 
alltså mäns genomsnittslön oftare över kvinnors i grupperna av lika arbeten.

Många grupper av lika arbeten som arbetsgivarna har identifierat är enkönade, 
det vill säga det finns bara kvinnor eller män representerade i dessa grupper. 
Lönestrukturen bland dessa arbetstagare analyseras således inte alls i analysen 
av lika arbeten.

Bland de arbetsgivare som redovisar lönespridningen i grupper av lika arbeten 
uppdelat på kön tenderar lönespridningen rent generellt sett att vara lägre 
för kvinnorna än för männen. Den slutsatsen uttrycker även ett flertal 
arbetsgivare i sin dokumentation.

En summering av resultaten från analysen av organisationernas kartläggning 
och analys av grupper av likvärdiga arbeten är svårare att göra. Svårigheten 
består bland annat i att kartläggningen och analysen av likvärdiga arbeten 
generellt sett inte är lika tydligt och systematiskt redovisad som när det gäller 
grupper av lika arbeten. I redovisningen av likvärdiga arbeten är det många 
gånger svårt att se vilka arbeten som jämförs respektive inte jämförs med 
varandra. Vidare finns det flera fall där redovisningen av kartläggning och 

256.  Till exempel lpnr 22, 46 och 80.

257.  Till exempel lpnr 16, 39 och 42.
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analys av likvärdiga arbeten saknas helt eller delvis i dokumentationen.258  
Bortfallet är således större när det gäller analysen av löneskillnader mellan 
grupper av likvärdiga arbeten.

Givet det sistnämnda är det generella mönstret att lönerna tenderar att vara 
lägre i de kvinnodominerade arbetena jämfört med de arbeten som 
arbetsgivarna har bedömt som likvärdiga men inte är kvinnodominerade.259  
Många arbetsgivare noterar även att lönespridningen är lägre i kvinno
dominerade arbeten och några uttrycker även att den är för liten260. Det 
förekommer även fall där arbetsgivare redovisar att vissa kvinnodominerade
arbeten ligger högre lönemässigt i jämförelse med likvärdiga icke kvinno
dominerade arbeten.261 Det är däremot inte det generella mönstret.

Utgångspunkter för att förstå arbetsgivarnas förklaringar
I de allra flesta fall redovisar arbetsgivarna sitt analysarbete så att det går att 
utläsa deras förklaringar till löneskillnader mellan kvinnor och män i lika och 
likvärdiga arbeten. Det är alltså det som arbetsgivarna har bedömt som sakliga 
förklaringar som redovisas här. I analysarbetet växer olika återkom mande 
motiveringar till löneskillnader fram, vilka utgör rubrikerna i resultatredo vis
ningen nedan. Men först behöver det klargöras att det finns vissa begränsningar 
i vilka slutsatser det går att dra utifrån analysen av dessa förklaringar.

Det finns en stor variation i hur arbetsgivare redovisar sin analys och således 
sina förklaringar. Exempelvis finns det de som bara redovisar slutsatserna av 
analysen i form av om det behöver vidtas åtgärder, eller bara slutsatsen som i 
exemplet nedan.

”[E]n man har en betydligt högre lön som är sakligt motiverad.”262

258.  Jämförelsen av löner mellan likvärdiga arbeten görs nästan undantagsvis mellan 
de arbeten som är kvinnodominerade och de arbeten som är likvärdiga men inte 
är kvinnodominerade. Det är inte så vanligt att arbetsgivarna i analysunderlaget 
jämför övriga grupper av likvärdiga arbeten, såsom könsintegrerade arbeten 
som har identifierats som likvärdiga med mansdominerade eller likvärdiga 
kvinnodominerade arbeten.

259.  Det finns exempel på arbetsgivare som visar på ett negativt samband mellan 
löneläget och andelen kvinnor i befattningarna, definierat enligt till exempel BAS 
(lpnr 104).

260.  Detta gäller de flesta landstingen och regionerna. Se till exempel lpnr 117.

261.  Se till exempel lpnr 3, 5 och 12.

262.  Lpnr 36.
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Det finns även en stor variation inom arbetsgivares dokumentation, såsom 
att vissa arbetsgivare väljer att redovisa förklaringar till vissa löneskillnader 
men inte till andra. Detta har även diskuterats tidigare i rapporten.

De förklaringar som arbetsgivarna redovisar ska förstås mot bakgrund av 
lagens krav på att kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor 
och män i lika och likvärdiga arbeten. Förklaringarna som framgår i 
dokumentation är därmed förklaringar till de löneskillnader mellan 
kvinnor och män som kvarstår efter att arbetsgivaren har gjort indelningen 
av arbeten i lika och likvärdiga – indelningar som sannolikt fångar upp 
en betydande del av könsskillnaderna i löner i organisationen i stort. 
Arbetsgivarna har därmed tagit hänsyn till faktorerna lika och likvärdiga 
arbeten redan innan löneskillnaderna presenteras i lönekartläggningen. Med 
andra ord, indelningen av lika och likvärdiga arbeten fångar upp en del av det 
så kallade ojusterade könslönegapet i organisationen.

Exakt vad faktorerna lika och likvärdiga arbeten fångar upp för dimensioner 
av lönestrukturen i organisationerna går inte att ha kontroll över i denna 
rapport. Osäkerheten kring vad dessa faktorer fångar upp hänger främst 
samman med att det inte finns någon enhetlighet mellan arbetsgivarna i 
hur dessa indelningar görs. Även om arbetsgivarna har använts sig av samma 
stöd eller verktyg för indelningen av arbeten i lika och likvärdiga, så finns 
det en stor osäkerhet kring om dessa stöd eller verktyg har tillämpats på ett 
jämförbart sätt. Hur arbetsgivarna gör indelningar av lika och likvärdiga 
arbeten inverkar på vilka löneskillnader arbetsgivarna synliggör i sin löne
kartläggning och vilka förklaringar arbetsgivarna sedan kommer fram till.

Det är också viktigt att vara medveten om att arbetsgivarna inte alltid 
definierar de förklaringar som de redovisar i analysen. I några fall presenterar 
arbetsgivare definitioner263, men det är inte så vanligt förekommande. Det 
finns därmed en viss inbyggd osäkerhet i dessa förklaringar i och med att 
det inte går att veta om arbetsgivarna ger dem samma innebörd. Analysen 
av dessa förklaringar begränsas därmed i många fall till en kategorisering 
av de ord och begrepp som arbetsgivarna har redovisat som förklaringar. 
Det går alltså inte att alltid komma åt arbetsgivarnas djupare mening med 
förklaringarna. Men vissa arbetsgivare för mer utförliga resonemang i sina 
analyser där det går att få en något djupare förståelse för betydelsen av deras 
förklaringar. Detta kommer att exemplifieras i resultatredovisningen nedan.

263.  Lpnr 63.
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De teman av förklaringar som redovisas här förekommer både som 
motivering till mäns högre lön relativt kvinnors och till kvinnors högre 
lön relativt mäns. I vissa fall går det inte att utläsa några könsmönster i de 
redovisade förklaringarna. Många gånger redovisar arbetsgivarna nämligen 
analyserna så allmänt att det inte går att urskilja om det är mäns eller 
kvinnors högre lön som motiveras. I exemplet nedan framgår det i och för sig 
att kvinnan har en lägre lön relativt männen. Samtidigt formulerar denna 
arbetsgivare förklaringarna på ett sätt som skulle kunna tolkas utgöra en 
generell motivering till lönespridningen bland samtliga tre arbetstagare inom 
denna grupp lika arbete. 

”En kvinna och två män innehar befattningen Enhetschef IT. 
Kvinnan har en lön som är 3 % lägre jämfört med männens medianlön. 
Löneskillnaden inom befattningen beror på längre anställningstid, ansvar 
och ITenhetens storlek.”264

Det har därmed inte varit möjligt att i alla lägen identifiera om 
förklaringarna som arbetsgivarna redovisar motiverar (grupper av) kvinnors 
eller mäns lönenivå. I de fall det går att identifiera och om det finns några 
könsskillnader i användandet av förklaringarna, så redovisas det.

I dokumentationen av arbetsgivarnas analysarbete går det inte att utläsa 
om det finns någon bedömning av hur stor del av löneskillnaderna som de 
presenterade förklaringarna står för. Exempelvis presenterar arbetsgivarna 
ibland en förklaring till stora löneskillnader och ibland presenteras 
flera förklaringar till små löneskillnader. Det går alltså inte att bedöma 
förklaringsvärdet av respektive förklaring till synliggjorda löneskillnaderna, 
utan det går endast att titta på frekvensen av olika förklaringar och hur 
förklaringarna kommer till uttryck. 

Med avstamp i ovanstående följer nedan en resultatredovisning av 
förklaringarna. De teman av förklaringar som har växt fram ur analysen 
redovisas i följande ordning.265

264.  Lpnr 70.

265.  Anledningen till att de olika förklaringarna får olika utrymme i 
resultatredovisningen är hur stor variation det finns i arbetsgivarnas beskrivningar 
av de olika förklaringarna. Förklaringar som handlar om exempelvis anställningstid i 
organisationen uttrycks relativt likartat, varför den kräver färre exempel och mindre 
utrymme. I kontrast är arbetsgivarnas beskrivningar av marknadsförklaringarna 
betydligt mer varierande, varför denna typ av förklaring har fått större utrymme i 
rapporten.
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• Arbetstagares tidigare kvalifikationer och marknadsvärde. Detta tema 
inkluderar kategorier av förklaringar som handlar om ålder, tidigare 
utbildning och arbetslivserfarenhet (längd och inriktning). Förklaringar 
om arbetsgivarens bedömning av arbetstagares marknadsvärde inkluderar 
förklaringar om löneläget på arbetsmarknaden i stort, balansen mellan 
tillgång till och efterfrågan på vissa kvalifikationer, konkurrens mellan 
marknader (exempelvis privat och offentlig) och geografiska skillnader i 
löneläget. Det gemensamma för detta tema är att arbetsgivarna beskriver 
dessa förklaringar på ett sådant sätt att de tolkas utgöra lönebestämmande 
faktorer som arbetsgivaren uppfattar ligger utanför den aktuella 
organisationen (i omvärlden).

• Organisationsspecifika förklaringar. Detta tema inkluderar kategorier 
av förklaringar som arbetsgivarna rår mer över inom sin organisation. 
Organisationsspecifika förklaringar omfattar arbetstagares historiska 
lön, anställningstid, tid i arbetet, tilldelad position, roll eller befattning 
samt ansvar och ansvarsområde inom organisationen. Hit hör även några 
organisationsövergripande förklaringar som arbetsgivarna nämner, såsom 
betydelsen av könssegregationen inom organisationen. Temat inkluderar 
även förklaringar som handlar om komplexiteten i arbetstagarnas 
arbetsuppgifter.

• Arbetstagares prestation och kompetens. Detta tema inkluderar 
arbetsgivares förklaringar som handlar om hur arbetsgivarna bedömer 
arbetstagarnas prestation och personliga kompetens såsom social 
förmåga vid exempelvis kundkontakter eller inom organisationen. Till 
skillnad från temat ovan handlar dessa förklaringar mer om personlig 
prestation, skicklighet eller kompetens i bredare bemärkelse, snarare 
än om medarbetarnas arbetsuppgifter, roll eller tidigare kvalifikationer. 
Det gemensamma med temat ovan är att dessa förklaringsfaktorer kan 
härledas till den aktuella organisationen.

Arbetstagares tidigare kvalifikationer och marknadsvärde
Återkommande förklaringar till löneskillnader mellan kvinnor och 
män handlar om hur arbetsgivarna har värderat arbetstagares tidigare 
införskaffade kvalifikationer eller egenskaper och marknadsvärdet för 
dessa. Det handlar om de kvalifikationer eller egenskaper som arbetsgivaren 
indikerar att arbetstagaren har tagit med sig in i den aktuella organisationen. 
Inom detta tema ryms förklaringar som arbetstagares ålder, utbildning, 
yrkeserfarenhet, arbetslivserfarenhet, inriktning på utbildning eller yrken, 
specialistkompetens eller andra kompetenser som beskrivs vara införskaffade 



Sakligt motiverad eller koppling till kön? 90 (152) Sakligt motiverad eller koppling till kön? 91 (152)

före anställning hos den aktuella arbetsgivaren.266 Inom detta tema ryms 
även de relativt vanligt förekommande marknadsförklaringarna.

Ålder, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet
Här redovisas de fall där arbetsgivare motiverar löneskillnader mellan 
arbetstagare i lika eller likvärdiga arbeten med att arbetstagare skiljer sig åt 
avseende utbildningsnivå, examen, licenser, utbildningsinriktningar, yrkes 
eller arbetslivserfarenhet och ålder. Det gemensamma med dessa förklaringar 
är att arbetsgivarna presenterar dem på ett sådant sätt att de tolkas vara 
införskaffade innan arbetstagaren anställdes hos den aktuella arbetsgivaren. 
Många gånger redovisar arbetsgivarna dessa förklaringar, och förklaringar 
generellt sett, i kombination med andra förklaringar. Exempelvis kan en 
förklaring om en arbetstagares tidigare arbetslivserfarenhet även sättas i 
relation till denna arbetslivserfarenhets marknadsvärde.

Skillnader i utbildningsnivå eller längden på arbetslivserfarenheten mellan 
arbetstagare är en vanlig motivering till löneskillnader. Arbetsgivaren i 
exemplet nedan skriver följande när hen ska förklara en löneskillnad mellan 
likvärdiga arbeten som är kvinnodominerade respektive mansdominerade.

”En orsak till denna skillnad är // att det krävs en högre utbildning till den 
mansdominerade befattningen.”267

I linje med exemplet ovan motiverar en annan arbetsgivare en löneskillnad 
till fördel för det mansdominerade arbetet benämnt ”Tandläkare, specialist” 
i jämförelse med det kvinnodominerade och likvärdiga arbetet som 
arbetsgivaren benämner ”Tandläkare, sjukhus” så här:

”Det finns 2 sjukhustandläkare och 12 specialisttandläkare. 
Specialisttandläkare har vidareutbildning. Löneskillnaden bedöms ej vara 
könsrelaterad och analyseras därför inte vidare i denna rapport.”268

En annan arbetsgivare motiverar kvinnors högre genomsnittslön jämfört 
med mäns i en grupp lika arbete med att:

266.  I vetenskapliga teorier kan dessa förklaringar närmast jämföras med teorier 
om individers generella humankapital som antas indikera individers prestation och 
således utgöra lönepremierande faktorer (Becker 1967).

267.  Lpnr 15.

268.  Lpnr 118.
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”… fler kvinnor innehar akademisk utbildning.”269

Citatet nedan illustrerar hur förklaringar som handlar om längden på 
utbildning, eller som i detta fall arbetslivserfarenhet, kan komma till 
uttryck. Citatet är hämtat från en passage där en arbetsgivare förklarar 
varför genomsnittslönen skiljer sig rejält mellan könen inom en befattning 
(redovisat som en grupp lika arbete).

”Spridningen i kvinnors löner är stor beroende olika lång erfarenhet. En 
man är junior och en har lång erfarenhet samt har tidigare haft en annan 
roll.”270

Arbetslivserfarenhet i bemärkelsen erfarenhet inom ett specifikt 
yrke återkommer i många arbetsgivares analyser som en förklaring till 
löneskillnader. Första exemplet nedan illustrerar detta. Citatet är hämtat ur 
en motivering till att kvinnors genomsnittslön är högre relativt mäns i en 
grupp lika arbete.

”Den lägst betalda kvinnan och de lägst betalda männens löner förklaras 
av kort erfarenhet inom yrket.”271

Ett annat exempel där utbildningsnivå anges som en förklarande faktor, 
fast denna gång i kombination med yrkesinriktning, ges i citatet nedan. 
En arbetsgivare motiverar vissa arbetstagares högre lön med deras nivå på 
vetenskaplig kompetens och lönepremierande yrkesinriktning som läkare.

”… det finns en löneskillnad mellan manliga och kvinnliga läkare, men 
efter en analys med hjälp av statistiker, där hänsyn tagits till disputation 
och docentur samt specialitet, konstateras att denna löneskillnad inte är 
osaklig.”272

Ytterligare exempel på hur utbildningsår i kombination med längden 
på arbetslivserfarenhet kan komma till uttryck som förklaring är när en 
arbetsgivare motiverar varför det finns en löneskillnad till kvinnors nackdel 
bland STläkarna i organisationen:

”[Organisationen] har en lönetrappa för STläkare (läkare som utbildar 
sig till specialister i allmänmedicin). Värt att notera är att lönen för 

269.  Lpnr 102.

270.  Lpnr 74.

271.  Lpnr 103.

272.  Lpnr 101.
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STläkarna generellt sett inte baserar sig på organisationens lönekriterier 
eller prestation och måluppfyllelse. Dessa lönesätts endast utifrån 
utbildningsår och arbetstid på vårdcentralen.”273

Ålder förekommer både som en förklaring till löneskillnader och som 
ett verktyg i arbetet med att synliggöra löneskillnader. Ibland är det svårt 
att hålla isär om arbetsgivarens lönepolitik handlar om att lön ska sättas 
efter ålder eller om ålder ses som en indikator på längden på arbetstagares 
arbetslivserfarenhet. Detta kan exemplifieras med en arbetsgivare som anger 
skillnader i medelålder som en förklaring till mäns högre genomsnittslön 
relativt kvinnors i ett arbete som arbetsgivaren bedömt vara lika, samtidigt 
som samma arbetsgivare skriver enligt följande på ett annat ställe.

”Jämför vi kvinnorna med män i motsvarande ålder och erfarenhet så 
ligger de lika.”274

Det senare exemplet indikerar att denna arbetsgivare har betraktat ålder och 
erfarenhet som olika förklaringar till löneskillnader. Ålder och erfarenhet är 
således förklaringar som många gånger presenteras tillsammans, vilket även 
illustreras av citatet nedan.

”… sex män är unga och oerfarna.”275

Ett annat exempel är hämtat från när en arbetsgivare motiverar kvinnors 
lägre lönenivå i en grupp lika arbete med att en kvinna är:

”… ung, oerfaren och inte utbildad.”276

En arbetsgivare återkommer på ett flertal ställen till ålder som en bidragande 
förklaring till löneskillnader i sin analys. Exempelvis beskriver denna 
arbetsgivare anledningen till att kvinnorna har en lägre genomsnittslön 
relativt männen i en chefsbefattning som bedömts som lika arbete så här:

273.  Lpnr 90. Samtidigt är det viktigt att notera att det finns en viss motsägelse i 
denna arbetsgivares dokumentation i fråga om att STläkarnas löner endast sätts 
utifrån år i utbildning och i organisationen, eftersom samma arbetsgivare skriver 
följande några rader senare i dokumentationen: ”Två av de manliga STläkarna har en 
lön som avviker från lönetrappan ovan. De har individuella, fastställda lönetrappor 
som ligger på en betydligt högre nivå än de övriga. Denna lönesättning har dock 
andra förklaringar än könstillhörighet.”

274.  Lpnr 56.

275.  Lpnr 19.

276.  Lpnr 18.
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”Detta är en liten grupp (4 kvinnor och 2 män), vilket medför att varje 
enskild lön får stort genomslag. Gruppen är dessutom kvinnodominerad. 
Medelålder är för män 58 år och 49 år för kvinnorna, vilket är en 
bidragande orsak till skillnaden i lön. Dock kan konstateras att den 
högsta lönen innehas av den yngsta kvinnan. Lägst lön har en nytillträdd 
avdelningschef med minst erfarenhet.”277

Arbetstagares utbildnings och yrkesinriktning är andra exempel på 
återkommande förklaringar inom detta tema, liksom skrivningar om 
arbetstagares särskilt värdefulla kunskaper, specialistkvalifikationer eller 
värdefull erfarenhet från tidigare anställningar. Denna typ av förklaring 
återfinns i omkring hälften av alla arbetsgivares dokumentation.

Ett typfall som kan illustrera det senare är där arbetsgivare motiverar 
arbetstagares högre lön med att de har en utbildnings och yrkesinriktning 
inom teknik. Exempelvis motiverar en arbetsgivare mäns högre 
genomsnittslön relativt kvinnors i en grupp lika arbete med bland annat 
männens tekniska kvalifikationer.

”Mannen har längre erfarenhet inom befattningen och tyngre teknisk 
kompetens.”278

Varför just dessa inriktningar på arbetstagares tidigare erfarenheter 
motiverar högre lön relativt andra arbetstagares löner i lika eller likvärdiga 
arbeten framgår inte alltid. Det bör dock understrykas att motivet många 
gånger hänger samman med arbetsgivarens bedömning av värdet på dessa 
kvalifikationer på marknaden i stort eller inom den aktuella organisationen. 
Dessa förklaringar om tidigare kvalifikationer kan därmed tolkas vara 
tätt sammanvävda med förklaringar som hänvisar till marknaden eller 
organisationsspecifika förklaringar (som redovisas under nästa tema). Citatet 
nedan är ett exempel av många på det senare.

”Lärare inom bygg, natur och teknik har högre löner då det 
marknadsmässiga löneläget är högre. Här är män överrepresenterade.”279

Arbetsgivares förklaringar som handlar om arbetstagares ”grundprofession”280 
har i analysen även tolkats många gånger handla om löneläget för en viss 

277.  Lpnr 68.

278.  Lpnr 70.

279.  Lpnr 69.

280.  Till exempel lpnr 114, 116 och 118.
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inriktning på arbetstagares utbildning eller yrke. Exempelvis kommenterar 
en arbetsgivare en löneskillnad i en grupp lika arbete till kvinnors nackdel så 
här:

”Då grundprofessionen påverkar den sammanlagda lönen sker en analys 
inom respektive professionsområde.”281

Inriktningen på arbetstagares erfarenheter före den aktuella arbetsgivaren 
kan omnämnas även som lönesättande specialistinriktningar, såsom 
”specialistkompetens”282 eller enligt följande.

”... 2 individer bidrar till det ökade spannet, detta pga deras 
spetskompetenser ...”283

Ett ytterligare exempel är när en arbetsgivare ger en förklaring till 
kvinnornas lägre genomsnittslön relativ männens i en grupp lika arbete med 
att en man har:

”… specialistkompetens som endast innehas av ett fåtal personer i 
Europa.”284

Ibland framkommer tydligare motiveringar till varför arbetsgivarna 
värdesätter dessa inriktningar högre relativt andra kvalifikationer hos 
arbetstagare i lika eller likvärdiga arbeten. Ett sådant fall kan ses i citatet 
nedan. Citatet är hämtat från en arbetsgivare som förklarar männens högre 
genomsnittslön i relation till kvinnornas i en grupp lika arbete med att en 
nyligen anställd man har en yrkesinriktning och yrkeserfarenhet sedan 
tidigare och mannens:

”… kompetens ansågs vara av stort framtida intresse för [företaget].”285

Även om det är vanligare att arbetsgivare motiverar mäns högre lön med 
formuleringar om specialistkompetens förekommer det även flera fall där 
arbetsgivare beskriver kvinnors kompetenser med likartade ord. Ett exempel 
är när en kvinna beskrivs ha ”djuplodad specialistkompetens”286 som 
motivering till hennes högre löneläge relativt andra arbetstagares.

281.  Lpnr 107.

282.  Lpnr 82.

283.  Lpnr 14.

284.  Lpnr 72.

285.  Lpnr 63.

286.  Lpnr 49.
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Ordet kompetens förekommer många gånger i arbetsgivares analyser som 
förklaring till löneskillnader, men i ett flertal fall framgår det inte vad 
arbetsgivarna ger ordet för innebörd. Till exempel skriver en arbetsgivare i 
korthet att ”en kvinnlig medarbetare har lägre kompetens” som förklaring 
till en löneskillnad i en grupp lika arbete.287

Arbetstagares legitimation, licens, körkort eller liknande förekommer i flera 
av arbetsgivarnas analyser som lönesättande kriterium och motivering till 
arbetstagares lönenivå. Det handlar då om att arbetsgivarna beskriver att en 
viss arbetstagare ska ha en högre lön i och med att hen har exempelvis en viss 
yrkeslegitimation eller att det är sakligt att andra arbetstagare har lägre lön 
eftersom de saknar yrkeslegitimation. Exempelvis motiverar en arbetsgivare 
ett icke kvinnodominerat arbetes högre lön relativt ett kvinnodominerat 
likvärdigt arbete enligt följande.

”… kredithandläggarna har licens och mer kundkontakt …”288

Ett annat exempel redovisas nedan, men då handlar det om en motivering 
till en kvinnas lägre lön relativt männen i en grupp lika arbete med att hon 
nyligen har certifierat sig som rådgivare på en bank.

”Den lägst avlönade kvinnan är relativt ny i sin yrkesroll och har i år gjort 
klart sin certifiering.”289

Erfarenheter från tidigare anställningar är en annan förklaring som 
förekommer i några fall. Citatet nedan illustrerar detta. Men citatet 
ämnar även visa ett exempel på hur förklaringar om arbetstagares tidigare 
erfarenheter kan vävas samman med andra förklaringsfaktorer. I detta fall är 
det sammanvävt med förklaring om en arbetstagares (framtida kund)ansvar. 
Citatet är hämtat från en arbetsgivares motivering till att en man som har en 
högre lön än kvinnorna i en grupp lika arbeten. Mannen beskrivs ha:

”… erfarenhet av konsultrollen från annat företag. Han har dessutom 
potential att bli Kundansvarig inom snar framtid och en utvecklingsplan 
för detta finns.”290

Sammanfattningsvis ser arbetsgivarna att delar av löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män i lika eller likvärdiga arbeten kan härledas till kvinnors 

287.  Lpnr 64.

288.  Lpnr 77.

289.  Lpnr 75.

290.  Lpnr 67.
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och mäns olika nivåer och inriktningar på deras utbildningar, yrken och 
yrkesbanor. Med andra ord ser arbetsgivarna att det finns variationer i 
kvalifikationer bland kvinnor och män i grupper av lika och likvärdiga 
arbeten som kan förklara könsskillnaderna i lön. De könsskillnader 
som kan urskiljas bland dessa förklaringar är dels att män tenderar att i 
något större utsträckning än kvinnor beskrivas inneha lönepremierande 
specialistkompetenser, dels att typiskt manliga inriktningar på 
kvalifikationer som teknik motiverar många mäns högre lön. Arbetstagares 
ålder återkommer i arbetsgivarnas analyser men oftast i kombination med 
förklaringar om arbetstagares erfarenhet.

Marknaden som riktmärke
En klar majoritet av arbetsgivarna ger uttryck för någon form av marknads
förklaring till synliggjorda löneskillnader mellan kvinnor och män i 
kartläggningsarbetet. Marknadsförklaringarna omfattar de fall när arbets
givarna motiverar en löneskillnad mellan arbetstagare i organisationen med 
arbetsmarknadens lönenivå för en arbetstagare, arbetstagares kvalifikationer 
eller arbete, alternativt löneskillnader som kan härledas till (o)balansen 
mellan tillgång till och efterfrågan på arbetsmarknaden, geografiska 
skillnader i lönenivåer, lön hos tidigare arbetsgivare och konkurrens mellan 
exempelvis sektorer eller liknande.

Marknadsförklaringar kommer även till uttryck genom att arbetsgivare 
enbart skriver marknaden utan vidare motivering till hur arbetsgivaren 
tänker. Exempelvis redovisar en arbetsgivare förklaringen nedan till 
att ett kvinno dominerat arbete har lägre lön än ett likvärdigt men icke 
kvinnodominerat arbete, utan vidare beskrivning av vad marknads
anpassningen inbegriper.

”Lönerna är marknadsanpassade ...”291

Andra arbetsgivare kan göra liknande generella skrivningar på ett ställe 
men även lämnar mer utförliga beskrivningar av vad som menas med 
marknadsförklaringar i analysen. Citatet nedan är ett exempel på det senare. 
Arbetsgivaren motiverar i citatet löneskillnader mellan likvärdiga arbeten. 

”… skillnaden förklaras av att det finns olika marknadskrafter för mans 
respektive kvinnodominerade grupper.”292

291.  Lpnr 15.

292.  Lpnr 108.
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Arbetsgivaren i citatet nedan hänvisar till löneläget på nationell nivå för de 
yrkesgrupper som har bedömts som likvärdiga i organisationen, men där 
arbetsgivaren bedömer att det könsblandade läkaryrket ska värderas högre än 
de övriga kvinnodominerade vårdyrkena.

”Detta beror på att de blandade arbetena består av läkaryrken, som har 
en helt annan lönenivå än övriga vårdyrken. Lönenivåerna följer dock de 
nivåer som finns på riksplanet.”293

Det finns många exempel på hur förklaringar som hänvisar till löneläget 
på arbetsmarknaden i stort förekommer när arbetsgivare motiverar att 
det mansdominerade arbetet vaktmästare ofta ligger högre lönemässigt 
än likvärdiga arbeten som är kvinnodominerade eller jämfört med högre 
värderade kvinnodominerade arbeten med lägre lön än vaktmästarna. 
Vaktmästare bedömer arbetsgivarna är likvärdigt med exempelvis olika 
typer av administrativ personal som receptionister294, måltidspersonal295, 
telefonister296, administratörer297 och, som i exemplet nedan, lokalvårdare. 
Ett exempel på det senare illustreras i citatet nedan.

”[L]öneskillnaden mellan grupperna [vaktmästare och lokalvårdare] 
motsvarar lönestrukturen enligt SCB grupper på privata marknaden och 
landstingssektorn samt SKL:s statistik, dvs medellönen för vaktmästare 
är högre än för lokalvårdare. Mot bakgrund av detta, marknaden, bedöms 
löneskillnaden ej vara könsrelaterad och analyseras därför inte vidare i 
denna rapport.”298

Detta är således en vanligt förekommande förklaring som kommer till 
uttryck på många olika sätt i dokumentationen. En arbetsgivare skriver 
exempelvis enligt följande i sin motivering till att marknadens lönenivåer 
inverkar på lönestrukturen i organisationen.

”Lönen för lika arbete inom samma BASintervall kan även variera på 
grund av marknadsrelaterade faktorer. Exempelvis har arbeten med 
tekniskt och/eller kommersiellt innehåll generellt sett högre 

293.  Lpnr 13.

294.  Exempelvis lpnr 68, 73 och 80.
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marknadslöner än ’likvärdiga’ befattningar med administrerande, 
supportande och/eller assisterande innehåll.”299

I tidigare avsnitt diskuterades hur till exempel teknisk inriktning på 
arbetstagares kvalifikationer användes som motivering till arbetstagares 
högre lön samt att förklaringar om tidigare kvalifikationer ofta är 
sammanvävda med förklaringar om dessa kvalifikationers marknadsvärde. 
Citatet ovan är ytterligare en illustrering av hur arbeten med tekniskt 
innehåll värderas högre lönemässigt med hänvisning till marknaden.

Ett annat exempel på hur arbetsgivares bedömning av marknadsvärdet 
för en viss yrkesinriktning kan motivera löneskillnader är citatet nedan. 
Det är hämtat från en analys av löneskillnader mellan likvärdiga arbeten 
där arbetsgivaren bedömer arbeten inom HR som kvinnodominerade och 
arbeten inom IT som mansdominerade.

”… rollerna inom HR och IT ligger i nivå med den generella lönestatistiken 
[från SCB]. Vår bedömning är att arbetsmarknaden värderar 
utvecklarrollen inom IT högre än HRroller.”300

Ytterligare ett exempel följer i citatet nedan. I detta citat motiverar en 
arbetsgivare att en teknisk kunskap som ITkompetens ska ge högre lön som 
följd av marknaden i ett icke kvinnodominerat arbete, relativt ett likvärdigt 
arbete som är kvinnodominerat.

”… marknadslön för IT samordnare är betydligt högre.”301

I vissa fall är det svårt att kategorisera arbetsgivarnas förklaringar. Ett 
exempel är när en arbetsgivare i korthet upprepar ”ITbakgrund, marknad” 
som förklaring till att icke kvinnodominerade arbeten ligger högre löne mäs
sigt i jämförelse med likvärdiga men kvinnodominerade arbeten.302 Detta 
kan tolkas handla om antingen att arbetstagare har en ITbakgrund som 
marknadsmässigt värderas högre eller att arbetstagares högre lön moti  veras 
av både marknadsförklaringar samt tidigare kvalifikationer inom IT.

Marknadsvärdet för arbetstagares nivå på teknisk utbildning är något som 
arbetsgivarna även presenterar som förklaring till löneskillnad i grupper av 
lika arbeten. I exemplet nedan motiverar en arbetsgivare en löneskillnad 
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mellan kvinnor och män inom en grupp lika arbete benämnd ”Ingenjör, 
hälso och sjukvård”.

”[M]annen och kvinnan med högst lön är civilingenjörer, vilket till viss del 
påverkar lönebilden p.g.a. tydlig marknadsfaktor.”303

En tolkning av citatet ovan är att vissa har en yrkesexamen på högskolenivå 
som civilingenjörer, medan övriga arbetstagare har lägre teknisk utbildning.

Det finns även exempel på hur arbetsgivare förklarar en löneskillnad mellan 
könen inom lika (IT)arbete med att olika ITkompetenser är marknads
mässigt olika värda. Citatet nedan illustrerar det senare.

”Mannens högre lön förklaras av att marknadslöneläget är högre för  
den specifika ITkompetens som mannen besitter till skillnad från 
kvinnorna.”304

Medan många av exemplen ovan fångar hur arbetsgivare förklarar 
löneskillnader mellan olika yrkesgrupper inom organisationen (till 
exempel IT och HR), så är det senare citatet ett exempel på en förklaring av 
löneskillnader inom samma yrkesgrupp inom organisationen. Citaten ovan 
som rör frågan om marknadsvärdet för olika kvalifikationer ger även en 
intressant bild av hur analyser av löneskillnader i lika och likvärdiga arbeten 
kan komplettera varandra. I dessa exempel synliggörs hur olika arbetsgivare 
förklarar både löneskillnader mellan ITpersonal och andra yrkesgrupper, 
samt inom ITpersonal i organisationerna. 

Arbetsgivarna redovisar flera förklaringar som handlar om arbetstagares 
bedömda marknadsvärde utifrån specialistkunskaper eller ämnesinriktning 
på kvalifikationer. Detta kan exemplifieras med när en arbetsgivare beskriver 
några mäns högre genomsnittslön i en grupp lika arbete med följande 
motivering.

”Ortopeder, män ligger högre vilket förklaras av t ex specialitet som 
ryggkirurg vilket är en specialitet som har högre löneläge inom ortopedin. 
Marknadsläget.”305

I andra fall framkommer det inte vilken specialistkunskap som det handlar 
om, utan då kan det stå som i exemplen nedan.

303.  Lpnr 120.
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”Kvinnan arbetar inom ett specialistområde som betingar en lägre 
marknadslön.”306

”Flertalet av männen återfinns inom specialistområden med högre 
löneläge.”307

”… specialistkompetens där lönesättningen styrs av marknaden.”308 

Det senare citatet är en motivering till männens högre genomsnittslön 
jämfört med kvinnornas i en grupp lika arbete.

Ytterligare ett exempel som kan hänga ihop med specialisering är när en 
arbetsgivare motiverar männens högre genomsnittslön i en grupp lika arbete 
enligt följande.

”Två av landets mest ansedda och framgångsrika [namn yrket] återfinns i 
denna grupp och deras lönenivåer ligger 40 % över övriga i samma grupp 
lika arbete, men dessa två medarbetare är så unika och attraktiva på 
marknaden, så vi måste betala detta marknadsvärde för dem. Därför anser 
vi att de inte är jämförbara med gruppen i övrigt.”309

I linje med resonemangen ovan är det rimligt att anta att de flesta av dessa 
förklaringar om marknadsvärdet på arbetstagares specialisering eller unika 
yrkeskompetens fångar upp lönevariation inom olika yrkesgrupper.

Arbetsgivare kan även bedöma en arbetstagares lön i relation till löneläget 
i den bransch som arbetstagarens position i organisationen anses tillhöra. 
Detta exemplifieras i citatet nedan.

”… mannen arbetar inom bolagets [namn på avdelning]// som har ett högre 
löneläge jämfört med andra branscher vilket motiverar löneskillnader.”310

Ett annat exempel rör en löneskillnad mellan kvinnor och män i ett arbete 
(säljare) som arbetsgivaren bedömer som lika i arbetsuppgifter men där 
lönestrukturen har påverkats av förändringar över tid i kvalifikationskraven 
till arbeten som säljare på detta företag. Motiveringen till löneskillnaderna
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handlar då om att de nya kvalifikationskraven ligger marknadsmässigt högre 
än de tidigare kvalifikationskraven.311

”Under senaste åren har bolaget genomfört en medveten kompetens
växling på säljsidan för att rekrytera in säljare med en gedigen 
säljutbildning och säljerfarenhet från andra branscher än den egna.         
Det har inneburit ett högre löneläge än tidigare. // Gruppen män utgörs 
enbart av nyrekryterade utifrån den nya profilen på säljare.”312

Ett mönster i arbetsgivarnas analys av löneskillnader är att marknads
förklaringar oftare förekommer i motiveringar till varför kvinnors eller 
kvinnodominerade arbetens löner ligger lägre än mäns i lika arbeten eller i 
icke kvinnodominerade likvärdiga arbeten. Detta illustreras även i citaten 
ovan. Detta hänger förstås samman med det som är känt sedan tidigare studier 
om könsdimensionen i lönestrukturen i stort på den svenska arbetsmarknaden. 
Kvinnor tenderar generellt sett ha lägre löner än män, givet lika utbildnings
nivå, yrke, arbetslivserfarenhet, kvalifikationskrav i yrket och liknande.313  
I de situationer som arbetsgivare använder sig av den officiella lönestatistiken 
som motivering till löneskillnader mellan arbetstagare fångar arbetsgivarna 
upp dessa mönster i könsskillnader på arbetsmarknaden i sina förklaringar 
till könsskillnader i lön i sin egen organisation.

Marknadsförklaringar kan även omfatta resonemang om att tillgång och 
efterfrågan inverkar på lönesättningen i organisationen, såsom svårigheter 
att rekrytera och behålla personal, konkurrens om kompetens och 
liknande. Denna typ av resonemang är tämligen vanligt förekommande i 
arbetsgivarnas analys. Marknadsförklaringar som hänvisar till tillgång och 
efterfrågan skiljer sig från marknadsförklaringarna ovan något. Resonemang 
om tillgång och efterfrågan som marknadsförklaring rör mer frågan om hur 
arbetsgivare bedömer konkurrenssituationen för vissa kvalifikationer på 
arbetsmarknaden samt könsdimensionen i denna konkurrenssituation.

311.  Citatet nedan syftar till att exemplifiera marknadsförklaringar, men 
det innehåller även skrivningar om medarbetarnas tidigare utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Citatet utgör i det avseendet ett exempel på hur komplext det 
många gånger är att kategorisera arbetsgivarnas förklaringar eftersom förklaringarna 
ofta är tätt sammanvävda. I och med att arbetsgivaren i citatet ovan motiverar 
löneskillnaden med en hänvisning till den högre marknadslönen för den typen 
av erfarenhet som de nyrekryterade säljarna har, så har den kategoriserats som en 
marknadsförklaring.

312.  Lpnr 56.

313.  Till exempel Boye med flera (2014).
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Nedan är ett exempel på hur arbetsgivare kan motiverar en högre lön med 
bristen på tillgång av arbetstagare med en viss ämneskunskap.

”Skillnaden förklaras av marknaden, då männen arbetar i större 
utsträckning inom ämnesområden som har varit svårrekryterade.”314

Flera arbetsgivare beskriver att obalans mellan tillgång och efterfrågan 
driver upp löner för vissa arbetstagare, till och med till nivåer som de inte 
tycker överensstämmer med deras egen lönepolicy. Till exempel uttrycker en 
arbetsgivare att det i vissa yrken råder särskilt stor brist på sökande och att de 
då måste göra avsteg från lönepolicyn ibland.

”… speciellt inom verksamheter där det av säkerhetsskäl är viktigt med 
både kvinnlig och manlig personal.”315

Det förekommer även mer allmänt hållna förklaringar, som i exemplet nedan 
som presenteras som en generell förklaring till flera arbetstagares högre lön.

”Då marknaden går upp/ned kan det vid olika tidpunkter vara olika 
förut sätt ningar på tex. tillgången av arbetssökande vilket kan påverka 
ingångslön.”316

Senare i samma arbetsgivares dokumentation konkretiseras förklaringen 
ytterligare enligt följande.

”Den manlige personen fick en för hög ingångslön vid 
anställningstillfället. Se handlingsplan.”317

Ingångslönen som förklaring till arbetstagares höga lönenivåer relativt 
andra arbetstagare i lika eller likvärdiga arbeten återkommer på flera ställen 
i arbetsgivarnas analyser. Förklaringar om ingångslönen kategoriseras som 
en typ av marknadsförklaring eftersom arbetsgivaren hänvisar till deras 
bedömning av en eller flera arbetstagares konkurrenssituation eller värde hos 
andra arbetsgivare. Citatet nedan är ytterligare ett exempel på betydelsen av 
ingångslönen i en förklaring till varför mäns genomsnittslön ligger högre än 
kvinnors i en grupp arbeten som bedöms som lika.

”En man har en mycket hög lön i förhållande till andra inom gruppen 
(12 400 [kronor] skiljer till nästa man). Detta är en ingångslön och vid 
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rekryteringen bedömdes personens expertkompetens inom ett system 
som mycket viktigt för verksamheten.”318

Det förekommer marknadsförklaringar som arbetsgivare beskriver handlar 
om en obalans mellan tillgång och efterfrågan som är sammanvävd med 
exempelvis arbetsgivarens bedömning av en arbetstagares kompetens. En 
arbetsgivare motiverar kvinnors högre genomsnittslön i en grupp lika arbete 
med att de har en spetskompetens som:

”… med rätt erfarenhet och kompetens är svåra att rekrytera.”319

Det förekommer en hel del förtydliganden av förklaringarna i arbetsgivarnas 
dokumentation, som i exemplet nedan när en arbetsgivare skriver att:

”… lönesättningen påverkas av marknadssituationen, d.v.s. tillgång och 
efterfrågan av arbetskraft samt lönenivåer på övriga arbetsmarknaden för 
jämförbara gruppen.”320

En annan arbetsgivare beskriver betydelsen av marknadsanpassningen av 
löner enligt följande.

”… säljare i tjänstesektorn är svårrekryterade och har relativt höga 
marknadslöner.”321

Ytterligare exempel på hur arbetsgivare uttrycker det när löneskillnader 
förklaras av marknadens inverkan är att det handlar om att attrahera 
kompetenta arbetstagare, men även om att kunna hålla kvar viss kompetens 
inom organisationen.

”Därtill har marknadsfaktorn ofta en avgörande roll både på individ och 
gruppnivå då det är av avgörande vikt att kunna rekrytera och bibehålla 
avancerad kompetens i konkurrens på marknaden.”322

En annan arbetsgivare uttrycker sig på liknande sätt.

”… marknadslön för en man som har en unik erfarenhet och kompetens 
och som är svår att ersätta.”323
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En annan arbetsgivare förklarar i linje med exemplen ovan löneskillnader 
mellan lärare och instruktörer på ett gymnasium med att vissa arbetar inom 
områden som motiverar en högre lön.

”De har högre lön eftersom det finns konkurrens om kompetens inom 
skog och grävmaskin.”324

När det gäller marknadsförklaringar finns en viss skillnad mellan hur privata 
och offentliga arbetsgivare resonerar i analyserna. Flera landsting och regioner 
beskriver hur löneskillnader mellan könen i organisationen delvis kan 
motiveras av konkurrens av kompetens mellan privat och offentlig sektor. 
Ett landsting motiverar den högre lönen i ett mansdominerat arbete (relativt 
ett likvärdigt kvinnodominerat arbete) med att det finns en mer begränsad 
rekryteringsbas och större konkurrens med privata arbetsgivare inom detta 
arbete.325 Ett annat landsting skriver i linje med detta enligt följande.

”Lönebildningen och lönesättningen i Landstinget [namn] är en viktig och 
i många fall helt avgörande faktor för att klara kompetensförsörjningen 
på ett förväntat sätt. D v s för möjligheterna att kunna rekrytera, 
behålla och utveckla den personal som behövs på kort och lång sikt 
för att verksamhetsmålen ska kunna uppnås. Landstinget har även att 
förhålla sig till att viss kompetens behöver rekryteras från branscher 
som till större delen verkar inom privat sektor. Lönesättningen för 
dessa arbeten hos privata arbetsgivare påverkas på ett helt annat sätt av 
konkurrenssituationen vilket medför en annan lönebild.”326

Mer konkret motiverar sedan samma landsting att det mansdominerade 
arbetet vaktmästare har högre lön än det kvinnodominerade arbetet 
lokalvårdare, städare och tvätteriarbete som bedömts som likvärdigt med:

”… möjligheten att rekrytera och behålla medarbetare i gruppen. Vid 
lönesättning behöver arbetsgivaren ta hänsyn till att medarbetare har 
en alternativ arbetsmarknad i privat sektor t ex fastighetsskötare (SCB’s 
statistikdatabas för 2011 års löner //).”327
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Flera landsting och regioner uttrycker att de har formaliserat ett sätt att 
förhålla sig till marknadsförklaringar likt dem ovan. Ett landsting beskriver 
en åtgärd som följer av de marknadsförklaringar som förekommer i deras 
analys enligt följande.

”Vid nyrekrytering av tekniker ska löneläget/marknaden undersökas 
för att minimera eventuella löneskillnader som kan hänvisas till 
marknaden.”328

Ett annat landsting skriver att de ska hantera marknadskrafternas påverkan 
så här:

”Vad gäller marknadskrafternas påverkan bör man vid löneöversyn utjämna 
löneskillnaderna när marknadskrafternas påverkan avtar på ett yrke.”329

I citaten ovan syns exempel på hur arbetsgivare bedömer att arbetstagares 
löner påverkas av konkurrens om kompetens mellan privat och offentlig 
sektor. I linje med de senare citaten visar citatet nedan en privat arbets
givares motivering till en högre lön för ett mansdominerat arbete relativt 
ett likvärdigt kvinnodominerat arbete med att medarbetarna i det mans
dominerade arbetet har:

”… en betydligt bredare arbetsmarknad att vända sig till och därmed blir 
det större konkurrens bland arbetsgivarna.”330

Enligt arbetsgivarnas bedömningar kan således en del av löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män förklaras med att det finns vissa könsskillnader i 
konkurrensutsattheten av arbetstagares kompetenser på arbetsmark naden. 
En sammantagen bild av arbetsgivarnas beskrivningar av marknads för
klaringar är att de tenderar att bedöma att män befinner sig på arbets mark
nader som är mer konkurrensutsatta än kvinnors. Det gäller förstås inte 
alla arbetsgivare i analysunderlaget, och inte heller alla arbeten, utan det 
förekommer även exempel på arbeten där arbetsgivare bedömer att kvinnors 
kvalifikationer är mer konkurrensutsatta. Men det generella mönstret är att 
mäns kvalifikationer är mer utsatta för konkurrens relativt kvinnors, enligt 
arbetsgivarnas bedömningar.

Det som har kategoriserats som marknadsförklaring omfattar även motiv
eringar till löneskillnader som rör geografiska skillnader, vilket vanligtvis 
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handlar om löneskillnader mellan storstad och mindre orter. Det handlar om 
de fall där arbetsgivare har arbetstagare på olika arbetsplatser, såsom i exemplen 
nedan. Citatet är hämtat från en motivering till kvinnors lägre genomsnittslön i 
relation till männens i en grupp lika arbete.

”Löneskillnaden beror på geografiskt läge, dvs, mannen är stationerad i [namn 
storstad], medan kvinnan är stationerad i [namn mindre stad]. Mannen har 
längre erfarenhet inom befattningen och tyngre teknisk kompetens.”331

Ytterligare ett exempel på hur arbetsgivare motiverar löneskillnader i 
organisationen med olika marknadslöner som följd av geografiska skillnader 
kan ses i citatet nedan. Citatet är hämtat från arbetsgivarens motivering till 
kvinnors högre genomsnittslön relativt männens i ett arbete som bedömts som 
lika. 

”En av de två männen med lägre lön har kort erfarenhet och den andre 
mannen arbetar i en mindre ort där marknaden (geografin) påverkar 
lönenivån.”332

En annan arbetsgivare motiverar mäns högre lön i ett arbete som bedömts 
som lika med motiveringen att arbetsgivaren har gjort:

”… satsningar på svårrekryterade geografiska områden och fler män än 
kvinnor har valt att arbeta i dessa områden.”333

Det förekommer även en hel del förklaringar som rör marknaden och där 
det är väldigt oklart vad arbetsgivaren menar. Det kan då stå, utan vidare 
förklaring, exempelvis att:

”… mannen i högre grad är utsatt för marknadskrafter …”334

Även i följande citat saknas vidare förklaring.

”Skillnaden beror på att den icke kvinnodominerade befattningen är 
unik, vilket betingar en unik marknadslön.”335

Ett annat exempel är en arbetsgivare som skriver att en kvinna arbetar med 
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sådant som ”betingar en högre marknadslön”.336 Vissa arbetsgivare redovisar 
bara ett ord som ”marknadslönefaktorer” som förklaring till löneskillnader, 
utan vidare förklaring av vad de menar mer exakt.337 En annan arbetsgivare 
motiverar en mans högre lön med löneläget i hans ”tidigare anställningar”338, 
vilket kan tolkas handla om en sorts marknadsförklaring, eftersom 
arbetsgivaren hänvisar till lönebestämmande faktorer i organisationens 
omvärld.

Sammanfattningsvis visar analysen att marknadsförklaringar förekommer 
i stor och varierande omfattning i dessa arbetsgivares analyser av köns
skillnader i lön. De marknadsförklaringar som förekommer handlar om 
arbetsgivarens bedömning av arbetsmarknadens lönenivå för arbetstagare 
bland annat utifrån deras kvalifikationer eller arbetens egenskaper. 
Arbetsgivarna beskriver att marknadens påverkan på lönestrukturen hänger 
samman med förmågan att kunna attrahera och bibehålla kompetent 
personal. Men marknadsförklaringarna kommer till uttryck på lite olika 
sätt. Lönestrukturen påverkas av marknadsläget som följd av arbetsgivares 
bedömning av (o)balansen mellan tillgång till och efterfrågan på viss 
kompetens på arbetsmarknaden, geografiska skillnader i lönenivåer 
exempelvis mellan orter av olika storlek, lön hos tidigare arbetsgivare samt 
konkurrens mellan exempelvis offentlig och privat sektor.

Marknadsförklaringar förekommer oftare i motiveringar till varför lönen är 
lägre för kvinnor i grupper av lika arbeten eller kvinnodominerade likvärdiga 
arbeten relativt mäns i lika arbeten eller likvärdiga icke kvinnodominerade 
arbeten. Många arbetsgivare uttrycker sig även som om att mäns arbets
marknader är mer konkurrensutsatta än kvinnors. Marknaden som 
motivering till att icke kvinnodominerade arbeten sakligt sett ska ha 
högre lön relativt likvärdiga kvinnodominerade arbeten är relativt vanligt 
förekommande. Typiskt manliga arbeten med inriktning på kompetens inom 
teknik, IT, bygg och liknande värderas således som likvärdiga med många 
kvinnodominerade arbeten när det gäller kraven i arbetet, men lönemässigt 
ligger männen enligt arbetsgivarnas bedömningar på sakligt högre nivå 
bedömt utifrån marknadsläget.

Det är viktigt att understryka att arbetsgivarnas förhållningssätt till och 
skrivningar om marknaden som en förklaring till löneskillnader kan vara 

336.  Lpnr 70.

337.  Lpnr 57.

338.  Lpnr 16.
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influerade av skrivningar som finns om marknaden i kollektivavtalen. 
Marknaden som ett sakligt lönesättande kriterium tas upp i många kollek
tivavtal, men på olika sätt.339 I exempelvis huvudöverenskommelsen mellan 
kommun och landsting (HÖK) beskrivs hur marknadsförklaringar kan 
motivera en löneskillnad då ”förutsättningarna för att rekrytera och behålla 
personal påverkar löne och anställningsvillkor”.340

Organisationsspecifika förklaringar
Det tidigare avsnittet redovisade förklaringar till löneskillnader och 
lönebestämmande faktorer som arbetsgivarna beskriver ligger externt eller 
utanför den aktuella organisationen. I detta avsnitt redovisas i kontrast sådana 
förklaringar som arbetsgivaren beskriver som faktorer som bestäms internt 
eller inom den aktuella organisationen. Det kan handla om faktorer som att 
den historiska positionen i organisationen påverkar löneläget, anställnings tid 
hos arbetsgivaren, tid i arbetet eller typ av befattning inom organisationen. 
Dessa förklaringar omfattar även det ansvar, ansvarsområde och uppdrag, de 
arbetsuppgifter eller den position i organisationen som arbetstagare har blivit 
tilldelade.341

Det kan emellertid vara svårt att särskilja organisationsspecifika löne
bestämmande faktorer från faktorer som arbetsgivaren bedömer ligger 
utanför organisationen. För att exemplifiera detta ytterligare kan arbetsgivare 
beskriva arbetstagares spetskompetens som ett argument för en löneskillnad. 
En spetskompetens eller specialistkunskap kan vara sådant som en arbets
tagare har byggt upp såväl inom den aktuella organisationen som innan 
hen började arbeta hos den aktuella arbetsgivaren. Det kan med andra ord 
finnas överlappningar mellan de olika förklaringarna. Risken för detta har 
minimerats genom att se till att enskilda skrivningar och citat hämtade från 
analysunderlaget bedöms i relation till helheten i respektive arbetsgivares 
dokumentation. Trots detta är det viktigt att ha i åtanke att det inte alltid går 
att tydligt urskilja arbetsgivarnas mening bakom olika redovisade förklaringar.

339.  Medlingsinstitutet (2015b).

340.  Medlingsinstitutet (2015b), s. 23. Se även Hövding (2007) för en genomgång av 
tidigare avtal för kommuner och landsting i frågan om marknaden som saklig princip 
för lönesättning.

341.  I vetenskapliga teorier kan dessa förklaringar närmast jämföras med teorier om 
individers organisationsspecifika humankapital som prestationshöjande och således 
lönebestämmande faktorer (Becker 1962 och Mincer 1962).



Sakligt motiverad eller koppling till kön? 110 (152)

Ett sådant exempel på hur komplext det kan vara att urskilja organisations
specifika förklaringar från exempelvis arbetstagares individuella kvalifika
tioner redovisas i citatet nedan. Citatet är hämtat från en arbets givares 
summering av sin analys av lönekartläggningen.

”I hälften av analyserna där män har högre medellön är förklaringen att 
männen har extra ansvar och/eller specialistkompetens och har lönetillägg 
för särskilt uppdrag. I hälften av de analyser som är gjorda på grund av att 
kvinnor har en högre medellön än män är förklaringen att kvinnor tidigare 
har varit chefer med bibehållen lön ifrån detta uppdrag.”342

Specialistkompetens nämns i citatet ovan i samband med andra förklaringar 
som antyder att det närmast är faktorer som bestäms inom organisationen, 
men det är långt ifrån självklart.

Förklaringar som kan härledas till organisationsspecifika faktorer kan även 
i många fall vara tätt sammanvävda med exempelvis marknadsförklaringar. 
Även detta har exemplifierats tidigare i resultatredovisningen, såsom i fallet 
med den arbetsgivare som beskriver att organisationens kompetensväxling 
har resulterat i att nyrekryterade arbetstagare i en grupp lika arbete 
har fått en högre ingångslön bedömt utifrån marknadsvärdet för dessa 
arbetstagare.343

En annan arbetsgivare resonerar om att deras ”strategi för läkarförsörjning 
är också en viktig förklarande faktor” till löneskillnader i organisationen, 
och könsdimensioner i dessa löneskillnader.344 Denna arbetsgivare beskriver 
att strategin går ut på att täcka upp för bristkompetenser inom läkarkåren, 
vilket gör att de hamnar i en konkurrenssituation som måste beaktas när 
de ska rekrytera ny personal och vid lönesättningen av dem. Detta är några 
exempel på att det inte finns en glasklar skärningspunkt mellan förklarande 
faktorer som ligger utanför respektive inom organisationen. Flera konkreta 
exempel på detta redovisas i avsnitten nedan.

Organisationsövergripande strukturer eller förändringar
Vissa arbetsgivare presenterar förklaringar till löneskillnader som närmast 
kan beskrivas handla om organisationsövergripande förklaringar. Dessa 
förklaringar återfinns ofta i arbetsgivares sammanfattningar av analysarbetet 

342.  Lpnr 108.

343.  Lpnr 56.

344.  Lpnr 115.
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av lönekartläggningen. De skiljer sig från förklaringarna presenterade ovan 
och nedan, eftersom de inte går att härleda till någon specifik löneskillnad 
i lika eller likvärdiga arbeten. Dessa organisationsövergripande förklaringar 
är mer ämnade som motiveringar till lönespridningen eller könslönegapet i 
stort inom organisationen.

Många arbetsgivare nämner exempelvis att stora organisationsförändringar, 
såsom förvärv eller hög personalomsättning, har inverkat på lönestrukturen i 
organisationen.345 De två följande citaten illustrerar detta.

”Medellönförändringar påverkas även av personalrörlighet och 
förändringar i personalstrukturen.”346

”… vissa enheter har haft högre personalomsättning vilket har drivit upp 
löneläget …”347

Vissa arbetsgivare skriver även uttryckligen att lönestrukturen kan vara svår 
att förklara eller att den inte i alla avseenden återspeglar arbetsgivarens  
aktuella lönepolitik som följd av dessa organisationsförändringar. Ett 
exempel redovisas nedan.

”I samband med framförallt förvärv av olika bolag möts olika 
lönestrukturer som gör att den ’nya’ lönestrukturen ibland blir ologisk.”348

Andra exempel på återkommande organisationsövergripande förklaringar 
eller sammanfattningar av analysarbetet av lönekartläggningen handlar 
vanligtvis om att det råder en sorts ojämn fördelning av kvinnor och 
män på olika positioner i organisationen, det vill säga en sorts hierarkisk 
könssegregering inom organisationen. Nedan följer ett exempel på det 
senare.

”Det finns en generell löneskillnad, mellan könen, på i genomsnitt              
8 500 kr. // Den stora skillnaden beror på att de högre betalda 
befattningarna domineras av män och de lägre befattningarna domineras 
av kvinnor.”349

Andra typexempel är när arbetsgivare identifierar att det finns en 

345.  Till exempel lpnr 20, 21, 22, 32, 86 och 87.

346.  Lpnr 104.

347.  Lpnr 102.

348.  Lpnr 67.

349.  Lpnr 118.
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organisationsövergripande könsskillnad i vilka uppdrag arbetstagarna har, 
könsskillnader som delvis bedöms förklara könslönegapet i organisationen. 
Det kan arbetsgivarna exempelvis uttrycka enligt följande.

”Skillnaden förklaras med att män oftare har högre befattningar eller 
oftare har tilläggsuppdrag.”350

I linje med citatet ovan redovisar andra arbetsgivare även att de har upptäckt 
att kvinnor är underrepresenterade på avancerade befattningar.351

Sammanfattningsvis presenterar flera arbetsgivare även förklaringar till 
könsskillnader i lönestrukturen på organisationsnivå med att kvinnor är 
underrepresenterade på avancerade och ledande befattningar och att män 
tilldelats lönepremierande uppdrag i större utsträckning än kvinnor.

Historisk position i organisationen
En annan vanlig förklaring till löneskillnader som synliggjorts i 
lönekartläggningsarbetena är att den historiska lönesättningen inverkar på 
lönenivån för arbetstagare vid tidpunkten för kartläggningen. Förklaringar  
som kan härledas till historisk lönesättning förekommer i över hälften av 
arbetsgivarnas analyser.

Historisk lön som förklaring omfattar resonemang om att lönesättningen vid 
en tidigare tidpunkt – som följd av exempelvis tidigare befattning, uppdrag, 
ansvar, provision och liknande – inverkar på löneläget vid en senare tidpunkt. 
Detta följs av att lönenivån bibehålls trots förändringar i arbetstagarens 
arbete. Det första typfallet inom denna kategori förklaringar illustreras 
nedan. Denna arbetsgivare kommenterar i citatet lönespridningen inom 
grupper av lika arbeten generellt för organisationen, men redovisar ingen 
närmare analys av om det finns någon könsdimension i denna förklaring.

”För arbete som är att betrakta som lika kan skillnader i lönespridning 
relateras till olika längd på anställningstiden, individuella kvalifikationer 
och prestation, marknaden samt löner som är ett resultat av bl a byte till 
en lägre kvalificerad tjänst med bibehållen lön.”352

En annan arbetsgivare identifierar biträdande kontorschefer som en grupp 
lika arbete och förklarar att männens löner i genomsnitt ligger högre än 

350.  Lpnr 109.

351.  Till exempel lpnr 81.

352. Lpnr 12. 
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kvinnornas löner så här:

”Innan man befordras till biträdande kontorschef har man oftast 
arbetat som privat eller företagsrådgivare [på företaget]. Lönerna bland 
företagsrådgivare var högre än privatrådgivare //. De manliga biträdande 
kontorscheferna har oftare en företagsbakgrund än kvinnorna, vilket 
sannolikt förklarar att männens medianlön i gruppen var [xx xxx] kr 
medan kvinnornas var [xx xxx] kr.”353

Denna arbetsgivare värderar således de biträdande kontorschefernas tidigare 
erfarenheter inom organisationen som företagsrådgivare högre lönemässigt 
än erfarenheterna hos de som tidigare har varit privatrådgivare.

Ett ytterligare exempel på hur historisk lön kan komma till uttryck i 
dokumentationen finns i citatet nedan.

”Männen [hade] tidigare specialistroller och/eller chefsansvar.”354

Arbetsgivares förklaringar om historisk lön kan även ha kopplingar till 
strukturförändringar i arbetsgivarens lönepolitik, vilket inverkar på 
lönestrukturen i organisationen i dag. Det finns flera exempel på detta. Ett av 
dessa illustreras i citatet nedan där en arbetstagares högre lön motiveras med  
att han tidigare hade:

”… varit föremål för ett vinstdelningssystem där lönen påverkades av hur 
många kunder man drog in. [Mannens] lön har istället räknats om till en 
högre grundlön när detta system togs bort. Därav har han högre lön än de 
andra i gruppen.”355

Tidigare i rapporten redovisades förklaringar på organisationsnivå. 
Exempelvis nämndes att flera arbetsgivare motiverar övergripande 
löneskillnader med tidigare omorganiseringar som följd av exempelvis 
förvärv av andra verksamheter, sammanslagningar, privatiseringar och 
liknande. Denna typ av förklaring konkretiseras i vissa av arbetsgivarnas 
motiveringar till löneskillnader mellan individer. En arbetsgivare skriver 
exempelvis att löneskillnader i en grupp lika arbeten motiveras med att:

353.  Lpnr 80.

354.  Lpnr 57.

355.  Lpnr 48. Detta citat skulle även kunna utgöra ett exempel på en förklaring 
som handlar mer om prestation, vilket redovisas senare i rapporten. Men i och med 
att arbetsgivaren beskriver det som en historisk lönesättning som är inbakad i den 
aktuella lönen har det bedömts att citatet platsar bättre under denna kategori.
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”… [v]issa kommer in med avvikande löner via förvärv.”356

En annan arbetsgivare skriver att anledningen till att kvinnors 
genomsnittslön ligger högre än männens i en grupp lika arbete beror på att:

”… [t]vå kvinnor har högre lön pga förvärv.”357

Senare i analysen redovisar samma arbetsgivare samma förklaring för att 
männens löner i genomsnitt ligger högre än kvinnornas i en annan grupp 
lika arbete.

Vissa arbetsgivare beskriver hur de har utvecklat ett förhållningssätt till 
olika förklaringsfaktorer som exempelvis historiska löner. En arbetsgivare 
uttrycker det exempelvis enligt följande.

”Inom [företaget] finns det både män och kvinnor som av historiska 
skäl ligger på högre lönenivåer än andra medarbetare inom samma 
befattningsgrupp. Det kan handla om medarbetare som har varit 
teamledare och vars chefstillägg har blivit omvandlat till fast lön. Det kan 
[även] handla om medarbetare som har fått en del av sin bonus omvandlad 
till fast lön. Dessa historiska löner har i viss utsträckning skapat skevheter 
i vår lönestruktur. För att hantera dessa skevheter har vi de senaste två 
åren mer aktivt bromsat dessa personers löneutveckling samt i tre fall 
sänkt lönen. Dessa tre fall omfattar en kvinna och två män.”358

Det finns några få fall där historisk lön används som ett argument för att 
arbetstagare ligger för lågt inom en grupp lika arbete. Dessa få fall har bara 
handlat om kvinnor, som i exemplet nedan.

”Kvinnans lön ännu ej justerad efter att nyligen tillträtt 
ledningsgruppen.”359

I linje med exemplet ovan förklarar en annan arbetsgivare en kvinnas lägre 
lön relativt männens med att:

”… kvinnan med lägst lön tillträdde från annan tjänst i företaget och 
behöll befintlig lön. Beroende på prestation i nya rollen kommer lönen att 
ses över.”360

356.  Lpnr 44.

357.  Lpnr 19.

358.  Lpnr 63.

359.  Lpnr 81.

360.  Lpnr 79.
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Det kan vara lite oklart emellanåt om arbetsgivaren själv anser att en 
förklaring om historisk lön anses som saklig eller osaklig. Citatet nedan är 
hämtat från en arbetsgivare som förklarar en löneskillnad med att de har:

”… låtit de som klivit tillbaka i tjänst ha kvar för hög lön. Bland männen en 
specialistroll, bytt titel.”361

I dokumentationen som citatet ovan är hämtat från framgår det inte om 
arbetsgivaren anser att denna lön som beskrivs som ”för hög” är osaklig och 
ska justeras.

Det är också viktigt att framhålla att det finns fall där arbetsgivarna inte 
specificerar vad de menar med historisk lön, som i exemplet nedan.

”I grupp [x] har vi valt att utelämna två medarbetare inom en befattning 
då det finns en historik till deras tjänster och deras lönesättning.”362

Sammanfattningsvis är förklaringar till löneskillnader mellan arbetstagare 
som kan härledas till arbetstagares historiska lön vanligt förekommande. Det 
är vanligare att historisk lön används som motivering till att en eller flera 
arbetstagare som är män ligger högre lönemässigt relativt kvinnor i lika eller 
likvärdiga arbeten. Det är dels en slutsats som växt fram i det analysarbete 
som redovisas i denna rapport, dels en slutsats som några arbetsgivare 
har kommit fram till som följd av lönekartläggningsarbetet i deras egen 
organisation. Ett exempel på det senare redovisas nedan.

”Det är fler män än kvinnor i gruppen som tidigare haft ett chefsuppdrag. 
// Vidare förklaras en del av löneskillnaderna av att fler män än kvinnor i 
gruppen har ett tilläggsuppdrag med ett medföljande lönetillägg.”363

Dessa resultat indikerar betydelsen av arbetsgivarnas historiska fördelning 
av ansvar och andra fördelaktiga och lönepremierande arbetsvillkor mellan 
kvinnor och män för nuvarande löneskillnader mellan kvinnor och män i 
lika och likvärdiga arbeten.

Anställningstid och tid i arbetet
Förklaringar som hänvisar till anställningstid, anciennitet364 eller senioritet 

361.  Lpnr 14.

362.  Lpnr 15.

363.  Lpnr 107.

364.  Anciennitet är ett begrepp som bland annat refererar till tjänsteår och hur länge 
en löntagare har varit anställd. Se lpnr 49.
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i organisationen eller i arbetet förekommer i en majoritet av arbetsgivarnas 
förklaringar till löneskillnader. Det förekommer som en generell kommentar 
till exempelvis lönespridningen i olika grupper av arbeten, som i exemplet 
nedan där arbetsgivaren skriver att lönespridningen kan:

”… relateras till olika längd på anställningstiden …”365

Ett annat exempel är när en löneskillnad mellan likvärdiga arbeten kommen
teras enligt citaten nedan. Det första citatet är hämtat från en arbetsgivares 
motivering till att ett kvinnodominerat arbete ligger lägre lönemässigt 
relativt ett likvärdigt, icke kvinnodominerat arbete.

”Även detta är sannolikt kopplat till anställningstid.”366

Citatet ovan är således en mer allmän kommentar till lönespridningen i 
en grupp och utgör ett exempel på hur vagt förklaringarna kan komma till 
uttryck i arbetsgivarnas analyser.

I andra fall handlar förklaringen mer om olika individers lönenivå, som i 
citaten nedan. Citatet nedan är ett exempel på hur arbetsgivare kan uttrycka 
hur tiden i det specifika arbetet inom organisationen, ett arbete som ledare, 
motiverar löne skillnader mellan kvinnor och män.

”Mannen med högst lön har lång erfarenhet som ledare, kvinnorna blev 
ledare för 1–2 år sedan.”367

Ett annat exempel är en arbetsgivare som motiverar att ett mansdominerat 
arbete ligger högre i lön jämfört med ett kvinnodominerat men likvärdigt 
arbete enligt följande.

”Mannen med högst lön har varit i bolaget 14 år och haft en chefstjänst 
tidigare.”368

Nedan följer ett exempel på en arbetsgivare som redovisar förklaringarna 
mer generellt på gruppnivå. Citatet är en summering av arbetsgivarens 
motivering till löneskillnaderna i en grupp lika arbeten.

365.  Lpnr 12.

366.  Lpnr 80.

367.  Lpnr 53.

368.  Lpnr 12.
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”Löneskillnaderna är sakligt motiverade och beror på ansvarsområdets 
storlek eller anställningstidens längd.”369

Tid och erfarenhet i det specifika arbetet beskrivs lite olika av arbetsgivarna. 
I citatet nedan motiverar en arbetsgivare en kvinnas lägre lönenivå relativt 
männen i en grupp lika arbete med bristande erfarenhet i det arbetet.

”Hon har enbart utfört ett tillfälligt uppdrag, p g a sina språkkunskaper, 
men där hon saknar erfarenhet av arbetsuppgifterna.”370

En arbetsgivare summerar sin analys av löneskillnaderna mellan kvinnor och 
män i lika arbeten med att dessa skillnader kan förklaras med:

”… anställningstid och tidigare anställningar.”371

Anställningstid omfattar även förklaringar som arbetsgivare beskriver som 
tid eller erfarenhet i en viss arbetsgrupp, som alltså arbetsgivaren bedömer är 
skälig förklaring till några arbetstagares högre lön.

”… många av de kvinnliga medarbetarna har arbetat betydligt längre än 
männen i gruppen …”372

Även motiveringen ”förväntad senioritet i rollen”373 förekommer i en 
arbetsgivares redovisade analys av en löneskillnad, men det framgår inte om 
det är en motivering till en kvinnas eller en mans högre lön.

Sammanfattningsvis uttrycker arbetsgivarna förklaringar som handlar 
om anställningstid relativt lika, men det finns en viss variation i hur 
tid i arbetet kommer till uttryck. Denna typ av förklaring visar på hur 
arbetsgivare bedömer anställningstiden både inom organisationen och i det 
specifika arbetet som lönebestämmande. Tidigare studier visar i linje med 
resultaten här att anställningstid även förklarar en del av könslönegapet på 
arbetsmarknaden i stort374, men sällan har dessa studier kunnat ta hänsyn 
till tid i det specifika arbetet inom den aktuella organisationen. Det senare 
beror förstås på att den informationen sällan finns tillgänglig.

369.  Lpnr 31.

370.  Lpnr 22.

371.  Lpnr 16.

372.  Lpnr 15.

373.  Lpnr 60.

374.  Kumlin (2007) och Boye med flera (2014).
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Ansvar, ansvarsfulla arbetsuppgifter och ansvarsområde
En relativt vanlig förklaring till löneskillnader i organisationerna kan 
härledas till fördelningen av ansvar och ansvarsområden i organisationen. En 
förklaring har kategoriserats handla om ansvar när arbetsgivarna skriver det 
ordagrant, men även när det förekommer motiveringar som tolkas handla 
om exempelvis arbetstagares typ av chefsansvar, arbetsledande roll, antalet 
underställda, särskilt ansvarsfulla arbetsuppgifter och liknande.

Arbetsgivarnas resonemang om arbetstagares ansvar och ansvarområde i 
sina analyser presenteras ofta i kombination med förklaringar som handlar 
om att arbetstagare i lika och likvärdiga arbeten har olika ansvarfulla 
arbetsuppgifter. En arbetsgivare sammanfattar exempelvis att den främsta 
förklaringen till löneskillnader mellan kvinnor och män i lika och likvärdiga 
arbeten är:

”… skillnader i arbetsuppgifter med olika krav på kunskap och färdigheter 
samt ansvar.”375

Mer konkret så inbegriper de förklaringar som kategoriserats som ansvar 
och ansvarsområde arbetsgivarnas beskrivningar av arbetstagares ansvar 
för exempelvis underställda, ledningsansvar, extra arbetsuppgifter och 
extra viktiga arbetsuppgifter. Det handlar således ofta om skillnader i 
omfattningen av eller storleken på ansvaret som arbetstagare har. Det 
sistnämna exemplifieras i citaten nedan. Citaten är hämtade från olika 
arbetsgivare.

”… mannen är kundansvarig för företagets största tjänstepensionskunder 
vilket innebär större ansvar.”376

”Kvinnan ansvarig för ett något mindre område.”377

En man beskrivs ha:

”… ett större ansvar med direkta kundkontakter.”378

En annan arbetsgivare förklarar att kvinnors genomsnitt ligger lägre i en 
grupp lika arbete med att:

375.  Lpnr 102.

376.  Lpnr 6.

377.  Lpnr 53.

378.  Lpnr 53.
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”… [v]issa kvinnor vill inte // gå vidare och ta kunskapsprovet eller provet 
för att avlägga examen Godkänd Revisor. Vissa kvinnor vill generellt inte 
arbeta som revisorer utan fortsätter arbeta som assistenter, då med mindre 
ansvar.”379

Till exempel motiverar en arbetsgivare en mans högre lön med att han har:

”… tung och bred erfarenhet in i nuvarande ansvarsuppdrag av stor 
omfattning.”380

Storleken på och omfattningen av ansvaret uttryckt som antalet underställda 
eller omfattningen av personalansvar återkommer i arbetsgivarnas analyser.

”De tre personerna har olika stort personal och resultatansvar, vilket 
förklarar lönespridningen.”381

Ytterligare ett exempel på hur ansvar för anställda kan komma till uttryck 
visas i citatet nedan. Det är hämtat från en förklaring där en arbetsgivare 
motiverar en kvinnas lägre lön i en grupp chefer som bedöms som likvärdiga 
arbeten.

”Skillnaden beror även på att kvinnan saknar personalansvar.”382

Citatet nedan ämnar visa ytterligare ett exempel på att omfattningen 
på ansvaret och arbetsinnehållet används som motivering till en grupp 
arbetstagares högre lön, i detta fall projektledare.

”Projektledare är en befattning som finns på flera olika avdelningar där 
storlek, innehåll och bredd på projektet påverkar lönenivån.”383

Arbetsgivaren som citatet ovan är hämtat från redovisar dock ingen 
bedömning av om förklaringen har någon könsdimension. Det går med 
andra ord inte att bedöma om detta är en förklaring till att de män som 
är projektledare har en högre eller lägre lön relativt kvinnorna som är 
projektledare.

379.  Lpnr 48.

380.  Lpnr 36. Citatet utgör även ett exempel på hur förklaringar som härleds till 
ansvar kan förekomma i kombination med arbetstagarens tidigare erfarenhet (denna 
gång inom organisationen).

381.  Lpnr 69.

382.  Lpnr 70.

383.  Lpnr 84.
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Storleken på eller omfattningen av ansvaret handlar även många gånger 
om ett monetärt ansvar. Detta berörs i citatet ovan och exemplifieras även 
i citaten nedan. I det första citatet nedan motiverar en arbetsgivare att det 
mansdominerade arbetet fordonsansvarig har en sakligt högre lön jämfört 
med det likvärdiga kvinnodominerade arbetet löneadministratör eftersom 
fordonsansvarig är:

 ”… ansvarig för ett tyngre ansvarsområde med ett ekonomiskt ansvar för 
företagets fordon.”384

Det lönepremierande med monetärt ansvar kan även handla om att ha ansvar 
för verksamhet som bidrar till organisationens lönsamhet och vinst. En 
arbetsgivare motiverar några mäns högre lön relativt kvinnors i denna grupp 
lika arbete enligt följande.

”Utöver detta så finns i denna grupp åtta män som är bland de mest 
lönsamma konsulterna i företaget och som är ansvariga för de mest 
lönsamma kunderna och de mest komplexa uppdragen.”385

Det finns också förklaringar som har bedömts handla om ansvar och som 
arbetsgivarna beskriver handlar om extra arbetsuppgifter, tilläggsuppdrag 
eller utökat ansvar. Det handlar därmed om förklaringar där arbetstagare har 
tilldelats någon form av extra ansvar relativt jämförbara arbetstagare. Ett 
exempel på det senare följer nedan och det är en arbetsgivares motivering till 
en löneskillnad i en grupp lika arbete.

”Vidare förklaras en del av löneskillnaden av att fler män än kvinnor i 
gruppen har ett tilläggsuppdrag med ett efterföljande lönetillägg.”386

Ytterligare ett exempel är när en arbetsgivare motiverar att kvinnors högre 
löneläge relativt mäns i en grupp lika arbete är:

”… p g a individuell lönesättning och en större variation av arbetsinnehåll 
och ansvar till kvinnors fördel.”387

En arbetsgivare, som ovanligt nog även har analyserat grupper av lika 
arbeten där genomsnittslönen inte skiljer sig åt mellan kvinnor och män, 
motiverar lönespridningen med bland annat vissa arbetstagares lönetillägg 

384.  Lpnr 38.

385.  Lpnr 63.

386.  Lpnr 107.

387.  Lpnr 105.
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för uppdrag som de andra arbetstagarna inte har. Arbetsgivaren lämnar 
följande kommenterar till lönespridningen i en chefsgrupp där kvinnors 
genomsnittslön är 100 procent av mäns.

”Minimal avvikelse mellan kvinnor och män, lönespridningen 
förklaras av skillnader i erfarenhet samt lönetillägg för nationellt 
utredningsuppdrag.”388

Ytterligare ett exempel redovisas i citatet nedan, men denna förklaring är 
hämtad från en arbetsgivares summering av sin analys av lönekartläggningen. 
Det är med andra ord inte en förklaring till en löneskillnad i en specifik 
grupp av lika eller likvärdigt arbete.

”Skillnaden förklaras med att män oftare har högre befattningar eller 
oftare har tilläggsuppdrag.”389

En annan arbetsgivare motiverar en kvinnas högre lön i en grupp lika arbete 
med att hon har andra, eller mer specifikt, avvikande arbetsuppgifter.

”En kvinna arbetar med avvikande arbetsuppgifter på 
storkundsgruppen.”390

Ur dessa förklaringar som kategoriserats som ansvar går det alltså att utläsa 
exempel på vilken typ av ansvar arbetsgivarna tenderar att värdera högt rent 
lönemässigt. Andra exempel på ansvar som arbetsgivarna presenterar som 
saklig motivering till löneskillnader är ett visst ”driftansvar”391, ”ansvar för 
förvaltnings/klinikövergripande utvecklingsarbete”392 eller ansvar för vissa 
särskilt viktiga och komplexa ITsystem393. En annan arbetsgivare skriver 
att ett mansdominerat arbete ligger högre lönemässigt än ett likvärdigt 
kvinnodominerat för att arbetet omfattar driftansvar över produktionen.

”Alla har ansvar för driften av produktion/flödet.”394

En annan arbetsgivare skriver enligt följande.

388.  Lpnr 102.

389.  Lpnr 109.

390.  Lpnr 19.

391.  Lpnr 109.

392.  Lpnr 108.

393.  Lpnr 103. Jämför även med lpnr 64 och 66.

394.  Lpnr 14.
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”Mannen har det klart större ansvaret, vilket inkluderar säljansvar, vilket 
förklarar hans högre lön.”395

Hos denna arbetsgivare förekommer liknande resonemang i analysen där en 
kvinna ligger högre lönemässigt och det kan exempelvis stå att en kvinna har 
”klart största ansvarsområdet.”396

I liknande anda motiverar en annan arbetsgivare en persons högre lönenivå 
med vad denna organisation värdesätter för typ av ansvarsområde i 
organisationen, det vill säga försäljningsansvar. Citatet nedan är en förklaring 
till varför det finns en löneskillnad mellan likvärdiga arbeten där icke 
kvinnodominerade arbeten har lägre lön.

”… stor extern kundkontakt med försäljning vilket ger högre lön i vår 
organisation.”397 

Samma arbetsgivare återkommer med liknande motiveringar i sin förklaring 
till löneskillnader mellan likvärdiga arbeten, men i några fall beskriver 
arbetsgivaren motiveringen något mer detaljerat, som i exemplet nedan där 
ett likvärdigt arbete motiveras med högre lön då arbetet innebär:

”… direktrapporterande, högre budget, stor extern kundkontakt med 
försäljning.”398

I vilken grad en arbetstagares ansvar bidrar till organisationens mål och 
överlevnad är andra sätt som arbetsgivarna kan beskriva betydelsen av ansvar. 
En arbetsgivare beskriver exempelvis att en arbetstagare har:

”… högre ansvar för att säkra företagets fortlevnad …”399

Arbetsgivarna redovisar alltså ibland förklaringar som antyder att arbets
tagare arbetar med liknande arbetsuppgifter och verksamhetsområden i 
organisationen, men har ansvar för olika delar av denna verksamhet. Dessa 
skillnader i ansvar bedömer arbetsgivarna motiverar olika lönesättning. I 
exemplen ovan går det att se att arbetsgivaren värderar omfattande extern 
kundkontakt och försäljning högt. Det framgår dock inte alltid varför, 
vilket exemplifieras i citaten nedan. Arbetsgivaren som det första citatet 

395.  Lpnr 69.

396.  Lpnr 69.

397.  Lpnr 12.

398.  Lpnr 12.

399.  Lpnr 14.
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är hämtat ifrån ger en förklaring till att arbetstagare inom organisationens 
biblioteksverksamhet har olika lön för att de har olika ansvarsområden. 
Männens högre lön inom biblioteksverksamheten motiveras med att:

”… de // [har] fokus på medicinsk forskning o litteratur …”400

Arbetsgivaren i citatet nedan motiverar en högre lön med ett chefsansvar 
inom verksamhetsområdet fondförvaltning/handel men ingen ytterligare 
motivering till varför framkommer.

”Chef/funktionsansvarig inom fondförvaltning/trading förklarar den 
relativt höga lönen.”401

Vissa arbetsgivare motiverar även löneskillnader med att arbetsuppgifterna 
skiljer sig åt avseende till exempel svårighetsgrad och komplexitet. I 
analysarbetet har detta kategoriserats som en förklaring som handlar om 
arbetstagares ansvar över olika svåra arbetsuppgifter. Citatet nedan är ett 
exempel som illustrerar detta.

”De två männens arbetsuppgifter skiljer sig från kvinnans arbetsuppgifter 
väsentligt och de båda männen är med i beredskapstjänst för driften av 
fastigheten medan den kvinnliga sköter post, leveranser och 
sophantering.”402

En arbetsgivare finner löneskillnader mellan likvärdiga jobb och förklarar 
varför det mansdominerade arbetet vaktmästare ska ha högre lön med att de 
har:

”… en bredare roll och innefattar mer teknikinriktad kunskap som väger 
tyngre än Repro/kopiering som har till uppgift att kopiera, scanna och 
binda in böcker.”403

En arbetsgivare förklarar att männen i en grupp lika arbete har högre lön 
relativt kvinnorna med att männen har erfarenhet av arbete i utländska 
organisationer som beskrivs som ”komplexa projekt”.404 Det förekommer 
även flera förklaringar där arbetsgivarna motiverar löneskillnader med 
att vissa arbetstagare har ansvar över mer komplexa arbetsuppgifter eller 

400.  Lpnr 110.

401.  Lpnr 53.

402.  Lpnr 28.

403.  Lpnr 92.

404.  Lpnr 46.
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exempelvis ”svårare arbetsuppgifter”405.

En annan arbetsgivare motiverar en löneskillnad inom en grupp lika arbete 
med att det finns en viss skillnad i inriktningen på kvinnors och en mans 
arbetsuppgifter.

”Mannen arbetar operativt med dessa frågor, medan kvinnorna arbetar 
mer administrativt.”406

Det finns även flera exempel på när arbetsgivare motiverar högre lön med 
hänvisning till både arbetets innehåll och graden av ansvar. Det kan i dessa 
fall vara svårt att avgöra om hänvisningen till arbetets innehåll åsyftar att det 
är komplexare eller svårare arbetsuppgifter eller om arbetsgivarna bedömer 
att arbetsuppgifterna kräver mer ansvar och därmed motiverar en högre lön. 
Citatet nedan är hämtat från en arbetsgivares motivering till varför en man 
har högre lön inom en grupp likvärdiga arbeten.

”… mannen har ett annat arbetsinnehåll och större ansvarsområde vilket 
motiverar löneskillnaden.”407

Det finns även exempel på när en kvinnas lönenivå motiveras med hennes 
framtida potential och ansvarsområde.

” … potential att kunna ta ett större ansvar för ett större kontor, vilket 
ligger i affärsplanen för det kontoret hon ansvarar för.”408

Förklaringar om arbetstagares ansvar flätas ofta samman med förklaringar 
som arbetsgivarna beskriver som att arbetstagare har flera olika roller i 
organisationen. Det kan handla om att arbetstagare har en kombination av 
olika roller eller arbeten i organisationen eller extra arbetsuppgifter relativt 

jämförbara arbetstagare i grupper av lika eller likvärdiga arbeten. Som följd 
har arbetstagarna olika ansvar och ska lönesättas olika. Att ha flera olika 
roller är därmed motiv till en högre lön enligt arbetsgivarna och förekommer 
i omkring en femtedel av arbetsgivarnas analyser.

Ett exempel på detta redovisas i citatet nedan. Förklaringen följer av att 
män ligger högre i genomsnittslön relativt kvinnorna i en grupp lika arbete 

405.  Lpnr 75. I detta fall är det en förklaring till att mansdominerade arbeten ligger 
högre lönemässigt relativt likvärdiga kvinnodominerade arbeten.

406.  Lpnr 53.

407.  Lpnr 116.

408.  Lpnr 67.
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(arbetsgivaren kallar gruppen lika arbete för etikett).

”… en man arbetar idag inte enbart inom denna etikett. Han är anställd 
som kommunikationsstrateg.”409

Nedan följer ytterligare två exempel på hur detta med flera olika roller 
och extra ansvar kan komma till uttryck i arbetsgivarnas dokumentation. 
Exemplen rör motivering till att männen ligger högre än kvinnorna i arbeten 
som arbetsgivarna har bedömt som lika.

” … facklig ordförande och kompenserad som gruppledare.”410

”Mannen ifråga har det yttersta ansvaret över alla marknadsstrategiska 
åtgärder som görs, han sitter även i ledningsgruppen.”411

En arbetsgivare skriver att förklaringarna gällande skillnader mellan 
likvärdiga arbeten kan:

”… till övervägande del förklaras av erfarenhet och marknadspåverkan, 
utökat verksamhetsuppdrag/ansvarsområden.”412

En annan arbetsgivare skriver att en man:

”… som ligger med högst lön i gruppen har ett dubbelt ansvar genom att 
han nu ansvarar för Företagsservice också. Tillägget är på 3 000 kr.”413

Citaten nedan är ytterligare ett exempel på motiveringar som handlar om 
att arbetstagare har flera olika roller. Men det citatet är med för att illustrera 
dels att det inte alltid framgår om det är en förklaring till kvinnors eller mäns 
högre lön, dels att det kan vara svårt att bedöma vilken mening arbetsgivarna 
tillskriver att arbetstagare har dubbla eller olika roller.

”Problem med olika roller …”414

409.  Lpnr 120.

410.  Lpnr 82.

411.  Lpnr 54.

412.  Lpnr 22.

413.  Lpnr 48.

414.  Lpnr 14.
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Sammanfattningsvis visar resultaten att det förekommer många olika 
förklaringar till löneskillnader som kan härledas till arbetsgivarnas 
fördelning av olika ansvarsfulla arbeten och arbetsuppgifter. Arbetsgivarna 
motiverar främst mäns högre lönenivå relativt kvinnors med att männen 
har tilldelats den typen av ansvar, uppdrag, arbetsledande roll, specialistroll 
och liknande som arbetsgivarna premierar lönemässigt. Vissa arbetsgivare 
beskriver även att lönekartläggningsarbetet visar att det finns en systematisk 
könsskillnad i organisation avseende vem som tilldelas ansvarsfulla 
arbetsuppgifter och ansvarsområden som generar högre lön, såsom i 
exemplet nedan.

” … extra ansvar och specialistkunskap är mer vanligt förekommande för 
män än för kvinnor.”415

Det är inte så ofta arbetsgivarna själva gör denna typ av summering av 
analysen av lönekartläggningen i dokumenten, men denna arbetsgivares 
slutsats går alltså i linje med slutsatserna i denna rapport. Det finns också 
vissa könsskillnader i hur arbetsgivarna kan motivera kvinnors respektive 
mäns högre lön utifrån ansvar. Exempelvis kan kvinnors extra ansvar 
beskrivas som avvikande, medan männens ansvar beskrivs som viktigt eller 
omfattande.

Detta kommer att illustreras ytterligare i nästa avsnitt som handlar om hur 
arbetsgivare beskriver att vissa arbetstagare har tilldelats en extra viktig 
position i organisationen och därför har en sakligt högre lön än andra 
arbetstagare. Även i detta avsnitt har den typen av förklaringar tangerats, 
men de kommer att utvecklas ytterligare som en egen kategori nedan.

Nyckelperson och specialuppdrag
De förklaringar som redovisas i detta avsnitt inkluderar skrivningar som 
på något sätt anknyter till en arbetstagares centrala roll för verksamheten, 
produktionen eller liknande. Det inkluderar skrivningar om att någon 
eller några arbetstagare är av speciell betydelse för organisationen. Det 
kan vara med hänvisning till någons kompetens, kvalifikationer eller 
andra egenskaper, men samtidigt med en hänvisning till en extra, särskild 
eller unik nytta för organisationen. Dessa förklaringar överlappar delvis 
förklaringarna som redovisats ovan som handlar om olika roller och 
ansvarsfulla arbetsuppgifter. Men i förklaringarna som redovisas här har 

415.  Lpnr 108.
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arbetsgivarna använts sig av uttryck som visar arbetsgivarnas särskilt höga 
gradering av vissa arbetstagare eller deras kompetens.

De två första exemplen som ämnar illustrera denna kategori av förklaringar 
är arbetsgivare som förklarar kvinnors lägre lön i en grupp lika arbeten bland 
annat med att en man har:

”… särskild specialkompetens som är av strategisk betydelse.”416

”… en för verksamheten unik kompetens …”417

Citatet nedan utgör ytterligare ett exempel men denna gång är det en 
förklaring till en löneskillnad till en kvinnas fördel.

”Kvinnan som har högst lön i gruppen har en för verksamheten unik 
kompetens.”418

Flera arbetsgivare redovisar förklaringar som tyder på att arbetsgivarna 
bedömer att vissa arbetstagare har unika positioner i organisationen. En 
arbetsgivare motiverar exempelvis att män i ett mansdominerat arbete har 
högre lön i jämförelse med likvärdiga kvinnodominerade arbeten så här:

”… unika roller i organisationen som gör organisationen mer sårbar för 
frånvaro eller liknande.”419

Flera exempel på denna typ av förklaringar redovisas nedan. Där visas även 
exempel på hur arbetsgivare motiverar vissa arbetstagares högre lön med 
att dessa betraktas som nyckelpersoner. Arbetsgivares beskrivningar av 
arbetstagare som nyckelpersoner eller liknande hänger ofta samman med 
beskrivningar av arbetstagares ansvarsområde eller specialisering inom 
organisationen.

”En manlig nyckelperson i [namn på stad] drar upp löneläget.”420 

”… den högst betalda (en man) är en nyckelperson med lång erfarenhet.”421

416.  Lpnr 9.

417.  Lpnr 5.

418.  Lpnr 79.

419.  Lpnr 109.

420.  Lpnr 74.

421.  Lpnr 69.
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”En man är senior och nyckelperson.”422

Ett annat exempel är när en arbetsgivare beskriver en man som:

” … strategiskt viktig för företaget och dess verksamhet.”423

Samma arbetsgivare menar också följande.

”Mannens högre lön motiveras även med att mannen arbetar med att 
utveckla och skapa hållbara affärsmetoder inom hela [företagsnamn] 
koncernen, ett uppdrag som väger strategiskt tyngre.”424

En annan arbetsgivare motiverar en högre lönenivå för ett mansdominerat 
arbete relativt ett likvärdigt kvinnodominerat med att det förra innefattar 
uppdrag som spänner över ett större geografiskt område och de benämns 
därmed som ”nyckeluppdrag”.425

Det förekommer även skrivningar som delvis överlappar förklaringar om 
arbetstagares specialistkompetenser, vilket exemplifieras i citatet nedan.

”Den högst betalda mannen har en unik specialistfunktion …”426

Samma arbetsgivare ger även ytterligare exempel på hur denna typ av 
förklaring kan komma till uttryck.

”… männen har specialuppdrag …”427

Citatet nedan utgör ett gränsfall när det gäller huruvida det ska falla in 
under kategorin förklaringar som handlar om arbetstagares erfarenhet eller 
specialistkompetens. Å andra sidan kan citatet tolkas handla om den särskilt 
viktiga position i organisationen som följer av arbetstagarens så kallade 
spetskompetens. Citatet är hämtat från en förklaring till en kvinnas högre 
lön relativt männens i en grupp lika arbete.

” … en av företagets mest erfarna konsulter och en person med 
spetskompetens för oss.”428

422.  Lpnr 19.

423.  Lpnr 70.

424.  Lpnr 70.

425.  Lpnr 107.

426.  Lpnr 117.

427.  Lpnr 117.

428.  Lpnr 67.
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Sammanfattningsvis utgör dessa förklaringar ytterligare exempel på hur 
arbetsgivarna motiverar löneskillnader i organisationen med betydelsen av 
arbetstagarnas bedömda position i organisationen. I dessa fall förstärker 
arbetsgivarna denna betydelse med att lägga in skrivningar om det unika 
med positionen eller arbetstagarens nyckelkompetens för organisationen. 
Denna typ av förklaringar är betydligt mer vanligt förekommande i 
motiveringarna till mäns högre lönenivåer relativt kvinnors i lika eller 
likvärdiga arbeten. Dessa förklaringar förekommer i mindre utsträckning i 
motiveringarna till kvinnors högre lönenivåer.

Arbetstagares prestation och duglighet i organisationen
Det förekommer en del förklaringar som handlar om arbetstagares bedömda 
prestation i organisationen. Denna kategori inkluderar även de fall när 
arbetsgivare motiverar vissa arbetstagares högre lön med att dessa i sina 
lönevillkor har prestationsbaserad lön, bonusavtal eller provision. Vanligtvis 
kommer denna kategori av förklaringar till uttryck i form av individens 
prestation, personliga duglighet, måluppfyllelse eller liknande. Omkring en 
femtedel av arbetsgivarna använder denna typ av förklaringar. 

Många gånger skriver arbetsgivare bara orden ”prestation”429 eller ”personlig 
duglighet”430 som förklaring till en löneskillnad, utan närmare beskrivning. I 
andra fall motiverar arbetsgivare löneskillnader med kommentarer om att de 
tillämpar individuell lönesättning och att prestationen därmed förklarar en 
del arbetstagares löneskillnader.

”… mannen har en prestationsbaserad individuell lönesättning.”431

Utformningen av arbetstagares anställningsavtal inverkar på i vilken 
utsträckning individers prestation kan förklara lönespridningen i grupper av 
lika och likvärdiga arbeten. Till exempel förklarar en arbetsgivare en kvinnas 
lägre lön med att hon inte har fått någon bonusutbetalning.

”… nyanställd kvinna och som saknar bonus i löneunderlaget.”432

I kontrast motiverar en annan arbetsgivare att just avsaknaden av 

429.  Till exempel lpnr 84 och 86.

430.  Lpnr 82.

431.  Lpnr 111. De flesta arbetsgivare som ingår i analysunderlaget beskriver att de 
tillämpar individuell lönesättning.

432.  Lpnr 82.
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bonusmöjligheter i löneavtalet motiverar att ett icke kvinnodominerat arbete 
har högre lön.

”Inom det kvinnodominerade arbetet [namn arbetet] har individerna 
bonusmöjligheter vilket förklarar löneskillnaden mot de icke 
kvinnodominerade arbetena som har högre lön.”433

En annan arbetsgivare har inkluderat en analys av deras bonussystem i 
lönekartläggningen och redovisar till exempel att 55 kvinnor och 51 män 
har möjlighet till rörlig ersättning, varav 19 kvinnor och 32 män har fått 
utdelning.434 Arbetsgivaren utvecklar vidare i sin analys att detta system ger 
arbetstagarna möjlighet att anpassa arbetet efter sin privata livssituation och 
att det har bidragit till att organisationen har kunnat behålla fler kvinnor till 
de seniora nivåerna.

I de allra flesta fall kommenterar dock inte arbetsgivarna hur själva avtalet 
ser ut, utan de förklarar löneskillnader med arbetstagares olika prestation. 
Ibland utvecklar arbetsgivarna mer precist vad de åsyftar med prestation. Till 
exempel motiverar en arbetsgivare männens högre lön i en grupp lika arbete 
enligt följande.

”Endast 3 män i en grupp av 20 personer. Dessa mäns löner ligger över 
medellönen //. Detta beror på: Person 1: en av våra absoluta högpresterare i 
gruppen gällande leverans/ekonomi samt kundrelationer.”435

En annan arbetsgivare redovisar följande motivering till mäns högre lön i en 
grupp lika arbete med att det:

”… finns i denna grupp åtta män som är bland de mest lönsamma 
konsulterna i företaget …”436

En annan arbetsgivare motiverar några kvinnors lägre lön enligt följande.

”[F]our out of six women with the lowest salaries are defined as low 
performers who do not meet their performance goals.”437

Ytterligare ett exempel är motivering till en högre lön för ett icke 

433.  Lpnr 92.

434.  Lpnr 92.

435.  Lpnr 67.

436.  Lpnr 63.

437.  Lpnr 27. Egen översättning: Fyra av sex kvinnor med de lägsta lönerna är 
definierade som lågpresterande och de lever inte upp till sina prestationsmål.



Sakligt motiverad eller koppling till kön? 130 (152) Sakligt motiverad eller koppling till kön? 131 (152)

kvinnodominerat arbete relativt ett likvärdigt kvinnodominerat arbete med 
att arbetstagarna i det icke kvinnodominerade arbetet:

”… har en tydlig koppling till verksamhetens resultat samt att individerna 
har en hög prestationsnivå.”438

Därefter redovisar samma arbetsgivare ett resonemang om att verksamheten 
skulle påverkas på ett mer betydande sätt om ”något går fel”439 för 
arbetstagarna i det icke kvinnodominerade arbetet.

Det är vanligare att arbetsgivare motiverar löneskillnader med skrivningar 
som handlar om prestation när det är till mäns fördel. Men det förekommer 
även en hel del fall där arbetsgivarna motiverar kvinnors högre lön relativt 
mäns med prestationsskillnader. Följande citat är två exempel på detta.

”Den högst avlönade kvinnan har på grund av prestation och resultat en 
högre lön.”440

”Kvinnan har näst högst lön i gruppen och har haft en bra löneutveckling 
pga prestation.”441 

Personlig skicklighet, duglighet, självständighet eller social kompetens kan 
även vara förklaringsmodeller till uppdagade löneskillnader mellan kvinnor 
och män. Exempelvis skriver en arbetsgivare i korthet på upprepade ställen:

”Resterande löneskillnad förklaras av individuell lönesättning (personlig 
duglighet).”442

En annan arbetsgivare motiverar kvinnors lägre lön i en grupp arbete som 
arbetsgivaren har bedömt som lika enligt nedan.

”Skillnaden beror även på yrkesskicklighet och måluppfyllnad, i rollen är 
mannen mer självgående jämfört med kvinnan …”443

Även inom denna kategori förklaringar förekommer skrivningar i 
arbetsgivarnas analysarbete som är svåra att tolka. Exempelvis skriver en 
arbetsgivare på flera ställen att ”[p]ersonlig kompetens” förklarar vissa 

438.  Lpnr 92.

439.  Lpnr 92.

440.  Lpnr 75.

441.  Lpnr 12.

442.  Lpnr 82.

443.  Lpnr 70.
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löneskillnader i lika arbete.444 Denna arbetsgivare lämnar väldigt kortfattade 
motiveringar som i exemplet, varför det inte framgår vad som åsyftas.

Ett annat exempel på förklaringar som har kategoriserats som personlig 
duglighet eller prestation är när en arbetsgivare förklarar både kvinnors och 
mäns högre lön med uttrycket ”färdigheter som är mångfacetterade”.445 
Även i detta fall saknas en djupare förklaring till vad denna arbetsgivare 
tillskriver uttrycket för mening.

Det förekommer att arbetsgivare motiverar löneskillnader med hänvisning 
till individuell lönesättning. Exempelvis motiverar en arbetsgivare en hög 
lönespridning i en grupp lika arbete (försäljare) med ”en mycket individuell 
lönesättning”.446 I och med att många arbetsgivares lönekriterier omfattar 
individuell prestation, som i det senare citerade fallet, kan hänvisning till 
individuell lönesättning delvis fånga upp förklaringar om prestation.

Sammanfattningsvis förekommer en del skrivningar som kan härledas 
till kvaliteter i hur individer utför sina arbetsuppgifter som ett 
lönedifferentierande argument. Det finns en viss tendens att denna typ av 
förklaringar används i större utsträckning som motivering till männens 
högre lön, även om det finns flera exempel på hur även kvinnors högre lön 
motiveras med hög prestation.

Sammanfattande diskussion om arbetsgivarnas 
förklaringar till könsskillnader i lön
Resultaten i förgående avsnitt visar att vilka förklaringar som kan bli aktuella 
i arbetsgivarnas analysarbete hänger samman med hur organisationerna 
går tillväga i kartläggningsarbetet, framför allt i arbetet med indelningen 
av arbeten i grupper av lika och likvärdiga. De förklaringar som redovisas 
återspeglar det som arbetsgivarna bedömer som sakliga motiveringar till 
de löneskillnader som återstår när de har delat in arbeten så att de ska vara 
snarlika i innehåll avseende arbetsuppgifter och likvärdiga i krav.

Analysen av arbetsgivarnas förklaringar visar att det finns både likheter 
och olikheter i vad arbetsgivarna bedömer som sakliga förklaringar. 
Arbetsgivarnas bedömning av vilka förklaringar som är oberoende av

444.  Lpnr 57.

445.  Lpnr 49.

446.  Lpnr 41.
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 kön blir vidare avgörande för vilka löneskillnader som kan bli aktuella för 
justering eller andra åtgärder.

Arbetsgivarnas förklaringar till löneskillnader mellan kvinnor och män kan 
härledas till

• individers investerade humankapital (såsom utbildning och yrke)

• omvärldsfaktorer (såsom marknadens inverkan på arbetsgivares 
lönesättning)

• organisationsspecifika faktorer (såsom historisk och nutida organisering 
och könsfördelning av lönepremierande arbeten, ansvar och 
arbetsuppgifter) 

• hur väl individer utför sitt arbete. 

Könsskillnader i lön i grupper av lika och likvärdiga arbeten motiverar 
arbetsgivare delvis med skillnader i arbetstagares nivå och inriktning på 
utbildning och yrkeserfarenhet samt även i viss mån ålder. Dessa förklaringar 
motiverar både kvinnors och mäns högre lönenivåer, men viss könsskillnad 
kan urskiljas. En anledning till att männen oftare ligger genomsnittligt 
högre lönemässigt än kvinnorna i grupper av lika och likvärdiga arbeten är 
att många arbetsgivare tenderar att bedöma att mäns (eller typiskt manliga) 
inriktningar på kvalifikationer, såsom teknisk inriktning, motiverar en  
högre lön.

Många av arbetsgivarnas förklaringar handlar om marknadens inverkan 
på organisationens lönesättning av arbetstagare. Analysen av dessa 
marknadsförklaringar visar att en anledning till att kvinnor tenderar att ha 
lägre lön än män i lika eller likvärdiga arbeten i de organisationer som ingår 
i analysunderlaget är att arbetsgivarna tenderar att bedöma att kvinnor och 
män rör sig på olika delar av arbetsmarknaden. De delar av arbetsmarknaden 
som män tenderar att röra sig på bedömer många arbetsgivare har ett högre 
marknadsvärde avseende lön, bland annat eftersom mäns arbetsmarknader 
bedöms som mer konkurrensutsatta och svårare att rekrytera ifrån. 
Det är väl känt från forskningen att det finns ett samband mellan 
könssammansättningen i exempelvis yrken och lön447, vilket kan utgöra en 
bakomliggande orsak till arbetsgivarnas marknadsförklaringar.

I linje med resultaten i denna analysrapport finns det sedan tidigare 
rapporter om att marknadsförklaringarna kommer till uttryck på olika 

447.  Grönlund och Magnusson (2013) och Magnusson (2010, 2016).
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sätt i arbetsgivarnas arbete med att bedöma om löneskillnader är sakligt 
motiverade eller inte.448 Samtidigt har det även tidigare dragits slutsatser om 
att det är ovanligt att arbetsgivarna hänvisar till marknaden som förklaring 
till könsskillnader i lön i lika och likvärdiga arbeten. Denna slutsats går dock 
stick i stäv med resultaten i denna rapport; där marknadsförklaringarna 
förekommer i mycket stor utsträckning bland arbetsgivarnas bedömningar 
av könsskillnader i lön.449

Innebörden av att förklara könsskillnader i lön inom organisationer 
med situationen på marknaden är ett omdiskuterat ämne.450 Bland 
annat har det tidigare lyfts fram utmaningen i att kunna särskilja 
sakliga marknadsförklaringar från de marknadsmekanismer som 
diskrimineringslagstiftningen syftar till att motverka.451 Det ligger 
inte i denna rapports syfte att bringa klarhet i denna fråga. Däremot 
visar resultaten att arbetsgivarnas bedömningar om marknaden som 
en omständighet som motiverar könsskillnader i lön och som inte har 
samband med kön ofta förekommer och med stor variation i arbetsgivarnas 
redovisning av sitt analysarbete.

Arbetsgivarnas sakliga motiveringar till könsskillnader i lön understryker 
därtill vikten av fördelningen och organiseringen av arbeten inom 
organisationerna för att förstå könsskillnader i lön. Även tidigare studier har 
lyft fram betydelsen av fördelningen av arbeten och arbetsuppgifter för att 
förstå könsskillnader i organisationer. Exempelvis visar Andersson med flera 
att män i högre grad än kvinnor får ansvarsfulla positioner som chefer eller 
projektledare452, vilket är i linje med resultaten redovisade i denna rapport.

Rapporten visar således betydelsen av den mer detaljerade organiseringen 
och fördelningen av särskilt gynnsamma och lönepremierande arbetsvillkor 
såsom arbetsuppgifter och ansvar för könsskillnader i lön inom 
organisationerna. Tidigare studier om könslönegapet på arbetsmarknaden

448.  Stüber (2007).

449.  Det framgår dock inte vad Stüber (2007) grundar sin slutsats på för analys
underlag. Det är som följd svårt att avgöra om de skilda resultaten beror på om 
marknadsförklaringarna har ökat under senare år eller om det beror på att olika 
underlag har legat till grund för slutsatserna.

450.  Fransson (2007).

451.  Stüber (2007).

452.  Andersson med flera (2009).
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 i stort visar att kvinnors och mäns ojämna horisontella fördelning över 
yrken och arbetsplatser inverkar på könslönegapet453, liksom den vertikala 
fördelningen av kvinnor och män på exempelvis ledande positioner454. 
Men utöver detta finns det även organisationsstudier som kunnat påvisa 
betydelsen av en sorts intern könssegregation bestående av ojämn 
könsfördelning av exempelvis specialiseringar.455 Det är resultat som är i 
linje med resultaten i denna rapport. Kvinnors och mäns löneskillnader 
inom lika och likvärdiga arbeten beror i relativt stor utsträckning på en sorts 
intern könssegregering av organisationsspecifika lönebestämmande faktorer 
såsom specialistuppdrag och unika och särskilt viktiga arbetsuppgifter och 
(chefs)ansvar, tolkat utifrån arbetsgivarnas redovisade förklaringar.

Forskning visar även att kvinnor och män tenderar att värderas och bedömas 
olika som följd av skilda föreställningar och förväntningar på kvinnor 
respektive män.456 Ibland sker detta medvetet men oftast är människor 
omedvetna om dessa könsskillnader i föreställningar och förväntningar, 
vilket för med sig oavsiktliga konsekvenser när någon agerar i linje med dessa 
föreställningar.457

Till exempel visar forskning att det män gör tenderar att värderas högre.458 
Krafft visar att män i högre grad bedöms ha potential medan kvinnor på ett 
helt annat sätt får (be)visa sin duglighet.459 Grunspan med flera visar att män 
tenderar att uppfatta att andra män har högre kunskapsnivå relativt kvinnor 
och att män tenderar att överskatta andra mäns kunskapsnivå.460 Linghag, 
som har studerat ledarskapsprogram för potentiella chefer, finner att 
kvin nor anses ha av gränsad potential medan männen anses ha en obegränsad 
potential.461 Studier visar även att det finns olika förväntningar på kvinnors

453.  Till exempel Magnusson (2010) och Kumlin (2007).

454.  Bihagen med flera (2013) och Halldén (2014).

455.  Andersson med flera (2009).

456.  Acker (1990), Gustafsson (2008) och Andersson med flera (2009).

457.  Acker (1990, 2006) och Andersson med flera (2009).

458.  Andersson med flera (2009) samt Andersson och Amundsdotter (2013).

459.  Krafft (2009).

460.  Grunspan med flera (2016).

461.  Linghag (2009).
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och mäns kompetenser, såsom att män förväntas ha en prestations kompetens 
medan kvinnor har en relationskompetens.462

Sammantaget indikerar tidigare studier att arbetsgivarnas bedömningar 
av arbetstagares kvalifikationer, kunskaper, förmågor, prestation och 
liknande kan vara könsskeva som följd av könsmärkta föreställningar och 
förväntningar. Arbetsgivarnas grad av medvetenhet kring dessa könskodade 
förväntningar och föreställningar inverkar enligt forskningen på hur 
arbetsgivare värderar arbetstagares kompetenser och potential.463

Dokumentation av arbetsgivarnas analysarbete är inte bäst lämpad för att 
fånga upp eventuella könsskeva bedömningar. Det finns däremot några 
intressanta iakttagelser i delar av dokumentationen. Vissa arbetsgivare 
motiverar tydligt mäns, men inte kvinnors, högre löner med förstärkningsord 
som att männen är nyckelpersoner, har unika arbetsuppgifter, innehar 
specialistkompetenser och har stor potential. Kvinnors högre löner 
motiveras ofta i betydligt mer neutrala ordalag, såsom att de har avvikande 
arbetsuppgifter. Hos en och samma arbetsgivare förekommer det även 
skillnader som att mäns styrkor framhävs medan kvinnor överlag beskrivs 
som mer bristfälliga i form av att de saknar licens, intresse eller ett visst 
ansvar. Andra arbetsgivare presenterar sina förklaringar på ett sätt där 
liknande könsskillnader inte är synbara.

Tidigare studier visar att en utmaning med att åstadkomma en förändring av 
könsskillnader i organisationer är att synliggöra och ifrågasätta betydelsen 
av exempelvis normer, vanliga tankebanor och beteendemönster som präglar 

462.  Till exempel Andersson med flera (2009). Se även Gustafssons studie 
(2008) som visar på olika förväntningar och beteenden på kvinnor och män i 
löneförhandlingssituationer.

463.  Andersson med flera (2009). Se även Linghag (2009). Värderingen av 
arbetstagares kompetenser, förmågor och potential hänger även enligt forskningen 
samman med idéer om huruvida en kvinna eller man är mest lämpad att utföra vissa 
arbeten eller arbetsuppgifter. Exempelvis Acker (1990, 2006) beskriver hur arbeten 
är könskodade och ger kvinnor och män olika villkor och möjligheter att utföra olika 
arbeten.
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organisationen.464 Arbetsgivarnas förklaringar vittnar om en både historisk 
och nutida skev könsfördelning av lönepremierande arbeten, arbetsuppgifter 
och ansvar. Orsaken till att denna könsskevhet uppstår kan denna rapport 
inte synliggöra, men i och med att det är vanligare att män jämfört med 
kvinnor både nu och tidigare tilldelas lönepremierande uppdrag, ansvar och 
arbetsuppgifter, och eftersom arbetstagare tenderar att behålla sin lön även 
när dessa lönepremierande arbetsuppgifter inte längre är aktuella, kan det 
bidra till att bromsa utvecklingen mot en utjämning av könsskillnader i lön.

Resultaten i rapporten understryker betydelsen av att arbetet för 
jämställda löner enligt lagens krav är tätt sammanvävt med arbetet med 
övriga bestämmelser om att arbetsgivarna ska vidta aktiva åtgärder för att 
främja lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män. En stor del 
av könsskillnaderna i lön kan härledas till organisationsspecifika faktorer 
såsom fördelning av uppdrag, arbetsuppgifter och (chefs)ansvar. Det tyder 
exempelvis på att det är särskilt viktigt att arbetsgivarna arbetar med att 
vidta lämpliga åtgärder för att främja en jämn fördelning mellan kvinnor och 
män i skilda typer av arbeten och med olika arbetsuppgifter samt inom olika 
kategorier av arbetstagare.

Tidigare studier understryker även vikten av att arbetsgivare arbetar än mer 
aktivt med att underlätta för arbetstagare att kunna förena förvärvsarbete 
och föräldraskap, särskilt bland tjänstemän.465 En tolkning är att den bild 
av en könsskev fördelning av lönepremierande arbeten, arbetsuppgifter 
och ansvar som växer fram i analysen av arbetsgivarnas motiveringar till 
könsskillnader i lön, kan ha sin grund i att arbetstagare eller arbetsgivare 
bedömer att de är svåra att förena med föräldraskap. Det är möjligt att 
arbetsgivarna redan arbetar aktivt med detta, men det nämns endast ett fåtal 
gånger i dokumentationen.

464.  Andersson med flera (2009) samt Andersson och Amundsdotter (2013). Dessa 
forskare menar att det kan vara svårt att åstadkomma förändring i organisationer, 
eftersom mycket beteenden inom organisationer försvaras och legitimeras med 
att det är så de alltid har gjort eller att det följer av en kultur som sitter i väggarna. 
Med andra ord indikerar studierna att de medvetna, men främst de omedvetna och 
oreflekterade, föreställningarna om kvinnor och män kan hämma en utveckling mot 
exempelvis mer jämställda löner och andra arbetsvillkor. Dessa resultat är även i linje 
med Schömers slutsatser i sin avhandling (1999).

465.  Boye med flera (2014).
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Slutreflektioner
Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta aktivt 
mot osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom sin egen 
organisation. Syftet med lagstiftningen är att få tillstånd ett aktivt 
arbete som ska verka pådrivande, vara framåtsyftande och främst 
tillämpas på gruppnivå. Ett aktivt arbete ska enligt förarbetena till lagen 
kunna minska risken för könsdiskriminering avseende lön eller andra 
anställningsvillkor på individnivå. Arbetsgivarnas arbete med dessa krav är 
enligt diskrimineringslagen även tänkt att ha en utjämnande effekt gällande 
könsskillnader i lön. Vilka resultat som uppnås av arbetet är avhängigt bland 
annat hur arbetsgivarna utformar arbetet för jämställda löner och i vilken 
utsträckning löneskillnader mellan kvinnor och män är osakliga.

Rapporten har visat hur ett urval av arbetsgivare går tillväga i arbetet med 
lönekartläggning och analys samt handlingsplaner för jämställda löner 
för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga könsskillnader i lön i lika 
och likvärdiga arbeten, utifrån vad som går att utläsa ur dokumentationen 
av arbetet. Det finns ytterst lite kunskap om hur arbetsgivarna arbetar 
och förstår sina skyldigheter att motverka osakliga könsskillnader i lön 
enligt lagen. Detta kan vara en orsak till att det många gånger föreligger 
en diskrepans mellan syftet med lagstiftningen och de förväntningar som 
finns på lagens verkan. Rapporten är därmed ett viktigt led i att skapa denna 
förståelse.

Den dokumentation som skickats in till DO i samband med en tillsynsinsats 
visar att det finns flera likheter i hur arbetsgivarna går tillväga i sitt arbete 
för att motverka osakliga könsskillnader i lön enligt lagens krav. Emellertid 
är den främsta slutsatsen att det finns en märkbar variation mellan 
arbetsgivarnas tillvägagångssätt och som följd av detta även i resultaten av 
arbetet.

Att det finns en variation i arbetets utformning är i sig ingen överraskning 
i och med att lagen är utformad på ett sådant sätt att den ska kunna 
anpassas till olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt visar rapporten 
att denna variation i vissa sammanhang leder till olika resultat vad avser 
förutsättningarna för arbetsgivare att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika och likvärdiga arbeten 
inom organisationen. Ett sådant konkret exempel som tagits upp i rapporten 
är det finns en variation inom och mellan arbetsgivare avseende vilka och 
vilkas löner som blir bedömda som osakliga eller sakliga. Variationen uppstår 
som följd av olika tillvägagångssätt gällande exempelvis vilkas löner som 
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inkluderas i kartläggningen, hur indelningen av lika respektive likvärdiga 
arbeten görs och hur (köns)analyserna utformas.

Arbetsgivarnas analyser av synliggjorda könsskillnader i löner innehåller 
både likheter och olikheter avseende deras redovisade sakliga förklaringar till 
löneskillnader mellan kvinnor och män. Löneskillnader mellan kvinnor och 
män i lika och likvärdiga arbeten kan enligt arbetsgivarna delvis härledas till 
individers investerade humankapital såsom inriktning och nivå på utbildning 
samt yrke. Det är vidare tydligt att arbetsgivarna till stor del motiverar 
könsskillnader i lön med omvärldsfaktorer såsom marknadens inverkan på 
arbetsgivares lönesättning. Organisationsspecifika faktorer – såsom historisk 
och nutida fördelning av högt värderade och extra lönepremierande arbeten, 
ansvar och arbetsuppgifter samt hur arbete organiseras mellan kvinnor och 
män i verksamheten – förekommer också i stor utsträckning som förklaring 
till uppdagade könsskillnader i lön. Därtill förekommer det förklaringar om 
hur väl individer utför sitt arbete.

Individers kvalifikationer, marknadens inverkan, historiska och nutida 
organisering och fördelning av lönepremierande arbetsuppgifter och ansvar 
samt prestation är alltså även dessa arbetsgivares motiv till kvinnors generellt 
sett lägre genomsnittslön i grupper av lika och likvärdiga arbeten.

Tidigare studier har visat att det kan finnas ett glapp mellan hur arbetet 
för jämställhet eller jämlikhet formaliseras i dokumentation som 
handlingsplaner och hur arbetet faktiskt bedrivs i organisationen.466 
Detta glapp kan uppstå av flera olika anledningar, såsom intentionen med 
dokumentationen. Men det är viktigt att ha i åtanke att det är flera olika 
faktorer och organisationsprocesser som inverkar på utformningen av arbetet 
och dokumentationen av det. En utgångspunkt är att den dokumentation 
som har analyserats inte visar helhetsbilden av arbetsgivarnas arbete för 
jämställda löner. Det betyder även att till exempel brister i systematik i 
dokumentationen inte nödvändigtvis är detsamma som brister i systematik 
i det faktiska arbetet. Det kan i stället handla om svårigheter med att 
systematisk dokumentera arbetet.

Samtidigt tyder tidigare studier på att arbetsgivare tenderar att lägga 
mycket vikt på att utforma formella dokument av arbetet för jämställdhet 
för att signalera engagemang i frågan, rationell styrning och efterlevnad 
av diskrimineringslagen. Dokumentationen utgör i det avseendet en viktig 
del av arbetet. Den kan även utgöra ett viktigt stöd i arbetet och bidra till 

466.  Ahmed (2007), Edelman med flera (1991), Edelman (1992) och Fredman (2016).
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transparens i fråga om de normer och principer som finns i organisationen 
vad gäller kvinnors och mäns arbetsvillkor. Exempelvis synliggör 
dokumentationen hur arbetsgivarna i slutändan presenterar sitt arbete 
mot osakliga könsskillnader i lön och på annat sätt arbetar för att främja 
jämställda löner.

Forskare har konstaterat att effektiviteten i lagens krav på arbetsgivare 
att verka för jämställda löner främst hänger samman med kvaliteten i 
lönekartläggningen, analysen och den efterföljande handlingsplanen.467  
Resultaten i denna rapport indikerar att det finns utvecklingsmöjligheter 
i arbetet med att motverka osakliga könsskillnader i lön enligt lagens 
krav för att förbättra förutsättningarna för att osakliga könsskillnader i 
lön upptäcks, åtgärdas och förhindras. Ett sådant utvecklingsområde är 
tillvägagångssätt där fler arbetstagares löner är med i samtliga steg i arbetet 
med lönekartläggning och analys samt handlingsplaner för jämställda löner. 
Det kan även handla om att utveckla systematiken i dokumentationen av 
arbetet, såsom att alla resultat från kartläggningen och analysen förs in i en 
handlingsplan för jämställda löner och att tidigare planerade åtgärder följs 
upp för att förbättra transparens, kontinuiteten i och lärandet av arbetet.

Diskriminering på arbetsplatser kommer i dag ofta till uttryck i mer subtila 
former, delvis som följd av allt komplexare organisationer och anpassning 
till sociala normer om att människor förväntas vara jämlika. Det visar 
tidigare studier.468 Subtila former av diskriminering kan handla om (köns)
skillnader i de små och till synes obetydliga handlingar eller ickehandlingar. 
Det kan handla om vem som får viktig information för att kunna prestera, 
hur arbetstagares kompetenser och förmågor kommuniceras och värderas 
samt vem som (informellt eller formellt) tilldelas de där små men viktiga 
arbetsuppgifterna som över tid skapar bättre möjligheter i form av till 
exempel högre lön och befordringschanser.469 Resultaten från analysen av 
arbetsgivarnas förklaringar till könsskillnader i lön tyder på att det finns 
mycket att vinna i arbetet om arbetsgivarna närmare undersöker betydelsen 
av just dessa ibland till synes små handlingar i de organisationsprocesser som 
rör organisering och fördelning av högt värderade arbeten, arbetsuppgifter 
och ansvar mellan kvinnor och män.

467.  Fredman (2008).

468.  Till exempel Rowe (1990), Sturm (2001) och Green (2003). Se även DO:s studie 
”Delar av mönster” (2014b) som lyfter fram diskrimineringens subtila former samt 
Ackers (2006) studier om ojämlikhetskapande i organisationer.

469.  Till exempel Andersson med flera (2009), Husu (2005) och DO (2014b).
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Som följd av att diskriminering kommer till uttryck i allt mer subtila former 
föds nya utmaningar i arbetet mot diskriminering och exempelvis osakliga 
könsskillnader i lön. Det finns studier som exempelvis visar att det aktiva 
jämställdhetsarbetet i organisationer bromsas av att det i grunden bygger 
på oreflekterade och förgivettagna föreställningar om kvinnor respektive 
män.470 Forskare lyfter därmed fram att en utmaning framöver i arbetet mot 
diskriminering ligger i att komma åt det förgivettagna och oreflekterade 
avseende föreställningar om kön och arbeten.471

En reflektion över den stora variationen i arbetsgivarnas tillvägagångssätt är 
att det kan finnas en koppling till hur gränserna mellan arbeten har blivit 
alltmer utsuddade på arbetsmarknaden. Till exempel beskriver forskare 
att arbetens organisering och värdering i dag är mera kunskapsbaserad, 
individualiserad och flexibel, vilket skapar otydliga och flytande gränser 
mellan arbeten i organisationer.472 I och med att organisationerna som 
omfattas av analysen till stor del består av tjänstemän med individuell 
lönesättning, så kan de allt mer utsuddade gränserna mellan arbeten vara en 
möjlig orsak till den stora variationen i arbetsgivarnas resultat av till exempel 
deras indelning av arbeten i lika och likvärdiga arbeten.

Det är emellertid inte möjligt att utifrån analysunderlaget till denna rapport 
urskilja i vilken mån lagens utformning eller arbetsgivarnas tolkning av 
vad de förväntas göra och har som ambition att göra inverkar på den stora 
variationen i arbetsgivarnas tillvägagångssätt. För att kunna dra dessa 
slutsatser krävs uppföljande studier om orsakerna till arbetsgivarnas olika 
tillvägagångssätt, om deras intentioner med arbete samt om vilka utmaningar 
och möjligheter som de ser i arbetet.

Potentialen med att ställa krav på arbetsgivare att vidta aktiva åtgärder för att 
motverka diskriminering, och inte bara ge individuella rättigheter till utsatta, 
är att ansvaret placeras hos de aktörer som kan åstadkomma förändring 
på området. Arbetsmarknadens parter är de aktörer som har ansvaret och 
möjligheten att åstadkomma mer jämställda löner, bland annat genom att 
motverka osakliga könsskillnader i lön. Det behövs däremot mer kunskap 
om i vilken mån arbetsgivarnas arbete leder till en faktisk utjämning av 
könsskillnader i löner och andra anställningsvillkor inom organisationerna. 
Det är med andra ord önskvärt att i framtiden studera effekterna i 

470.  Schömer (1999).

471.  Andersson med flera (2009) och Husu (2005).

472.  Till exempel Green (2003).
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organisationerna av att arbeta för jämställda löner enligt lagens krav. Sådana 
studier skulle kunna bidra med en fördjupad förståelse av betydelsen av olika 
organisationsprocesser för resultaten av arbetet.

Den här rapporten utgör dock ett viktigt steg för att kunna utveckla stöd 
och metoder för arbetsmarknadens parter så att de kan uppnå än bättre 
resultat med arbetet mot osakliga könsskillnader i lön enligt lagens krav. 
Resultaten understryker exempelvis betydelsen av att arbetet för jämställda 
löner enligt lagens krav är tätt sammanvävt med arbetet med övriga krav 
på aktiva åtgärder i arbetslivet. Särskilt viktigt är det att integrera arbetet 
för jämställda löner med att se över arbetsförhållanden och fördelningen 
av kvinnor och män i olika typer av arbeten och inom olika kategorier av 
arbetstagare.

Från och med den 1 januari 2017 ändras diskrimineringslagens krav om aktiva 
åtgärder. Enligt förarbetena är det tänkt att ändringarna bland annat ska 
bidra till att förtydliga att arbetet med lönekartläggningar bör genomföras 
som en integrerad del av det löpande arbetet med övriga bestämmelser i 
aktiva åtgärder.473 Ändringarna innebär vidare att handlingsplanen för 
jämställda löner och jämställdhetsplanen ersätts med ett allmänt krav på 
skriftlig dokumentation, vilket enligt regeringen ska kunna underlätta 
det löpande arbetet.474 Inför dessa lagändringar kan resultaten från 
denna rapport bidra med en insikt i de utmaningar och lösningar som 
arbetsmarknadens parter ställs inför i arbetet med diskrimineringslagens 
krav på dem att motverka diskriminering inom organisationerna. Rapporten 
är också en kunskapskälla för DO:s insatser kopplat till lagändringarna.

473.  Regeringens proposition 2015/16:135, s. 53.

474.  Regeringens proposition 2015/16:135, s. 57.
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Bilaga 1 Bestämmelser om 
lönefrågor i diskrimineringslagen
10 § respektive 11 § DL lyder enligt följande.

10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och 
andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart 
tredje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och 
andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller 
likvärdigt.

Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt 
eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader 
mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, 
och grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara 
kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att 
betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara 
kvinnodominerat.

11 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda 
löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I 
planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas 
för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 

Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån 
målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart 
som möjligt och senast inom tre år.

En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna 
genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan.

Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte 
arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 
arbetstagare.
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