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Abstract  

Today there is still irrelevant pay differential in society. In Sweden in 2010, the average pay 

differential was 15,4 percent between the sexes. Only 0,8 percent better than EU:s average.  

In Sweden the individual salaries increasingly have begun to characterize the Swedish labor 

market. Based on this, the aim of this study is to highlight the issue of equal pay between men 

and women from the perspective of individual salary. This would also been doing with a 

background in the regulatory environment of equal pay. 

When it comes to equality between women and men it is the area of labor law in EU who is 

the most developed and in Sweden this is the area who is most affected by EU law. Both in 

EU and in Sweden it is prohibit with direct- and indirect pay discrimination based on sex in 

equal and equivalent work. Pay differentials can be objective based if, for example, it has to 

do with the person's performance or knowledge or market factors. In Sweden the market 

aspects have a big influence to the employers approach to differences in salaries.  

Sweden has increasingly moved towards to individual salaries but how individual the pay is 

depends on how it is regulated in collective agreements. What is important to consider in the 

individual salaries is that a well-developed job values is used. In a job values the works 

demands on knowledge and skills, effort, responsibility and working conditions should be 

measured. What is important is that job evaluation is used in the same way on all work and 

that the requirements are gender neutral. The second criterion we look at in the individual 

salaries is the person's performance and that usually is being judged on the person's skills, 

development and achievement. Both employees and workers have a responsibility when it 

comes to the person's individual salaries.  

The reason why there are pay differences between men and women in society is partly due to 

the tradition of what seems to be feminine and masculine elements. Since way back, it was the 

women's commission to take care of the children, the older and the sick. This has been 

followed with the world in to work and these jobs are now seen as women’s work and have a 

lower salary. 

There is a positive approach to the basic idea of individual salaries but there is also 

dissatisfaction with how it is used in practice. The model can probably not itself contribute to 

equal pay. The societal view of femininity and masculinity must first be change. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

16,2 procent var den genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor år 2010 inom 

EU. Detta innebär att kvinnor behöver arbeta 59 dagar extra under ett år för att komma upp i 

samma lönenivå som männen. Året innan låg den genomsnittliga löneskillnaden mellan könen 

i EU på 17 procent. Det har alltså skett en liten minskning i löneskillnaden. Denna 

löneskillnad tros däremot grunda sig i att lönerna i vissa mansdominerande yrken har sjunkit 

och att fler män idag arbetar deltid eller i låglönejobb. Den minskade löneskillnaden beror 

alltså inte på att kvinnorna har fått högre lön.
1
 

Sverige ses som ett land som befinner sig långt fram när det gäller jämställdhet.
2
 Sett till 

Sverige år 2010 var den genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor 15,4 procent. 

Genomsnittet var alltså bara 0,8 procent bättre än hela EU:s. Genom dessa skillnader både i 

EU samt i Sverige pågår det idag fortfarande en stor diskussion i samhället om löneskillnader 

mellan kvinnor och män.
3
 

En ny studie behandlar inkomstutvecklingen i Sverige mellan 2009-2013. Denna studie visar 

att kvinnors löner har ökat mer än männens men att det samtidigt kommer ta 86 år innan 

lönerna är helt lika. Sett till dagens arbete och löneutveckling visar även studien att i 46 

kommuner kommer det aldrig att bli lika löner om det fortsätter som det är nu.
4
 

I det svenska arbetslivet har det under senare tid skett en snabb förändring av lönebildningen. 

Vad som har skett när det gäller lönesättning är att individuell lönesättning har ökat på den 

svenska arbetsmarknaden. En fråga som finns är om individuell lönesättning ger en mer 

rättvis lön än andra lönesättningar
5
 samt om det är rätt väg att gå för en jämställd 

lönesättning.
6
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Trots arbeten med att försöka jämna ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor finns det 

idag fortfarande en anmärkningsvärd löneskillnad mellan könen. Utifrån detta är det intressant 

                                                           
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_sv.htm Hämtad 140121 
2 Neu Morén, Elizabeth & Eriksson Lindvall, Carin, Det du behöver veta om lön och lönesättning, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2013 s. 71 
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_sv.htm Hämtad 140121 
4 https://www.uc.se/Om-UC/nyheter/aktuella-nyheter/3-10-2014-kvinnors-inkomster-stiger-mer-an-mannen.-men-det-tar-86-

ar-att-komma-i-kapp..html Hämtad 140311  
5 Nilsson, Tommy & Ryman, Annbritt, Individuell lön - lönar det sig?: fakta och tro om individuell lönesättning, 

Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2005 s. 5 
6 Nilsson, Tommy & Ryman, Annbritt (2005) s. 64 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_sv.htm
https://www.uc.se/Om-UC/nyheter/aktuella-nyheter/3-10-2014-kvinnors-inkomster-stiger-mer-an-mannen.-men-det-tar-86-ar-att-komma-i-kapp..html
https://www.uc.se/Om-UC/nyheter/aktuella-nyheter/3-10-2014-kvinnors-inkomster-stiger-mer-an-mannen.-men-det-tar-86-ar-att-komma-i-kapp..html
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att se till hur regelverket kring förbudet mot lönediskriminering ska tillämpas och hur det görs 

i praktiken. Genom att samhället idag allt mer blir individualistiskt och individuell 

lönesättning allt mer tillämpas är det också intressant att studera denna metod. Utifrån detta är 

syftet med denna studie att belysa frågan om jämställda löner mellan kvinnor och män ur ett 

perspektiv om individuell lönesättning. Detta även med bakgrund i regelverket kring lika lön. 

Mot bakgrund av detta syfte ställs följande frågeställningar: 

 Vad innebär individuell lönesättning och hur bör processen utformas samt användas? 

 I vilken mån kan individuell lönesättning främja jämställda löner? 

1.4 Metod 

För att uppnå studiens syfte kommer jag att använda mig av juridisk metod. Detta innebär att 

jag kommer studera rättskälleläran som i sin tur innebär att gällande rätt rörande lika lön för 

män och kvinnor kommer att analyseras.
7
 Detta kommer göras genom fördrag, direktiv, lagar, 

propositioner, statens offentliga utredningar samt praxis. Gällande rätt när det gäller lika lön 

mellan kvinnor och män kommer att utredas både på EU-rättslig och nationell nivå. Detta görs 

för att få en djupare förståelse för hur regleringen idag är fastställd samt även för att få en 

större förståelse för utformningen av den svenska rätten. När det gäller den EU-rättsliga 

regleringen har jag sett till ILO:s konvention nr 100, Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG. Valet av dessa 

grundar sig i att dessa bestämmelser har stark och stor tyngdkraft i den gällande rätten. I 

studien har även praxis från EU-domstolen använts. Detta har använts för att visa på hur lika 

lön för lika och likvärdigt arbete ska användas av de nationella domstolarna samt vad som kan 

vara sakliga löneskillnader. För att finna den EU-rättsliga praxisen använde jag mig av 

hemsidan eur-lex och sökordet jag använde mig av var lönediskriminering.  

I den svenska rätten har jag sett till diskrimineringslagen (2008:567) då det är här lika lön 

mellan kvinnor och män är reglerat. Till detta har även propositioner till diskrimineringslagen 

och tidigare jämställdhetslagar setts över och detta för att få ytterligare information kring 

tankarna och bakgrunden med de olika bestämmelserna. För att få en förståelse för hur 

reglerna om förbud mot lönediskriminering när det gäller kön fungerar i praktiken har jag 

också använt mig av olika rättsfall. Dessa har hämtats från sökbasen zeteo och det sökord jag 

använde mig av var lönediskriminering och denna sökning gav 19 träffar. Endast 12 av dessa 

                                                           
7 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2. uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2007 s.36 



7 
 

användes i uppsatsen då det endast var dessa som innehöll en rättslig fråga till AD om 

lönediskriminering. Samtliga rättsfall har gåtts igenom för att i studien kunna ge en bild av 

AD:s sammanlagda bedömning. Fyra av dessa rättsfall valde jag att beskriva mer detaljerat 

och dessa var en blandning av både lite äldre och nyare fall. Valen av fallen grundar sig i att 

de ger olika insikter i hur AD har bedömt olika fall och händelser både när det varit 

lönediskriminering och när det inte varit det.  

I denna studie har också rättssociologisk metod använts. Detta innebär att en jämförelse har 

skett mellan gällande rätt och samhället. Till skillnad från juridisk metod som fokuserar på 

rättens tillämpning inriktar sig rättssociologin på rättens konsekvenser eller funktioner. 

Genom denna koppling samt att det ställs frågor till rätten kompletterar därmed 

rättssociologisk metod den juridiska metoden.
8
 För att uppnå den rättssociologiska metoden 

har jag använt mig relevant litteratur för att beskriva individuell lönesättning och även 

lönesättningar mellan män och kvinnor. Litteraturen har tagits fram genom självständiga 

litteratursökningar på Linnéuniversitets bibliotek. Sökorden har här varit lön och individuell 

lönesättning. Urvalet har sedan gjorts utifrån studiens syfte och litteraturens innehåll. 

Vidare har jag också använt mig av ett företags material kring deras tillvägagångssätt för den 

individuella lönesättningen. Valet av företag grundade sig i deras väl utvecklade 

tillämpningsmetod för individuell lönesättning. Genom detta exempel leder det till en insyn i 

hur metoden kan vara utformat i praktiken. Endast material från ett företag har använts och 

detta grundar sig i arbetets storlek. Tanken med materialet är inte att dra några slutsatser om 

hur individuell lönesättning på bästa sätt används utan mer för att exemplifiera hur det kan se 

ut i praktiken.  

Flera elektroniska källor har använts i uppsatsen för att berika dess innehåll. Bland annat har 

meddelande från kommissionen, material från medlingsinstitutet och material från 

fackförbund använts. Teknikavtalet IF Metall har också använts och kollektivavtalet hämtades 

från teknikföretagen. Detta kollektivavtal valdes för ge exempel på hur ett avtal kan vara 

utformat med regler kring hur lönesättningen ska ske samt även hur minimilöner ska 

användas. Alla elektroniska källor har setts över och har därefter setts vara tillförlitliga.  

I analysen har flera artiklar använts för att kunna stödja det resonemang jag gör. Samtliga 

artiklar har hämtats från Linnéuniversitets hemsida under bibliotek och artikelsök. De sökord 

jag här har använde mig av var lönediskriminerig samt individuell lönesättning. Båda 

                                                           
8 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002 s. 15 
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träffarna gav flera sökträffar och urvalet gjordes av artiklarnas innehåll samt dess 

tillförlitlighet utifrån deras placering i tidskrift.  

1.5 Avgränsningar 

Idag finns det två olika typer av bestämmelser i diskrimineringslagen som ska motverka 

lönediskriminering mellan kvinnor och män och detta är förbudet mot lönediskriminering 

samt aktiva åtgärder. I denna studie kommer jag fokusera på den EU-rättsliga och den svenska 

rätten vad gäller förbudet kring lönediskriminering på grund av kön. Fokus kommer endast att 

vara på de bestämmelser arbetsgivare måste följa för att osakliga löneskillnader inte ska 

uppstå. Jag kommer vidare inte beröra det sanktionssystem som finns för brott mot 

lönediskriminering. I studien kommer även endast en kort beskrivning ske när det gäller 

kollektivavtalets påverkan för lönesättningen. Grunden till dessa avgränsningar beror främst 

på arbetets storlek samt viljan att mer belysa frågan kring rättsreglerna om förbudet mot 

löneskriminering och dess påverkan för utvecklingen. En kort redogörelse av 

kollektivavtalens påverkan måste däremot göras då det påverkar den individuella 

lönesättningen.  

När det gäller individull lönesättning kommer fokus ligga på att förklara vad metoden 

innebär, vad som bör vara med i processen och vad chef och medarbetare bör tänka på. En 

djupare studie kring hur själva lönesamtalet därefter bör utspela sig kommer inte att ske.  
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2. Internationell rätt 
Inom EU har det under en väldigt lång tid funnits regler som förbjuder lönediskriminering 

samt regler för hur likabehandling mellan kvinnor och män ska uppnås. När det gäller 

jämställdhet mellan kvinnor och män är detta ett av de arbetsrättsområden inom EU som är 

mest utvecklat.
9
  

2.1 Förbud mot diskriminering 
Unionen ska idag främja jämställdhet mellan män och kvinnor inom hela sin verksamhet.

10
 

De ska sträva efter att bekämpa all diskriminering som förekommer på grund av kön i sin 

verksamhet samt i sin politik.
11

 För att detta inte ska förekomma inom unionen kan rådet vidta 

åtgärder för detta under förutsättningar att det inte påverkar övriga bestämmelser i 

fördragen.
12

 

När det talas om förbud mot diskriminering finns det två olika diskrimineringar, direkt- och 

indirekt diskriminering och dessa definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/54/EG. Direkt diskriminering av kön är” när en person på grund av kön behandlas 

mindre förmånligt än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i 

en jämförbar situation”. Missgynnas personer av ett visst kön av en bestämmelse som till 

utsidan verkar vara neutral anses det vara indirekt diskriminering av kön, dock inte när 

bestämmelsen har ett motiverat och välgrundat syfte till att uppnå ett mål.
13

 När det gäller lön 

mellan kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete får det alltså inte finnas någon direkt 

eller indirekt diskriminering. När lönen ska bestämmas och ett arbetsvärderingssystem 

används ska det inte finnas några skillnader beroende på vilket kön arbetstagaren har.
14

  

2.2 Lika lön för lika eller likvärdigt arbete 
Redan 1957 skrevs principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete in i EU-rätten, 

närmare bestämt i artikel 119 i Romfördraget.
15

 Bestämmelserna om denna princip grundande 

sig i ILO:s konvention som uppkom 1951 där det fastslogs att varje medlem ska främja lika 

lön för män och kvinnor inom lika arbete.
16

 År 1999 förstärktes artikel 119 genom 

Amsterdamfördraget och artikeln förnyades till dagens gällande bestämmelser. Bland annat 

                                                           
9 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 4., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s. 167 
10 Art 8 FEUF 
11 Art 10 FEUF 
12 Art 19.1 FEUF 
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG Art 2.1 a-b 
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG Art 4 
15 Nyström, Birgitta (2011) s. 167 
16 ILO:s konvention (100) art 2.1 
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utvecklades bestämmelsen om lika lön till att även omfatta likvärdigt arbete.
17

 Jämställdhet 

mellan kvinnor och män blev genom Amsterdamsfördragets tillkomst ett av EU:s 

grundläggande mål.
18

  

Idag finns bestämmelserna om att det ska råda lika lön mellan kvinnor och män reglerat bland 

annat i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna
19

samt i artikel 157 FEUF. Artikeln 

innehåller en bestämmelse om att principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller 

likvärdigt arbete ska appliceras. Det är varje medlemsstats uppgift att säkerhetsställa att detta 

sker.
20

 Lön avser det som arbetstagaren direkt eller indirekt får av arbetsgivare på grund av 

sin anställning. Lönen anses vara den grund- eller minimilön samt övriga förmåner som 

kontanter och naturaförmåner. Ackordslönen samt tidslönen ska bestämmas utifrån samma 

beräkningsgrunder när det gäller lika arbete, detta för att undvika 

könsdiskriminering.
21

Ackordslön är den lön som baseras på personens utförda prestationer
22

 

medan timlönen baseras på tidsenheten personen arbetar.
23

  

 

Inom EU-rätten finns det ingen direkt definition om vad som anses vara lika eller likvärdigt 

arbete. EU-domstolen gör heller ingen prövning av vilka arbeten som är att betrakta som 

likvärdiga utan de utger endast riktlinjer för de nationella domstolarna. Bland annat har EU-

domstolen påpekat att även om en systematisk arbetsvärdering inte finns kan 

likalöneprincipen åberopas.
24

 Vidare har EU-domstolen bedömt att det inte är nödvändigt att 

arbetena ska ske under samma tidsperiod för att de ska kunna jämföras. Det är det arbete som 

arbetstagarna utför som ska utgöra grund för bedömningen.
25

 EU-domstolen har också 

klarlagt att den nationella domstolen ska göra en bedömning relaterad till arbetets faktiska 

omständigheter.
26

 Att använda sig av kriterium som faktisk styrka kan vara ett godtagbart skäl 

enligt EU-domstolen trots att det kan gynna det ena könet. Det krävs att det finns ett faktiskt 

krav kring detta i arbetet och att värderingssystemet i sin helhet inte är könsdiskriminerande.
27

 

Utifrån bland annat denna praxis har det blivit fastlagt att bedömningen om ett arbete ska ses 

                                                           
17 Nyström, Birgitta (2011) s.176 
18 Nyström, Birgitta (2011) s.168 
19 Europiska unionens stadga om grundläggande rättigheter Art 23 
20 Art 157.1 FEUF 
21 Art 157.2 FEUF 
22 http://www.ne.se/kort/ackordsl%C3%B6n Hämtad 140204 
23 http://www.ne.se/lang/tidl%C3%B6n Hämtad 140204 
24 61/81 Kommissionen mot Storbritannien och Nordirland  
25 129/79 Macarthys Ltd mot Wendy Smith 

26 C-400/93 Specialarbejderforbundet i Danmark mot Dansk Industri för Royal Copenhagen A/S  

27 273/85 Rummler mot Dato-Druck GmbH  

http://www.ne.se/kort/ackordsl%C3%B6n
http://www.ne.se/lang/tidl%C3%B6n
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som likvärdigt bör de nationella domstolarna utgå från faktorer som arbetets art, 

utbildningsvillkor och arbetsvillkor.
28

 

2.3 EU-domstolens godtagbara faktorer för löneskillnader 

Arbetsgivare kan försöka visa på att det finns sakliga skäl för löneskillnader i indirekt 

diskriminering. Vad som här är nödvändigt är att en bedömning görs utifrån 

proportionalitetsprincipen. EU-domstolen har uttalat sig om olika bevisteman i olika mål och 

därmed gett de nationella domstolarna vägledningar om hur motbevisningar från arbetsgivare 

ska värderas.
29

 Nedan följer några exempel. 

På ett dansk företag gavs det möjlighet till individuella lönetillägg genom ett 

kollektivavtalsreglerat arbetsvärderingssystem. Flexibilitet, yrkesutbildning samt 

anställningstid kunde här ligga till grund för lönetilläggen. EU-domstolen uttalade sig här om 

att arbetsgivare kan ge lönetillägg utifrån dessa faktorer om de är sakliga samt könsneutrala. 

Kring flexibilitet har EU-domstolen uttalat sig om att detta bör ses som synonymt med 

anpassningsförmågan. Kan arbetsgivare visa på att anpassningsförmågan är viktig för 

utförandet av arbetsuppgifterna kan det vara sakligt att ge ett lönetillägg utifrån detta. Samma 

sak gäller även för yrkesutbildning, alltså att det ska ha betydelse för arbetsuppgifterna.
30

 När 

det gäller anställningstid får detta inte genaraliseras utan arbetsgivare måste kunna förklara 

grunden till varför en person får högre lön genom sin anställningstid. En prövning måste ske 

där arbetstidens längd ställs i relation till arbetsuppgifterna och de måste ha en koppling till 

varandra.
31

  

I fallet Enerby framgår det av EU-domstolen att även marknaden kan utgöra ett sakigt skäl för 

löneskillnad. EU-domstolen framför att det är upp till de nationella domstolarna att avgöra om 

det är sakliga skäl utifrån situationen på marknaden. I samma fall konstaterar också EU-

domstolen likalöneprincipen är tillämplig även på kollektivavtal och 

kollektivavtalsförhandlingar, samt att det kan vara fråga om lönediskriminering trots att 

arbetstagarna inte omfattas av samma kollektivavtal på arbetsplatsen. Detta även om avtalen 

var för sig inte är diskriminerande.
32

  

                                                           
28 Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/54/EG p 8 
29 Fransson, Susanne, Lönediskriminering: en arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten 

mellan kollektivavtal och lag, Iustus, Diss. Göteborg : Univ., 2001,Uppsala, 2000 s. 258 
30 109/88 Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark mot Dansk Arbejdsgiverforening för Danfoss  
31 C-184/89 Helga Nimz mot Freie und Hansestadt Hamburg   
32 C- 127/92 Dr P M Enderby mot Frenchay Health Authority och Secretary of State for Health  
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2.3 Bestämmelsernas verkan för medlemsländerna 
Sverige är sedan 1995 medlem i EU.

33
 Skapandet samt medverkandet i unionen har inneburit 

flera förändringar för medlemsländerna. Genom medlemskapet måste den nationella 

lagstiftningen anpassas och samordnas med EU-rätten.
34

 

EU-domstolen har fastslagit att artikel 157 FEUF är direkt tillämplig. Artikeln kan därmed 

anföras mot både privata samt offentliga arbetsgivare i nationella domstolar när det rör sig om 

direkt eller indirekt diskriminering genom lag, kollektivavtal eller individuella avtal.
35

 Vissa 

begränsningar finns dock när det gäller användandet av artikel 157 FEUF. Arbetstagaren kan 

endast jämföra sig själv med en annan arbetstagare hos samma arbetsgivare. Det ska vara 

konkreta jämförelser med arbetstagare av olika kön som är eller har varit anställda hos samma 

arbetsgivare.
36

 

 

För att säkerhetsställa att medlemsländerna lever upp till principen om lika lön för lika eller 

likvärdigt arbete är det i fördraget fastställt att Europaparlamentet och rådet, efter att ha 

lyssnat på den ekonomiska och sociala kommittén, får besluta om olika åtgärder som är i 

enlighet med lagstiftningen.
37

 Exempel på en åtgärd är införandet av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2006/54/G som ovan har nämnts. Det är ett minimidirektiv vilket innebär att de 

bestämmelser som anges i direktivet är det lägsta medlemsstaterna ska implementera i den 

nationella rätten. För längre gående och starkare skydd i den nationella rätten finns det inga 

bestämmelser kring.
38

 För närvarande är det endast två medlemsländer, Nederländerna och 

Frankrike, som följer direktivet fullt ut. Kommissionen ska nu se till att även de andra 

medlemländerna följer det. För att få stopp på de osakliga löneskillnaderna har EU-

parlamentet även nu krävt att kommissionen tar tag i problemet.
39

 Trots att Sverige ses som 

ett jämställt land är vi inte ett av de två länder som fullt ut följer EU:s direktiv om lika lön. 

Vidare kommer nu beskrivas hur den svenska rätten är uppbyggd.  

 

 

                                                           
33 Nyström, Birgitta, (2011) s. 17 
34 Nyström, Birgitta, (2011) s. 15 
35 43/75 Gabrielle Defrenne mot Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena  
36 Nyström, Birgitta, (2011) s.177 
37 Art 157.3 FEUF 
38 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG Art 27  
39 http://www.europaportalen.se/2013/12/europas-kvinnor-arbetar-gratis-59-dagar-ar Hämtad 140304 

http://www.europaportalen.se/2013/12/europas-kvinnor-arbetar-gratis-59-dagar-ar


13 
 

3. Nationell rätt 

När det gäller den svenska arbetsrätten är jämställdhets- och diskrimineringsfrågor den del 

som har påverkats mest av EU-rätten. År 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft, 

diskrimineringslagen (2008:567), som är en sammanslutning av tidigare lagar som rörde 

förbud mot diskriminering.
40

  

3.1 Förbud mot diskriminering 

Lönediskriminering mellan könen är förbjudet enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och 

denna lag är tvingande.
41

 Kön menas enligt lagen man eller kvinna och även den person som 

har eller som kommer att ändra sin köntillhörighet.
42

 Är en person arbetstagare, söker eller 

gör en förfrågan om arbete/praktik eller är inhyrd/inlånad arbetskraft hos en arbetsgivare får 

inte arbetsgivaren diskriminera denna person.
43

 I lagen talas det om direkt och indirekt 

diskriminering, med samma definition som i EU-rätten, och lönediskriminering får inte ske 

utifrån detta.
44

  

3.2 Lika eller likvärdigt arbete 
När det gäller att förhindra samt släta ut löneskillnader mellan kvinnor och män ska 

arbetsgivare samt arbetstagare arbeta för detta och det ska ske i arbeten som ses som lika eller 

likvärdiga.
45

 Redan när diskrimineringsförbudet lagreglerades i Sverige var det fastlagt att 

värderingen samt jämförelsen av arbeten ska ske utifrån arbetets krav oberoende av vem som 

utför det.
46

  

De kriterier som normalt sett bör användas vid lönesättning och arbetsvärdering är kunskap 

och förmåga (färdigheter), arbetsinsats (ansträngning), ansvar och arbetsförhållanden. Andra 

kriterier än dessa kan användas om det anses vara behövligt. För att sedan bestämma om två 

arbeten är lika eller likvärdiga är det viktigt att jämförelsen mellan två arbeten sker på ett 

konsekvent sätt och att kriterierna är könsneutrala. Oavsett om det är en kvinna eller man som 

utför arbetet ska kriterierna för värderingen användas på samma sätt.
47

 

                                                           
40 Glavå, Mats & Töllborg, Dennis, Arbetsrätt: kollektiva spelregler, medbestämmande, begränsningar i antagnings- och 

uppsägningsrätten, Studentlitteratur, Lund, 1990 s. 323 
41 1 kap 3 § DiskL 
42 Prop. 2007/08:95 s. 114 
43 2 kap 1 § 1 st DiskL 
44 Prop. 2004/05:147 s.47 
45 3 kap 2 § 1 st DiskL 
46 Prop. 1978/79:175 s.75 
47 Prop. 1993/94:147 s. 54 
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Uppkommer det löneskillnader mellan personer vid lika eller likvärdigt arbete måste en 

bedömning ske om dessa löneskillnader är sakliga eller inte. Framgår det att arbetena är lika 

eller likvärdiga och det inte finns några sakliga skäl för löneskillnaderna anses det vara 

lönediskriminering.
48

 

I ett fall (AD 1995 nr 158) ställdes frågan om en kvinnlig förvaltningsekonoms arbete i 

Kumla kommun kunde anses vara likvärdigt med en manlig förvaltningsekonom i 

kommunens socialförvaltning. Frågan var också om kommunen gjort sig skyldig till 

lönediskriminering då kvinnan hade en lägre lön än mannen. AD ansåg att den kravprofil 

kommunen hade satt upp vid anställning av den manliga arbetstagaren var för vagt utformad. 

Därmed ansågs det inte rätt att ge den manliga arbetstagaren högre lön än den kvinnliga. AD 

gjorde också bedömningen att det inte fanns något som visade på att den kvinnliga 

arbetstagaren var mindre duglig. AD fann att den kvinnliga och den manliga arbetstagarens 

arbeten ansågs vara likvärdiga och att lönediskriminering skett.
49

  

Även i ett annat fall i AD (AD 1996 nr 79) dömdes arbetsgivaren för lönediskriminering då en 

kvinna fick mindre i lön än en manlig arbetstagare trots att deras arbete sågs som likvärdiga. 

Domstolen gjorde bedömningen att lönediskriminering inte hade pågått under hela perioden 

och de påpekade även att kommunen vid flera tillfällen har höjt den kvinnliga arbetstagarens 

lön. Domstolen gjorde bedömningen att kommunen endast hade missbedömt tidpunkten då 

arbetena blev likvärdiga och genom detta sänktes sanktionerna för kommunen.
50

  

Totalt sett har AD behandlat tolv fall kring lönediskriminering
51

 och dessa två ovanstående 

fall är de enda där utfallet har blivit lönediskriminering på grund av kön. I de andra fallen har 

AD gjort bedömningen att löneskillnaderna grundat sig på marknadsaspekter
52

, arbetena inte 

varit likvärdiga
53

 samt övriga grunder som lönerörelser eller att arbetstagare har haft mer 

kunskap kring någon faktor med mera.
54

  

I Barnmorskemålet (AD 1996 nr 41) tas frågan upp om ett landsting har lönediskriminerat en 

kvinnlig barnmorska genom att hon har fått lägre lön än två manliga klinikingenjörer. För att 

visa på likvädriga arbeten använde Jämo, som förde den kvinnliga arbetstagarens talan, sig av 

en arbetsvärdering. Arbetsgivaren riktade stor kritik mot arbetsvärderingen då de ansåg att 

                                                           
48 Prop. 2007/08:95 s.342 
49 AD 1995 nr 158 
50 AD 1996 nr 79 
51 Sökning på lönediskriminering på Zeteo. Sökningen gav 19 träffar varav 12 innehöll rättsfråga om lönediskriminering. 
52 AD 2001 nr 13 AD 2001 nr 51 AD 2001 nr 76 AD 2013 nr 64  
53 AD 1996 nr 41 AD 1984 nr 140 
54 AD 1998 nr 68 AD 2008 nr 32 AD 1991 nr 62 AD 1985 nr 134 
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den innehöll flera brister. AD gjorde bedömningen att arbetsvärderingen saknade brister i 

medverkandet av intressenter och sakkunniga. Att arbetena inte var utförda efter samma 

underlag då detta var grundat på intryck från arbetsvärderarna även vid tidpunkter de var 

uppdelade. Det framhölls också en brist i viktningen av arbetena, alltså en jämförelse hur 

arbetena står sig mot varandra. AD framhöll utifrån detta att arbetsvärderingen innehöll flera 

brister och att det därigenom inte kunde klarläggas om arbetena var likvärdiga.
55

 Eva 

Schömer har i sin avhandling dragit slutsatser kring målet om att ”kraven på 

arbetsvärderingar av arbeten som är mycket olika är högt ställda”. För att ha kunnat använda 

en arbetsvärdering i detta fall skulle alltså arbetsvärderingen ha använts identiskt för de båda 

arbetena.
56

 

3.1.2 Godtagbara faktorer till löneskillnader 
Att arbeten betraktas som lika eller likvärdiga innebär inte alltid att personerna får lika lön. 

Sett till den individuella lönesättningen kan en person som bland annat presterar ett bättre 

resultat eller utför sitt arbete mer skickligt än en annan person få en högre lön.
57

 Under 

rubriken 2.3 framkommer även andra aspekter där EU-domstolen har uttalat sig om att vissa 

löneskillnader kan anses vara godtagbara om de är sakliga. Sett till Sveriges del är det AD 

som i sin tur ska bedöma om arbetsgivares motbevisning till löneskillnader är sakliga eller 

inte.
58

 

En faktor som flera gånger har ansetts vara en godtagbar faktor till löneskillnad är 

marknadsfaktorer. Marknadsaspekten går att beskriva ur flera perspektiv men två exempel är 

geografisk- och arbetsuppgiftsmarknad. Marknadens inverkan på lönesättningen används både 

för nyanställdas löner, vid löneutvecklingen samt som argument för att en person inte ska 

sluta.
59

 Som tidigare nämndes har EU-domstolen godtagit att löneskillnader som grundat sig 

arbetsmarknadssituationen kan vara en godtagbar faktor till löneskillnader.
60

 I tidigare praxis 

har AD med hänsyn till EU-rätten slagit fast att ” Om arbetsgivaren visar att en lönesättning 

som styrts av marknadsskäl är saklig och rationellt motiverad, strider den inte mot 

likalöneprincipen.”
61

 De gånger arbetsgivare har kunnat visa på att lönesättningen beror på 

                                                           
55 AD 1996 nr 41 
56 Schömer, Eva, Konstruktion av genus i rätten och samhället: en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till 

jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem, Iustus, Diss. Lund : Univ.,Uppsala, 1999 s. 265 
57 Prop. 1993/94:147 s. 54 
58

 Fransson, Susanne, (2000) s. 258 
59 Fransson, Susanne (red.), Marknaden - saklig grund för lönesättning?: [en fråga tio svar], 1. uppl., Norstedt juridik, 

Stockholm, 2006 s. 23 

60 C- 127/92 Dr P M Enderby mot Frenchay Health Authority och Secretary of State for Health (1993) ECR I-5535 

61 AD 2001 nr 51 
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marknadsaspekter har AD hittills godtagit dessa argument
62

 och det har totalt sett skett fyra 

gånger.
63

  

Förra året togs ett fall upp i AD (AD 2013 nr 64) där en manlig arbetstagare fick högre lön vid 

anställningen samt vid lönerevisionen än en befintlig kvinnlig arbetstagare. Frågan var om 

bolaget hade diskriminerat den kvinnliga arbetstagaren i lön på grund av hennes kön och ålder 

då kvinnan var 30 år äldre. Arbetsgivaren hävdade att löneskillnaden inte grundade sig i köns- 

eller ålderdiskrimring utan i marknadsaspekter. Arbetsgivaren påstod att löneskillnaderna 

grundade sig i den manliga arbetstagarens större kompetens och erfarenhet än vad den 

kvinnliga arbetstagaren hade kring systemet BBIC. Detta var ett system som eftertraktades 

hos bolaget. AD bedömde arbetena som lika eller likvärdiga. De bedömde även att 

lönesättningen har skett efter kollektivavtalet och enligt bolagets lönepolicy med hänsyn till 

sakliga, objektiva samt köns- och åldersneutrala lönekriterier. AD fann det även berättigat att 

sätta en högre lön på den manliga arbetstagaren då han innehöll en tre dagars längre 

utbildning än de andra på företaget kring BBIC. Det förekom enligt AD ingen diskriminering 

på grund av ålder eller kön.
64

 

En jämförelse har gjorts mellan AD:s bedömning av marknadsaspekternas betydelse för 

lönesättningen till de brittiska domstolarnas bedömning. De brittiska domstolarnas bedömning 

anses vara bättre än AD:s då deras analyser går ett steg längre. Här ses det inte endast till om 

marknadsfaktorn existerar utan det ses även över om marknadsaspekten innehåller 

könsdiskriminerande värderingar eller struktur. 
65

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Fransson, Susanne, (2006) s.173 

63 AD 2001 nr 13 AD 200 nr 76 AD 2013 nr 64 AD 2001 nr 51 

64 AD 2013 nr 64 

65 Fransson, Susanne, (2006) s.187 
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4. Kollektivavtalets påverkan i Sverige 

Att betala ut lön eller andra förmåner för det arbete som en arbetstagare har utfört är en 

arbetsgivares främsta skyldighet. Sveriges system för lönesättning skiljer sig mot många 

andra länders sätt att hantera detta. I Sverige finns det bland annat ingen lagstiftning kring 

minimilöner och det finns inte heller några allmängiltiga kollektivavtal som rör detta. 

Utmärkande för den svenska modellen är att lönen bestäms genom kollektivavtal och att 

arbetsmarknadens parter själva ansvarar för lönesättningen.
66

 

4.1 Bestämmelser i kollektivavtal 
I kollektivavtalen finns de grundläggande reglerna om lön och lönebildning. Först och främst 

anges i avtalet regler och tillvägagångssätt som ska följas vid lönesättning samt vilken roll de 

lokala parterna ska ha.  

När det gäller att komma överrens om löneutrymme samt löneprinciper har de lokala parterna 

olika grader av frihet beroende på hur avtalet ser ut. Idag finns det flera olika 

avtalskonstruktioner som i olika grad styr lönesättningen. Vissa avtal styr väldigt mycket och 

vissa lämnar nästan hela ansvaret till parterna på lokal nivå.
67

 

För 83 procent av de anställda inom den privata sektorn kan de lokala parterna påverka 

löneutrymmet. Andelen inom tjänstemannaområdet är högre än inom arbetarområdet. I flera 

av dessa avtal begränsas de lokala parternas handlingsfrihet vad gäller fördelning av 

löneutrymmet då flera av avtalen har individgaranti. För de resterande 17 procenten läggs hela 

löneutrymmet ut som generell höjning och de lokala parterna har då ingen möjlighet att 

påverka fördelningen av löneutrymmet. Inom kommuner och landsting samt för staten kan de 

lokala parterna påverka löneutrymmet för i stort sätt alla arbetstagare.
68

 

4.2 Tillvägagångssätt för lönesättning 
När de individuella lönerna sätts på lokal nivå är det vanligt att kollektivavtalen innehåller 

vissa principer som ska iakttas när dessa löner sätts. Exempelvis kan vi se detta i 

Teknikavtalet IF Metall. I deras avtal är det fastlagt att lönesättningen ska sättas efter 

individuella eller andra grunder. Hur stort ansvar arbetsuppgifterna kräver, hur stor 

svårighetsgraden är för arbetet samt hur den anställde uppfyller arbetet ska ligga till grund för 

hur lönen blir. Svårare arbete ska ge högre lön. Hänsyn ska också tas till arbetsmiljön, 

                                                           
66 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, 3., [rev.] uppl., 

Iustus, Uppsala, 2013 s. 198 
67 Neu Morén, Elizabeth & Eriksson Lindvall, Carin, Det du behöver veta om lön och lönesättning, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2013 s. 19 
68 http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/arsrapp12.pdf s. 147 Hämtad 140210 

http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/arsrapp12.pdf
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förutsättningarna för hur arbetet kan utföras samt marknadskrafterna. Lönesättningen i de 

företag som berörs av detta avtal ska vara utformad på det sätt att det skapas en drivkraft för 

de anställda att utveckla sin kompetens och arbetsuppgifter. Om den anställde bland annat 

ökar sina erfarenheter, får mer krävande arbetsuppgifter, större ansvar, eller ökad kompetens 

bör lönen successivt höjas. I avtalet står det också att samma löneprincip ska gälla för 

samtliga arbetstagare och finns det löneskillnader ska dessa kunna motiveras.
69

 

4.3 Minimilöner 
Kollektivavtal innehåller många gånger regler om lägsta löner och dessa kan vara bestämda 

utifrån bland annat ålder, kompetenskrav, erfarenhet, anställningstid eller en kombination av 

detta.
70

 Teknikavtalet IF Metall innehåller bestämmelser kring minimilöner och här skiljs det 

på två lönegrupper nämligen lägsta månadslönen för arbetstagare som fyllt 18 år och den 

lägsta månadslönen för särskilt kvalificerade arbeten. Arbetstagares månadslön ska överstiga 

det lägsta beloppet för månadslön när arbetstagare har ett eller två års sammanlagd arbetstid 

under de senaste 36 månaderna. Den faktiska lönen behöver inte vara lika med den avtalade 

utan den kan vara högre. Bestämmelser om att en lägre lön än den angivna minimilönen kan 

få tillämpas finns i vissa avtal. Det måste dock finnas särskilda skäl för detta.
71

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
69 http://www.teknikforetagen.se/hem/Vi-arbetar-med/Arbetsratt/Kollektivavtal1/Teknikavtalet-IF-Metall/ s. 9 Hämtad 

140210 
70 http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/arsrapp12.pdf s. 153 Hämtad 140210 
71 http://www.teknikforetagen.se/hem/Vi-arbetar-med/Arbetsratt/Kollektivavtal1/Teknikavtalet-IF-Metall/s.10 Hämtad 

140210 

http://www.teknikforetagen.se/hem/Vi-arbetar-med/Arbetsratt/Kollektivavtal1/Teknikavtalet-IF-Metall/
http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/arsrapp12.pdf
http://www.teknikforetagen.se/hem/Vi-arbetar-med/Arbetsratt/Kollektivavtal1/Teknikavtalet-IF-Metall/


19 
 

5. Individuell lönesättning 
Inledningsvis belystes det att det har skett en snabb förändring i stora delar av det svenska 

arbetslivet när det gäller lönebildning. Det är begreppet individuell lönesättning som har spritt 

sig snabbt och därmed börjat prägla den svenska arbetsmarknaden. Under en dryg tioårsperiod 

har offentlig sektor nästintill lämnat centrala och generella lönesystem och övergått till 

löneuppgörelser på lokal nivå och även till viss del individuella. Individuell lönesättning kan 

ses som den framtida lönesättningen och vi har under ett par år befunnit oss i en brytningstid 

där grunden för detta har skapats.
72

 

5.1 Vad är individuell lönesättning? 
Kring individuell lönesättning finns det ingen klar definition. Det kan innebära förhandlingar 

enligt kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare på lokal nivå samt även samtal mellan 

individ och chef.
73

 Individuell lönesättning bör inte studeras som en lönesättningsmetod med 

ett enda tillvägagångssätt att sätta löner på. Det kan istället innehålla lönemodeller som kan 

ses som olika men som grundar sig i en och samma grundidé. Individuell lönesättning bör 

istället betraktas som ett samlingsnamn. Att hela eller delar av lönen bestäms utifrån den 

enskilda individen samt personens arbete är det som är grundidén med denna typ av 

lönesättning. Hur kollektivavtal är utformade samt hur de används avgör delvis hur 

bedömningen av lönen ser ut samt hur pass individuell löner individer har.
74

  

5.2 Hur individuell lönesättning bör tillämpas 
Den traditionella betydelsen av individuell lönesättning innebär att lönesättningen hos en 

enskild invid främst ska bestämmas utifrån arbetskrav, arbetsprestation och duglighet. Utifrån 

dessa tre faktorer tillkommer även formell utbildning samt marknadseffekter. Sist men inte 

minst ska chefen säga sitt genom sin bedömning av hur hen har uppfattat arbetstagarens 

prestation och duglighet. Lönesättande chef har alltså inflytande över arbetstagarens lön och 

dess löneutveckling och hur stort chefens inflytande är varierar.
75

 

5.2.1 Arbetsvärdering  
Arbetsvärdering är en metod som beskriver olika arbetens krav och svårigheter och det kan 

öppna upp för att arbeten som tidigare setts som olika istället borde ses som likvärdiga. Olika 

arbeten på en arbetsplats ska här beskrivas och värderas utifrån förutbestämda faktorer på ett 

likartat sätt för att kunna jämföras. Arbetet är det enda som ska värderas och personerna som 

                                                           
72 Nilsson, Tommy & Ryman, Annbritt, (2005) S.5 
73 Nilsson, Tommy & Ryman, Annbritt, (2005) s.11 
74 Neu Morén, Elizabeth & Eriksson Lindvall, Carin, (2013) s. 27 
75 Nilsson, Tommy & Ryman, Annbritt, (2005) S. 16 
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har detta arbete och deras meriter eller prestationer får alltså inte påverka arbetsvärderingen. 

En eventuell arbetsbrist inom arbetet eller andra liknande faktorer får inte heller påverka.  

Idag finns det flera olika arbetsvärderingssystem och de kan vara framtagna på flera olika sätt 

genom bland annat arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna själva eller vara inköpta. Systemen 

kan vara generella för hela arbetsmarknaden eller vara utformade för en viss bransch eller 

företag. Det är fritt för arbetsgivare att välja vilket system de vill använda sig av, det viktiga 

är att dessa system är moderna, flexibla och könsneutrala.  

Arbetsbeskrivningar är en viktig del för att en värdering ska kunna bli tillämplig. Det är 

viktigt att dessa innehåller en välgjord beskrivning av arbetet och arbetsuppgifterna samt att 

de är enhetliga. Med fördel kan de som utför arbetet vara med då de många gånger har mer 

kunskap om arbetsuppgifterna.
76

 Enligt diskrimineringslagen ska ”bedömningen av de krav 

arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar och 

ansträngning”. Det ska även beakta arbetets natur som arbetsförhållandet.
77

 Krav på en viss 

utbildning samt erfarenheter ska bedömas under kunskap och färdigheter och även andra 

faktorer som är viktiga för arbetet, exempelvis kommunikations- och 

problemlösningsförmåga. Under kriteriet ansvar ska det ses till vad arbetet kräver för ansvar, 

vad det innebär samt vad som sker om personen inte uppfyller ansvaret. Exempel på ansvar 

kan vara att leda andra eller att personen har hand om viktig information, ekonomi eller 

människors liv. När det gäller ansträngning ska arbetets fysiska och psykiska ansträngning 

värderas. Fysisk ansträngning kan vara tunga lyft medan psykisk ansträngning kan uppkomma 

vid stor koncentration eller ansträngning av sinnesorganen. Under kriteriet 

anställningsförhållande ses det till arbetets grad av exempelvis onormal temperatur, 

föroreningar, smuts och oregelbundna arbetstider. Ytterligare faktorer än det som anges i 

bestämmelsen kan användas om de är relevanta och att de används på ett konsekvent och 

könsneutralt sätt där alla arbeten utgår från samma måttstock. Viktigt är att det inte finns för 

många faktorer, det kan leda till värderingen blir för smal eller att samma arbetsinslag bedöms 

under flera faktorer..
78

  

Nästa steg i arbetsvärderingen är att vikta de olika faktorerna mot varandra. Det innebär att 

faktorerna får olika vikt beroende på hur viktiga de är i verksamheten. Exempelvis kan 

erfarenhet få en högre vikt än utbildning. En medarbetare med stor erfarenhet och låg 
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utbildning kan få högre lön än en medarbetare med hög utbildning och liten erfarenhet.
79

 

Viktigt att kontrollera är att kvinnornas arbete inte bara får låga poäng medan männens arbete 

får höga.
80

 Det har dock visat sig att de krav som ställs på kvinnors arbete inte har 

uppmärksammats eller att de även har nedvärderats i arbetsvärderingssystem. Detta grundar 

sig i samhällsnormen
81

 där mannen länge har ansetts vara normen.
82

 För att kunna göra en 

bedömning om arbeten är likvärdiga måste arbetsvärderingar alltså göras könsneutrala.
83

 

Efter värderingen av arbetenas svårighetsgrad kan arbetena tilldelas en poäng eller placeras i 

en grupp. Det är sedan arbetenas poäng eller gruppindelning som gör det möjligt att göra 

lönejämförelser med olika arbeten på en arbetsplats.
84

 Utifrån arbetsvärderingen kan det ses 

om vissa grupper har för låg eller för hög lön i relation till de värderande faktorerna samt till 

gruppens lönespann. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor har också gått att se 

men det har inte alla gånger inneburit att lönerelationerna har ändrats. Det måste finnas en 

vilja till att förändra det samt en bra lagstiftning. Kraven i arbetet är bara en del i 

lönesättningen och det gäller att de andra aspekterna också är könsneutrala för att 

lönesättningen ska vara jämställd.
85

 

5.2.2 Prestation  
Den andra delen i lönesättningsarbetet är bedömningen av personers prestation.

86
 I individuell 

lönesättning ska den anställdas arbetsprestation bedömas eftersom tanken är att en viss del av 

löneutrymmet ska fördelas mot bakgrund av hur väl arbetstagarna har presterat. Personen som 

har gjort ett bättre arbete ska få mer i lön.
87

 Den stora utmaningen i individuell lönesättning är 

också att bedöma individens prestation. Detta beror på att det grundar sig i medarbetarens 

personliga färdigheter, förmågor och ibland egenskaper. Ibland mäts prestationen i antalet 

sålda varor men det är inte alltid så enkelt. Exempelvis i undervisning kan det vara svårt att 

mäta prestationen utan istället måste prestationen bedömas.
88

 Ibland har chefen också många 

medarbetare med mycket olika arbetsuppgifter vilket också gör det svårt att bedöma 

                                                           
79 Carlsson, Pål, Lönesättning, 2. uppl., Björn Lundén information, Näsviken, 2003 s. 23 
80 Jämo (2008) Arbetsvärderingssystem i Sverige s.7 
81 SOU 1993:8 s.65 
82 SOU 1993:7 s. 172 
83 SOU 1993:7 s. 240 
84 Norén, Karl-Henrik, Individuell lönesättning för alla: en handbok för små och stora företag, Sveriges verkstadsindustrier, 

Stockholm, 1998 s.61 
85 Jämo (2008) Arbetsvärderingssystem i Sverige s. 9 
86 Carlsson, Pål, (2003) s. 31 
87 Neu Morén, Elizabeth & Eriksson Lindvall, Carin, (2013) s.63 
88 Nilsson, Tommy & Ryman, Annbritt, (2005) s. 18 



22 
 

prestationen. En del chefer är noggranna och systematiska i sina bedömningar medan andra 

tar uppdraget lite lättare.
89

 

Som i arbetsvärderingen är det också viktigt att det i prestationsbedömningen finns en metod 

som används systematiskt och är lika för alla medarbetare.
90

 Vanligtvis delas lönekriterierna 

in i kompetens, utveckling samt prestation. Dessa kriterier kan i sin tur innehålla 

underrubriker. Kompetens kan bland annat innehålla kunskapsnivå, kompetensöverföring 

samt ansvarstagande. I kriteriet utveckling ses det bland annat till hur arbetstagarens vilja att 

utveckla sig själv är samt hur nytänkande personen är. I det tredje kriteriet kan det ses till 

arbetsresultat och initiativförmåga.
91

 Viktigt att tänka på är att de lönekriterierna som väljs ut 

har samband och definieras från företagets mål och strategier.
92

 Är företaget stort behöver 

dessa många gånger dock definieras i mer konkreta termer. Ett misstag som annars kan ske är 

att lönekriterierna blir för generella och därmed meningslösa. Exempel på ett sådant 

lönekriterium är att medarbetaren ska vara flexibel. Vad betyder detta i praktiken? Är det 

alltid bra att vara det eller bara i vissa situationer?
93

 För att lättare se till om individer uppnår 

lönekriterierna är det bra om dessa formuleras likt olika mål för personen. För att sätta 

fungerande mål kan en tumregel vid namn SMART användas. Denna tumregel innebär att 

målen ska vara specifika, mätbara, anpassade, realistiska samt tidssatta.
94

 

När lönekriterierna är fastställda är nästa steg, likt arbetsvärderingen, att vikta de olika 

faktorerna mot varandra. Detta bör även göras här då det i flera företag är vissa kriterier som 

många gånger är viktigare än andra och dessa behöver därmed ges en större vikt. Exempelvis 

får kundorientering 4 i vikt medan datorkompetens får 2.
95

 För att sedan se hur väl individens 

prestation lever upp till lönekriterierna bör detta göras från olika skalor, exempelvis en 

femgradig. Fem kan vara: överträffar alltid förväntade krav medan ett kan vara: uppfyller 

sällan förväntade krav. Individens resultat för hur hen har uppnått lönekriterierna samt målen 

ligger sedan till grund för lönesättningen.  

En individuell lönesättning bygger på att individer ska kunna påverka sin lön. Det är därför 

viktigt att medarbetarna är medvetna om vilka kriterium chefen ser efter eftersom hen tittar på 

de insatser medarbetaren har gjort under det senaste året vid prestationsbedömningen. Desto 
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tydligare lönekriterier och gradsystem är utformade, desto tydligare blir lönesättningen. 

Chefen kan då på ett tydligare sätt förklara hur lönen bestäms och varför medarbetare får just 

den lönen hen får. Medarbetare kan då lättare förstå sambandet, vad som krävs för att öka 

lönens och därmed förstå hur personen kan påverka sin löneutveckling.
96

  

Utifrån beskrivningen av arbetsvärdering samt prestationsbedömning kommer det nu ges ett 

exempel på hur detta kan användas i praktiken av ett företag.  

5.2.3 Exempel på hur individuell lönesättning tillämpas hos ett företag 
Företaget är beläget i Sverige och en viktig del i företagets lönevision är att medarbetarens 

prestation ska speglas i personens lön. Positionens komplexitet, vilken utbildning som krävs 

för att klara denna samt rollens operativa kontra strategiska dimensioner är det som i första 

hand ska värderas i lönesättningen. I relation till positionen värderas därefter medarbetarens 

kompetens, erfarenhet, utbildning med mera.  

När det gäller företagets modell för lönesättningen samarbetar företaget idag med en extern 

aktör som har utvecklade program för arbetsvärdering. Alla befattningar är kopplade till en 

arbetsvärdering som innehåller en skala på 1-30 samt olika arbetsfunktioner. Vilken 

värderingsnivå en befattning hamnar på beror på arbetets sammanlagda utvärdering. 

Arbetsvärderingen görs av linjechefen, personal från HR-avdelningen samt personer från 

samarbetsföretaget. Bedömningen görs inte av de individer som finns i arbetena utan endast i 

arbetets krav på kunskap, problemlösning och arbetets möjlighet att påverka slutresultatet. 

Utifrån denna bedömning förs befattningen in till passande nivå i skalan och olika 

befattningar går sedan att jämföra med varandra. Arbetsvärderingen ses över en gång per år.  

I företaget sätter varje medarbetare varje år upp 3-4 affärsmål och 1-2 individuella mål och 

detta görs i samråd med chefen. Affärsmålen ska vara knutna till det som företaget arbetar 

med och för att få företaget att utvecklas medan utvecklingsmålen är kopplade till den 

personliga utvecklingen. Målen som anges ska vara specifika, mätbara, relevanta och 

uppnåeliga. Chefen ska stötta medarbetaren för att nå sina mål och i slutet av året går 

medarbetaren och chefen igenom målen och ser hur väl de har blivit uppfyllda. Företaget 

använder sig här av tre olika grader om hur personen har uppnått målen och dessa är under 

förväntan, till förväntan eller över förväntan. Kriterierna för att uppnå målen ska vid början av 

året vara tydligt definierade och chefen gör sedan en slutgiltig bedömning av hur målen har 

uppnåtts. Detta tillsammans med kollektivavtal samt medarbetarens lönespann avgör 
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medarbetarens individuella lönerevision och lönerevisionen är alltså helt kopplad till hur 

personen uppnår målen.  

Företaget har som mål att betala marknadsmässiga löner och för att uppnå detta jämförs 

företagets löner med andra företag och liknande arbeten. Detta för att se hur företaget ligger 

till i förhållande till marknaden och detta görs varje år. Jämförelsemodellen innehåller tre 

nivåer, under medianen, på medianen och över medianen och företaget har som mål att 

medarbetarna ska ligga kring eller över medianen.  

Företaget är nöjd med sitt tillvägagångssätt när det gäller lönesättning. Detta skapar en tydlig 

struktur för vilka faktorer det bör ses till när lönerna sätts och det skapar goda förutsättningar 

för att hålla koll på marknaden. Denna metod underlättar också arbetet med lönefördelningen 

mellan könen då det är arbetet och personen i sig som sätts i fokus. Idag har företaget en 

väldigt jämn fördelning i lön mellan könen. Lönenivåerna är indelade i mini, medel och max. 

På mini- och medelnivån är lönerna mellan kvinnorna och männen i princip nästintill 

identiska. I den högsta lönenivån har männen ett övertag men förklaringen till detta är att det 

är fler män på de högre positionerna. Ses det till arbetstagarnas arbetsindelning utifrån 

arbetsvärderingens gruppindelning hamnar genomsnittet på att kvinnornas löner uppgår till 95 

procent av männens. Skillnaden förklaras i personliga egenskaper som utbildning, erfarenhet 

med mera.  

5.3 Chefens roll i individuell lönesättning 
De som har drivit och driver frågan om individuell lönesättning är framförallt arbetsgivarna. 

Arbetsgivarna vill kunna dela upp lönen och betala mer till de som presterat bättre. Detta kan 

leda till större prestationer och att verksamhetsmålen uppnås. Denna fördelning av lönen 

grundar sig alltså i att de vill göra verksamheten så kostnadseffektiv och lönsam som 

möjligt.
97

 

Att sätta lön är en av chefers viktigaste uppgifter men också den svåraste. Det krävs att chefer 

är trygga med sin roll och kan hantera olika förväntningar från olika håll för att kunna sätta 

lön. Genom individualiseringen av löner har chefer på lägre nivåer fått allt mer ansvar för 

lönesättningen. Detta grundar sig i att lönen allt mer grundar sig till individen. Därmed bör 
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närmaste chef som har eller borde ha mest upplysningar kring arbetstagarens arbete och sätt 

att genomföra det därmed sätta lön.
98

 

Det läggs en stor vikt och stora krav på den lönesättande chefen i prestationsrelaterad 

lönesättning då chefen får en central roll. Chefens ansvar kring lönesättningen för hens 

medarbetare är att bedöma sina medarbetare, i samråd med sin chef sätta löner, kunna 

motivera de löner som sätts, förstå vikten av att sätta lön som chef samt bevaka och analysera 

den lokala lönemarknaden.
99

  

Viktigt att komma ihåg är att chefer också är människor med en begränsad perception, känslor 

och upplevelser. Vad som är rimligt att medarbetarna kan förvänta sig av den lönesättande 

chefen är bland annat att lönen sätts på sakliga grunder. Med det menas bland annat att lönen 

inte ska sättas med koppling till chefens känslor för medarbetaren. Chefer ska också på ett 

tydligt sätt kunna förklara hur medarbetarens lön har bestämts och varför medarbetaren får 

den lön som hen får. Vad som är rimligt att begära av chefen är att hen är trygg i sin roll och 

kan stå för sin bedömning i lönesättningen. Det är också viktigt att chefer under 

lönesättningsprocessen använder sig av ett systematiskt arbetssätt och informerar 

arbetstagarna om vad som gäller i lönesättningsprocessen.
100

 

Det förutsätter att chefer är utbildade och tränade i lönesättning för att det ska bli en 

systematisk och korrekt lönesättning. Lönesättning kan varken ignoreras eller delegeras 

eftersom det är en del av chefskapet. Det är viktigt att chefer får företagets stöd i detta.
101

 

På flera håll finns det dock ett missnöje från arbetstagares sida om hur den individuella 

lönesättningen används i praktiken. Att lönesamtal inte fungerar samt chefers oförmåga att 

hantera individuell lönesättning är framförallt det som ligger till grund för missnöjet.
102

I en 

studie av Arbetslivsinstitutet undersöks metallarbetares syn på individuell lönesättning. 

Endast 16 procent var nöjda med hur metoden användes och 51 procent var negativa till det. 

Anledningen till missnöjet grundade sig i att medarbetarna tyckte att bedömningskriterierna 

var oklara, chefernas löneförklaringar till varför medarbetare fick en viss lön var bristande 

samt även brister i likabehandling och att det därmed blev orättvisor. Det förekom också att 

flera lönesättande chefer hade dålig uppsikt över vad deras medarbetare gjorde och ännu 
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mindre uppsikt fanns på hur de genomförde arbetet.
103

 Företagsledare har själva konstaterat 

att det är chefers bristande kompetens om att sätta lön som är det största hindret för god 

lönebildning, detta främst i större företag.
104

 

5.4 Arbetstagarens roll i individuell lönesättning 
Individuell lönesättning är även något som allt fler anställda vill ha på sin arbetsplats. 

Anledningen till detta är att de tror sig tjäna mer på detta system samt att denna metod 

upplevs vara mer rättvis då arbetstagarna kan påverka sin lön.
105

 

Cheferna har som tidigare nämndes en viktig roll när det gäller den individuella 

lönesättningen men varje medarbetare har det yttersta ansvaret för sin löneutveckling.
106

 I 

dagens arbetsliv synliggörs individen allt mer och större krav på att kunna tala för sig och 

bevisa sitt värde för arbetsgivaren ställs idag på individen.
107

 För att lyckas med att höja lönen 

ska du innan löneförhandlingen bland annat samla på dig argument för att du ska ha en viss 

lön, använda fakta för att underbygga kraven samt förberedda dig på vad chefen ska säga och 

ha motargument. Under samtalet ska du prata om de saker du har gjort, lyfta de saker som har 

gått bra, beskriva eventuellt utökat ansvar och hur det har hanterats, hur du uppfyllt mål och 

hur du vill gå vidare med din utveckling för dig och för företaget.
108

 Flera kav ställs på 

medarbetaren för att lyckas med lönesättningen och det anses vara viktigt att kunna framföra 

sin prestation och sina argument då det inte är säkert att chefen alla gånger är medveten om 

medarbetarens prestation.
109

 

Individuell lönesättning uppfattas många gånger som något positivt för de anställda. 

Anledningen till den positiva synen på individuell lönesättning är att denna metod anses vara 

mer rättvis samt att personer själva kan påverka sin lön. Som nämndes i föregående avsnitt 

finns det trots detta flera missnöjen mot hur lönesystemet används i praktiken. I en studie om 

statligas uppfattning om lön framkommer det att personer inte anser att lönerättvisan är 

speciellt stor. På en femgradig skala anses det att lönerättvisan endast kommer upp i 2,41 

poäng. När det gäller förmågan att kunna påverka sin lön får detta ett ännu lägre resultat, 

nämligen 2,23. Missnöjet var här även större bland kvinnorna än bland männen.
110

 Till 
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skillnad från de i statlig sektor anser privatanställda att arbetsinsatserna påverkar lönen i en 

större utsträckning. Detta kan grunda sig i att det är vanligare med lönesamtal och att själv 

förhandla om sin lön i privat sektor än i offentlig.
111

 Det finns inget svar på hur stort missnöjet 

är över lag men utifrån detta finns alltså en positiv syn till grundidén med individuell 

lönesättning men ett missnöje kring hur det används i praktiken 

5.5 Könsaspekt vid individuell lönesättning 
Inledningsvis till denna studie nämndes att Sverige ses som ett land som är långt framme när 

det gäller jämställdhet men att det fortfarande finns stora skillnader i lön mellan könen.
112

 

Trots flera års arbete med att försöka arbeta bort löneskillnaderna i samhället samt att kvinnor 

idag generellt sätt är mer utbildade än männen
113

 finns det kvar och vad detta kan bero på ses 

som olika.
114

  

En bidragande orsak till löneskillnader anses vara våra djupa föreställningar om kön.
115

 Långt 

tillbaka i historien fanns skrifter och idéer från filosofer kring att mannen värderas mer än 

kvinnan.
116

 En tydlig uppdelning om vad som ansågs vara kvinnosysslor respektive 

manssysslor fanns i det svenska jordbrukssamhället. Kvinnorna var i hemmet och tog hand 

om barnen, de äldre och sjuka och männen arbetade i skogen.
117

  

Utvecklingen har gått framåt men vad som anses vara en viktig förklaring till löneskillnaderna 

är könssegregeringen på arbetsmarknaden. Detta grundar sig bland annat i tradition om att 

kvinnorna har tagit med sig deras uppgifter från förr om till exempel sjukvård ut till 

arbetslivet. Idag kan vi se en horisontell och en vertikal arbetsdelning utifrån kön i samhället. 

På det horisontella planet återfinns fler män i arbeten som tillverkning, bygg och jordbruk och 

fler kvinnor återfinns i arbeten som utbildning, vård och omsorg.
118

 I allmänhet värderas de 

jobb som främst utförs av kvinnor lägre än de yrken som ses som manliga. Detsamma gäller 

synen på att kvinnors sätt att utföra arbete värderas lägre.
119

 Män återfinns också mer på 

ledande befattningar som då ingriper på det vertikala området.
120
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En annan förklaring till löneskillnaden är att kvinnor många gånger deltidsarbetar. Vad som 

också kan ses som en anledning till löneskillnaderna är att kvinnor ses som en mer ”riskabel” 

arbetskraft då de föder barn samt att kvinnorna till större del är hemma med barnen. Männen 

ses därmed som mer gynnsamma för företagen eftersom de befinner sig mer på företaget.
121

 

Exempel på detta kan ges om företaget erbjuder en chefsutbildning. Även om flera kvinnor är 

lika duktiga som männen vet chefer att män i genomsnitt är hemma kortare perioder och det 

är då mer lönsamt för företaget att sända iväg männen. Att kvinnor i lägre utsträckning når 

chefsjobben samt får lägre lön blir konsekvenserna.
122

 

Vilka effekter individuell lönesättning kan ha på löneskillnaden mellan män och kvinnor är 

inte helt klarlagt. I ett meddelande från Europaparlamentet tas den individuella 

lönesättningens utveckling upp i en av punkterna. Det framhävs här att denna metod bidrar till 

bristande information och insyn i lönesystemet. Bland de anställda på likartade nivåer skapar 

detta ökade löneskillnader och mellan kvinnor och män kan det leda till ökade löneskillnader. 

Europaparlamentet skriver att individuell lönesättning utifrån detta bör bedömas vara en 

oroande utveckling.
123

 I en rapport från Saco visas motsatsen. Rapporten visar att 1,9 procent 

högre lön har de kvinnor som har haft lönesamtal än de kvinnor som inte har haft det och 

siffran för männen är 0,6 procent. Här menar Saco genom sin rapport att kvinnor tjänar mer 

på lönesamtal än män.
124

 Det finns däremot även undersökningar som visar på motsatsen, att 

kvinnor begär och får 3 procent mindre i lön genom löneförhandlingar. Detta grundar sig i att 

kvinnor inte är lika drivna löneförhandlare som män.
125

  

När det gäller konsten att löneförhandla visar en undersökning att kvinnor är bättre på att förbereda 

sig inför ett lönesamtal än männen men att det trots detta inte har gett speciellt stora resultat 

sett till lönestatistik.
126

 Männen är generellt bättre på att framhäva sig själva medan flera 

kvinnor anser att deras prestation inte är så märkvärdig att det måste påpekas. Detta grundar 

sig till viss del i att det finns en tro om att chefen har sett och lagt märke till kvinnans arbete 

men det är inte alltid fallet. Det anses alltså att kvinnor bör bli bättre på att marknadsföra sig 

själva.
127
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6. Analys 

6.1 Ett tillräckligt skydd mot lönediskriminering? 
Trots arbete med att försöka utkämpa löneskillnaderna mellan män och kvinnor finns dessa 

fortfarande kvar i samhället.
128

 De senaste trettio åren har det egentligen inte hänt speciellt 

mycket när det gäller löneskillnaderna mellan män och kvinnor utan det är det 

jämställdhetsområde som har stått mest stilla.
129

 

Inom EU är jämställdhetsfrågan mellan män och kvinnor det arbetsrättsområde som är mest 

utvecklat.
130

 Trots den stora regleringen både inom EU samt i den nationella rätten kring 

förbudet om löneskriminering på grund av kön består alltså löneskillnaderna mellan könen. 

Borde inte dessa regler fått en mer avskräckande effekt för löneskillnader samt skapat en 

djupare förståelse för att löneläget mellan kvinnor och män måste ses över allt mer och 

ändras? För närvarande är det endast två medlemsländer, Nederländerna och Frankrike, som 

följer direktivet fullt ut. Kommissionen ska nu se till att även de andra medlemländerna följer 

det.
131

  

Vad som är viktigt att poängtera är att löneskillnader inte behöver betyda diskriminering. 

Löneskillnader kan grunda sig på aspekter som personers kompetens eller hur väl individen 

presterar.
132

 Däremot sett till de stora diskussionerna om befintliga löneskillnader är det 

förvånande att det inte finns fler fall än den totala summan på tolv fall som rör 

lönediskriminering i AD. Sett till antal fall kan det ge bilden av att lönediskriminering inte är 

ett starkt förekommande fall i samhället. Sedan jämställdhetslagen kom 1980 har det endast i 

två fall ansetts vara lönediskriminering och det var sjutton år sedan den sista.
133

 Däremot sett 

till de siffror som presenteras kring löneskillnader visar det däremot på motsatsen. Vad beror 

de få fallen kring lönediskriminering i arbetsdomstolen då på?  

Delvis beror det på att lönen grundar sig på arbetsgivares bedömning av personer i deras 

arbetssätt samt att det krävs väldigt strukturerade tillvägagångssätt, exempelvis i form av 

arbetsvärderingar, för att visa att arbeten ses som lika eller likvärdiga.
134

 En aspekt som AD 

tar hänsyn till och som är väl omdiskuterat är marknadsaspekter. EU-domstolen har gett 
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riktlinjer om att arbetsmarknadssituationen kan vara en godtagbar faktor till löneskillnader.
135

 

Med hänsyn till detta har AD slagit fast att ”Om arbetsgivaren visar att en lönesättning som 

styrts av marknadsskäl är saklig och rationellt motiverad, strider den inte mot 

likalöneprincipen.”
136

 I en artikel skriver Lena Svenaeus att principen om lika lön för 

likvärdigt arbete har fått ge vika för kollektivavtal och lönestatistik, alltså marknaden. Till 

skillnad mot EU-rätten i fall där det är tal om likvärdigt arbete men mannen får mer i lön 

krävs det att arbetsgivare kan visa på att det är sakligt och nödvändigt. Att mannens lön inte 

ska avvika från vad som är normalt på marknaden är i stort sett det enda krav AD ställer.
137

 

Utifrån detta kan det ses som viktigt är att AD:s bedömningssätt bör ses över. Självfallet kan 

marknaden vara en anledning för löneskillnaden om det är sakligt. Det ska däremot inte bli en 

smidig flyktväg. Det är på marknaden löneskillnaderna finns och genom att acceptera 

marknaden som en godtagbar faktor till löneskillnader finns dessa skillnader kvar. 

Argumenten om att se marknaden som en godtagbar faktor går emot önskan om lika löner i 

samhället. Det hela blir en ond cirkel som bara fortsätter att rulla. AD borde därför likt 

England även se till om marknadsaspekten innehåller könsdiskriminerande värderingar eller 

struktur. 
138

  

Som ovan nämndes följs inte reglerna i EU fullt ut av mer än två länder där Sverige inte 

medräknat. Sett till Sveriges del ligger en del av problemet i hur AD gör sin bedömning kring 

marknadsaspekter. Bedömningen borde ske likt det i Kumlamålet
139

 där AD ansåg att 

kravprofilen för anställningen var för otydligt utformad och marknadsaspekten inte kunde 

användas. Detta har dock inte efterföljts. Eva Schömer och Lena Svenaeus har formulerat sig i 

att ”en korrekt tillämpning av EU-rätten har ersatts av en lovsång till marknadskrafter”.
140

 I 

AD fallet från i höstas ansåg AD att det inte förekom lönediskriminering utan att 

löneskillnaderna berodde på marknadsaspekter. En tre dagars längre utbildning gjorde att 

mannens lön kunde värderas högre.
141

 Åsa Tillberg har kommenterat fallet med ”det här 

bevisar det vi vet sedan tidigare, nämligen att det är svårt, om inte omöjligt, att driva 

diskrimineringsfrågor i Arbetsdomstolen.”
142

 Att denna syn finns är oroväckande eftersom det 

kan leda till att fall som kan vara fråga om lönediskriminering inte tas upp i AD då oddsen 
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redan innan är väldigt låga för att få igenom lönediskriminering. Detta kan i sin tur leda till att 

flera fall av lönediskriminering fortfarande får frodas i samhället. 

6.2 För- och nackdelar med individuell lönesättning 
Som tidigare nämnts har det skett en snabb förändring av den svenska lönebildningen och det 

är den individuella lönesättningen som har börjat prägla den svenska arbetsmarknaden.
143

 Hur 

pass individuell lönesättningen är beror till stor del på hur det är angivet i kollektivavtalet.
144

 

Vad som kan konstateras är att det finns en positiv syn på individuell lönesättning både från 

arbetsgivare samt arbetstagare.
145

 I en artikel visar både Göteborgs stad och Västra 

Götalandsregionen att deras stora satsningar på arbetsvärderingssystem har gett goda resultat. 

Flera arbeten som tidigare sågs som olika kunde istället ses som likvärdiga. Det visade sig 

också att några mansdominerande yrken låg över det lönespann arbetet gav. Det visade sig 

också att flera personer som låg under der önskvärda lönespannet och detta var främst i 

kvinnoyrkena. Genom detta kunde en utjämning av lönerna ske.
146

  

Studier har dock visat på att det finns flera missnöjen hos medarbetare kring hur metoden 

används i praktiken där bland annat lönerättvisan samt påverkansmöjligheterna inte ansågs 

vara så stora. Missnöjet grundar sig till stor del i hur arbetsgivare använder metoden.
147

 

Arbetsgivare har också själva framfört att lönesättning är en svår process.
148

 

Chefer har ett stort ansvar när det gäller individuell lönesättning och i slutändan är det de som 

sätter lönen. Det krävs att chefen är trygg i sin roll, har goda kunskaper om vad som krävs, 

kan förklara sitt beslut och att lönen sätts på sakliga grunder utan personliga känslor.
149

 

Frågan är hur väl personliga känslor kan bortses och hur rationell personen i sig kan vara i sin 

bedömning. I en artikel beskrivs det hur ledningen har sitt kompisgäng där möten avlutas med 

bastukvällar.
150

 Finns det en tendens till att det som arbetsgivare är svårare att se de negativa 

aspekter en arbetstagare gör om det finns en vänskaplig relation? Är det samtidigt lättare att 

inte uppmärksamma det lilla extra som personer gör med de personer arbetsgivare inte har en 

god relation med?  
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Vad som är viktigt är att arbetsgivare måste ge cheferna de riktlinjer och förutsättningar som 

behövs för att metoden ska användas på rätt sätt.
151

 Fördelarna med att cheferna på de lägre 

nivåerna sätter lönerna är att de är närmre medarbetarna och förhoppningsvis ser mer av 

medarbetarnas arbete och även medarbetarna i sig. Dock finns det samtidigt ett missnöje från 

medarbetarna om att cheferna inte är tillräckligt medvetna om vad medarbetarna gör.
152

 Har 

cheferna stora arbetsgrupper eller inte särskilt ofta befinner sig på samma plats som 

medarbetarna kan det bli svårt att se varje medarbetares prestation. Personens övergripande 

prestation ses säkerligen men just det där avgörande kanske inte kommer fram lika tydligt. 

Kanske finns det även de som presterar högre när chefen är på plats vilket kan leda till 

felaktiga bedömningar.  

Tidigare i denna studie framhölls vikten av arbetsvärderingens
153

 samt 

prestationsbedömningens genomförande måste ske på ett systematiskt sätt utifrån relevanta 

kriterier och där metoden är lika för alla medarbetare.
154

 I exemplet från företaget belystes det 

hur viktigt det är med noggrannhet samt att mål sätts och att de är mätbara med mera för att få 

full effekt. Kanske är det här flera brister finns. Genomförandet av modellen kräver en hel del 

arbete, noggrannhet och tid och risk finns att det inte görs fullt ut. Exempel finns på att 

löneskillnader har hittas genom arbetsvärdering men att de inte har blivit åtgärdade för viljan 

till detta saknas.
155

 Det gäller att arbetsgivare får större insikt i vikten av modellens process 

och vad konsekvenserna kan bli om den inte genomförs på rätt sätt.  

För att som individ lyckas med individuell lönesättning finns det flera faktorer som bör tänka 

på. Bland annat förberedelse på vad chefen ska säga samt argument som lyfter sig själv som 

arbetstagare.
156

 En annan aspekt som också påverkar resultatet av löneförhandlingen är våra 

förväntningar på den. Män har många gånger större löneförväntningar och begär ofta en viss 

summa utan motivering i löneförhandlingar. Kvinnor använder sig mer av en traditionsenlig 

diskussion med mindre aggressivitet och de försöker även behaga motparten mer. Det är inte 

alltid en bra idé att kvinnor agerar likt männen. Kvinnor kan då bli nedvärderade och mindre 

omtyckta då de går utanför könsrollerna och därmed förlora inflytande.
157

 Samtidigt som det 

inte uppskattas att kvinnor är för hårda blir det kanske inte heller lättare för en man som följer 
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kvinnans metod. Desto fler som följer dessa metoder, desto längre håller vi kvar denna norm 

och att de som bryter normen många gånger förlora på det. Viktigt att också tänka på här är att 

chefer håller sig till att se till personens prestation och inte hur väl medarbetaren talar om sig 

själv. Det gäller att kunna se igenom det och se till de verkliga aspekterna.  

6.3 Individuell lönesättnings påverkan på jämställda löner 
Utifrån studiens redogörelse för regleringen av lönediskriminering, beskrivningen av 

individuell lönesättning, löneskillnaderna i samhället samt samhällets syn på kvinnor och män 

kan frågan ställas om individuell lönesättning kan främja jämställda löner mellan könen.  

Fortfarande existerar löneskillnader mellan män och kvinnor
158

 och individuell lönesättning 

ses som framtidens lönesättning.
159

 Arbetsgivare samt arbetstagare är positiva till modellen 

men ett visst missnöje finns mot dess användning i praktiken.
160

 Det finns studier som både 

visar på att kvinnors lönesättning gynnas av individuell lönesättning
161

 samtidigt som det 

finns studier som visar på motsatsen.
162

 Det största problemet med löneskillnader i samhället 

beror till största del inte på att enskilda arbetsgivare diskriminerar enskilda, det finns det 

lagstiftning mot. Den största faktorn till löneskillnaderna är det diskriminerande mönster på 

arbetsmarknaden i helhet.
163

 

Lön är många gånger ett känsligt ämne och troligen blir det ännu mer i individuell 

lönesättning. En arbetstagare som arbetar på ett sjukhus beskriver hur atmosfären har ändrats 

på arbetsplatsen genom individuell lönesättning som att ” tidigare pratade vi om lönerna men 

sedan det blev individuellt är det tyst”. Det är mycket känsligare nu när det bedöms mer 

personligt och ingen vill vara den som tjänar minst eller mest.
164

 En nackdel som kan ses 

utifrån detta med att lönerna blir mer hemliga är att det kan bli svårare att upptäcka 

förekomster av lönediskriminering. Vet inte arbetstagarna om att det förekommer stora 

skillnader kan det inte heller ske en påpekelse om det. Detta kan kanske alltså leda till att det 

blir svårare att finna lönediskriminering.  

                                                           
158 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_sv.htm Hämtad 140121 
159 Nilsson, Tommy & Ryman, Annbritt, (2005) s.5 
160 http://nile.lub.lu.se/arbarch/arb/2000/arb2000_14.pdf s. 35 Hämtad 140312 
161 http://www.saco.se/Forskning--kunskap/Publikationer-fran-Saco/rapporter/Den-nya-lonebildningen1/ s. 5 Hämtad 140226 
162 http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:189016/FULLTEXT01.pdf s.16 Hämtad 1420226 
163 Schyman, G, Det saknas 70 miljarder i kvinnors lönekuvert, LO-tidningen, nr 27 s.4 
164 Lindgren Strömbeck, K, Här är lönerna topphemliga : "tidigare pratade vi om lönerna men sedan det blev individuellt är 

det tyst", LO-tidningen nr 34, 2005 s.14-15 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_sv.htm
http://nile.lub.lu.se/arbarch/arb/2000/arb2000_14.pdf
http://www.saco.se/Forskning--kunskap/Publikationer-fran-Saco/rapporter/Den-nya-lonebildningen1/
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:189016/FULLTEXT01.pdf


34 
 

Utifrån denna studie framkommer det att det inte är det lättaste att få igenom en 

lönediskriminerig och att detta endast har skett två gånger.
165

 Denna lönesättningsmetod gör 

det inte bara svårt att finna lönediskriminering utan flera jurister anser att det blir svårare att 

bevisa lönediskriminering. Detta grundar sig i att denna metod bygger på arbetsgivares 

bedömning av personer. Flera jurister anser att det inte är lagen som måste ändras utan AD:s 

sätt att döma.
166

 Vad som bör regleras för att frågan ska behandlas bättre i Sverige är bland 

annat vilka aspekter de nationella domstolarna bör se efter och då bland annat att 

arbetsgivares argument för löneskillnader inte innehåller könsdiskriminerande värderingar 

eller struktur. 

Att kvinnor arbetar mer deltid, är hemma mer med barnen och därmed många gånger inte får 

samma karriärmöjligheter påverkar självfallet utvecklingen av lönen.
167

 Vad som dock anses 

vara en av de största orsakerna till att kvinnor många gånger har mindre i lön är traditionerna 

om vad som långt tillbaka ansågs vara kvinnligt och manligt. Detta har följt med oss och 

denna syn finns fortfarande kvar i dagens samhälle. Det som anses vara kvinnoyrken värderas 

inte lika högt och här är löneläget lägre.
168

 För att vi ska få mer jämställda löner bör denna syn 

ändras. Synen har förändrats stort mot hur det tidigare har varit men vi är ännu inte i mål. 

Genom mer lagregleringar kommer vi åt en del av problemet och kan förbättra lönerna mellan 

kvinnor och män men vi kommer inte åt den verkliga grunden till problemet. För att vi ska 

göra detta bör vi arbeta med synen på män och kvinnor och alltså få upp kvinnornas 

arbetsvärde till samma nivå som männens. Så länge den gamla traditionella synen på kvinnor 

och män finns med i samhället samt i lönesamtalet kan det bli svårt att göra en rättvis 

individuell lönesättning. En stor risk finns att detta synsätt både medvetet och omedvetet 

påverkar lönesättningen. En svårighet med att ändra detta är att denna syn har funnits med 

länge. Vad som är viktigt är att hela tiden jobba med det och ha tålamod. Sakta men säkert 

kommer samhället förhoppningsvis uppnå målet om rätten till lika lön mellan kvinnor och 

män. Här måste steget tas djupare in i samhällets traditioner. Individuell lönesättning som 

metod kan troligen inte själv göra detta men metoden kan kanske efter detta steg underrätta 

lönesättningen.  

 

 

                                                           
165 AD 1995:158 AD 1996:79 
166 Wreder, J, Löneskillnad på grund av kön? : ingen kvinna är diskriminerad, Arbetet nr 28, 2013 s. 6-7 
167

 Fransson, Susanne, (2000) s.65 
168 KOM (2010) 491 s.6 
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6. Slutsats 
Löneskillnader mellan män och kvinnor fortsätter att finnas kvar i samhället trots ett arbete 

med att försöka släta ut de. Även vi i Sverige har en bit kvar att vandra även om vi ser oss 

som ett jämställt land.  

Det finns ett väl utvecklat regelverk kring att det ska råda lika lön mellan kvinnor och män. 

Både inom EU-rätten samt i den svenska rätten finns förbud mot lönediskriminering på grund 

av kön i lika eller likvärdigt arbete. Jämställdhetsområdet är det arbetsrättsområde i Sverige 

som har påverkats mest av EU-rätten. Trots detta anses Sverige inte vara en av de två länder 

som fullt ut följer EU:s regler kring lika lön för lika eller likvärdigt arbete. Sverige har under 

en tid och även idag en väldigt vid syn på hur marknadsaspekter kan användas för att förklara 

löneskillnader mellan män och kvinnor. Vad som Sverige och AD bör bli bättre på är att gå 

mer på djupet när arbetsgivare hävdar att löneskillnaderna beror på marknadsaspekter. Det är 

på marknaden löneskillnaderna finns och genom att acceptera dessa som godtagbara skäl 

accepterar vi också de befintliga löneskillnaderna i samhället. AD bör därför allt mer se till 

om marknadsaspekterna samt övriga bestämmelser som kollektivavtal som påverkat 

löneskillnaderna är könsneutrala. Idag känner flera att det nästintill är omöjligt att driva 

diskrimineringsmål i AD. Detta är en oroväckande syn då det kan leda till att flera fall inte 

kommer till domstol och diskrimineringen i samhället fortsätter.  

När det gäller individuell lönesättning finns det en positiv attityd kring denna metod både från 

arbetsgivare samt arbetstagare. Båda parter uppskattar idén kring att de personer som presterar 

bättre ska ha mer i lön. Ett missnöje finns däremot från arbetstagarnas sida och detta missnöje 

handlar främst om hur metoden används i praktiken av cheferna.  

Det är viktigt att individuell lönesättning används på ett korrekt sätt och här har arbetsgivare 

ett stort ansvar. Både arbetsvärdering samt prestationsbedömningen ska på alla 

arbeten/personer användas utifrån samma kriterium och de ska vara könsneutrala. Det krävs 

här att arbetsgivare har väl insyn i metoden, i individens arbete och arbetsinsats och även gör 

sakliga bedömningar. Flera arbetsgivare tycker själva att det är svårt att sätta lön. Sett till detta 

borde kanske chefer få mer information och kunskap till modellen och kring lönesättning över 

lag. Modellen önskas också vara mer rättvis men en svårighet som kan ses med modellen är 

att hålla privata relationer och känslor åt sidan vid lönesättning. Kanske kan det vara så att 

flera löner påverkas av arbetsgivares relation till personen och detta både av goda och mindre 

goda relationer.  
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Det finns både för- och nackdelar med individuell lönesättning. Används modellen på rätt sätt 

kan modellen jämna ut löneskillnader med hjälp av arbetsvärderingen som kan klargöra att 

arbeten som tidigare sätts som olika nu kan ses som lika. Nackdelen är att det kan skapa mer 

hemliga löner vilket kan leda till att det är svårt att få reda på löneskillnader. Samtidigt är det 

också svårare att visa att det kan vara lönediskriminering då lönen grundar sig i arbetsgivarens 

bedömning. Vad som nu kan behövas är alltså tydligare riktlinjer för de nationella 

domstolarna om vad som gäller vid prövning av lönediskriminering i exempelvis 

marknadsfaktorer. Detta för att reglernas verkan mot lönediskriminering inte ska förlora sin 

verkan.  

Utifrån individull lönesättnings påverkan på jämställda löner finns det olika resultat. Vissa 

visar att kvinnor gynnas av denna lönesättning medan andra visar på motsatsen. Förutom att 

ett stort ansvar läggs på chefer läggs det också ett ansvar på arbetstagarna själva. Det handlar 

mycket om att lyfta sig själv och argumentera för sig själv i lönesamtalen. I viss mening kan 

detta missgynna kvinnorna då de generellt sätt inte framhäver sig själva lika mycket som 

männen. Skulle det däremot göra det kan de även förlora på det för att de går emot 

könsrollerna. Synen på vad som anses vara kvinnligt respektive manligt är en förklaring till 

löneskillnaderna i dagens samhälle. Kvinnodominerande yrken som utbildning, vård och 

omsorg har lägre löner och kvinnors arbetsprestation ses inte lika prestigefullt. 

För att vi ska vara det jämställda land vi vill vara och att det inte ska ta 86 år innan lönefrågan 

är jämställd mellan könen eller att det aldrig kommer att ske som i vissa kommuner måste det 

ske förändringar. Metoden individuell lönesättning kan troligen inte själv bidra till ett 

samhälle med jämställda löner trots att metoden ska se till personers individuella arbete och 

prestation. I samhället finns en för stark tradition som vilar på vad som är kvinnligt och 

manligt. Det krävs inte bara regler som förhindrar denna typ av diskriminering utan ett 

krafttag bör tas för att lätta upp samhällets syn på vad som är kvinnligt och manligt. Detta 

tillsammans med välstrukturerade och sakliga individuella lönesättningar kan eventuellt leda 

till en framgångsrik väg för jämställda löner.  

Då det råder brist på forskning kring om individuell lönesättning gynnar eller missgynnar 

något av könen hade det varit intressant att studera detta vidare. Sett till framtida studier hade 

det varit intressant att göra fler undersökningar kring hur arbetsgivare använder sig av 

individuell lönesättning, hur det upplevs och påverkar arbetsgivare samt medarbetare.  



37 
 

Källförteckning  
Offentligt tryck 

Internationell rätt 

ILO:s konvention (100) – Angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

Europeisk unions stadga om de grundläggande rättigheterna   

Europarlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG - Om genomförandet av principen om lika 

möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet 

KOM (2010) 491 - Strategi för jämställdhet 2010–2015 

Svensk rätt 

Diskrimineringslag (2008:567) 

Prop 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering 

Prop 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering 

Prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt – delat ansvar  

Prop. 1978/79:175 med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, 

m. m. 

SOU 2007:108 - Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter – ett 

systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden  

SOU 1993:7 - Löneskillnader och lönediskriminering - Om kvinnor och män på 

arbetsmarknaden  

SOU 1993:8 – Löneskillnader och lönediskriminering - Om kvinnor och män på 

arbetsmarknaden (bilagedel) 

Praxis 

EU-domstolen 

C-400/93 Specialarbejderforbundet i Danmark mot Dansk Industri för Royal Copenhagen A/S  

C- 127/92 Dr P M Enderby mot Frenchay Health Authority och Secretary of State for Health  

C-184/89 Helga Nimz mot Freie und Hansestadt Hamburg  

109/88 Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark mot Dansk 

Arbejdsgiverforening för Danfoss  

273/85 Rummler mot Dato-Druck GmbH  



38 
 

61/81 Kommissionen mot Storbritannien och Nordirland  

129/79 Macarthys Ltd mot Wendy Smith  

43/75 Gabrielle Defrenne mot Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena  

Arbetsdomstolen 

AD 2013 nr 64 

AD 2008 nr 32 

AD 2001 nr 76 

AD 2001 nr 51 

AD 2001 nr 13 

AD 1997 nr 68 

AD 1996 nr 79 

AD 1996 nr 41 

AD 1995 nr 158 

AD 1991 nr 62 

AD 1985 nr 134 

AD 1984 nr 140 

Litteratur 

Carlsson, Pål, Lönesättning, 2. uppl., Björn Lundén information, Näsviken, 2003 

Fransson, Susanne, Lönediskriminering: en arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande 

löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag, Iustus, Diss. Göteborg : Univ., 

2001,Uppsala, 2000 

Fransson, Susanne (red.), Marknaden - saklig grund för lönesättning?: [en fråga tio svar], 1. 

uppl., Norstedt juridik, Stockholm, 2006 

Glavå, Mats & Töllborg, Dennis, Arbetsrätt: kollektiva spelregler, medbestämmande, 

begränsningar i antagnings- och uppsägningsrätten, Studentlitteratur, Lund, 1990 

Granqvist, Lena & Regnér, Håkan, Lön, 2. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2008 

Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002 

Johnsen, Lasse, Höj din lön: en guide till din personliga löneutveckling, 1. uppl., 

Konsultförlaget/Uppsala Publishing House, Uppsala, 2008 

Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella 

arbetsrätten, 3., [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2013 

Neu Morén, Elizabeth & Eriksson Lindvall, Carin, Det du behöver veta om lön och 

lönesättning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 



39 
 

Nilsson, Tommy & Ryman, Annbritt, Individuell lön - lönar det sig?: fakta och tro om 

individuell lönesättning, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2005 

Norén, Karl-Henrik, Individuell lönesättning för alla: en handbok för små och stora företag, 

Sveriges verkstadsindustrier, Stockholm, 1998 

Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 4., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 2. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2007 

Schömer, Eva, Konstruktion av genus i rätten och samhället: en tvärvetenskaplig studie av 

svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem, Iustus, Diss. Lund : 

Univ.,Uppsala, 1999 

Wahlström, Tommy, Lönesamtal och lönesättning, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2005 

Åkerblom, Annika, När kvinnor fick rättigheter: Sverige 1700 till 2010, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009 

Artiklar 

Dovier, H, Erfarna arbetsvärderare visar resultat : löner och förmåner, Personal och ledarskap 

nr 7/8, 2006  

Ekberg, H, Tung tradition trycker ner kvinnolönerna, Lag & Avtal nr 6, 2007 

Jensen, J, Förväntningar styr lönesättningen, Personal och ledarskap nr 3, 2011 

Lindgren Strömbeck, K, Här är lönerna topphemliga : "tidigare pratade vi om lönerna men 

sedan det blev individuellt är det tyst", LO-tidningen nr 34, 2005 

Norrby, Ann, ”Alla är missnöjda med kvinnolönerna”, Lag & avtal nr 3, 2013  

Wreder, J, Löneskillnad på grund av kön? : ingen kvinna är diskriminerad, Arbetet nr 28, 

2013 

Schyman, G, Det saknas 70 miljarder i kvinnors lönekuvert, LO-tidningen nr 27, 2011 

Schömer, E, & Svenaeus, L, AD:s lovsång till marknaden, Arbetet nr 30, 2013 

Svenaeus, L, ADs hantering av EG-rätten har satt likalöneprincipen ur spel, Lag & Avtal nr 

6, 2005 

Internetkällor 

Arbetslivsinstitutet (2000)Individuell lönesättning för kollektivanställda - Metallarbetarna på 

ABB 

http://nile.lub.lu.se/arbarch/arb/2000/arb2000_14.pdf Hämtad 140312 

http://nile.lub.lu.se/arbarch/arb/2000/arb2000_14.pdf


40 
 

Arrius,G, (2013), Individuell lönesättning är framtiden 

http://www.saco.se/nyheter--debatt/aktuellt-fran-saco/debatt/individuell-lonesattning-ar-

framtiden/ Hämtad 140307 

Europaportalen(2013) Europas kvinnor “arbetar gratis” 59 dagar per år 

http://www.europaportalen.se/2013/12/europas-kvinnor-arbetar-gratis-59-dagar-ar Hämtad 

140304 

Europeiska Kommissionen Pressmeddelande (2013), Europadagen för lika lön: Europas  

kvinnor arbetar 59 dagar ”gratis” 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_sv.htm Hämtad 140121 

Europeiska unionens officiella tidning (2012) Lika lön för manliga och kvinnliga anställda för 

samma eller likvärdigt arbete 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:264E:0075:0084:SV:PDF 

Hämtad 140226 

Jämställdhetsombudsmannen (2008), Arbetsvärderingssystem i Sverige 

http://www.do.se/Documents/handledningararbetsliv/ArbetsvarderingssystemiSverigerevapril

2008.pdf Hämtad 140225 

Medlingsinstitutets årsrapport (2012), Avtalsrörelsen och lönebildningen 2012 

http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/arsrapp12.pdf Hämtad 140210 

Nationalencyklopedin, Ackordslön 

http://www.ne.se/kort/ackordsl%C3%B6n Hämtad 140204 

Nationalencyklopedin, Timlön 

http://www.ne.se/lang/tidl%C3%B6n Hämtad 140204 

Saco (2004), Den nya lönebildningen - En forskningsöversikt och analys av lönebildningen 

för akademiker 

http://www.saco.se/Forskning--kunskap/Publikationer-fran-Saco/rapporter/Den-nya-

lonebildningen1/ Hämtad 140226 

Saco(2013) Individuell lönesättning är framtiden 

http://www.saco.se/nyheter--debatt/aktuellt-fran-saco/debatt/individuell-lonesattning-ar-

framtiden/ Hämtad 140307 

Svenskt Näringsliv (2001) Strukturrapport – Företagandets villkor 

http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/strukturrapport-2001-foretagandets-

villkor_525587.html/binary/Strukturrapport%202001%20-

%20F%C3%B6retagandets%20villkor Hämtad 140313 

http://www.saco.se/nyheter--debatt/aktuellt-fran-saco/debatt/individuell-lonesattning-ar-framtiden/
http://www.saco.se/nyheter--debatt/aktuellt-fran-saco/debatt/individuell-lonesattning-ar-framtiden/
http://www.europaportalen.se/2013/12/europas-kvinnor-arbetar-gratis-59-dagar-ar
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_sv.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:264E:0075:0084:SV:PDF
http://www.do.se/Documents/handledningararbetsliv/ArbetsvarderingssystemiSverigerevapril2008.pdf
http://www.do.se/Documents/handledningararbetsliv/ArbetsvarderingssystemiSverigerevapril2008.pdf
http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/arsrapp12.pdf
http://www.ne.se/kort/ackordsl%C3%B6n
http://www.ne.se/lang/tidl%C3%B6n
http://www.saco.se/Forskning--kunskap/Publikationer-fran-Saco/rapporter/Den-nya-lonebildningen1/
http://www.saco.se/Forskning--kunskap/Publikationer-fran-Saco/rapporter/Den-nya-lonebildningen1/
http://www.saco.se/nyheter--debatt/aktuellt-fran-saco/debatt/individuell-lonesattning-ar-framtiden/
http://www.saco.se/nyheter--debatt/aktuellt-fran-saco/debatt/individuell-lonesattning-ar-framtiden/
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/strukturrapport-2001-foretagandets-villkor_525587.html/binary/Strukturrapport%202001%20-%20F%C3%B6retagandets%20villkor
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/strukturrapport-2001-foretagandets-villkor_525587.html/binary/Strukturrapport%202001%20-%20F%C3%B6retagandets%20villkor
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/strukturrapport-2001-foretagandets-villkor_525587.html/binary/Strukturrapport%202001%20-%20F%C3%B6retagandets%20villkor


41 
 

Säve Söderbegh, J, (2007)ARE WOMEN ASKING FOR LOW WAGES? GENDER 

DIFFERENCES IN WAGE BARGAINING STRATEGIES AND ENSUING BARGAINING 

SUCCESS 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:189016/FULLTEXT01.pdf Hämtad 1420226 

Teknikavtalet IF Metall (2013), 1 april 2013 - 31 mars 2016 

http://www.teknikforetagen.se/hem/Vi-arbetar-med/Arbetsratt/Kollektivavtal1/Teknikavtalet-

IF-Metall/ Hämtad 140210 

UC (2014) Kvinnors inkomster stiger mer än männen. Men det tar 86 år att komma i kapp. 

https://www.uc.se/Om-UC/nyheter/aktuella-nyheter/3-10-2014-kvinnors-inkomster-stiger-

mer-an-mannen.-men-det-tar-86-ar-att-komma-i-kapp..html Hämtad 140311 

 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:189016/FULLTEXT01.pdf
http://www.teknikforetagen.se/hem/Vi-arbetar-med/Arbetsratt/Kollektivavtal1/Teknikavtalet-IF-Metall/
http://www.teknikforetagen.se/hem/Vi-arbetar-med/Arbetsratt/Kollektivavtal1/Teknikavtalet-IF-Metall/
https://www.uc.se/Om-UC/nyheter/aktuella-nyheter/3-10-2014-kvinnors-inkomster-stiger-mer-an-mannen.-men-det-tar-86-ar-att-komma-i-kapp..html
https://www.uc.se/Om-UC/nyheter/aktuella-nyheter/3-10-2014-kvinnors-inkomster-stiger-mer-an-mannen.-men-det-tar-86-ar-att-komma-i-kapp..html

