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Abstract 
 
 
 
 
 
 
 
This thesis focuses on wage setting in the Swedish labour market. In Sweden 
wage setting is not to a large extent regulated by law. The fundamental principle 
of wage setting is a freedom of contract. It is up to the parties of the labour market 
to regulate the area through collective agreements. The collective agreements 
contain various types of regulations regarding the employer’s wage setting. For 
example minimum wage regulations, regulations regarding salary increase as well 
as salary review.  These agreements often stipulate various wage setting principles 
concerning the dividing of the salary amount between individual employees. The 
employer’s right to freely set the wages is limited by the regulations in the 
collective agreements as well as the Swedish non discrimination laws. In the 
public debate equal pay has for a long period of time been in focus of discussion. 
Nevertheless, there are there still appreciable differences in salaries between 
women and men. The Swedish Law of Equal Opportunity requires the employer 
to prove that a difference in pay between two jobs of equal value is based on 
objectively justified factors unrelated to any discrimination on grounds of sex. 
Any difference in pay between two jobs of equal value must therefore be 
objectively justified. This thesis attempts to further determine the meaning of the 
concept “objectively justified salary” and moreover determine which salary 
factors that can be considered objectively justified. 
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Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Föreliggande uppsats behandlar lönesättning på den svenska arbetsmarknaden. 
Lönesättningen i Sverige är inte i vidare utsträckning reglerad i lag. Grunden för 
lönesättningen är att det råder avtalsfrihet och att det är upp till arbetsmarknadens 
parter att genom kollektivavtal reglera området. Kollektivavtalen innehåller olika 
typer av reglering avseende arbetsgivarens lönesättning, exempelvis anges ofta 
minimilöner samt utrymme för lönehöjningar vid lönerevision. Avtalen innehåller 
dessutom oftast lönesättningsprinciper för hur löneutrymmet ska fördelas mellan 
enskilda arbetstagare. Arbetsgivarens möjlighet att fritt sätta lönerna begränsas 
således av kollektivavtalen men även av den svenska arbetsrättsliga diskrimi-
neringslagstiftningen. Jämställda löner har länge haft stort fokus i den offentliga 
debatten, men detta till trots så föreligger det fortfarande stora löneskillnader 
mellan kvinnor och män. Enligt jämställdhetslagen (1991:433) får inte en arbets-
givare sätta könsdiskriminerande löner. Det får enligt lagen i övrigt inte 
förekomma några osakliga löneskillnader, som grundas i kön, mellan arbetstagare, 
som hos samma arbetsgivare, utför lika eller likvärdigt arbete. Arbetsgivarens 
lönesättning ska således vara saklig. I uppsatsen görs en ansats att vidare definiera 
innebörden av begreppet saklig lön samt utreda vilka lönefaktorer som får beaktas 
vid lönesättningen.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: lönesättning, jämställdhet, saklig lön, lönediskriminering, lönefaktorer 
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1. Inledning 
 
 
 
 
 
Frågor om jämställda löner har länge haft en framskjuten plats i den offentliga 
debatten.1 I Jämställdhetslagen (1991:433) (JämL) finns dels förbud mot köns-
diskriminerande lönesättning, dels åläggs arbetsgivaren att årligen kartlägga och 
analysera osakliga löneskillnader. Trots detta föreligger det fortfarande löne-
skillnader mellan kvinnor och män. Enligt statistik från SCB, avseende år 2006, 
tjänar kvinnor generellt endast 92 % av vad männen tjänar.2 Skillnaderna i lön 
mellan män och kvinnor på den svenska arbetsmarknaden handlar i stor 
utsträckning om skillnader mellan olika yrkesområden. De kvinnodominerade 
yrkena har av tradition värderats lägre jämfört med de mansdominerade.3 Svensk 
lag saknar i stort sett rättslig reglering på löneområdet. Det finns exempelvis 
ingen lag om minimilöner i Sverige. Istället är det upp till arbetsmarkandens 
parter att skapa kollektivavtal om lönenivåerna. Det råder således avtalsfrihet 
gällande lönesättningen. Kollektivavtalen och den svenska arbetsrättsliga 
diskrimineringslagstiftningen är dock en inskränkning i denna frihet. Arbets-
marknaden har gått alltmer från en kollektiv till en mer individuell lönesättning. 
Detta gör att det i vissa fall blir problem med att avgöra var gränsen går mellan 
diskriminerande lönesättning och rent individuell lönesättning. Mot denna 
bakgrund har jag i uppsatsen valt att, ur ett jämställdhetsperspektiv, belysa olika 
svårigheter som kan aktualiseras vid individuell lönesättning. Företrädesvis 
kommer rättsläget avseende lönesättning att redovisas. Problematik avseende 
såväl individuella som strukturella löneskillnader kommer även att beröras.  
 
 
1.1 Syfte  
 
Syftet med föreliggande uppsats är dels att utreda rättsläget avseende lönesättning, 
dels att undersöka vad som kan orsaka att lönerna, trots den rättsliga regleringen i 
JämL, inte är jämställda. Fokus kommer att ligga på att utreda vilka svårigheter 
som kan aktualiseras vid individuell lönesättning. Jag kommer att studera om det 
eventuellt finns någon problematik med nuvarande rättsläge som i förlängningen 
kan resultera i att de osakliga löneskillnaderna bibehålles. Vidare kommer jag att 
besvara vad som innefattas i begreppet saklig lön samt utreda vilka lönefaktorer 
som kan ses som sakliga och som därav får beaktas vid lönesättningen. Därtill 
kommer jag att redogöra för hur stort rättsligt ansvar en arbetsgivare behöver ta 
för att jämna ut såväl individuella som strukturella löneskillnader.  
                                                
1 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 83.  
2 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____149083.asp  
3 B. Bylund, L. Wiklund, Arbetsrätt i praktiken, 2006, s. 123. 
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Genom studier av svensk rätt, doktrin samt utarbetad praxis dels av svenska 
Arbetsdomstolen dels av EG-domstolen kommer syftet att uppfyllas. Undersök-
ningen kommer att fokusera på arbetsgivarens avtalsfrihet avseende lönesättning, 
samt vad som påverkar och inskränker denna frihet. Jag ämnar i huvudsak att 
fokusera på gällande svensk rätt men även äldre rättsregler och rättspraxis 
kommer att behandlas. Detta dels för att ge läsaren ökad förståelse för området, 
dels det faktum att äldre rättspraxis i hög grad påverkar rättsläget idag även om 
rättsreglerna bakom rättspraxisen till vissa delar kan vara ändrade.   
 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Det är upp till arbetsmarkandens parter att skapa kollektivavtal om lönenivåerna. 
Antalet olika arbetstagarorganisationer och arbetsplatser resulterar i ett betydande 
antal olika kollektivavtal som reglerar lönesättningen. Lönesättningen genomförs 
inte på samma sätt inom alla företag eller branscher. Olika kriterier används och 
ges olika innehåll och betydelser. Det är dock omöjligt att utifrån föreliggande 
uppsats syfte samt utrymme redogöra för lönesättningen inom alla företag eller 
branscher. Således kommer jag i uppsatsen att behöva använda mig av generali-
seringar samt med exempel illustrera hur det kan se ut. Detta för att ge läsaren en 
översiktlig bild över området. 
 
I uppsatsen kommer JämL att belysas. Emellertid kommer fokus att ligga på 
lagens reglering avseende kartläggning och analys av löneskillnader, löne-
diskrimineringsförbud samt bevisregler. Detta medför att stora delar av lagen inte 
i övrigt kommer att behandlas. Intentionen är således inte att ge en uttömmande 
beskrivning av lagen utan följaktligen fokuseras de avsnitt av den juridiska 
regleringen som är av störst relevans för området lönesättning.   
 
Det finns många olika teorier om varför arbetsmarknaden är könssegregerad och 
varför kvinnor har lägre löner än män. Exempelvis finns det flertalet diskrimi-
neringsteorier med möjliga förklaringar till löneskillnaderna.  Det primära syftet 
med uppsatsen är inte att beskriva orsakerna till löneskillnader och löne-
diskriminering. Emellertid hade det möjligtvis varit intressant att i sammanhanget 
behandla dessa teorier för att fördjupa förståelsen för uppsatsområdet. På grund av 
utrymmesskäl kommer dock inte dessa teorier att redogöras för i uppsatsen.  
 
 
1.3 Metod och källor 
 
I uppsatsen har jag valt att företrädesvis använda mig av traditionell rätts-
dogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden används för att försöka fastställa 
gällande rätt inom området lönesättning. Metoden har sin utgångspunkt i de 
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befintliga rättskällorna och syftar till att fastställa vilka rättsregler som finns, eller 
som bör upprättas av lagstiftaren, samt precisera hur dessa närmare skall tolkas 
och tillämpas.4 Arbetssättet ger sålunda insikt i hur rättsreglerna praktiseras och 
om regleringen är att anse som tillfredställande. Metoden som rättsdogmatikern 
använder sig av liknar delvis den metod som används i den praktiska juridiken. 
Det som främst skiljer dem åt är att rättsdogmatikern uttalar sig mer teoretiskt och 
är mindre inriktad på konkreta fall. Istället laborerar denne med flera exempel på 
verkliga samt tänkbara situationer.5  
 
I vissa delar av uppsatsen har emellertid den traditionella rättsdogmatiska 
metoden inte räckt till för att besvara frågeställningarna. Jag har i dessa avsnitt 
använt mig av analytisk deskription6 med utgångspunkt i doktrin, samt till viss del 
informations – och kunskapskällor. För att utröna samt beskriva gällande rätt och 
historiken bakom denna. Detta gäller huvudsakligen avsnittet om lönebildningen i 
Sverige.  
 
De rättskällor som används i uppsatsen är dels primärkällor, bestående av 
förarbeten, lagtexter samt rättspraxis. Dels sekundärkällor såsom för området 
relevant doktrin. Termen doktrin betecknar framförallt den rättsdogmatiska 
litteraturen, vilken systematiserar och tolkar gällande rätt. Doktrinens primära 
uppgift vid denna systematisering och tolkning är att framställa rättsordningen 
som ett sammanhängande normsystem.7 Doktrin har som rättskälla inte lika hög 
dignitet som lag, förarbeten och rättspraxis.8 Trots detta anses doktrinen vara en 
betydande del i den rättsdogmatiska metoden och jag kommer därmed i stor 
utsträckning att användas mig av denna typ av rättskälla i uppsatsen. Att under-
känna doktrinen som rättskälla skulle enligt professor Aleksander Peczenik 
äventyra den på rationaliteten uppbyggda rättsstaten.9  
 
Utöver rättskällorna kommer jag i uppsatsen även till viss del att använda mig av 
informations- och kunskapskällor som ger information om rättskällorna samt om 
rättsreglernas innebörd. Dessa kan inhämtas från lagar, förarbeten och andra 
rättskällor10, men kan även erhållas från massmedia, rättssociologiska undersök-
ningar eller olika typer av expertutlåtanden. Värdet av informationskällan beror 
dels på dess sammanhang med annan information, dels på den ställning, 
exempelvis i form av yrke eller utbildning, som informatören har i samhället. 
Informationskällans värde är särskilt stort om informationen kommer från en 

                                                
4 B. Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2001, s. 38. 
5 A. Peczenik, Juridisk argumentation- en lärobok i allmän rättslära, 1995, s. 132.  
6 För begreppet analytisk deskription se R. Fahlbeck, Industrial relations i USA, Ett porträtt av 
”the land of the Free”, s. 9. 
7 A. Peczenik, Juridisk argumentation- en lärobok i allmän rättslära, 1995, s. 172. 
8 B. Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2001, s. 113. 
9 A. Peczenik, Juridisk argumentation- en lärobok i allmän rättslära, 1995, s. 172. 
10 Rättskällor kan således vara både en formell rättskälla samt en informationskälla.  
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person som har ett uppdrag inom lagstiftningsapparaten, exempelvis som 
sakkunnig.11 Nytillkommet material efter november 2007 har inte beaktats.  
 
 
1. 4 Disposition 
 
Varje kapitel avhandlar ett för studien relevant område och avslutas med en 
mindre sammanfattande analys. De olika kapitlen vävs därefter samman i den 
större avslutande analysen i kapitel fem. I kapitel 2 görs en kartläggning av rätts-
läget gällande lönesättning i Sverige. Utvecklingen av lönebildningen och 
bakgrunden till dagens rättsläge redogörs kortfattat. Avtalsfriheten avseende löne-
sättning beskrivs översiktligt och kollektivavtalet som inskränkning i denna frihet 
behandlas. För att ge läsaren en mer konkret bild över hur lönesättning kan gå till 
används ett praktiskt exempel från detaljhandelsområdet. I kapitel 3 behandlas 
löneskillnader och lönediskriminering, fokus läggs på den rättsliga regleringen 
avseende lönesättning i JämL. Kapitel 4 fokuserar på saklig samt diskriminerande 
lönesättning. Olika lönefaktorer tas upp och rättspraxis från AD samt EG-
domstolen används som utgångspunkt för redogörelsen. I uppsatsen sista kapitel 
görs en sammanfattande analys som avser att besvara de inledande fråge-
ställningarna. Analysen har delvis karaktären av diskussion där mina personliga 
tankar och åsikter kommer till utryck.   

                                                
11 A. Peczenik, Juridisk argumentation- en lärobok i allmän rättslära, 1995, s. 144. 
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2. Lönesättning i Sverige  
 
 
 
 
 
Arbetsgivarens främsta skyldighet gentemot en arbetstagare är att betala lön och 
förmåner för utfört arbete, i enlighet med vad som avtalats mellan parterna eller 
deras organisationer.12 Lönebildningen uppfattas i svensk rätt som en utpräglad 
intressefråga och anses primärt vara ett ansvar för arbetsmarknadens parter.13 
Sverige saknar därav i motsats till många andra länder, en allmän lagstiftning om 
löner.14 Det finns exempelvis ingen lag om minimilöner eller utsträckning av 
kollektivavtal.15 Reglering av löner samt andra ekonomiska anställningsvillkor 
kan skapas på olika sätt och regleras på olika nivåer i form av lagstiftning, 
kollektivavtal, personliga avtal eller genom ensidig arbetsgivarreglering. Den rätt-
systematiska utgångspunkten i det svenska samhället är att det råder avtalsfrihet. 
Inom arbetsrätten är det därmed särskilt adekvat att tala om avtalsfrihet avseende 
löner och andra avtalsvillkor. På dessa områden är de lagliga begränsningarna 
mycket ringa. Lagreglering av den ekonomiska delen av anställningsförhållandet 
saknas i svensk rätt med undantag från regler om semester- och sjuklön16. Dock är 
ersättningsnivåerna i regleringarna utryckta i procent av lönen och lagstiftaren har 
därmed valt att inte inbegripa i lönesättningen eller lönenivåerna.17  
 
Lönesättningen styrs i tämligen stor omfattning av regler i kollektivavtal. Under 
senare tid har man inom arbetsmarknaden kunnat se en tydlig tendens till 
decentralisering av regleringen av löner och därmed har utrymmet för individuell 
lönesättning ökat. Numera sätts lönerna, i betydande utsträckning, individuellt på 
lokal nivå genom att arbetsgivaren tillsammans med den lokala arbetstagar-
organisationen fördelar så kallade lönepotter. Vars storlek vanligtvis brukar 
fastställas centralt i förbundsavtal. Förbundsavtal med tarifflöner är idag relativt 
ovanliga18. Ibland innehåller förbundsavtalen bestämmelser om vilka löner som 
minst eller normalt ska utgå till olika arbetstagarkategorier. Dessa avtal kan 
exempelvis innehålla föreskrifter som stipulerar en lägsta tim- eller månadslön för 
vissa kategorier av arbetstagare.19  
 
                                                
12 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 390. 
13 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 195. 
14 R. Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, 1991, s. 237.  
15 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 390.  
16 Samma gäller till viss del regler om lön under uppsägningstid samt rätt till permitteringslön som 
båda knyter an till avtalad lön. 
17 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 390. 
18 Avtal som slöts i avtalsrörelsen 2007 och som innehåller tarifflöner är exempelvis 
Golfbaneavtalet mellan Kommunal och Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) samt 
Jordbruksavtalet mellan SLA och Kommunal.  
19 T. Sigeman, Arbetsrätten, 2006, s. 155. 
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2.1 Reglering genom kollektivavtal 
 
På svensk arbetsmarknad har det utvecklats en rättsordning som innebär att för-
hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare till största utsträckning regleras 
genom kollektivavtal. Avtalen sluts mellan organisationer på ömse sidor. Lag-
stiftningen har inriktats på kartläggning eller fastställande av vissa grundläggande 
regler för kollektivavtalsområdet. Här kan nämnas regler om förhandlingsrätten, 
kollektivavtalets rättsverkningar, fredsplikten och förfarandet för prövning av 
rättstvister. Lagstiftaren har, till skillnad mot vad som skett i många andra länder, 
avstått från att ange riktlinjer för hur normeringen av anställningsvillkoren ska 
ske. Således har det inte reglerats i lag vilka gränsdragningar som finns mellan 
kollektivavtalsområdena eller om behörigheten för organisation att för visst sådant 
område sluta kollektivavtal. Det finns likväl ingen reglering avseende kollektiv-
avtalets tillämplighet på arbetstagare som inte är medlem i den avtalsslutande 
organisationen. I dessa och i liknande fall har det istället överlämnats åt arbets-
marknadens parter att själva utveckla grundsatser.20   
 
Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av starka arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer vilka organiserar en betydande del av arbetsmarknaden. 
Arbetsrättslagstiftningen i Sverige bygger på tanken att det är fackliga arbets-
tagarorganisationerna som i första hand ska bevaka och tillvarata de anställdas 
intressen. Lagstiftningen är därav anpassad och syftar till att skapa goda förutsätt-
ningar för detta.21 Kollektivavtalet är ett rättsligt regelinstrument och en speciell 
avtalstyp som bygger på förhandlingar och utgångspunkten är två jämbördiga 
avtalsparter.22 Organisationer på ömse sidor av arbetsmarknaden har tillåtits att 
fritt konkurrera om möjligheten att träffa kollektivavtal inom det egna verksam-
hetsområdet. Vid konflikter mellan organisationerna har dessa fått lösas av dem 
själva. Utvecklingen har inte varit problemfri, men i det stora hela har det 
utvecklats en ordning som bedöms vara godtagbar. Statsmakterna har avstått ifrån 
ingripanden trots förslag om detta framkommit i skilda sammanhang. Motivet till 
att området inte i större utsträckning har reglerats hänför sig inte enbart till upp-
fattningen att gällande ordning fungerar tillfredsställande. Utan grundar sig även 
på vetskapen att en närmare reglering av systemet skulle bli ytterst komplicerad.23  
 
Täckningsgraden för kollektivavtal är hög i Sverige. Några exakta siffror finns 
inte, men 70 till 90 procent av arbetstagarna inom den privata sektorn omfattas 
sannolikt av kollektivavtal. Inom den offentliga sektorn är motsvarande siffra 100 
procent.24 Kollektivavtalen täcker således en helt dominerande del av arbets-
marknaden. Gentemot arbetstagarorganisationen anses arbetsgivaren ha en 

                                                
20 AD 1983:184, s. 1110 f.  
21 Prop. 1990/91:162 s. 4. 
22 S. Fransson, Lönediskriminering, 2000, s. 419.  
23 AD 1983:184, s. 1111.  
24 SOU 2005:89 s. 96.  
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skyldighet att tillämpa kollektivavtalets bestämmelser även på oorganiserade 
arbetstagare. På den del av arbetsmarknaden där det saknas kollektivavtal utgör 
dessa ändå en norm för vad som ska gälla mellan arbetsgivaren och dennes 
anställda.25 Detta brukar benämnas kollektivavtalets normerande verkan och 
syftar till att en utomstående arbetstagares anställningsavtal inhämtar sitt innehåll 
från det vid varje tidpunkt på arbetsplatsen gällande kollektivavtal.26 Därmed 
täcker de svenska kollektivavtalen i praktiken hela arbetsmarknaden. De är det 
dominerande instrumentet i Sverige för att tillförsäkra de enskilda arbetstagarna 
det skydd som i andra länder oftast tillerkänns genom lagstiftning.27 Utmärkande 
för det svenska systemet är att det normalt inte finns något hinder mot att vidta 
stridsåtgärder när kollektivavtal saknas mellan parterna. Finns det kollektivavtal 
så råder det i det närmaste en total fredsplikt mellan parterna.28  
 
Kollektivavtalsregleringen genomförs främst på tre nivåer i form av nationella 
branschöverskridande avtal, nationella branschavtal (så kallade förbunds- eller 
riksavtal) samt avtal på lokal- eller företagsnivå.29 
 
På nationell branschöverskridande nivå företräds arbetstagarna av huvud-
organisationerna Landsorganisationen i Sverige (LO), Sveriges akademikers 
centralorganisation (SACO) och Tjänstemännens centralorganisation (TCO) eller 
av förhandlingskarteller. Arbetsgivarna representerades på den privata sidan länge 
av Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). År 2001 upphörde SAF. Organisa-
tionen slogs ihop med Industriförbundet och den nya arbetsgivarorganisationen 
Svenskt Näringsliv bildades. Organisationen är idag den största på den privata 
arbetsgivarsidan. På den offentliga sektorn av arbetsmarknaden står Arbetsgivar-
verket och Statens Kommuner och Landsting (SKL). På den bransch-
överskridande nivån sluts primärt huvud- eller samarbetsavtal som stipulerar 
spelregler för avtalsförhandlingar. Dessa avtal har ofta karaktären av rekommen-
dationer och måste för att bli bindande antas även på branschnivå.30  
 
De viktigaste kollektivavtalen sluts på branschnivå genom förbundsavtal. Dessa 
avtal sluts mellan en arbetsgivarorganisation och ett eller flera rikstäckande 
arbetstagarorganisationer. Förbundsavtalen innehåller ingående regleringar om 
anställningsvillkor exempelvis avseende löner. Tidigare var dessa avtal mycket 
detaljorienterade. Under det senaste decenniet har de emellertid i väsentliga 
avseenden utvecklats i riktning mot ramavtal som ger generösa utrymmen för 

                                                
25 Prop. 1990/91:162 s. 4.  
26 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 403.  
27 Prop. 1990/91:162 s. 4.  
28 Prop. 1990/91:162 s. 4. 
29 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 164. 
30 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 165, M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, 
s. 67 ff. 
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lokala anpassningar och avvikelser. Avtalen är vanligtvis tidsbegränsade och sluts 
i regel för en period om ett, två eller tre år.31  
 
Avtal på lokal nivå sluts mellan lokala arbetstagarorganisationer32 och arbets-
givare vilka är bundna av förbundsavtal. Avtalen reglerar primärt hur förbunds-
avtalen ska tillämpas eller anpassas för ett specifikt företag. De lokala avtals-
förhandlingarna sker genomgående under fredsplikt.33   
 
 

2.2 Lönebildning i Sverige 
 
Den svenska förhandlingsmodellen har utmärkts av förhandlingar och uppgörelser 
på central nivå. Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer har fastställt rikt-
linjerna för lönebildningen och andra frågor i centralt samordnade förhandlingar.34 
Under 1950-talet påbörjades en period av starkt centraliserade avtalsförhandlingar 
i Sverige. I praktiken utövades makten över svenskarnas löner av ledningarna för 
LO och SAF då de centrala kollektivavtalen blev riktningsgivande för hela den 
svenska arbetsmarknaden.35 Arbetstagarorganisationerna påbörjade på 1950-talet 
att driva en solidarisk lönepolitik. Innehållet i den var lika lön för lika arbete, 
löneutjämning genom låglönesatsningar samt accepterande av avtalsmässigt 
reglerad lönedifferentiering. Principerna innebar att de lokala parternas inflytande 
beskars hårt.36 Rapporten Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen 
antogs i sina huvuddrag av LO-kongressen 1951. Tankegången i rapporten kom 
att kallas den Rehnska modellen.37 I modellen anpassades den ekonomiska 
politiken till den solidariska lönepolitiken. Den föreskrev att regeringen skulle 
bedriva en stram finanspolitik. Efterfrågetrycket i ekonomin skulle hållas något 
under full sysselsättning och vinstnivån i företagen skulle hållas nere. Den 
solidariska lönepolitiken skulle därmed bidra till att svaga branscher och företag 
slogs ut. Den svenska modellen var således inte bara modell för samverkan mellan 
arbete och kapital utan även en modell för samhällsekonomisk effektivitet.38 
 
Massarbetslösheten på 1990-talet underminerade enligt Nycander den Rehnska 
modellen. Det blev svårare att argumentera för lönekrav som på sikt skulle slå ut 
företag med lägre produktivitet. Sveriges medlemskap i EU gjorde det nödvändigt 
att tänka i nya banor gällande lönesättningen.39 Den solidariska lönepolitiken 
bleknade med tiden bort. Inför LO-kongressen 2000 skrev styrelsen att en ny 

                                                
31 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 165.  
32 Avdelningar, klubbar etc.  
33 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 165. 
34 G. Brulin, T. Nilsson, Mot en ny svensk modell, 1991, s. 38 f.  
35 SOU 1990:44 s. 23.  
36 G. Brulin, T. Nilsson, Mot en ny svensk modell, 1991, s. 40.  
37 S. Nycander, Makten över arbetsmarknaden, 2002, s. 135 ff. 
38 G. Brulin, T. Nilsson, Mot en ny svensk modell, 1991, s. 40.  
39 S. Nycander, Makten över arbetsmarknaden, 2002, s. 148.  
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ekonomisk ordning, inriktad på låg inflation hade skapat nya förutsättningar för 
lönebildningen i alla länder. LO ville ge ökat utrymme för lokal lönebildning och 
personlig löneutveckling genom mer utvecklande arbete.40  
 
På företagen hade utvecklingen av mer individbaserade lönesättningssystem tagit 
fart på 1980-talet utan att detta kommit till uttryck i de centrala avtalen. Arbets-
givarrepresentanterna ansåg då att de centrala avtalen förhindrade utvecklingen av 
goda lokala system. Arbetsgivarna började därför ställa allt starkare krav på nya 
typer av löneavtal samt krav på andra förhandlingsnivåer och förhandlingsformer. 
Detta eftersom avtalen varken levererade kostnadsbegränsningar eller den 
individualisering av lönerna som började bli alltmer efterfrågad.41 Det avtal som 
kom att förändra mycket i lönebildningen var avtalet, senare kallat Ledaravtalet, 
mellan dåvarande Sveriges Arbetsledareförbund (SALF)42 och Almega. Avtalet 
innehöll inte löneökningar av något slag, det var ett så kallat sifferlöst avtal. 
Istället fastställdes vissa lönepolitiska principer samt att en process inom företaget 
skulle upprättas där chef och medarbetare i en ”chefsdialog” skulle komma 
överens om löneökningar. Genom Ledaravtalet skapades flertalet praktiska 
exempel på att det var möjligt att låta de centrala parterna behålla det 
övergripande ansvaret. Samtidigt som de lokala parterna fick det slutgiltiga 
ansvaret för lönebildningen. Genom åren har denna avtalstyp fått en bred 
spridning inom många områden. Varianter på avtalen är många men utmärkande 
är att processen chef-medarbetare står i centrum. Detta även om flera centrala 
parter lagt in en form av skyddsnät med på förhand bestämda lönehöjningar som 
ska gälla om enskilda arbetstagare inte kommer fram i individuella 
förhandlingar.43 Även de mer traditionella avtalen, som fortfarande bygger på 
centralt fastställda löneökningar, har numera fått en utformning som ger ökad 
lokal frihet i lönesättningen.44   
 
Företagen har under de senaste åren alltmer börjat intressera sig för lönen som en 
investering och ser den inte längre som enbart en kostnad. Detta innebär att 
företagen i mycket högre grad satsar på att utveckla en lönepolicy, att utbilda 
chefer, att genomföra mål- och resultatsamtal och att sedan sätta lön efter det. 
Företagen har alltmer börjat intressera sig utifrån ett medarbetarperspektiv där det 
mer är fråga om bedömning av arbetstagare i förhållande till uppsatta mål än om 
mätning av arbetsprestationer.45 Den nya ordningen kräver mycket av företagen. 
Det krävs kontinuerlig utbildning av chefer, systematik i målsättning och 
uppföljning samt en prioriterad uppläggning för att för att genomföra löne-
samtalen på alla nivåer i organisationen.46  

                                                
40 S. Nycander, Makten över arbetsmarknaden, 2002, s. 148. 
41 G. Trogen, Löneavtalen, 2003, s. 121. 
42 Numera Ledarna 
43 G. Trogen, Löneavtalen, 2003, s. 121 f.  
44 G. Trogen, Löneavtalen, 2003, s. 122. 
45 G. Trogen, Löneavtalen, 2003, s. 124. 
46 G. Trogen, Löneavtalen, 2003, s. 124.  
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2.3 Jämställda löner 
 
Under början av 1900-talet skilde arbetsgivare och fackföreningar oftast på 
manligt och kvinnligt arbete och i de fall när män och kvinnor utförde samma 
arbete så betalades de efter olika tariffer.47 Länge påverkade könstillhörigheten 
arbetstagarnas löner enligt tankegången att kvinnor i genomsnitt hade en mindre 
försörjningsbörda, kortare yrkesaktiv tid och var mindre attraktiva på arbets-
marknaden jämfört med männen.48 
 
Solidarisk lönepolitik präglade, som nämnts tidigare, mitten av 1900-talet. Fram-
gången för denna typ av lönepolitik gällde främst kvinnorna. Kvinnornas löner 
skulle enligt arbetarrörelsens efterkrigsprogram bestämmas efter samma grunder 
som männens. År 1948 tillsatte SAF och LO en gemensam utredningsgrupp. 
Arbetsgruppen ansåg att lönesättning efter kön givetvis var en principiell omöjlig-
het men som avtalssystemet hade byggts upp hade detta i sig orimliga system 
ändå varit en praktisk nödvändighet.49 År 1960 träffade SAF och LO en överens-
kommelse om att, under en övergångstid om fem år, skulle de könsuppdelade 
tarifferna tas bort från kollektivavtalen. De skulle ersättas av enhetliga grupp-
beteckningar och därmed skulle lönetarifferna i kollektivavtalen bli könsneutrala. 
För den typ av arbete som endast eller huvudsakligen utfördes av kvinnor, fick 
detta dock knappast någon betydelse. Slopandet av kvinnolönetarifferna möjlig-
gjorde emellertid för Sverige att samma år ratificera ILO:s konvention om lika 
löner.50 
 
På 1970-talet blev kvinnolönerna en partipolitisk profileringsfråga. Inspiration till 
lagstiftningen kom från amerikanska Civil Rights Law från år 1964. Från och med 
år 1970 väckte folkpartiet årligen motioner i ämnet och med tiden gick riksdagen 
med på en utredning. Kort innan valet år1976 gav regeringen en parlamentarisk 
jämställdhetskommitté i uppdrag att utreda frågan. Den borgerliga regeringen som 
tillträdde efter valet lovade i regeringsförklaringen att införa en lag mot köns-
diskriminering och gav kommittén nya direktiv.51 Kommitténs arbete resulterade 
slutligen i lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i 
arbetslivet.52  
 
 
 
 
 

                                                
47 S. Nycander, Makten över arbetsmarknaden, 2002, s. 374.  
48 SOU 1978:38 s. 108. 
49 S. Nycander, Makten över arbetsmarknaden, 2002, s. 143. 
50 SOU 1978:38 s. 108 f. 
51 S. Nycander, Makten över arbetsmarknaden, 2002, s. 375.  
52 Lagen har sedermera ersatts av Jämställdhetslagen (1991:433) (JämL) 



11 

2.4  Avtalsfrihet avseende lönesättning 
 
Avtalsfrihetens princip samt rätten till arbete innebär att arbetsgivaren och 
arbetstagaren har rätt att fritt välja motpart i anställningsförhållandet. En arbets-
givare kan inte med rättsliga medel tvingas att anställa en viss person och en 
arbetstagare kan på samma sätt inte tvingas att utföra arbete åt en viss arbets-
givare.53 Den rättsliga utgångspunkten gällande löner och andra ekonomiska 
anställningsfrågor är att det råder avtalsfrihet. Att det råder avtalsfrihet hindrar 
inte arbetsgivaren, eller i vissa branscher och bland vissa yrkesgrupper arbets-
tagaren, från att i praktiken ensidigt diktera villkoren. Vill part inte acceptera 
anställning på de villkor som erbjudits så uppkommer således inget anställnings-
avtal.54 Att avtalsfriheten kan ha denna omfattning förklaras av dess användning 
på den kollektiva nivån. Avtalsfriheten på det individuella planet är däremot i 
praktiken begränsad på grund av kollektivavtalen och deras tvingande verkan i 
förhållande till anställningsavtalen.55 Med kollektivavtalets tvingande verkan 
avses reglerna i 27 § MBL. Paragrafen stipulerar att arbetsgivare och arbetstagare, 
som är bundna av kollektivavtal, inte med giltig verkan kan träffa överens-
kommelser som avviker mot kollektivavtalet i större utsträckning än vad avtalet 
tillåter. Vid en jämförelse med andra avtalstyper är anställningsavtalsparternas 
frihet väl beskuren.56  
 
Arbetsgivaren och arbetstagaren brukar normalt komma överens om lönen vid 
anställningstillfället. De flesta företag förutsätter numera individuella avtal om 
lönen. Faktorer som påverkar lönesättningen är bland annat kollektivavtalen, 
praxis, arbetstagarens kvalifikationer och inte minst hur stor efterfrågan är på den 
aktuella arbetstagarens kompetens och person. De ofta förekommande lönerevi-
sionerna är individuella men styrs mycket av överenskommelser i kollektivavtal.57  
 
 
2.5 Kollektivavtal- begränsning i avtalsfriheten 
 
Den mest omfattande och praktiskt sett viktigaste begränsningen i avtalsfriheten 
på anställningsplanet utgörs av reglerna om kollektivavtalets tvingande verkan för 
de parter som är bundna därav.58 Hur lönen ska bestämmas styrs i stor utsträck-
ning av regler i kollektivavtal.59 De grundläggande reglerna om lön och löne-
bildning återfinns i förbundsavtalen. Dessa innehåller en närmast heltäckande 
reglering av förekommande lönefrågor. I avtalen återfinns primärt regler om de 
procedurer som ska följas vid lönerevision och som definierar de lokala parternas 
                                                
53 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s.103. 
54 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 393.  
55 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 393. 
56 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 393, 399 f. 
57 B. Bylund, L. Wiklund, Arbetsrätt i praktiken, 2006, s. 91. 
58 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 394.  
59 A. Agell, Å. Malmström, Civilrätt, 2007, s. 317. 
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roll i lönebildningen.60 Kollektivavtalsparternas avsikt är generellt att arbetstagare 
som omfattas av avtalet ska tillförsäkras avtalets villkor som miniminivå. AD har 
vid upprepade tillfällen61 uttryckt grundsatsen att ett kollektivavtal, där annat inte 
uttryckligen angivits, innebär förbud mot överenskommelser om sämre löne-
förmåner än kollektivavtalets.62   
 
Kollektivavtalet binder enligt 26 § MBL medlemmar i den avtalsslutande 
organisationen. Medlemsbundenheten innebär att medlemmarna är skyldiga att 
fullgöra de förpliktelser avtalet föreskriver, men har samtidigt ett självständigt 
anspråk på att få del av de rättigheter som avtalet föreskriver.63 Kollektivavtalets 
tvingande verkan hindrar dessutom arbetsgivare och arbetstagare från att göra 
enskilda överenskommelser som strider mot kollektivavtalet. Syftet är att skydda 
enskilda arbetstagare mot att arbetsgivare påtvingar dem sämre villkor och i 
allmänhet är avvikelser till arbetstagarnas nackdel otillåtna.64 Kollektivavtalen 
utgör även en indirekt begränsning i avtalsfriheten genom att de anses bygga på 
premissen att de ska tillämpas på samtliga arbetstagare oberoende av om de är 
medlemmar i avtalsslutande organisation eller inte. Detta enligt de principer som 
AD antagit om att kollektivavtalen, i frånvaro av uttrycklig reglering i annan 
riktning,65 
 
Inom den privata sektorn ger de flesta kollektivavtalen stor frihet för de lokala 
parterna att överenskomma om såväl löneutrymmenas storlek som dess fördelning 
på enskilda arbetstagare. 66 De lokala parternas inflytande ges olika konstruktioner 
och kan för överskådlighetens skull delas in i sju huvudgrupper.67 
 

1. Vid avtal om helt lokal lönebildning innehåller avtalen inte något centralt 
fastställt utrymme för löneökningar. Denna typ av avtal har träffats av bland 
annat Ledarna.  
 
2.  Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek. Utgångspunkten 
för denna typ av avtal är att lokala överenskommelser ska träffas om såväl 
utrymmet för löneökningens storlek som om fördelning på enskilda arbets-
tagare. Den så kallade stupstocksregeln fastställer det totala löneutrymmet 
som ska tillämpas ifall de lokala parterna inte kan enas.   
 
3. Avtal som stipulerar lokal lönebildning med stupstock om utrymmets 
storlek och individgaranti har samma utgångspunkt som föregående grupp 
med skillnaden att det även finns en stupstocksregel om individgaranti. 

                                                
60 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 196.  
61 Se exempelvis AD 1932:19, 1934:6, 1945:55, 1965:28, 1989:108. 
62 F. Schmidt, Löntagarrätt, 1994, s. 305.  
63 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 396. 
64 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 399 f.  
65 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 394. 
66 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 196. 
67 För följande se K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet,  2006, s. 196 f.  
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Denna regel består i en garanterad minsta löneökning för den enskilde 
arbetstagaren eller andel av löneutrymmet som ska läggas ut generellt på alla 
arbetstagare.  
 
4. Lönepott utan individgaranti. Denna typ av avtal anger löneutrymmet som 
en lönepott som ska fördelas av arbetsgivare och lokala fackliga 
organisationer. 
 
5. I avtal med lönepott med individgaranti alternativt stupstock om 
individgaranti anges löneutrymmet som en lönepott för lokal fördelning. 
Dessa förbundsavtal innehåller dessutom individgaranti i form av en 
garanterad minsta lönehöjning för samtliga arbetstagare eller i form av en 
stupstocksregel. Knappt hälften av arbetstagarna inom den privata sektorn 
omfattades år 2003 av denna typ av avtal. 
 
6. Generell höjning och lönepott. Denna typ av avtal anger löneutrymmet i 
förbundsavtalet. Vidare stipuleras att löneutrymmet ska tas i anspråk för dels 
en generell höjning, dels som en lönepott för lokal fördelning.  
 
 7. Avtal som anger generell höjning lägger hela löneutrymmet som en 
generell höjning. Denna konstruktion av avtal förekommer nästan 
uteslutande på arbetarområdet.  

 
För den övervägande delen68 av arbetstagare inom den privata sektorn har de 
lokala parterna möjlighet att bestämma över hela löneutrymmet och/eller fördel-
ning på individer. Andelen är avsevärt högre inom tjänstemannaområdet än inom 
arbetarområdet. Det faktiska förhandlingsutrymmet begränsas dock av att många 
avtal innehåller stupstocksregler om utrymmet för löneökningar och om fördel-
ning på individnivå. Förekomsten av individgarantier minskar även de lokala 
parternas utrymme. Det är enbart 10 procent av de privatanställda där de lokala 
parterna helt saknar möjlighet att påverka lönebildningen.69  
 
Även inom den offentliga sektorn är utgångspunkten att lönebildning ska ske 
lokalt. Inom den statliga sektorn ska de lokala parterna komma överens om tid-
punkten för lönerevisionen samt löneutrymmet och fördelning på individer. I de 
fall då de lokala parterna inte kan enas gäller olika stupstocksregler. Det finns inte 
några generella höjningar eller individgarantier vid lönerevisionstillfället. På det 
kommunala området anger de centrala avtalen som regel ett lägsta löneutrymme, 
inte heller här finns bestämmelser om generella höjningar eller individgarantier.70 
 
Utöver löneutrymmet och de lokala parternas roll föreskriver förbundsavtalen 
vanligtvis vissa lönesättningsprinciper som ska beaktas när de individuella 
lönerna bestäms på lokal nivå. Exempel på formulering kan vara att löne-
                                                
68 72 procent 
69 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 197. 
70 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 197. 
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sättningen ska vara differentierad efter individuella eller andra grunder samt att 
löneskillnader ska vara motiverade och sakligt grundade. Lönen ska bestämmas 
med hänsyn till bland annat ansvaret och svårigheterna i arbetsuppgifterna och 
den anställdes sätt att utföra dessa. Andra formuleringar kan vara att lönebildning 
och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten samt 
att lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produk-
tivitet och kvalitet. Med anledning av detta ska lönen vara individuell och diffe-
rentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Denna typ av bestämmelser har 
normalt karaktären av policydeklarationer. Vilka inte direkt skapar rättigheter 
eller skyldigheter men som kan ha betydelse när avtalets övriga bestämmelser ska 
tolkas.71  
 
I de fall då förbundsavtalen innehåller regler om minimilöner förpliktar sig 
arbetsgivaren att betala minst det belopp som stipuleras i avtalet. Arbetstagarsidan 
försäkrar i och med detta att de inte med kollektiva stridsåtgärder ska ställa krav 
på högre löner. Det förutsetts dock att högre löner kan utgå till särskilt skickliga 
arbetstagare.72 Ofta innehåller avtalet skilda minimilöner för olika grupper av 
arbetstagare.73 I många fall ges det särskilda regler för överbetalning, exempelvis 
att arbetstagare ska erhålla högre lön efter flit, skicklighet, erfarenhet, samt 
arbetets svårighetsgrad. Avtalets regler innebär att de enskilda arbetsgivarna, för 
att undgå att begå avtalsbrott, måste vidta någon form av lönedifferentiering.74 
Det finns olika sätt att utforma ett överbetalningssystem på. Exempelvis kan 
tilläggen bestämmas individuellt genom en överenskommelse mellan den enskilde 
arbetstagaren och arbetsgivaren vid en så kallad fri förhandling. Systemet kan 
även göras på ett mer generellt plan i form av att regler härom tas in i lokala 
kollektivavtal.75 
 
Kollektivavtal med normalbestämmelser om löner blir alltmer ovanliga. Även i 
den offentliga sektorn har de gamla tarifflönerna försvunnit.76 Vid avtal om 
normallöner är det liksom vid avtal om minimilöner inte tillåtet med löner under 
den utsatta lönenivån, dock är inte överbetalningen förutsatta. Under senare år har 
man från arbetsgivarhåll stadigt drivit kravet att lönesättningen ska ske lokalt och 
att utrymme ska ges för individuella avtal. Med detta krav försöker representanter 
från arbetsgivarsidan i allt större omfattning förhandla fram minimilöneavtal 
istället för normallöneavtal.77 Kollektivavtalets tvingande verkan hindrar arbets-
givare och arbetstagare från att göra enskilda överenskommelser avseende löner 
som strider mot kollektivavtalet. I hur stor utsträckning som avvikelser är för-
bjudna beror dock på det enskilda kollektivavtalets innehåll. Personliga avtal 

                                                
71 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 197 f.  
72 F. Schmidt, Löntagarrätt, 1994, s. 306 f. 
73 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 198. 
74 F. Schmidt, Löntagarrätt, 1994, s. 306 f. 
75F. Schmidt, Löntagarrätt, 1994, s. 307. 
76 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 401. 
77 F. Schmidt, Löntagarrätt, 1994, s. 307. 
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mellan arbetsgivare och arbetstagare om sämre lön än vad kollektivavtalet före-
skriver är ogiltiga, medan avtal om högre lön är vanligen giltiga. Det finns dock 
enstaka kollektivavtal som förbjuder varje avvikelse, däribland personliga avtal 
om överbetalning.78 Om en individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och 
arbetstagare strider mot ett kollektivavtal eller ej kan således endast bedömas med 
utgångspunkt i avtalet.79  
 
 
2.6 Lönesättning i praktiken 
 
Hur lönesättning i praktiken tillämpas hos olika arbetsgivare skiljer sig mycket åt. 
Detta avsnitt syftar till att ge en generell bild över hur det i många fall kan se ut. 
Praktiska exempel kommer kort att användas för att underlätta överskådligheten 
och förståelsen för läsaren.  
 
Inför en lönerevision samverkar arbetsgivaren med den lokala arbetstagar-
organisationen och kommer överens om tillämpning av det centrala kollektiv-
avtalet samt tidsplan. Beroende på hur avtalet är uppbyggt så krävs det ibland 
vidare förhandlingar mellan parterna om lönefördelningen. Vissa avtal kräver 
förhandling om pottens storlek och andra kräver att man även kommer överens på 
individnivå om de individuella lönerna.80 Det är kollektivavtalet och förhandlings-
ordningen som reglerar om det är arbetsgivare och arbetstagare som gemensamt 
ska komma överens om ny lön. Alternativt om det är arbetsgivaren som ska ge ett 
förslag på ny lön som fastställs efter förhandling med facket.81 Om 
kollektivavtalet anger en procentsats som lönesumman ska höjas med innebär inte 
detta att varje arbetstagares individuella lön ska höjas med denna procentsats. 
Potten fördelas istället efter avtalets och företagets lönekriterier. Vissa kan få en 
lägre procentuell höjning och andra en högre.82  
 
 
2.6.1 Lönesättningsprinciper för individuell lönesättning 
 
Företrädare från den lokala arbetstagarorganisationen deltar tillsammans med 
arbetsgivaren i arbetet med att ta fram verktyg för bedömning inför lönesättning.83  
I flera kollektivavtal är grunderna för individuell lönesättning arbetstagarens 
arbetsuppgifter, resultat samt kompetens av betydelse för verksamheten. Lönen 
bestäms således både av vilka arbetsuppgifter arbetstagaren har och på vilket sätt 
denne utför dem. En arbetstagares kunskaper, erfarenheter och färdigheter är 
endast intressanta för arbetsgivaren om arbetstagaren använder dessa på ett sätt 

                                                
78 A. Agell, Å. Malmström, Civilrätt, 2007, s. 307, 317. 
79 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 400. 
80 K. Björk-Östlund, Företagets lönebok, 2006, s. 15.  
81 K. Björk-Östlund, Företagets lönebok, 2006, s. 25.  
82 K. Björk-Östlund, Företagets lönebok, 2006, s. 58.  
83 K. Björk-Östlund, Företagets lönebok, 2006, s. 15. 
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som främjar företaget.84 Om den som sätter lönerna inte differentierar läggs löne-
höjningarna ut på ett sätt som troligtvis inte är det bästa för företaget. För många 
arbetsgivare är det självklart att den som gör en bättre insats och bidrar till 
företagets resultat i högre grad också ska ha en bättre löneutveckling.85 Vid löne-
revisionen bör en arbetsgivare förutom kollektivavtalet även ta hänsyn till 
företagets ekonomiska förutsättningar. Det är företagsledningens uppgift att fatta 
beslut om hur mycket lönesumman kan höjas samt ge ramar och riktlinjer till de 
lönesättande cheferna. För arbetsgivare är det i många fall även viktigt att skaffa 
sig en uppfattning av löneläget på arbetsmarknaden för att säkerställa att man 
upprätthåller en lönenivå som ser till att man inte förlorar viktiga medarbetare.86  
 
Förutom de kollektivavtal som enbart föreskriver en generell utläggning av löne-
ökningarna, innehåller alla avsnitt om principer för lönesättningen. Löne-
sättningsprinciperna är mera detaljerade i de avtal som delegerat hela lönebild-
ningen till de lokala parterna i jämförelse med de avtal där endast en del av löne-
ökningarna bestäms lokalt. Det är förbundsparternas intentioner som ska genom-
föras lokalt efter de principer som satts upp i förbundsavtalet. En bärande tanke i 
alla avtal är att lönesättningen ska vara rättvis och de flesta avtal innehåller 
utryckliga förbud mot diskriminerande eller osakliga löneskillnader. Vidare är det 
arbetstagarnas individuella prestation som i allt större utsträckning avgör lönens 
storlek. Som ett resultat härav har man försökt göra den subjektiva bedömningen 
av arbetstagaren mer objektiv genom att det i avtalen anges vilka personliga 
egenskaper som ska beaktas.87  
 
 
2.6.2 Exempel från detaljhandelsområdet 
 
I vissa branscher är avtalen gällande de delarna som berör löneprinciper och 
allmänna anställningsvillkor likalydande för både arbetare och tjänstemän.88 Inom 
detaljhandeln är dessa arbetaravtal och tjänstemannaavtal uppbyggda på olika sätt. 
Nedan kommer exempel på skillnader mellan avtalsområdena kortfattat att 
belysas. Redogörelsen bygger på bestämmelserna i kollektivavtal på förbunds-
nivå89 som Svensk Handel slutit på arbetar- respektive tjänstemannaområdet. 
Informationen om lönehöjningarna samt fördelningen av dessa är hämtade från 
två arbetsrättsliga cirkulär90 skickade från Svensk Handel. 
 

                                                
84 K. Björk-Östlund, Företagets lönebok, 2006, s. 55.  
85 K. Björk-Östlund, Företagets lönebok, 2006, s. 67.  
86 K. Björk-Östlund, Företagets lönebok, 2006, s. 55. 
87 K. Eriksson, Marknaden och kollektivavtalssystemet, 2007, s. 46.  
88 K. Eriksson, Marknaden och kollektivavtalssystemet, 2007, s. 46. 
89 Avtal för detaljhandeln för perioden 1 april 2007- 31 mars 2010, Avtal med HTF och 
Akademikerförbunden för tiden 1 maj 2007- 30 april 2010. 
90 Svensk Handel, Arbetsrätt/Cirkulär 2007-04-04/Nr 5, Svensk Handel Arbetsrätt/Cirkulär 2007-
05-09/Nr 11 
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Arbetaravtalet är till formen minimiavtal och anger förutom lönehöjningarna även 
minimilöner. I avtalet anges alla höjningarna i krontal. Det anges en generell 
höjning samt en lokal lönepott. Varje arbetstagare får den generella höjningen, det 
är således samma höjning i krontal till alla. För dem som redan har en hög lön blir 
höjningen beräknat i procent låg, för dem som har låg lön blir den procentuella 
höjningen hög. Lönepotten ska fördelas till de individuella arbetstagarna efter 
vissa lönekriterier. Ifall de lokala parterna inte kan komma överens om fördel-
ningen kan frågan gå vidare till central förhandling. Om inte heller de centrala 
parterna kan enas ska potten fördelas generellt genom att alla arbetstagarna för 
samma höjning i kronor. 
 
För tjänstemannaområdet kan de lokala parterna komma överens om centralt eller 
lokalt löneavtal. Det centrala avtalet innehåller reglering om minimilöner och 
anger löneökningar i procent med individgaranti i kronor per månad. Även detta 
avtal innehåller en generell höjning samt en lokal lönepott. Avseende fördelning 
av den lokala potten på enskilda individer gäller att om parterna inte är överens 
om fördelningen är det arbetsgivaren som bestämmer. Är parterna överens kan de 
välja lokalt avtal. De är då inte bundna av höjningarna samt individgarantin i det 
centrala avtalet utan kan själva förhandla fram andra höjningar och fördelningar 
på individer.  
 
De utgångspunkter och principer för lönesättningen på arbetarområdet respektive 
tjänstemannaområdet skiljer sig lite åt. För arbetarområdet bör det för arbetet 
med fördelningen av den lokala lönepotten finnas en lönepolitik och ett löne-
system i företaget. Dessa bör ge besked om företagets mål samt vilka faktorer i 
den enskilde anställdes arbete som bedöms vara särskilt värdefulla för att målen 
ska kunna uppnås. De lokala parterna ska vidare kartlägga och analysera löne-
situationen på arbetsplatsen utifrån JämL:s krav. Särskilt ska omotiverade löne-
skillnader mellan kvinnor och män beaktas. De kriterier som ska beaktas vid för-
delning av potten är: ansvar i arbetet, arbetsresultat, erfarenhet, mångkunnighet, 
servicekänsla samt kompetens. Innebörden av varje kriterium förklaras mycket 
kortfattat. Till dessa kriterier finns ett kriterium benämnd ”övrigt” som anger att 
de lokala parterna själva bedömer vilka kriterier som är betydelsefulla för 
verksamheten. Vid bedömningen kan således även andra faktorer tillföras ”efter 
varje enskilt företags behov”.  
 
För tjänstemannaområdet är lönesättningsprinciperna desamma oavsett om 
parterna väljer att tillämpa det centrala avtalet eller lokalt avtal. Det anges att 
lönerna ska vara individuella och differentierade. Marknadskrafterna samt de 
lokala parternas uppfattning om en viss lönestruktur i företaget påverkar även 
lönerna. Varje tjänsteman ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad denne kan 
göra för att öka lönen. Vidare anges det att det är av stor betydelse att bedöm-
ningen av de faktorer som påverkar lönen sker på så objektiva grunder som 
möjligt och att dessa faktorer givetvis ska vara könsneutrala. Lönen ska 
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bestämmas med hänsyn till: arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och 
ansvaret som följer därav, prestation och sätt att uppfylla kraven som ställs samt 
ekonomiskt ansvar. Viktiga faktorer som även ska vägas in är: kunskaper och 
erfarenheter, förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta, samt idérikedom och 
pedagogiska färdigheter.  
 
 
2.7 Rättstvist och intressetvist avseende lön 
 
Inom arbetsrätten skiljer man mellan rättstvister och intressetvister. Rättstvister 
gäller frågor om tolkning och tillämpning av regler i lag och avtal. Denna typ av 
tvister kan lösas genom förhandlingar parterna emellan men ytterst är dessa 
hänvisade till prövning av domstol eller skiljenämnd.91 Två parters oenighet om 
lönen kan bero på olika uppfattning om hur avtalet dem emellan, eller en lag-
bestämmelse ska tolkas. Då föreligger en rättstvist mellan parterna.92 
 
Intressetvister kan enbart lösas i förhandlingar eller genom att den ena parten 
genom att företa stridsåtgärder får sin vilja igenom.93 När arbetsgivare och arbets-
tagarorganisation (eller arbetstagare) har olika önskemål om en eventuell 
förändring av arbetstagarens lön föreligger en intressetvist. Parterna kan i princip 
när som helst diskutera lönen och komma överens om en förändring. Om de 
misslyckas med att komma överens är de bundna av det gällande löneavtalet, 
vilket innebär att arbetstagaren måste utföra det avtalade arbetet och arbetsgivaren 
måste utge lön för detta. Som alternativ kan anställningsavtalet sägas upp av 
antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren. För arbetsgivaren gäller dock att denne 
måste ha saklig grund för uppsägning av arbetstagaren. Gäller tvisten en tids-
begränsad anställning är dock båda parter bundna av avtalet till dess att det löper 
ut. Om kollektivavtal föreligger mellan parterna är dessa bundna av fredsplikt 
under kollektivavtalsperioden och är därmed förhindrade att framtvinga en 
förändring av lönerna.94  
 
 
2.8 Sammanfattning och analys 
 
Lönesättning är ett område som i Sverige inte regleras i lag. Principen för löne-
sättning är att det råder avtalsfrihet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I 
praktiken begränsas dock parternas individuella avtalsfrihet av kollektivavtalen. 
Lönesättningen har under senare tid förändras från en kollektiv lönesättning till en 
alltmer individuell lönesättning. Med en individuell lönesättning följer att lönerna 
på en och samma arbetsplats skiljer sig åt även mellan personer som utför lika 

                                                
91 B. Bylund, L. Wiklund, Arbetsrätt i praktiken, 2006, s. 36. 
92 B. Bylund, L. Wiklund, Arbetsrätt i praktiken, 2006, s. 92. 
93 B. Bylund, L. Wiklund, Arbetsrätt i praktiken, 2006, s. 36. 
94 B. Bylund, L. Wiklund, Arbetsrätt i praktiken, 2006, s. 92. 
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eller likvärdiga arbeten. Därmed har den tidigare solidariska lönepolitiken ”lika 
lön för lika arbete” frångåtts. 
 
Kollektivavtalet har länge varit, och är alltjämt det viktigaste instrumentet för 
lönesättningen. Varje arbetstagarorganisations primära uppgift är att tillvarata de 
egna medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inte att åstadkomma vissa 
bestämda lönerelationer i samhället i stort. Genom att sluta kollektivavtal köper 
arbetsgivarna arbetsfred under avtalsperioden. Kostnaden påverkas av parternas 
styrkeförhållanden samt arbetsgivarens betalningsförmåga.  Detta innebär att 
starka arbetstagarorganisationer inom lönsamma branscher har ett försprång 
jämfört med arbetstagarorganisationer inom andra branscher. Utan att det behöver 
föreligga någon skillnad i de krav som arbetena ställer. Även inom en och samma 
bransch kan motsvarande vara gällande för lika kategorier av arbetstagare. Enligt 
Kurt Eriksson kan det mycket väl förhålla sig så att en arbetsvärdering skulle 
påvisa att det lägre betalda arbetet ställer högre krav.95  
 
Genom att studera hur olika typer av kollektivavtal fördelar sig mellan olika 
grupper kan man urskönja intressanta företeelser. Enligt Eriksson tycks det 
förhålla sig så att ju högre utbildning arbetstagarna har desto större är den lokala 
friheten i lönebildningen. En annan företeelse är att fackförbund som represen-
terar grupper som tycker sig ha marknadskrafterna med sig i form av hög efter-
frågan gärna väljer sifferlösa avtal. För grupper som inte har marknadskrafterna 
med sig är det däremot den kollektiva styrkan som genererar lönehöjningar och de 
individuella löneskillnaderna är relativt små.96 
 
Inriktningen mot mer företagslagd och individuell lönebildning belyser lönens 
betydelse som incitament för medarbetarna vidareutveckling och resultat. Synen 
på lönen har förändrats från att man tidigare enbart såg lönen som betalning för 
arbete till att idag även ser den som resultatskapande. Denna nya syn kan sägas 
påverka företagets produktivitet positivt. Istället för att sätta arbetet i fokus sätts 
fokus på den individ som utför arbetet.97 I dagens organisationer formar arbets-
tagaren själv i stor utsträckning genomförandet av sina arbetsuppgifter. Arbetet 
varierar följaktligen med arbetstagaren och dennes kompetens, utvecklingen av 
kompetensen samt det individuella arbetsresultatet. Denna förflyttning kräver 
således att löneavtalen ger möjlighet till en lönesättning som ligger mycket nära 
varje arbetstagare och är relaterad till dennes och till arbetsplatsens 
förhållanden.98  
 
Antalet skilda kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden försvårar möjlig-
heten att ge en lätt och översiktlig bild över hur lönesättningsprocessen ska gå till. 

                                                
95 K. Eriksson, Marknaden och kollektivavtalssystemet, s. 40 f.  
96 K. Eriksson, Marknaden och kollektivavtalssystemet, s. 43.  
97 G. Trogen, Löneavtalen, 2003, s. 119.  
98 G. Trogen, Löneavtalen, 2003, s. 119 f.  
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Förbundsavtalen fastställer oftast minimilöner samt utrymme för löneökningar 
men ger de lokala parterna en möjlighet att bestämma över hela löneutrymmet 
och/eller fördelning på individer efter fastställda lönesättningsprinciper. Det som 
ur en jämställdhetssynpunkt är intressant att titta närmare på är lönesättnings-
principerna för fördelning av det lokala löneutrymmet.  För att ge en konkret bild 
har jag använt mig av ett praktiskt exempel på kollektivavtalsreglering på 
detaljhandelsområdet och beskrivit de principer för lönesättningen som regleras 
där. Lönesättningsprinciperna i både arbetaravtalet som i tjänstemannaavtalet kan 
enligt min mening delas in i tre olika typer av faktorer. Den första typen avser 
faktorer som hänför sig till arbetet, exempelvis arbetets svårighetsgrad eller 
mängden ansvar i arbetet. Den andra typen avser faktorer som hänför sig till 
individen, exempelvis erfarenhet, kunskap, servicekänsla, samarbetsförmåga och 
så vidare. Den tredje typen avser mer eller mindre ”omvärldens påverkan”. I form 
av i tjänstemanna avtalet ”marknadskrafterna” och ”de lokala parternas 
uppfattning om en viss lönestruktur” samt i arbetaravtalet kriteriet ”övrigt” samt 
”andra faktorer… efter varje enskilt företags behov”.  
 
Om de sakliga lönesättningsprinciper som anges i kollektivavtalen tillämpas på ett 
systematiskt sätt borde risken för godtycklig lönesättning minska. En förutsättning 
är dock att kriterierna är väldefinierade och har en tydlig innebörd. Den stora 
friheten som de lokala parterna ges med begrepp som ”de lokala parternas 
uppfattning om en viss lönestruktur”, ”övrigt” samt ”andra faktorer… efter varje 
enskilt företags behov” ser jag emellertid som ett riskmoment. Det är förvisso en 
bra möjlighet att man kan anpassa kriterierna efter verksamhetens behov. Men 
med detta följer även risken att faktorer, vars konsekvenser eller tillämpning, 
kanske inte alla gånger är helt genomtänkta.  
 
I kapitlet har min avsikt varit att presentera en överskådlig bild av de olika 
regleringarna som påverkar lönesättningen i Sverige. Redogörelsen är således inte 
fullständig då den syftar till att ge läsaren en överblick av området som ska vara 
till hjälp för förståelsen av följande delar av uppsatsen. Det är många faktorer som 
påverkar arbetsgivarens lönesättning. Det blir därmed naturligt att löne-
sättningsprocessen kommer att se mycket olika ut i skilda branscher, arbets-
områden samt företag. Det som i nästkommande kapitel främst kommer att 
studeras är löneskillnader samt den rättsliga regleringen för att motverka osakliga 
löneskillnader samt lönediskriminering.  
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3. Löneskillnader och 
lönediskriminering 
 
 
 
 
 
Generellt kan sägas att kvinnor tjänar mindre än män oberoende av yrkesområde 
och yrkeskategori samt att de lägsta lönerna finns inom de kvinnodominerade 
yrkesområdena. De osakliga löneskillnaderna är störst inom den privata sektorn, 
därefter följer statlig, landstings och slutligen kommunal sektor.99 Enligt statistik 
från SCB, avseende år 2006, tjänar kvinnor generellt (efter hänsyn tagits till ålder, 
utbildning, arbetstid samt sektor) 92 % av vad männen tjänar. Skillnaden är störst 
bland privatanställda tjänstemän (89 %) och lägst inom primärkommunal sektor 
(98 %).100 Statistik, forskningsrapporter och utredningar påvisar att löne-
skillnaderna inte går att förklara med något annat än kön. Trots detta finns det 
fortfarande många som tvivlar på att kön faktiskt kan påverka lönen. Erfaren-
heterna visar dock att lönediskriminering i många fall är en omedveten handling 
och ett uttryck för bristande kunskap om ens egna föreställningar om kön. Desto 
större utrymme som ges för godtycke vid lönesättningen desto större är risken för 
att fördomar och attityder får ett inflytande över lönesättningen.101  
 
Löneskillnader kan till formen antingen vara strukturella eller individuella. De 
strukturella löneskillnaderna hänför sig till yrkeskategori eller bransch, 
exempelvis synliggörs denna form vid en lönejämförelse mellan kvinno-
dominerande samt mansdominerade yrkesområden. Strukturella löneskillnader är 
svårare att hantera då det avser stora grupper av arbetstagare och där 
uppjusteringar av lönenivåerna medför ökade kostnader för arbetsgivare. 
Individuella löneskillnader föreligger när en manlig och en kvinnlig arbetstagare 
har arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga men att de trots detta inte 
har samma lön.102  
 
 
3.1 Diskrimineringslagstiftning 
 
Lönebildningen anses, som nämnts tidigare, vara ett ansvar för arbetsmarknadens 
parter och dessa åtnjuter en vidsträckt avtalsfrihet avseende att utforma 
regleringen av lön. En väsentlig begränsning av avtalsfriheten mellan parterna 

                                                
99 A-K. Roth, Jämställdhetsboken, 2007, s. 44.  
100 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____149083.asp  
101 A-K. Roth, Jämställdhetsboken, 2007, s. 183.  
102 A-K. Roth, Jämställdhetsboken, 2007, s. 183. 
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avseende lönesättningen är att denna inte får strida mot den svenska diskrimi-
neringslagstiftningen eller mot föräldraledighetslagen (1995:584).103  
 
Föräldraledighetslagen är inte utformad i form av ett diskrimineringsförbud men i 
lagen har det införts ett förbud mot missgynnande av arbetstagare som utnyttjar 
sin rätt till föräldraledighet. Regelns uppbyggnad påminner om diskriminerings-
förbudet i JämL men möjligheten till motbevisning är snävare. Lönesättning 
omfattas av bestämmelsen. En arbetsgivare får därmed inte missgynna en 
arbetstagare genom att ge denne sämre lön, löneutveckling eller annars sämre 
anställningsvillkor på grund av att arbetstagaren har eller kommer att utnyttja sin 
rätt tillföräldraledighet.104  
 
Samtliga diskrimineringslagar förbjuder diskriminerande lönevillkor och förbuden 
verkar på det individuella planet. En arbetsgivare som enbart tillämpar ett på 
området gällande kollektivavtal som denne är bunden av, kan trots detta begå ett 
brott mot diskrimineringsförbuden. I denna mening är diskrimineringsförbuden 
åtminstone teoretiskt ett mycket starkt ingrepp i avtalsfriheten. Begränsningen i 
avtalsfriheten avser att de avtal som träffats inte får strida mot diskrimi-
neringsförbuden, i de olika diskrimineringslagarna, eller i övrigt strida mot god 
sed på arbetsmarknaden.105 Idag finns det i Sverige ingen samlad diskriminerings-
lagstiftning. Bestämmelser som syftar till att motverka diskriminering återfinns 
istället i flertalet olika lagar som förbjuder diskriminering på olika grunder och 
inom olika samhällsområden. För närvarande finns sju106 civilrättsliga diskrimi-
neringslagar.107 Av särskild betydelse för uppsatsens inriktning blir JämL, vilken 
kommer att behandlas i avsnittet nedan. Övriga diskrimineringslagar kommer inte 
i vidare utsträckning att beröras i uppsatsen.  
 
 
3.2 JämL 
 
I svensk lagstiftning återfinns regler med förbud mot lönediskriminering i JämL. 
Lagen trädde i kraft den 1 januari 1992.108 Då ersatte JämL den tidigare 
lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.109 Fram 
tills idag har lagen genomgått flertalet förändringar, däribland den senaste 

                                                
103 K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 93 ff, 199. 
104 Prop. 2005/06:185 s. 80, K. Källström, J. Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 97.  
105 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 409. 
106 Jämställdhetslagen (1991:433), Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på 
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, Lag (1999:132) om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, Lag (1999:133) om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, Lag (2001:1286) om likabehandling av 
studenter i högskolan, Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering, Lag (2006:000) om förbud 
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.  
107 SOU 2006:22 Del 1 s. 214.  
108 Rskr. 1990/91:288. 
109 SOU 2006:22 Del 1 s. 171.  
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ändringen som trädde i kraft den 1 juli 2005. Den senaste ändringen hade, såsom 
flera tidigare, sin grund i den svenska lagstiftningens harmonisering med EG-
rätten.110 JämL ska tolkas EG-konformt och därmed blir EG-principer, EG-
lagstifting samt praxis från EG-domstolen vägledande för tillämpningen av lagen. 
 
JämL innehåller två typer av bestämmelser för att motverka lönediskriminering. 
Dels regler om kartläggning, analys och handlingsplan för att upptäcka och 
åtgärda löneskillnader i 10-11 §§, dels ett lönediskrimineringsförbud i 17 § 
punkt 5.111  
 
 
3.2.1 Strukturella löneskillnader 
 
Reglerna om aktiva åtgärder för jämställdhet mellan kvinnor och män avser 
främst behandlingen av kvinnor och män som grupper i arbetslivet. Reglerna tar 
inte primärt sikte på att skydda enskilda arbetstagare. De aktiva åtgärderna avser 
målinriktat jämställdhetsarbete med syfte främst på att bryta den könsuppdelade 
arbetsmarknaden.112 Bestämmelserna är offentligrättsliga regler av förebyggande 
karaktär och har Jämställdhetsombudsmannen (JämO) som tillsynsmyndighet. 
Lönekartläggningsbestämmelserna syftar inte bara till att granska en viss löne-
sättning under en viss tidpunkt, utan det primära syftet är att integrera kunskap 
och rutiner som framöver ska garantera en könsneutral lönesättning. 
Bestämmelserna kan sägas ha ett dynamiskt perspektiv i den betydelsen att 
granskningen, utöver de aktuella löneskillnaderna, även omfattar att uppmärk-
samma löneutvecklingen samt syftar till att förhindra att en osaklig lönesättning 
fortlever eller uppstår på nytt.113 Enligt reglerna ska arbetsgivaren samverka med 
arbetstagarna i arbetet med lönekartläggningen. Primärt avses den lokala fackliga 
motparten. Parterna kan således av lagstiftaren sägas ha ålagts ett särskilt ansvar 
för att lösa diskrimineringsproblem genom partssamverkan.114 Utfallet av en löne-
analys leder i många fall till individuella lönejusteringar men huruvida en enskild 
individ har ”rätt lön” eller inte är dock aldrig föremål för JämO:s bedömning. 
Fokus på lönekartläggningen ligger istället på grupper och strukturer. Vid en 
anmälan om lönediskriminering står emellertid den enskilda individen i fokus. Det 
som ytterst är föremål för prövning är vad som för individen kan sägas vara en 
lönesättning som, om inte rättvis, så i alla fall en icke-diskriminerande löne-
sättning.115 
 
 
 
                                                
110 A. Andersson, Ö. Edström och L. Zanderin,  Arbetsrätt, 2006, s. 144 
111 H. Göransson, A. Karlsson, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 33.  
112 SOU 2006:22 Del 1 s. 695.  
113 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 84 f.  
114 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 85. 
115 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 86. 
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3.2.2 Individuella löneskillnader 
 
Enligt 17 § punkt 5 JämL får en arbetsgivare inte betala en arbetstagare lägre lön, 
eller överhuvudtaget ge en arbetstagare sämre anställningsvillkor på grund av kön, 
än den lön eller de villkor som en arbetsgivare tillämpar, eller skulle ha tillämpat, 
för någon annan, när de utför arbete som är att betrakta som lika eller 
likvärdigt.116 Diskrimineringsförbudet tar sikte på att skapa rättvisa i de 
individuella fallen och kan användas i en civilrättslig process mot 
arbetsgivaren.117 JämL omfattar såväl direkt som indirekt diskriminering, dessa 
definieras i lagens 15 § samt 16 §.118 Bestämmelsen bygger på att en jämförelse 
ska göras av arbetstagarnas arbetsuppgifter.119 Huvudpoängen med att 
diskrimineringsförbudet även avser likvärdiga arbeten är att det ska vara möjligt 
att jämföra arbeten som till det yttre kan beaktas som helt olika yrken. Härigenom 
skapas möjligheter att finna adekvata jämförelseobjekt och komma åt 
löneskillnader som grundar sig i att främst kvinnodominerande yrken är lägre 
värderade, ur lönesynpunkt, jämfört med likvärdiga mansdominerade yrken. 
Kombinationen av begreppet likvärdigt arbete samt att förbuden även innefattar 
indirekt diskriminering ger regleringen en stor potential avseende möjligheten att 
komma åt strukturellt betingade löneskillnader mellan kvinnor och män.120   
 
Förbudet mot lönediskriminering innebär ingen begränsning i arbetsmarknads-
parternas frihet att träffa kollektivavtal om differentierade löner för olika arbets-
tagare. Parterna har full rätt att komma överens om olika kriterier för en löne-
differentiering, förutsett att kriterierna inte på något sätt kopplas till arbetstagarnas 
kön.121 Det faktum att lönen har fastställts i enlighet med på arbetsplatsen 
gällande kollektivavtal utesluter dock inte möjligheten att en enskild arbetstagare 
kan ha blivit utsatt för lönediskriminering.122 
 
I 45 a § JämL regleras bevisbördan vid tvister enligt lagen. Sedan år 2001 gäller 
de bevisregler som återfinns i EG:s bevisbördedirektiv123. Bevisbördan är delad 
mellan kärande och svarande. Det åligger kärande att visa omständigheter som ger 
anledning att anta att denne blivit diskriminerad. Om diskriminering synes 
föreligga övergår bevisningen på arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste för att bryta 
antagandet om diskriminering styrka att detta inte förekommit. Detta görs 
exempelvis genom att arbetsgivaren bevisar att agerandet inte har något samband 
med den åberopade diskrimineringsgrunden. Enligt förarbetena är EG-domstolens 
praxis i diskrimineringsmål styrande för bestämmelsens närmare innebörd såvitt 

                                                
116 H. Göransson, A. Karlsson, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 54. 
117 H. Göransson, A. Karlsson, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 23.  
118 15-16 §§ jämL 
119 Göransson, A. Karlsson, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 54. 
120 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 410 f.  
121 H. Göransson, A. Karlsson, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 54. 
122 H. Göransson, A. Karlsson, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 56. (AD 1996:41) 
123 Rådets direktiv 97/80/EG om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering. 
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avser diskriminering. Den främsta rättskällan när det gäller att tolka och tillämpa 
bestämmelsen är således EG-domstolens avgöranden.124 Arbetsgivaren kan bryta 
ett antagande om lönediskriminering genom olika former av motbevisning. Detta 
genom att exempelvis visa att löneskillnaderna beror på att arbetstagarnas sakliga 
förutsättningar för arbetet är olika eller att skillnaderna varken direkt eller indirekt 
har samband mellan deras könstillhörighet. Enligt Håkan Göransson och Anders 
Karlsson anses det vara betydligt lättare för en arbetsgivare att bryta ett antagande 
om lönediskriminering jämfört med kraven på arbetsgivarens motbevisning vid 
diskriminering av arbetssökande. I rättspraxis har arbetsgivarens motbevisning 
ofta bifallits främst med hänsyn till att löneskillnaderna har kunnat förklaras av 
marknadsskäl.125 I Kapitel 4 kommer jag att vidare utreda vilka faktorer som 
arbetsgivaren får beakta respektive inte beakta vid lönesättning, marknadsskäl 
kommer särskilt att belysas.  
 
 
3.2.3 Påverkan på lönesättningen 
 
Nuvarande svensk lagstiftning ställer tillsammans med EG-rätten högre krav än 
tidigare på att en arbetsgivare måste kunna förklara hur lönesättningen går till. 
Utgångspunkten kan sammanfattas såsom att olika lön för lika arbete är fullt 
tillåten såvida inte löneskillnaden beror på kön.126 Inom EG-rätten förespråkas 
transparens eller genomskinlighet i lönesättningen. Vilket bland annat innebär att 
de enskilda arbetstagarna ska kunna få inblick i och förstå hur deras lön 
tillkommit samt hur de själva kan påverka den.127 För att uppnå detta måste 
således en arbetsgivare tydliggöra vilka faktorer som avgör den enskildes löne-
sättning. 
 
Lönesättning måste bygga på att någon värderar arbetet och den som utför det. 
Värderingen kan vara mer eller mindre systematisk samt mer eller mindre 
subjektiv.128 En metod för att värdera arbetet är arbetsvärdering. Arbetsvärdering 
är en systematisk metod för att jämföra och mäta de krav som enskilda arbets-
uppgifter och befattningar ställer på utövaren. Syftet är att kunna göra jämförelser 
mellan olika grupper, befattningar samt individer och att relatera dessa 
jämförelser till olika lönenivåer. Således kan helt skilda arbeten hos samma 
arbetsgivare jämföras med varandra.129 Det finns idag ett flertal mer eller mindre 
avancerade arbetsvärderingssystem. Dock finns det inga gemensamma arbets-
värderingssystem som är vedertagna och provade av de olika parterna på arbets-
marknaden. Val av system kan bestämmas av en partsammansatt grupp eller mer 

                                                
124 Prop. 1999/2000:143 s. 50 ff, Prop 2004/05:147 s.138 f.  
125 H. Göransson, A. Karlsson, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 56. 
126 A-K. Roth, Jämställdhetsboken, 2007, s. 184.  
127 A-K. Roth, Jämställdhetsboken, 2007, s. 183.  
128 S. Fransson, Lönediskriminering, 2000, s. 415.  
129 A-K. Roth, Jämställdhetsboken, 2007, s. 187. 
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eller mindre ensidigt av arbetsgivaren.130 Trots användandet av arbetsvärderings-
system finns det i praktiken inget objektivt mått för vad ett arbete är värt. Priset på 
arbetskraft styrs av olika sociala, ekonomiska samt politiska faktorer. Genom 
arbetsvärdering kan olika arbeten jämföras med varandra men de poängtal som en 
värdering resulterar i är inte matematiska värden utan värderingar. Således är inte 
arbetsvärdering en exakt vetenskap och kan ifall medvetenhet saknas om detta ge 
en falsk föreställning av att lönen är rättvis.131 För att arbetsvärderingen ska 
utföras på ett könsneutralt sätt måste de bakomliggande värderingarna ifrågasättas 
och beaktas ur ett könsperspektiv. Därmed bör man ha ett kritiskt förhållningssätt 
vid: val, värdering och tillämpning av faktorer, samt vid tillämpningen av 
värderingssystemet och vid själva lönesättningen.132     
 
 
3.3 Problematik 
 
Faktumet att lönediskrimineringsförbudet i JämL även avser likvärdiga arbeten 
har utsatts för kritik från såväl arbetsgivare som arbetstagarorganisationer. Detta 
på grund av att regleringen hotar deras makt över löneregleringen. Regleringen 
skulle kunna resultera i att grupper som inte lyckas uppnå bra villkor i 
kollektivavtalsförhandlingar torde ha möjlighet att driva krav på löneökningar 
genom en rättslig process, på grundval av bestämmelserna i JämL. Även om 
denna typ av tvister formellt rör individuella fall är det enligt Mats Glavå 
uppenbart att de får en snöbollseffekt. Glavå menar vidare att detta förhållande 
förklarar den försiktighet varmed AD handskats med de principiellt viktiga målen 
AD 1996:41 samt AD 2001:13, de så kallade barnmorskemålen (se vidare kap 
4).133 Problematik av motsvarande slag återfinns knappast gällande övriga 
diskrimineringslagar. Det är svårt att tänka sig strukturellt betingade löne-
regleringar som på motsvarande indirekta sätt drabbar exempelvis invandrare, 
funktionshindrade eller homosexuella.134 Detta eftersom dessa grupper utgör 
minoritetsgrupper i förhållande till övriga arbetstagare. Likabehandling av dessa 
grupper kan genomföras genom att grupperna får samma villkor som övriga utan 
att detta på något sätt medför negativa konsekvenser för de övriga arbetstagarna. 
Att minoritetsgrupper får samma villkor utgör således inget problem eller hot. På 
jämställdhetsområdet är det däremot annorlunda. Kvinnor utgör halva 
befolkningen, för att denna grupp ska få lönehöjningar krävs att den tidigare 
premierade gruppen (männen) får relativa försämringar.135  
 

                                                
130 S. Fransson, Lönediskriminering, 2000, s. 415 ff.  
131 S. Fransson, Lönediskriminering, 2000, s. 417 f.  
132 A-K. Roth, Jämställdhetsboken, 2007, s. 187. 
133 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 411.  
134 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 411. 
135 A. Christensen, Strukturella aspekter på diskriminering och normativa förändringsprocesser, 
2000, s. 63.  
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För att exemplifiera detta kan man betrakta de troliga konsekvenserna av ett fall 
som togs upp i EG-domstolen, det så kallade Defrennemålet136. I målet fann EG-
domstolen att Flygvärdinnan Gabrielle Defrenne skulle ha rätt till samma lön som 
gällde för den manliga kabinpersonalen. På längre sikt måste detta avgörande, 
enligt Anna Christensen, ha medfört att det gällande flygbolaget, likväl som andra 
flygbolag, tvingats omfördela det tillgängliga löneutrymmet mellan den manliga 
och den kvinnliga kabinpersonalen. Vilket leder till att den manliga kabin-
personalen på sikt får sämre löneutveckling än vad de annars skulle ha erhållit.137  
 
Ett sätt att arbeta för att minska de strukturella löneskillnaderna är genom så 
kallade jämställdhetspotter. Inför avtalsrörelsen år 2007 samordnade flertalet LO-
förbund sina krav på löneökningar för branscher som hade låga löner och många 
kvinnor. Yrkandena var i flera fall framgångsrika och ett flertal av avtals-
områdena138 för arbetare slöts med jämställdhetspott som extra tilldelning. 
Låglönegrupper inom exempelvis Kommunal och Handels fick därmed högre 
procentuella löneökningar än exempelvis arbetarna inom industrin. Kravet på 
jämställdhetspotten bestod i att utöver de sedvanliga höjningarna skulle 205 kr per 
månad tillfalla de olika avtalsområdena i proportion till andelen kvinnor inom 
avtalsområdet som tjänar mindre än 20 000 kr per månad. Jämställdhetspotten är 
dock inte bunden till den enskilde arbetaren utan innebär generellt högre 
fastställda löneökningar för alla som arbetar inom avtalsområden med en hög 
andel kvinnor.139 Handels hade innan avtalet 62 procent kvinnor som tjänade 
mindre än 20 000 och krävde därför 62 procent av 205 kronor till potten, det vill 
säga 128 kronor. Efter förhandlingar fastställdes beloppet till 110 kr.140  
 
 
3.4 Sammanfattning och analys 
 
Avseende löneskillnader skiljer man mellan individuella samt strukturella löne-
skillnader. Den lagreglering som aktualiseras gällande löneskillnader är JämL. 
Lagen är en inskränkning i såväl den individuella avtalsfriheten som den 
kollektiva avtalsfriheten mellan arbetsgivare (eller arbetsgivarorganisationer) och 
arbetstagarorganisationer. JämL stipulerar förbud mot könsdiskriminerande 
lönesättning och ålägger arbetsgivaren att årligen kartlägga och analysera osakliga 
löneskillnader. För att uppfylla kravet på lönekartläggning krävs det att 
jämförelser görs mellan lika eller likvärdiga arbeten. Arbetsvärdering kan 
                                                
136 Mål 43/75 Gabrielle Defrenne mot Société anonyme de navigation aérienne Sabena [1976] 
ECR 455.  
137 A. Christensen, Strukturella aspekter på diskriminering och normativa förändringsprocesser, 
2000, s. 63. 
138 Exempelvis Detaljhandelsavtalet mellan Handels och Svensk Handels, Hotell- och 
Restaurangavtalet samt HÖK (Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
samt rekommendation om lokalt kollektivavtal mm.) mellan Kommunal och SKL.  
139 http://www.konj.se/download/18.596dfd2811604b2cde9800020181/LBR2007_web.pdf  s. 12, 
21, 24, 29.  
140 http://www.arbetaren.se/articles/ledare20070530  
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användas som underlag för jämförelsen. Det är dock viktigt att beakta att 
lönesättning består av två delar. Dels en värdering av det aktuella arbetet, dels en 
värdering hur arbetet utförs av den aktuella arbetstagaren. Den andra delen av 
värderingen blir en bedömning av personen, denna del täcks inte in av 
arbetsvärderingen då denna enbart täcker upp värderingen av arbetet.  
 
Den svenska rätten har tvingats anpassa sig till de krav som uppställs av EG-
rätten. Numera har exempelvis arbetsgivaren i lönekartläggningssammanhang en 
skyldighet att jämföra lönerna i kvinnodominerande grupper med lönerna för 
grupper av arbetstagare som inte är kvinnodominerande.141 På arbetsmarknaden 
idag värderas kvinnodominerade yrken generellt sett lägre jämfört med mans-
dominerade yrken som kan betraktas som likvärdiga. Konsekvensen blir den att 
alla (kvinnor och män) som arbetar i kvinnodominerande branscher erhåller lägre 
lön. Krav på lönekartläggning och analys av löneskillnader gäller dock endast 
jämförelser hos samma arbetsgivare. I praktiken innebär detta att det juridiska 
arbetsgivarbegreppet sätter gränser för vilka löner som kan jämföras med varandra 
samt vem som har ansvaret för att genomföra eventuella korrigeringar.142 Detta 
gör att de strukturella löneskillnaderna blir svåråtkomliga. Enbart när en och 
samma arbetsgivare har anställda i olika branscher kan jämförelser göras dem 
emellan. Landsting och kommuner är exempel på arbetsgivare som oftast har 
anställda i olika branscher. Ytterligare ett problem är att trots att det i vissa fall går 
att göra jämförelser mellan olika branscher, så gör inte detta per automatik att det 
blir lättare att utjämna de strukturella löneskillnaderna. För att kunna utjämna 
dessa så krävs det avsevärda summor. Pengar som oftast inte finns i de 
lågavlönade branscherna som vanligtvis återfinns inom den offentliga sektorn. 
Några mekanismer för att överföra pengar från en bransch till en annan eller från 
en arbetsgivare till en annan tillhandahåller inte lagstiftningen.143 
 
Ett sätt att arbeta för att minska de strukturella löneskillnaderna är genom så 
kallade jämställdhetspotter. Jämställdhetspotterna kan sägas omfördela resurserna 
till de lägst betalda kvinnodominerade branscherna. Detta genom att de branscher 
som har flera lågavlönade kvinnor får mer pengar till höjningen av samtliga 
anställdas löner (således innefattas även männen, beräkningen av hur mycket 
pengar det ska bli grundas dock på antalet kvinnor som tjänar under 20 000 kr per 
månad).   
 
Vid diskrimineringstvister kan arbetsgivaren bryta ett antagande om löne-
diskriminering genom olika former av motbevisning. Vilka faktorer för löne-
sättning som arbetsgivaren kan ta upp i sin motbevisning kommer vidare att tas 
upp i nästkommande kapitel.  

                                                
141 Prop. 1999/2000:143 s. 78, 107.  
142 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 87 f.  
143 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 87 f. 
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4. Saklig lönesättning 
 
 
 
 
 
Lönefrågan är den mest centrala jämställdhetsfrågan på arbetsmarknaden.144  
I JämL föreskrivs att lönesättningen ska vara saklig och sakna samband med kön.  
Enligt lagens lönekartläggningsbestämmelser ska arbetsgivaren årligen kartlägga 
och analysera osakliga löneskillnader. Man kan ställa sig frågan, vad inbegrips i 
begreppet saklig respektive osaklig lönesättning? Viktigt att notera att osaklig 
lönesättning inte är att likställa med diskriminerande lönesättning. Som redogjorts 
för i föregående kapitel, avsnitt 3.1, kan lönefrågor drivas från två olika utgångs-
punkter med stöd av JämL, dessa olika utgångspunkter bör dock, åtminstone ur ett 
juridiskt perspektiv, inte blandas samman. Lönekartläggningsbestämmelserna i 
JämL syftar till att upptäcka, åtgärda samt förhindra osakliga löneskillnader i lön 
och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Därmed är det inte 
ändamålsenligt att blanda in begreppet diskriminerande lönesättning i fråga om 
lönekartläggningar. Begreppet diskriminerande lönesättning används endast i 
samband med lagens lönediskrimineringsförbud och blir således istället aktuellt 
vid tvisteförhandlingar i AD avseende eventuellt brott mot förbudet. Skillnaden 
mellan de båda begreppen kan förenklat sammanfattas med att diskriminerande 
lönesättning är en del i det vidare begreppet osakliga löneskillnader.145 Diskrimi-
nerande lönesättning är således alltid osaklig men en osaklig lönesättning behöver 
inte vara diskriminerade utan kan ha orsakats av annat. 
 
 
4.1 Begreppet saklig lön 
 
Diskrimineringsreglerna i JämL bygger på att det går att fastställa och bevisa om 
en löneskillnad är saklig eller inte. Utan detta antagande skulle juridiken falla isär 
och inga domslut skulle kunna fattas gällande lönediskriminering.146 Saklig grund 
är inom arbetsrätten ett juridiskt begrepp som i första hand fått en precisering i 
samband med uppsägning och avsked av arbetstagare. Begreppet har historiskt 
sett inte haft samband med lönesättning. I takt med utvecklingen av diskrimi-
neringsrätten har dock saklig grund begreppet fått en vidare tillämpning. I princip 
samtliga arbetsledningsbeslut, inklusive lönesättning, kan idag bli föremål för en 
saklig grund prövning inför domstol, i de fall en talan kan grundas på någon av de 
olika arbetsrättsliga diskrimineringslagarna. På senare år har saklig grund 
begreppet även fått ytterligare dimensioner genom JämL:s krav på arbetsgivarens 
lönekartläggning. Begreppet saklig grund i samband med lönekartläggning och 
                                                
144 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 79.  
145 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 86 f.  
146 S. Fransson, Sakkunniga i lönediskrimineringstvister, 2007, s. 141 f.  
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tillämpning av kollektivavtal är ett relativt nytt begrepp och därmed relativt 
opreciserat. Detta på grund av det fåtal ärenden där domstolar haft möjlighet att 
närmare tolka och precisera begreppet. 147  
 
Diskrimineringstvister återfinner primärt sina aktörer på en central nivå bland 
arbetsmarknadens parter, alternativt bland arbetsrättsjurister, medan nästan inte 
några genomförda löneförhandlingar eller lönekartläggningar lämnar den lokala 
nivån. Begreppet saklig grund vid lönekartläggning förutsätter således en praktisk 
och vardaglig tillämpning av de lokala parterna. Det är därmed de lokala parterna 
som främst är i behov av en precisering och vägledning av vad en sakligt grundad 
lönesättning har för innebörd.148 Saklig grund begreppet vid lönekartläggning kan 
sägas ha karaktären av en pliktnorm. Osakliga löneskillnader ska som huvudregel 
rättas till så snart som möjligt. Lagens förarbeten ger inga antydningar om att 
nödvändiga lönekorrigeringar ska vara avhängda av lokal facklig styrka, 
företagets lönsamhet eller exempelvis en viss proportion till ett totalt löne-
utrymme. Det finns således inget utrymme för intresseavvägningar. En löne-
korrigering med stöd av JämL kan enligt Eberhard Stüber aldrig vara en fråga om 
huruvida det finns ”tillräckligt löneutrymme”, då det i ett demokratiskt samhälle 
aldrig bör ifrågasättas om man har råd med något annat än lika lön för likvärdigt 
arbete. Detta kan uppfattas som självklara perspektiv men för de lokala parterna 
kan det i praktiken förefalla ovant. Det normala är att lönejusteringar enligt 
förhandlingssystemet orienterar sig efter avtalets mer eller mindre preciserade 
normer om löneutrymme och inte någon form av absolut rättvisenorm.149  
 
Vid upprättandet av en handlingsplan för jämställda löner har arbetsgivaren i regel 
tolkningsföreträde i frågan om vad som är en saklig respektive osaklig löne-
skillnad. Frågan bör dock vara föremål för diskussion mellan arbetsgivaren och de 
lokala arbetstagarrepresentanterna inom ramen för kravet samverkan men lagen 
ställer inte något krav på enighet.150 I förarbetena till lagändringarna i JämL för år 
2001 anges att kravet på analys av löneskillnaderna får olika innebörd beroende 
på hur lönesystemet ser ut. Vid individuell lönesättning måste man i regel gå ner 
på individnivå för att kunna bedöma om det finns något sakligt skäl för löne-
skillnad som är oberoende av kön. Det räcker dock inte att enbart ange ett antal 
tänkbara förklaringar utan hela löneskillnaden måste kunna förklaras.151  
 
 
4.2 Lönefaktorer  
 
 Lönesättningen anses allmänt bestå av tre delar: arbetsuppgiftens svårighetsgrad, 
arbetstagarnas individuella skicklighet samt en del som hänför sig till övriga 
                                                
147 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 92 f. 
148 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 93.  
149 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 93 f.  
150 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 88. 
151 Prop. 1999/2000:143 s. 74.  
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omständigheter såsom exempelvis marknadskrafterna.152 Föreligger det löne-
skillnader mellan könen kan arbetsgivaren visa att det finns sakliga skäl för dessa. 
Dessa skäl måste vara könsneutrala. Arbetsgivaren kan emellertid inte anföra 
individuell lönesättning i sig som grund för löneskillnader. Arbetstagarens 
meriter, prestation samt andra förhållanden kan motivera en löneskillnad. Det är 
dock viktigt att den bedömning som hänförs till individen är genomskinlig samt 
könsneutral.153 För att få ledning i vilka faktorer som får beaktas kan man studera 
de rättsfall om lönediskriminering som tagits upp i AD samt EG-domstolen.  
Avsnittet nedan redogör för lönefaktorernas betydelse i lönediskriminerings-
tvister. I nästkommande avsnitt behandlas lönefaktorerna marknaden, kollektiv-
avtal, ålder, anställningstid samt flexibilitet. Marknaden har givits ett eget avsnitt, 
medan resterande faktorer sammanförts under avsnitt 4.2.3. 
 
 
4.2.1 Lönediskrimineringstvister och lönefaktorer 
 
För att bevisbördan i ett diskrimineringsmål ska gå över på arbetsgivaren måste, 
som nämnts tidigare, kärande lägga fram de omständigheter som ger anledning att 
anta att kärande blivit diskriminerad. Om diskriminering synes föreligga övergår 
bevisningen på arbetsgivaren. I en lönediskrimineringstvist måste arbetstagarsidan 
bevisa dels att det föreligger en skillnad i lön, dels att arbetarna är att betrakta som 
lika eller likvärdiga. I de fall som det finns en överenskommen arbetsvärdering 
kan denna användas som grund för bedömningen om lika eller likvärdigt arbete, 
förutsatt att arbetsvärderingen i sig inte är könsdiskriminerande. Finns det ingen 
arbetsvärdering är det andra omständigheter som får beaktas.154 Att arbetena ska 
vara lika innebär inte att de ska vara identiskt lika. Begreppet kan avse arbeten 
som väsentligen är av liknande natur med hänsyn till arbetsuppgifternas innehåll 
och förhållandena under vilka de utförs. Bedömningen av om arbetarna är anse 
som likvärdiga kan utföras på olika sätt. Utgångspunkten för tolkningen är EG-
fördragets artikel 141 (119) om lika lön för lika arbete av lika värde samt EG:s 
likalönedirektiv155.156 JämL anger inte närmare vad som krävs för att arbeten ska 
anses som likvärdiga. I de fall bedömningen inte görs utifrån en bestämd arbets-
värderingsmetod har de omständigheter som räknas upp i 2 § andra stycket JämL 
särskild betydelse för prövningen om arbeten är att betrakta som likvärdiga. De 
kriterier som anges är kunskap och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbets-
förhållanden.157 Dessa faktorer ska inte ses som uttömmande när det i enskilda 
fall gäller att fastställa om två arbeten är likvärdiga. Det är själva arbetet, dess 

                                                
152 P. Norberg, Barnmorskemålet och marknaden, 2007, s. 174.  
153 L. Lerwall, Könsdiskriminering, 2001, s. 274.  
154 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 412. 
155 Rådets direktiv 75/117/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om tillämpningen av 
principen om lika lön för kvinnor och män. 
156 H. Göransson, A. Karlsson, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 54 f.  
157 2 § JämL 
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krav och dess natur, och inte den individ som utför arbetet som är det centrala i 
begreppet likvärdigt arbete.158  
 
År 2001 avgjordes det mycket uppmärksammade målet AD 2001 nr 13, det så 
kallade Barnmorskemålet II. Målet var det första rättsfall där man lyckades visa 
att personer som utförde så skilda arbetsuppgifter som klinikingenjör och 
barnmorska ändå utförde arbete av lika värde.159 År 1996 hade det första 
Barnmorskemålet, AD 1996 nr 41, avgjorts. Här blev dock utgången en annan. 
Barnmorskemålet I var det första rättsfall som togs upp i AD och som byggde, 
liksom i Barnmorskemålet II, på jämförelse mellan barnmorska och klinik-
ingenjörer. AD fann dock i målet att JämO, som förde talan för barnmorskan, inte 
förmått visa att barnmorskans arbete är likvärdigt med något av klinikin-
genjörernas arbeten.160  
 
Arbetsgivarens motbevisning handlar om att på ett övertygande sätt visa 
domstolen att grunden för de löneskillnader som uppstått för jämförelse-
personerna saknar samband med deras kön.161 Ett sätt är att visa att jämförelse-
personen utför sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt jämfört med käranden. Ett 
annat är att hävda att marknadskrafterna skapat löneskillnaden och att arbets-
givaren enbart följt med och anpassat sin lönesättning till olika yrkesgruppers 
marknadslön.162 AD har i AD 1991 nr 62 uttalat att vid lönediskriminering kan 
arbetsgivaren inte åberopa rent subjektiva skäl eller skäl som i övrigt inte kan 
bedömas med säkerhet i efterhand.163 Det som ska styrkas är de sakliga förutsätt-
ningar som legat till grund för lönesättningen. Således kan bevisningen sägas 
bestå i två delar, dels sakliga förutsättningar, dels ej samband med kön. Sakliga 
förutsättningar avser inre faktorer som kan härröras till jämförelseobjekten medan 
ej samband med kön avser yttre faktorer som bryter det förmodande sambandet 
med kön.164 Som exempel kan AD 1995 nr 158, det så kallade Kumlamålet, 
användas. I målet provade AD som yttre faktor marknadsrelaterad lönesättning 
och som inre faktorer ålder, personliga kvalifikationer samt utförda 
prestationer.165 
 
Av de fall avseende lönediskriminering som prövats av AD har arbetsgivaren 
lyckats bryta antagandet om lönediskriminering sju166 rättsfall. Endast i två rätts-

                                                
158 Prop 1999/2000:143 s. 26.  
159 S. Fransson, P. Norberg, Att lagstifta om diskriminering, 2007, s. 80. 
160 AD 1996 nr 41, s. 297 f.  
161 S. Fransson, Lönediskriminering, 2000, s. 349.   
162 P. Norberg, Barnmorskemålet och marknaden, 2007, s. 174.  
163 AD 1991 nr 62 s. 364.  
164 S. Fransson, Lönediskriminering, 2000, s. 349.   
165 S. Fransson, Lönediskriminering, 2000, s. 350. 
166 AD 1984 nr 140, AD 1991 nr 62 prövades enligt gamla jämställdhetslagen, AD 1996 nr 41, AD 
1997 nr 68, AD 2001 nr 13, AD 2001 nr 51, AD 2001 nr 76, prövades enligt JämL. 
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fall, AD 1995 nr 158 (Kumlamålet) samt AD 1996 nr 79167 har AD funnit att 
arbetsgivaren inte kunnat visa sakliga skäl för löneskillnaderna och därmed dömt 
arbetsgivaren till brott mot lönediskrimineringsbestämmelserna i JämL.  
 
 
4.2.2 Marknaden som lönefaktor 
 
Det vanligaste bevistemat brukar vara att lönesättningen beror på marknaden.168 
Det första lönediskrimineringsmål där AD prövade marknadsargumentet var AD 
1991 nr 62, det så kallade Journalistmålet.169 Målet gällde lönediskriminering av 
en kvinnlig journalist som under en period hade lägre lön än en manlig journalist 
som utförde lika arbete. Marknaden fick avgörande roll i rättsfallet. När den 
manliga journalisten anställdes ansågs han vara den mest lämpade sökanden. Han 
hade inte accepterat erbjudandet som anställning för lägre lön än den han erhöll. 
Arbetsgivarens skäl för lönesättningen berodde inte på kön utan var sakligt 
motiverade av marknadskrafter. Arbetsgivaren ansågs därmed ha gett en saklig 
förklaring löneskillnaden.170    
 
Som nämnts tidigare så kan marknaden, vid sidan om arbetsuppgiftens svårig-
hetsgrad samt arbetstagarnas individuella skicklighet ses som en utav tre 
parametrar som bestämmer lönen. Ett annat sätt att se på marknaden är som en 
mekanism som väger samman samtliga lönefaktorer.171 Begreppet marknad 
används således i olika betydelser. Det kan sägas ha blivit ett samlingsbegrepp för 
ett antal sinsemellan olika situationer där arbetsgivare anser sig ha ett sakligt skäl 
för att motivera en högre lön än vad kraven i arbetet egentligen motiverar. Ordet 
har en associativ laddning som kan leda tankarna till att det är någon annan än 
arbetsgivaren som avgjort att lönen ska fastställas till det aktuella beloppet.172 
Begreppet marknaden har ingen särskild juridiskt betydelse, det vill säga 
marknadskrafter är inget juridiskt begrepp som vi kan bestämma och avgränsa. 
Marknadskrafter är ett argument, eller skäl, bland andra där AD ska avgöra om 
arbetsgivaren därigenom uppfyllt kravet på en saklig lönesättning.173 
 
EG-domstolens inställning till marknadsargumentet behandlades i det så kallade 
Enderbymålet174. Målet rörde en kvinnlig talpedagog på chefsnivå som ansåg sig 

                                                
167 Målet gällde en kvinnlig avdelningschef som under vissa perioder haft lägre lön jämfört med en 
manlig avdelningschef. AD bedömde varje av de fyra tidsperioderna för sig. AD fann att arbetarna 
var att betrakta som lika under två av perioderna och att kvinnan därmed hade varit 
lönediskriminerad under dessa perioder.  
168 S. Fransson, Lönediskriminering, 2000, s. 353. 
169 S. Fransson, Lönediskriminering, 2000, s. 353. 
170 AD 1991 nr 62, s. 351 ff.  
171 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 95. 
172 L. Svenaeus, Marknaden, 2007, s. 108.  
173 S. Fransson, Sakkunniga i lönediskrimineringstvister, 2007, s. 142. 
174 Mål C-127/92 Dr P M Enderby mot Frenchay Health Authority och Secretary of State for 
Health (1993) ECR I-5535. 
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lönediskriminerad i förhållande till chefer för apotekare samt kliniska psykologer. 
Den kvinnliga talpedagogens yrke var i huvudsakligen kvinnodominerat och hon 
hade påtagligt lägre lön jämfört med dem som arbetade på samma nivå i de 
motsvarande mansdominerade yrkena. Arbetsgivaren hävdade i målet att löne-
skillnaden hade sin grund i marknadens efterfrågan av den ena gruppen samt att 
de olika gruppernas löner var fastställda i skilda kollektivavtal.175 EG-domstolen 
uttalade i målet att när det föreligger en påtaglig löneskillnad mellan två 
likvärdiga befattningar, av vilka den ena nästan uteslutande innehas av kvinnor 
och den andra huvudsakligen av män, åligger det arbetsgivaren att visa att denna 
skillnad är berättigad av objektiva faktorer, som inte har något med köns-
diskriminering att göra. Att lönerna för de olika grupperna har fastställts genom 
olika kollektavtalsförhandlingar, som i sig inte är könsdiskriminerande, utgör inte 
hinder för att fastslå att det föreligger en tydlig diskriminering när resultatet av 
dessa förhandlingar visar att två grupper med samma arbetsgivare och som tillhör 
samma fackförening behandlas olika.176 EG-domstolen anförde att om en arbets-
givare skulle kunna motivera en löneskillnad enbart genom att hänvisa till att det 
inte förekommit diskriminering, inom ramen för någon av dessa förhandlingar 
betraktade var för sig, så skulle denne lätt kunna kringgå principen om lika lön 
genom att föra separata förhandlingar.177 EG-domstolen uttalade även att det 
ankommer på den nationella domstolen att avgöra huruvida, samt i vilken mån, 
bristen på sökande till en befattning och nödvändigheten av att attrahera sökande 
genom högre löner utgör ett ekonomiskt skäl som objektivt sett berättigar löne-
skillnaden mellan två likvärdiga befattningar, av vilka den ena nästan uteslutande 
innehas av kvinnor och den andra huvudsakligen av män.178 
 
I Barnmorskemålet II stödde AD sig på Enderbydomen. Målet rörde löne-
skillnader, mellan hos landstinget, två anställda kvinnliga barnmorskor samt en 
manlig klinikingenjör. Barnmorskorna tillhörde en kategori av anställda där 
största delen av arbetstagarna var kvinnor medan klinikingenjören tillhörde en 
arbetsgrupp där större delen av arbetstagarna var män. Lönerna var fastställda 
genom skilda kollektivavtal. Som nämnts tidigare så fann man i målet att arbetena 
var av lika värde. Arbetsgivaren anförde att orsaken till löneskillnaderna var 
kollektivavtalsbakgrunden, arbetstagarnas olika ålder samt marknadseffekter.179 
Marknadsargumentet kom att bli avgörande för målets utgång.180 Gällande 
marknaden hänvisade man till att klinikingenjören hade en stor alternativ arbets-
marknad inom det privata näringslivet medan barnmorskorna inte hade en sådan 
alternativ marknad. AD framförde att det visserligen inte hade förekommit någon 
konkret anledning för arbetsgivaren att befara att klinikingenjören skulle lämna 
sin anställning i landstinget för att arbeta inom det privata näringslivet. Men enligt 
                                                
175 Mål C-127/92 Enderby, p. 1 ff. 
176 Mål C-127/92 Enderby, p. 2, 13-19. 
177 Mål C-127/92 Enderby, p. 3, 20-22. 
178 Mål C-127/92 Enderby, p. 4, 24-29.  
179 AD 2001 nr 13, s. 120 ff. 
180 P. Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och jämställdhetsrätten, 2007, s. 188. 
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AD kunde man inte komma ifrån att arbetsgivaren långsiktigt hade varit tvungen 
att anpassa lönesättningen för klinikingenjören, samt andra tekniker, till de 
förhållanden som gällt på den privata arbetsmarknaden. Mot bakgrund av den 
allmänna lönenivån för tekniker ansåg AD att arbetsgivaren haft anledning att se 
till att lönestrukturen möjliggjorde för rekrytering av de personer som behövdes i 
landstingets verksamhet. Arbetsdomstolen ansåg att mycket talade för att löne-
sättningen i klinikingenjörens fall med denna utgångspunkt för bedömningen var 
objektivt försvarlig. Sammantaget kom AD fram till att arbetsgivaren visat att 
lönerna inte hade samband med arbetstagarnas könstillhörighet.181 I målet 
hänvisar AD till Enderbymålet. Lena Svenaeus påpekar att i Enderbymålet uttalar 
EG-domstolen en viktig princip, nämligen att marknadssituationen kan föranleda 
att en arbetsgivare höjer lönen för en viss befattning i syfte att därigenom dra till 
sig sökande men att löneskillnaderna måste kunna förklaras fullt ut av detta 
ekonomiska skäl. Emellertid tar AD inte fasta på denna princip utan använder sig 
istället av ett annat uttalande från domen, uttalandet att det är den nationella 
domstolen som måste ta ställning till om situationen på marknaden har haft 
tillräckligt stor betydelse vid fastställandet av lönenivån, med påföljd att den 
objektivt sätt kan berättiga hela eller delar av löneskillnaden. Svenaeus framhåller 
att EG-domstolens hänvisning till den nationella domstolen kommer att fungera 
som ett fribrev för AD att lägga den betydelse man själv finner lämplig i 
marknadsbegreppet.182  
 
Det är oklart vilka krav på bevisstyrka som AD anser tillämpliga när man ska 
bedöma marknadsbevisning.183 Problemet är, enligt Svenaeus, att AD friskt 
blandar EG-rättens begrepp med egna omformuleringar. Svenaeus menar att 
objektivt försvarligt tycks i AD:s vokabulär vara detsamma som EG-domstolens 
begrepp nödvändigt och försvarligt. Ordet nödvändigt tappar därmed enligt 
Svenaeus helt sin innebörd i AD:s resonemang.184 I Barnmorskemålet II bevisade 
arbetsgivaren endast en sak, nämligen att lönesättningen av de båda 
yrkesgrupperna var normal.185 Detta faktum var enligt AD tillräckligt för att man 
kunde dra slutsatsen att lönenivån var nödvändig för att rekrytera de personer som 
behövdes för verksamheten.186 Denna argumentation kan sägas bygga på en tänkt 
hädelsekedja. Första steget är att man inte kan låta enstaka klinikingenjörer få 
lägre lön bara just för att de inte kommer att lämna sin anställning. En 
arbetsgivare måste kunna lönesätta alla sina klinikingenjörer rättvist, lika duktiga 
ingenjörer ska kunna få lika lön. Steg två är att gruppen klinikingenjörer måste 
lönesättas på en så pass hög nivå så att landstinget kan behålla tillräckligt många 
klinikingenjörer för att verksamheten ska kunna fungera. Enligt Susanne Fransson 
och Per Norberg är denna argumentation acceptabel, emellertid var i 
                                                
181 AD 2001 nr 13, s. 138 ff.  
182 L. Svenaeus, Marknaden, 2007, s. 112 f.  
183 L. Svenaeus, Marknaden, 2007, s. 112.   
184 L. Svenaeus, Marknaden, 2007, s. 113.  
185 P. Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och jämställdhetsrätten, 2007, s. 190.  
186 P. Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och jämställdhetsrätten, 2007, s. 191.  
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Barnmorskemålet II aldrig det andra steget uppfyllt. Det fanns ingenting i målet 
som tydde på att lägre löner för klinikingenjörer som grupp skulle leda till att 
landstinget blev utan klinikingenjörer. En sådan bevisning skulle i så fall 
exempelvis innehålla bevisning om hög personalomsättning, låg arbetslöshet 
bland gymnasieingenjörer, tjänster som inte blivit tillsatta och så vidare. AD 
berörde inte någon av dessa punkter i sin dom och detta är enligt Fransson och 
Norberg en svaghet i domen.187  
 
Avsikten med lönediskrimineringsförbudet i JämL är att kvinnans lön ska 
jämföras med mannens lön. Det är således lönerelationen i könsperspektiv som 
ska vara i fokus. Men i Barnmorskemålet II är det helt andra jämförelser som 
fäller utslaget. Klinikingenjörens lön jämförs med andra klinikingenjörers lön och 
barnmorskornas lön jämförs med andra barnmorskors lön. Svenaeus framhåller att 
om lönesättningen är normal utifrån hur andra arbetsgivare sätter lön, är det enligt 
AD påvisat, att det saknar samband med könstillhörighet.188 Att löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män på svensk arbetsmarknad i betydande utsträckning 
grundas i undervärdering av kvinnodominerat arbete berörs överhuvudtaget inte i 
domskälen, trots att kärande förde bevisning om detta.189  
 
Även i Socialkonsulentmålet, AD 2001 nr 51, provades marknaden som skäl för 
löneskillnaderna. Målet rörde lönediskriminering mellan socialkonsulenter 
anställda vid en länsstyrelse. Två manliga socialkonsulenter anställdes till högre 
löner än tio redan anställda socialkonsulenter. Alla hade individuella löner. 
Parterna var överrens om att arbetstagarna utförde likvärdiga arbetsuppgifter. 
Bakgrunden var att länsstyrelsen ville införa ett nytt arbetssätt som byggde på mer 
samarbete med kommunerna. Avgörande för anställningsbeslutet av de båda 
männen var att de hade aktuell erfarenhet från arbete i kommunen. Arbetsgivaren 
anförde att männens löner påverkades av marknadskrafterna. Kommunerna 
betalade högre löner än länsstyrelsen och för att kunna anställa personal därifrån 
var det nödvändigt att man betalade de högre lönerna. AD ansåg att den högre 
lönen var en försvarlig och nödvändig åtgärd och att lönen därmed inte haft något 
samband med könstillhörigheten.190  
 
I AD 2001 nr 76, Nattsköterskemålet, var marknaden avgörande. Målet handlade 
om en nattsköterska som jämförde sig med en medicintekniker och ansåg sig 
lönediskriminerad. Arbetena ansågs likvärdiga och varken arbetstagarnas ålder 
eller skicklighet kunde motivera löneskillnaden. Den enda grunden till löne-
skillnaden var de båda arbetstagarnas marknadssituation. Teknikern hade en större 
alternativ arbetsmarknad utanför sjukhuset och hade vid ett tillfälle fått höjd lön 
för att han inte skulle lämna sin tjänst. 90 % av medicinteknikerna arbetade 

                                                
187 S. Fransson, P. Norberg, Att lagstifta om diskriminering, 2007, s. 84 f.  
188 L. Svenaeus, Marknaden, 2007, s. 113 f.  
189 L. Svenaeus, Marknaden, 2007, s. 114.  
190 AD 2001 nr 51 s. 353 ff. 
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utanför den offentliga sektorn jämfört med endast 10 % av sjuksköterskorna. 
Landstinget hade haft en förhållandevis stor personalomsättning en inte obetydlig 
del av den medicintekniska personal som lämnat sjukhuset hade sökt sig till den 
privata arbetsmarknaden. Arbetsgivaren hade även haft svårigheter att rekrytera 
tillräckligt kvalificerad personal till den avdelningen. Landstinget var därmed 
tvunget att anpassa sin lönesättning efter marknadssituationen för att kunna 
behålla och rekrytera teknikerna. AD fann att landstinget med hänvisning till 
arbetsmarknadssituationen hade förmått visa att löneskillnaderna inte hade 
samband med arbetstagarnas könstillhörighet.191 
 
 
4.2.3 Övriga lönefaktorer 
 
Andra skäl till löneskillnader som förts fram, med mer eller mindre framgång, har 
varit anställningstid, ålder samt kollektivavtal.192 I Enderbydomen fastställer EG-
domstolen att en arbetsgivare som motbevisning inte endast kan hänvisa till att 
arbetena faller under olika kollektivavtal.193 I målet Royal Copenhagen194 anförde 
dock EG-domstolen att den omständigheten att lönefaktorerna har fastställs i 
kollektivavtal kan beaktas vid bedömningen av om löneskillnader mellan olika 
grupper beror på objektiva faktorer som saknar samband med kön.195 Vilken 
betydelse som kollektivavtalen ska tillmätas vid bedömningen av lika eller 
likvärdigt arbete är oklar. I Barnmorskemålet II lät AD inte kollektivavtalen få 
någon betydelse vid bedömningen av huruvida arbetena var att anse som 
likvärdiga. Parterna var överens om fyra huvudkriterier, kunskap/förmåga, ansvar, 
ansträngning samt arbetsförhållanden, som skulle vara föremål för bedömningen. 
När kollektivavtalen inte fick en avgörande betydelse vid bedömningen av om 
arbetena var att anse som likvärdiga, fick de istället betydelse som förklaring till 
varför det fanns könsneutrala skäl som bröt orsakssambandet. Kollektivavtalet kan 
därmed enligt AD få betydelse såväl vid bedömningen om arbetena är likvärdiga 
samt vid bedömningen av huruvida det föreligger könsneutrala skäl som resulterar 
i att lönediskriminering inte anses föreligga.196  
 
I svenska lönediskrimineringstvister har arbetsgivaren i sin argumentation ofta 
gjort en skillnad mellan kollektivavtal och marknadskrafterna som argument för 
att lönesättningen är sakligt grundad. Enligt Byrial Rastad Bjørst är en sådan 
tudelning inte meningsfull då kollektivavtalet speglar marknaden. ”Om löne-
skillnaden härrör från ett individuellt framförhandlat marknadspris eller är resultat 

                                                
191 AD 2001 nr 76, s. 486 ff. 
192 S. Fransson, Sakkunniga i lönediskrimineringstvister, 2007, s. 142.  
193 Se Mål C-127/92 Enderby, p. 3, 20-22. 
194 Mål C-400/93, Specialarbejderforbundet i Danmark mot Dansk Industri, tidigare Industriens 
Arbejdsgivere, för Royal Copenhagen A/S Royal Copenhagen (1995) ECR I-1275. 
195 Mål C-400/93, Royal Copenhagen, p. 46.   
196 L. Lerwall, Könsdiskriminering, 2001, s. 207 f.  
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av kollektiva överenskommelser är förenklat uttryckt en individuell samt en 
kollektiv avspegling av samma marknad.”197  
 
Ålder är en faktor som förts fram i kombination med andra faktorer. I exempelvis 
Barnmorskemålet II framfördes ålder, vid sidan av kollektivavtal/marknad, som 
en faktor för lönesättningen. AD fann i målet med hjälp av statistik att barn-
morskorna skulle ha haft högre lön om de varit lika gamla som ingenjören, dock 
förklarade detta inte hela löneskillnaden. Enligt AD kunde det inte råda någon 
tvekan om att skillnader i olika arbetstagares ålder var en faktor för lönesättning 
som var saklig och som normalt inte kunde sägas ha samband med arbetstagarnas 
könstillhörighet. Åldern kunde enligt AD i vissa fall premieras genom särskilt 
bestämda lönetillägg, som då utgjorde en godtagbar anledning till löneskillnaden. 
Motsvarande borde enligt AD:s mening även gälla om en arbetsgivare kan påvisa 
att lönestrukturen allmänt innebär att äldre arbetstagare har högre lön än yngre 
arbetstagare. Åtminstone någon del av löneskillnaderna bör i ett sådant fall kunna 
tillskrivas arbetstagarnas olika ålder och därmed bedömas som objektivt grundad. 
AD valde emellertid att inte vidare utreda exakt hur stor del av löneskillnaden 
som ansågs bero på ålder, detta på grund av de skäl för löneskillnaden som man 
fann i marknadssituationen.198  
 
Anställningstid är en lönefaktor som prövats av EG-domstolen. I Danfossmålet199 
godtog domstolen anställningstid som ett icke diskriminerande kriterium för löne-
sättning.200 I Nimzmålet201 tillade EG-domstolen att anställningstidens betydelse 
inte får generaliseras, utan beror på omständigheterna i det enskilda fallet. En 
prövning måste såldes göras avseende längden på kunskap ställd i relation till 
arbetsuppgifterna.202 I Cadmanmålet203 framförde EG-domstolen anställningstid 
är sammankopplad med erfarenhet och medför allmänt att arbetstagaren blir bättre 
på att utföra sina uppgifter. Domstolen uttalade att anställningstid är ett lämpligt 
kriterium för att belöna erfarenhet som gör att arbetstagaren kan utföra sina 
arbetsuppgifter bättre och att arbetsgivaren därför inte heller behöver särskilt visa 
att tillämpligheten av kriteriet är lämpligt för en specifik tjänst.204 
 
I Danfossmålet togs även lönefaktorn ”flexibilitet” upp. EG-domstolen fastställde 
att kriteriet kan uppfylla kravet på saklighet om arbetsgivaren kan visa att kriteriet 
är av betydelse för utförandet av respektive arbetstagares speciella arbets-
uppgifter.205 Enligt Susanne Fransson så är EG-domstolens uttalande angående 
                                                
197 B. R. Bjørst, En smak av diskriminering, 2007, s. 226. 
198 AD 2001 nr 13 s. 138 ff. 
199 Mål 109/88 Handels- og Kontorsfunktionærernes Forbund i Danmark mot Dansk 
Arbejdsforening, för Danfoss (1989) ECR 3199.  
200 Mål 109/88 Danfoss, p. 2, 24.  
201 Mål C-184/89 Helga Nimz mot Freie und Hansestadt Hamburg (1991) ECR I-297.  
202 Mål C-184/89 Nimz, p. 14.  
203 Mål C-17/05 B. F. Cadman mot Health & Safety Executive (2006) ECR I-9583. 
204 Mål C-17/05 Cadman, p. 38,40.  
205 Mål 109/88 Danfoss, p. 22.  
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flexibilitet att betrakta som att man inte kan generalisera kriterier för objektiv 
lönesättning. Arbetsgivaren har att bevisa sambandet mellan kriteriet och 
utövandet av arbetsuppgifterna, det vill säga att det är något som arbetsgivaren 
verkligen betalar för, annars vore lönesättningen godtycklig.206  
 
 
4.3 Sammanfattning och analys 
 
Enligt JämL ska lönesättningen vara saklig. Dock är den konkreta innebörden av 
begreppet inte klarlagd. I JämL:s förarbeten finns ingen utförlig lista eller liknade 
över lönefaktorer som får beaktas vid lönesättning. Genom att studera rättspraxis 
kan man dock få lite mer ledning över vad begreppet kan tänkas innefatta. Fram 
till lagändringen i JämL 2001, reglerades lönediskrimineringsförbudet i lagens 
18 § och var då utformad som en presumtionsregel207. Gällande arbetsgivarens 
motbevisning för den presumerade lönediskrimineringen tillämpades en så kallad 
svag bevispresumtion. Enligt förarbetena innebar den svaga bevispresumtionen att 
de krav som ställdes på arbetsgivarens motbevisning allmänt inte behövde vara 
höga. Efter lagändringen gäller numera EG:s bevisbördedirektiv och således krävs 
det av arbetsgivaren full bevisning för påståendet att det inte finns något samband 
mellan lön och kön. I förarbetena framhålls det att uttalanden i tidigare förarbeten 
och domstolspraxis måste läsas med försiktighet och i ljuset av EG-domstolens 
avgöranden.208  
 
I Socialkonsulentmålet tillämpades JämL både som lagen gällde före samt efter, 
2001 års ändringar. Vid Journalistmålet gällde 1979 års jämställdhetslag. Övriga 
mål som redogjorts för har avsett JämL före 2001. Eftersom AD i Social-
konsulentmålet tillämpade båda regleringarna hade man kunnat förvänta sig en 
skillnad i bedömningen på beviskraven för de olika regleringarna efter att den 
svaga presumtionen ersatts av mer skärpta regler på arbetsgivarens bevisning. 
Svenaeus framhåller dock att inget av detta kunde urskönjas i domskälen. I dessa 
uttrycktes det att AD fann att de omständigheter som arbetsgivaren åberopat för 
tiden före den 1 januari 2001 gjorts sig gällande med samma styrka därefter. AD 
kom därmed fram till att länsstyrelsen visat att löneskillnaderna även efter 1 
januari 2001 saknat samband med kön. Svenaeus tolkar detta som att man trots 
lagändringen fortsatt att tillämpa den svaga bevispresumtionen.209  
 
Marknaden är den faktor som det oftast hänvisats till i lönediskrimineringsmål. 
AD har hittills alltid godtagit arbetsgivarens marknadsargument om denne lyckats 
visa att lönesättningen följer gällande marknadspris. Löneskillnaden mellan 
                                                
206 S. Fransson, Lönediskriminering, 2000, s. 263 f.  
207 Presumtionsregeln innebar att om käranden kunde påvisa löneskillnad samt lika eller likvärdigt 
arbete så inträdde en presumtion om lönediskriminering. Bevisbördan gick då över på 
Arbetsgivaren som skulle motbevisa sambandet med kön.  
208 Prop. 1999/2000:143 s. 50 ff.  
209 L. Svenaeus, Marknaden, 2007, s. 116. 
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mannen och kvinnan har då varit sakligt grundad.210Genom Barnmorskemålet II 
kan AD sägas ha bekräftat att marknaden har legitimitet som kriterium för löne-
sättning.211 Begreppet marknad är dock problematiskt då begreppet inte är ett 
juridiskt begrepp vars innebörd vi kan bestämma och avgränsa. Marknaden kan 
sägas vara ett samlingsbegrepp för ett antal sinsemellan olika situationer där 
arbetsgivare anser sig ha ett sakligt skäl för att motivera en högre lön än vad 
kraven i arbetet egentligen motiverar.  
 
I lönesättningssammanhang hänvisar man ofta till marknaden som en faktor utav 
flera som bestämmer lönen. Men i lönediskrimineringstvister hänvisas det oftast 
till marknaden som grund för hela löneskillnaden. I Journalistmålet var 
marknaden grund för den manlige journalistens reservationslön, det vill säga den 
lägsta lön som denna var villig att acceptera för anställning. Reservationslönen var 
orsaken till hela löneskillnaden. I Barnmorskemålet II var marknaden lönenivån 
för ingenjörer på den privata arbetsmarknaden. I målet gav AD marknaden 
avsevärd betydelse när man inte valde att utreda hur stor del av löneskillnaderna 
som kunde ha orsakats av andra faktorer (exempelvis ålder). AD nöjde sig med de 
skäl för löneskillnaden som man fann i marknadssituationen. I Socialkonsulent-
målet var marknaden löneläget hos kommunerna och även här förklarade den hela 
löneskillnaden. I Nattsköterskemålet utgjordes marknaden av löneläget för 
medicintekniker inom den privata sektorn. Enligt min tolkning så har markanden i 
nämnda rättsfall varit orsak till (nästan uteslutande) hela löneskillnaderna och 
således inte enbart som en del av löneskillnaderna. Frågan är då om man 
eventuellt givit marknaden en för stor betydelse?  
 
Problemet är att man inte kan definiera och avgränsa hur stor del av löne-
skillnaden som beror på marknaden då enskilda marknadsandelar inte kan pris-
sättas var för sig. Enligt Marianne Hörding kan man enbart konstatera att de haft 
mindre eller större påverkan på hela lönen, men inte exakt i hur stor utsträckning. 
Hörding ifrågasätter därmed relevansen i att försöka isolera denna faktor. Hon 
påpekar att trots svårigheten att isolera påverkan av marknaden så bygger reglerna 
i JämL på att man ska skala bort såväl marknadsandelar som individuella delar 
varpå själva arbetet kvarstår och kan bedömas.212  
 
Ett annat problem med marknaden som faktor för lönesättningen är att marknaden 
i viss mån kan vara påverkad av irrationella förhållningssätt med grund i tradition 
och/eller könsdiskriminering. Marknadskrafterna är därmed inte självklart köns-
neutrala.213  
 

                                                
210 P. Norberg, Barnmorskemålet och marknaden, 2007, s. 173.  
211 G. Söderlöf, Konflikt mellan förhandlingssystemet och lagen, 2007, s. 70, 76 f.  
212 M. Hörding, Marknadspåverkan i kommunal sektor, 2007, s. 35 f.  
213 B. R. Bjørst, En smak av diskriminering, 2007, s. 226. 
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Det är troligt att marknadsfaktorn påverkar olika typer av arbeten i olika hög 
grad.214 Svårigheterna ligger i att avgöra hur mycket det påverkar samt att 
bestämma i hur hög grad det är acceptabelt att en arbetsgivare anpassar sig efter 
detta. Varje gång en arbetsgivare anpassar sig efter rådande marknadspris 
anpassar sig denne även till hela den samhällsstruktur som underbygger detta 
marknadspris. För en arbetsgivare innebär det alltid en ekonomisk kostnad att 
bortse från marknadspriset och att bortse från den allmänna uppfattningen om vad 
ett arbete är värt. Enligt Norberg kan situationen dock ibland vara så att en 
arbetsgivare är skyldig att ta en sådan kostnad.215 
 
Förutom marknadens påverkan har en arbetsgivare andra faktorer att beakta vid 
lönesättningen. I Enderbydomen fastställer EG-domstolen att en arbetsgivare som 
motbevisning inte endast kan hänvisa till att arbetena faller under olika kollektiv-
avtal. Ålder har som förklaring till löneskillnad godtagits av såväl AD som EG-
domstolen. Emellertid är det intressant att se hur utvecklingen av ett förbud mot 
diskriminering på grund av ålder kommer att påverka detta. Anställningstid är en 
faktor som EG-domstolen godkänt som orsak till löneskillnad då längre 
anställningstid genererar kompetens som är viktig för utförandet av arbets-
uppgifterna. EG-domstolens uttalanden i Danfossmålet kan tolkas som att man 
inte kan generalisera kriterier för objektiv lönesättning utan varje arbetsgivare 
måste kunna bevisa sambandet mellan kriteriet och utövandet av arbets-
uppgifterna. Således är det därmed nästintill omöjligt att upprätta en ”lista” eller 
liknade över faktorer som en arbetsgivare får beakta, vilka faktorer som får 
beaktas är beroende på kraven i det aktuella arbetet.  
 
Sammanfattningsvis så finns det enligt min mening ingen klar gräns mellan saklig 
respektive osaklig lönesättning, då begreppet saklig lönesättning är svårdefinierat. 
Marknaden påverkar i de flesta fall lönesättningen i någon utsträckning, hur stor 
är dock svårt att avgöra. Marknaden kan enligt min åsikt inte kategoriseras som 
saklig respektive osaklig lönefaktor. Marknaden speglar hur samhället idag ser ut 
och speglar därmed såväl sakliga som osakliga skäl till hur lönenivåerna på 
arbetsmarknaden ligger idag. Enligt min mening är det största problemet med 
saklig lönesättning hur stor del av marknadspåverkan som en arbetsgivare har rätt 
att anpassa sig efter? 

                                                
214 M. Hörding, Marknadspåverkan i kommunal sektor, 2007, s. 35. 
215 P. Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och jämställdhetsrätten, 2007, s. 194.  
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5. Analys 
 
 
 
 
 
Lönesättningen är i Sverige inte i vidare utsträckning reglerad i lag. Principen för 
lönesättning är att det råder avtalsfrihet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Parternas individuella avtalsfrihet begränsas dock av kollektivavtalen samt den 
svenska diskrimineringslagstiftningen. Merparten av alla kollektivavtal innehåller 
stipuleringar om att lönen ska vara individuell och differentierad. Avtalen inne-
håller även lönesättningsprinciper om vad som ska beaktas vid lönesättningen, 
exempelvis att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetets svårighetsgrad, individens 
resultat och prestationer samt marknaden. För att arbetsgivaren ska uppfylla detta 
krävs en tydlig lönepolitik som klargör hur olika arbeten värderas, vilka kriterier 
som används som grund för lönesättningen samt bedömningen av den enskilde 
arbetstagaren. Svårigheten ligger dock troligtvis inte i att sätta upp olika kriterier 
för lönesättningen samt skriva lönepolicys om hur bedömningen av arbeten och 
arbetstagare ska göras. För de flesta känns det naturligt att lönesättningen ska 
göras på objektiva grunder såsom arbetsgivarens kompetens, svårigheter i arbetet 
etc. Det som är svårt är nog snarare i flertalet fall att faktiskt följa dessa kriterier 
och principer och tillämpa dem fullt ut. Lönesättning baseras på att någon 
värderar arbetet samt den som utför det. Denna värdering blir lätt en subjektiv 
bedömning. Hur mäter man egentligen en persons kompetens och färdigheter på 
ett objektivt sätt? Exempelvis hur mäter/värderar man ansvarsfullhet, 
samarbetsförmåga eller initiativförmåga på ett korrekt sätt? Så länge som 
bedömningen inte kan göras helt objektiv kommer det alltid finnas risk för 
godtycklig lönesättning.   
 
Ett problem angående saklig lönesättning är att svenska domstolar inte kan avgöra 
vilken arbetsgivare som betalar den ”rätta” lönen. Det är orsaken till att arbetets 
värde enligt JämL ska bedömas med hänsyn till arbetsgivarens strukturerade 
subjektiva bedömning. Två arbetsgivare har därmed rätt att värdera exakt samma 
arbetsuppgifter olika.216 Detta har troligtvis även sin grund i att man måste 
anpassa sig efter arbetsgivarens verksamhet. Även om två arbetstagare, anställda 
hos olika arbetsgivare, fullgör exakt samma arbetsuppgifter, kan arbetena vara 
olika viktiga för de skilda arbetsgivarna beroende på de aktuella verksamheternas 
inriktning och mål.  
 
Arbetsvärdering kan hjälpa till med systematiseringen av värderingen av arbets-
uppgifterna men inte med värderingen av den individ som utför arbetet. 
Individuell lönesättning utgår från att lönerna för lika arbete inte är lika utan får, 

                                                
216 P. Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och jämställdhetsrätten, 2007, s. 202.  
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baserat på sakliga grunder, skilja sig åt mellan olika arbetstagare. Lönen är inte 
enbart betalning av utfört arbete utan är även ett incitament för medarbetarnas 
vidareutveckling och resultat. Självklart måste arbetstagare som presterar bra 
kunna motiveras och belönas genom en högre lön. Svårigheterna vid individuell 
lönesättning är dock många gånger att kunna skilja ut de enskilda beståndsdelarna 
som motiverar en löneskillnad i form av exempelvis hur stor del av löneskillnaden 
hänför sig till individuell kompetens eller marknadskrafterna?    
 
Lönefrågor kan drivas från två olika utgångspunkter med stöd av JämL. Enligt 
lagen ska en arbetsgivare årligen kartlägga och analysera osakliga löneskillnader. 
Genom arbetsvärdering kan vidare helt skilda typer av arbeten jämföras och i 
vissa fall konstateras som likvärdiga. Detta kan hjälpa till att minska de 
strukturella löneskillnaderna under förutsättning att det gäller arbeten hos samma 
arbetsgivare. I JämL finns vidare även ett förbud mot könsdiskriminerande löne-
skillnader, det är främst denna regel som inriktar sig på justering av individuella 
löneskillnader. Gällande individuella osakliga löneskillnader har arbetsgivaren ett 
absolut ansvar att rätta till dessa. Vid strukturella löneskillnader är det inte lika 
enkelt då det är flera faktorer som spelar in. Framförallt måste likvärdigt arbete 
konstateras, men det måsten även gälla lönejämförelser hos en och samma arbets-
givare.  
 
Begreppet saklig lön medför svårigheter eftersom det inte klart går att fastsälla en 
konkret innebörd av begreppet. Det som man klart kan fastslå är att lönen ska vara 
baserad på sakliga faktorer och får således inte vara baserad på kön. Men även om 
kön inte direkt är en lönefaktor så finns det risk att arbetsgivaren omedvetet följer 
traditionella strukturer och värderar kvinnors insats lägre. Lönesättande chef 
kanske går på ”känsla” när denne bedömer hur väl en arbetstagare uppfyller 
kriterierna. En arbetstagare kanske exempelvis ”känns” som mer ansvarsfull eller 
initiativtagande jämfört med en annan arbetstagare utan att det faktiskt förhåller 
sig så.  
 
Genom att studera rättspraxis kan man få ytterligare ledning över vilka löne-
faktorer som kan betraktas som sakliga vid lönesättning. EG-domstolens 
uttalanden i Danfossmålet kan tolkas som att man inte kan generalisera kriterier 
för objektiv lönesättning utan varje arbetsgivare måste kunna bevisa sambandet 
mellan kriteriet och utövandet av arbetsuppgifterna. Detta borde även kunna 
tolkas som att arbetsgivaren nästintill kan sätta upp precis vilka kriterier denne 
vill. Detta så länge dessa inte är diskriminerande samt att arbetsgivaren kan påvisa 
att kriterierna är viktiga och relevanta för det aktuella arbetet. Arbetsgivaren 
måste därigenom kunna visa upp ett samband mellan kriteriet och utövandet av 
arbetsuppgifterna. Det blir således nästintill omöjligt att generalisera lönekriterier 
eller faktorer för lönesättningen. Dock verkar det finnas kriterier som är mer eller 
mindre gemensamma för alla arbeten, såsom exempelvis anställningstid och 
marknaden. 
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Desto längre anställningstid en arbetstagare har desto större erfarenhet bör denne 
inneha av den aktuella tjänsten, arbetsuppgifterna samt företaget. Genom denna 
samlade kunskap får arbetstagaren kompetens som är viktig för utförandet av 
dennes arbetsuppgifter. Att ha erfarna arbetstagare kan i många fall vara viktigt 
för en arbetsgivare. Därmed borde det även te sig rimligt att en arbetsgivare 
premierar dessa arbetstagare för att säkerställa att de stannar kvar på företaget. 
EG-domstolen har provat kriteriet anställningstid i Danfossmålet, Nimzmålet samt 
Cadmanmålet. EG-domstolen har i samtliga fall godkänt kriteriet anställningstid 
som objektiv grund för lönesättning. I Nimzmålet uttalade dock domstolen att 
anställningstidens betydelse inte får generaliseras, utan beror på omständigheterna 
i det enskilda fallet. Såldes kan man tolka detta som att anställningstid är en 
lönefaktor som bör vara generell för alla arbeten, dock får denna faktor inte 
automatiskt ges betydande vikt utan man måste i det enskilda fallet pröva hur stor 
tyngd denna faktor ger i förhållande till andra lönefaktorer.  
 
Ålder är enligt mig mer tveksamt om det även att fortsättningsvis kommer att 
kunna användas som lönefaktor när ett förbud mot åldersdiskriminering är i 
antågande. Ålder som lönefaktor borde dock enligt min mening kunna ersättas 
med kriteriet relevant arbetslivserfarenhet för den aktuella tjänsten. Denna löne-
faktor borde även kunna kombineras med ett eventuellt framtida förbud mot 
åldersdiskriminering, då inte ålder är själva grunden för lönesättning utan 
erfarenhet.  
 
I de rättsfall som tagits upp av AD har det oftast varit marknaden som prövats 
som skäl för löneskillnaderna. Marknaden som faktor för lönesättning är mycket 
omdiskuterad.217 Ett marknadspris speglar inte bara utbud och efterfrågan, utan 
även underliggande samhälleliga värderingar och strukturer.218 Däri ligger den 
främsta problematiken kring begreppet. Hur stor del av löneskillnaden som kan 
förklaras av marknaden är det svårt att få tillräcklig kunskap om. AD har i sin 
bedömning tagit stor hänsyn till marknaden. Kanske har de värderat marknaden 
som lönefaktor för högt då det i rättsfallen snarare är hela löneskillnaden som 
förklaras av marknaden än enbart en del av den.  
 
Flera kollektivavtal anger marknaden som lönefaktor. Avtalen föreskriver dock 
samtidigt att lönen ska bestämmas efter sakliga grunder och att osakliga löne-
skillnader inte ska förekomma. Detta bör sannolikt sätta krav på en arbetsgivare 
som hänvisar en viss lön på marknadskrafter att närmare kunna förklara hur och i 
vilken utsträckning marknaden motiverar en löneskillnad. I annat fall finns det 
inga möjligheter att kontrollera tillämpningen av kollektivavtalets efterlevnad, 

                                                
217 Se bland annat antologin Marknaden- saklig grund för lönesättning? S. Fransson (red.).  
218 P. Norberg, Barnmorskemålet och marknaden, 2007, s. 173.  
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vilket i sin tur sannolikt borde leda till att avtalets löneprinciper och kriterier för 
lönesättning bör minska i betydelse.219  
 
De grupper av arbetstagare som har en stark ställning på arbetsmarknaden, 
exempelvis bristyrken eller grupper som har en bred arbetsmarknad med många 
potentiella arbetsgivare att välja bland, får över tid en god löneutveckling. Detta 
avspeglas i såväl ingångslöner som löneökningar. Marknaden kan sägas ge dessa 
grupper draghjälp, ibland över långa tidsperioder. En jämförelse mellan arbets-
tagare som tillhör olika kollektivavtalsområden är därmed förenad med 
svårigheter.220 Det kan sägas finnas en inbyggd motsättning mellan JämL och 
kollektivavtalen i det avseende att en arbetsgivare som uppfyller sina förpliktelser 
och sätter löner enligt avtalets principer samtidigt kan bryta mot lagens likalöne-
princip. Om arbetsgivaren endast är bunden av ett kollektivavtal så föreligger 
ingen direkt konflikt. Kollektivavtalen föreskriver att lönesättningen ska ske på 
sakliga grunder, då borde det inte, så länge detta följs, uppstå några osakliga löne-
skillnader mellan kvinnor och män. Om arbetsgivaren däremot är bunden av flera 
kollektivavtal kan det uppstå svårigheter. JämL stipulerar att jämförelser ska göras 
gällande hela verksamheten, över kollektivavtalsgräsningarna. Lagen tar ingen 
hänsyn till att exempelvis vissa fackliga organisationer har varit mer 
framgångsrika än andra och åstadkommit en bättre löneutveckling för sina 
medlemmar. 221  
 
En arbetstagarorganisation kan inte träffa avtal för andra än för sina egna 
medlemmar och avtalet kan endast reglera relationen mellan arbetsgivaren och 
den arbetstagarorganisation som är part i avtalet. En arbetsgivare är dock i många 
fall bunden av flera kollektivavtal. En kommun har i allmänhet upp till ett tjugotal 
olika kollektivavtal. Inom den privata sektorn förekommer det vanligtvis minst ett 
kollektivavtal för tjänstemän och ett för arbetare på varje arbetsplats. Beroende på 
parternas styrka kan de avtalade lönenivåerna samt löneökningarna se olika ut för 
olika arbetstagare beroende på skilda organisationstillhörigheter. En arbetsgivare 
som utger löneökningar enligt de gällande avtalen kan i efterhand befinnas ha 
gjorts sig skyldig till osaklig lönesättning. En kartläggning och analys av löne-
skillnader kan exempelvis visa att ett kvinnodominerat arbete inom ett avtals-
område har lägre betalt jämfört med ett likvärdigt arbete som utförs av en mans-
dominerad grupp inom ett annat avtalsområde. Kollektivavtalen kan därmed sägas 
sätta upp gränser medan reglerna i JämL kräver att dessa ska överskridas.222 Även 
om kollektivavtalen enbart bygger på att en saklig lönesättning görs och att löne-
faktorerna som används är sakliga kan en arbetsgivare således genom att följa 
dessa kriterier för ”saklig lönesättning” göra sig skyldig till osaklig lönesättning. 
Detta om det föreligger löneskillnader mellan olika arbetstagargrupper som beror 

                                                
219 K. Eriksson, Marknaden och kollektivavtalssystemet, 2007, s. 59.  
220 G. Söderlöf, Konflikt mellan förhandlingssystemet och lagen, 2007, s. 72.  
221 K. Eriksson, Marknaden och kollektivavtalssystemet, 2007, s. 44. 
222 K. Eriksson, Marknaden och kollektivavtalssystemet, 2007, s. 44. 
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på att de tillhör olika kollektivavtalsområden. Enligt Söderlöf är lagstiftarens 
förhoppning att den fackliga tillhörigheten och kollektivavtalsområde inte ska 
vara styrande vid kartläggning och analys av löneskillnader. Han framhåller att 
lagstiftaren förutsätter att skilda och ibland även konkurrerande, fackliga 
organisationer ska samsas om objektiva sanningar om vad som ur ett köns-
perspektiv är ”rätt” lön. Detta menar han är orealistiskt och ”rimmar illa” med hur 
det förhåller sig i verkligheten och hur de fackliga organisationerna agerar. Enligt 
deras stadgar ska de se till sina egna medlemmars intressen.223  
 
Man kan se problematik med att det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för 
att förhandla fram kollektivavtal om lönebildningen samtidigt som det bara är den 
ena av dessa parter som hålls ansvarig ifall avtalet senare resulterar i osakliga 
löneskillnader. Visserligen är det oftast arbetsgivaren som i slutändan har större 
makt över själva lönesättningen och det är också denne som fastställer själva 
lönen. Ett problem är dock att arbetsgivare som sätter diskriminerande eller 
osakliga löner oftast inte är medvetna om detta. Lönerna speglar i många fall 
traditionella normer, som många gånger har sin grund i att kvinnodominerade 
yrken av tradition värderas sämre jämfört med likvärdigt arbete som är mans-
dominerat. Avsikten hos arbetsgivarna är således i dessa fallen inte att missgynna 
kvinnor, det bara blir så som en konsekvens av hur ”det alltid varit”. Omedvetna 
handlingsmönster är svårare att förändra än medvetna. Därför måste, för att en 
förändring ske, det synliggöras hur enskilda lönefaktorer och lönesättnings-
principer påverkar utfallet för att man lättare ska kunna ”spåra” orsaken till löne-
skillnaderna. 
 
Marknaden kan fungera som ett typiskt exempel på en lönefaktor vars 
konsekvenser tydligare bör synliggöras i syfte att komma åt de strukturella löne-
skillnaderna. När en enskild arbetsgivare sätter löner och anpassar sig efter 
marknaden är det inte direkt så att denna arbetsgivare uppsåtligt skapar osakliga 
löneskillnader, det är snarare så att denne omedvetet upprätthåller dem. I dessa 
fallen är det enligt min mening lika mycket de fackliga organisationerna som den 
enskilde arbetsgivaren som har samma ansvar för resultatet. Men enligt JämL är 
det bara arbetsgivaren som ska hållas ansvarig. Emellertid är problemet med de 
strukturella löneskillnaderna så pass stort och komplext att en enskild arbetsgivare 
varken har ekonomisk möjlighet eller övriga resurser att förända hela samhälls-
strukturen. För att lyckas med detta krävs att samtliga parter på arbetsmarknaden 
gemensamt skapar sig en mer detaljerad bild över orsakerna till problematiken 
samt en möjlig lösning på detta. Eftersom de fackliga organisationerna enbart 
syftar till att tillvarata sina egna medlemmars intressen är det därmed inte 
självklart att alla är villiga att kämpa hårt om det inte gagnar den egna organisa-
tionen. Man kan tänka sig att organisationer vars medlemmar tillhör de fram-
gångsrika branscherna inte är lika intresserade av att utjämna skillnaderna. I 
realiteten innebär en utjämning att de framgångsrika organisationernas 
                                                
223 G. Söderlöf, Konflikt mellan förhandlingssystemet och lagen, 2007, s. 78.  
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medlemmar får det sämre för att andra ska få det bättre, resurserna måste tas 
någonstans ifrån. Därför hade det kanske behövts läggas ett rättsligt ansvar även 
på föreningarna för att tillse större samverkan även över organisationsgränserna. 
Ett exempel på hur resurser har lyckats omfördelats mellan olika avtalsområden är 
genom jämställdhetspotter som i senaste avtalsrörelsen flera LO-förbund 
tillämpade. 
 
Att förändra samhällsstrukturer tar tid. Samhället var tidigare inställt på en 
jämvikt som byggdes på lönediskriminering av kvinnor. Att bryta denna typ av 
jämviktsläge och förflytta sig till ett annat är förenat med kostnader. Vägen från 
ett samhälleligt jämviktsläge till ett annat är alltid besvärligt och kan resultera i 
stora påfrestningar för samhället om de beslut som fattas styrs av en önskan att 
omedelbart reglera fram jämställdhet utan att ta hänsyn de rådande marknads-
strukturerna.224 Om all lönediskriminering åtgärdades genom att alla kvinnors 
löner justerades upp till samma nivå som den mest överbetalda av de män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, på respektive arbetsplats, så skulle vi få en löne-
inflation med stora samhällsskadliga konsekvenser. Ett sådant scenario bygger 
enligt Norberg på flera orealistiska antaganden. Ett enligt Norberg orealistiskt 
antagande är att fackföreningar, arbetsgivare samt lagstiftare är helt oförmögna att 
anpassa den svenska arbetsrättsliga modellen till ett fungerande löne-
diskrimineringsförbud.225  
 
Att justera upp lönenivåerna i de kvinnodominerade områdena kräver ekonomiska 
resurser som inte alla arbetsgivare har. Resurserna måste tas någonstans ifrån. Går 
det att förändra utan kostnader för arbetsgivaren? Att sänka de premierade 
gruppernas löner för att möjliggöra höjning av de missgynnade grupperna tror inte 
jag är en bra lösning, då denna lösning skulle få mycket svårt att få genomslag hos 
de starka branscherna på arbetsmarknaden. Varför skulle de gå med på att få sina 
löner sänkta? Ett annat stort problem med denna lösning är att den endast avser 
arbeten hos samma arbetsgivare, således är det främst kommuner och landsting 
med anställda i olika branscher där detta kan aktualiseras. Vad kan man då göra? 
Svaret tror jag är att det inte finns någon snabb lösning på denna problematik. 
Utjämningarna av de strukturella löneskillnaderna behöver ske långsamt för att 
behålla ekonomisk bärighet hos arbetsgivarna. Det som enligt min uppfattning är 
rimligt är att man vid lönerevisioner måste se till att omfördela resurserna. Den 
missgynnande gruppen har rätt till stora löneökningar men detta kanske innebär 
att den tidigare premierade gruppen inte fortsättningsvis kan få samma löne-
utveckling som de varit vana vid.  
 
Enligt Norberg kan en arbetsgivare vara skyldig att ta kostnader för att motverka 
diskriminerande strukturer, även om denne själv inte bär något ansvar för att de 
uppstått. Tillämpningen av juridiken kan då leda till reella förändringar av 
                                                
224 P. Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och jämställdhetsrätten, 2007, s. 218. 
225 P. Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och jämställdhetsrätten, 2007, s. 218.  
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kvinnors samt mäns löner.226 Problematiken ligger i frågan om hur vi skiljer 
mellan fall där man måste acceptera löneskillnader mellan kvinnor och män som 
bestämts av marknadskrafterna och som kommit till uttryck i kollektivavtal, 
respektive de fall där löneskillnaderna ska utjämnas? Enligt Bjørst gör vår 
begränsade vetskap om grunderna för lönesättning kombinerat med den mycket 
ringa rättspraxis på området det svårt att dra en definitiv skiljelinje.227 För att 
lyckas med gränsdragningen måste man bland marknadens sammanvägnings-
mekanismer kunna skilja ut de signaler som speglar förändringar i tillgång och 
efterfrågan från de signaler som speglar könsdiskriminerande värderingar. Enligt 
Eberhard Stüber är det viktigt att arbetsmarknadens parter utvecklar en samsyn 
kring hur könsrelaterade löneskillnader kan identifieras och vad som är 
innebörden av en sakligt grundad lönesättning samt att man särskilt berör 
marknadsargumentets hållbarhet som saklig förklaringsgrund.228  
 
Även om en arbetsgivare tvingas att ta kostnader för utjämning av löne-
skillnaderna föreligger fortfarande problemet med att utjämningen av löne-
skillnaderna endast kan ske hos en och samma arbetsgivare. Arbetsgivare-
begränsningen gör att enbart då en och samma arbetsgivare har anställda i olika 
branscher, kan efter en arbetsvärdering som konstaterar lika eller likvärdigt arbete, 
löneskillnaderna justeras upp. De arbetsgivare som har anställda inom olika 
branscher är exempelvis kommuner och landsting. Emellertid är en möjlig 
konsekvens, av en uppjustering av lönerna hos ett antal arbetsgivare, att 
marknadslönerna för hela den aktuella gruppen rimligen bör stiga. På lång sikt 
kan detta eventuellt medföra att även andra arbetsgivare (som ett resultat av 
marknadskrafterna) måste höja lönerna för den aktuella gruppen och då kan de 
stora strukturella skillnaderna på allvar börja minska. En förutsättning för 
uppjusteringen är dock att likvärdigt arbete konstateras. Genom rättspraxis från 
AD, exempelvis Barnmorskemålet II och Nattsköterskemålet, kan vi få mer 
ledning om vilka jämförelser som är möjliga.  
 
Avslutningsvis kan anföras att lönesättning många gånger på ytan är mycket 
enkelt och förståeligt. Går man dock lite djupare för att mer utförligt studera 
grunderna för en viss lön upptäcker man dock att lönesättningen inte är så enkel 
att förklara. En viss lön är ett resultat av en sammanvägning av flertalet olika 
lönefaktorer och det är svårt att klart definiera hur stor roll en viss faktor spelar. 
För att avgöra om en lön är saklig eller ej krävs att man kan fastställa grunderna 
till denna vilket i sig är mycket svårt och komplext.   
 

                                                
226 P. Norberg, Barnmorskemålet och marknaden, 2007, s. 198. 
227 B. R. Bjørst, En smak av diskriminering, 2007, s. 241 f.  
228 E. Stüber, Lönekartläggning och marknadsbegreppet, 2007, s. 103.  
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