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Abstrakt  
 
Titel:  Lön efter kön i världens mest jämställda land? 
              – Ett antal tjänstemäns syn på ojämställda löner 
 
Författare:  Tora Dahl Jakobsen och Carina Rydén                
 
Handledare:  Kristina Bartley 
 
Typ av arbete:  C-uppsats i Arbetsvetenskap 
 
Antal sidor:  61 sidor och 3 bilagor   
 
Ämnesområde:  Orsaker till samt lösningar på fenomenet ojämställda löner. 
 
Bakgrund till uppsatsen:  I Sverige råder det en löneskillnad mellan könen för lika eller 

likvärdigt arbete varför kvinnor och män har olika förutsättningar 
och möjligheter i såväl arbets- som privatliv. 

 
Syfte:  Syftet är att undersöka hur några tjänstemän inom ett antal 

strategiskt valda organisationer ser på jämställdhet i arbetslivet, 
samt vilken syn de har på vad som orsakar ojämställda löner. Ett 
ytterligare syfte är att undersöka dessa tjänstemäns syn på hur 
jämställda löner kan uppnås och var ansvaret för att lönerna blir 
jämställda finns. Slutligen att undersöka tjänstemännens 
uppfattning om vilka argument det kan finnas för ojämställda 
löner. 

 
Frågeställningar:  -Vilken uppfattning har dessa tjänstemän om betydelsen av 

jämställdhet i arbetslivet?  
-Vilken är tjänstemännens syn på orsakerna till varför lönerna är 
ojämställda? 
-Vad upplever tjänstemännen behöver göras för att uppnå 
jämställda löner?  
-Vad/vem uppfattar tjänstemännen bär ansvaret för att uppnå 
jämställda löner? 
-Vilken uppfattning har tjänstemännen om vilka argument det 
kan finnas för ojämställda löner? 

 
Metod:  Till insamlingen av data har vi använt oss av en kvalitativ metod 

bestående av sex intervjuer. Respondenterna representerar 
Sveriges industriarbetarförbund, Lärarnas Riksförbund, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, 
Landsorganisationen och Jämställdhetsombudsmannen. 

  
Huvudresultat:  Att lönerna i Sverige är ojämställda beror på flera faktorer 

däribland familjebildning, könssegregerad arbetsmarknad, 
genusorättvisor, tradition och diskriminering. För att åstadkomma 
jämställda löner behöver strukturella såväl som kulturella 
ändringar genomföras.  
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1. INLEDNING 
 
Under den senaste hundraårsperioden har könsfördelningen på den svenska arbetsmarknaden 
ändrats markant. Detta i avseendet att kvinnor förvärvsarbetar i nästintill lika hög utsträckning 
som männen. Den ökande andelen kvinnor på arbetsmarknaden har bidragit till att 
jämställdheten på arbetsmarknaden har kommit i fokus.1 Jämställdhet som begrepp 
introducerades i Sverige i slutet av 1960-talet och var ett sätt att utskilja kön ur 
jämlikhetsbegreppet. Det var även då som jämställdhet som fenomen institutionaliserades och 
ett jämställdhetsfält växte fram.2 Sedan 1970-talet har det funnits en överenskommelse mellan 
arbetstagarorganisationer och arbetsgivare om att främja jämställdhet i arbetslivet och sedan 
1980 har Sverige haft jämställdhetslagen. Jämställdhetslagen innebär att både kvinnor och 
män ska vara jämställda i arbetslivet. Lagen syftar dock främst till att stärka kvinnors villkor i 
arbetslivet.3  
 
Även inom EU finns en strävan efter ett jämställt arbetsliv. Målet är att kvinnor och män ska 
ha lika mycket inflytande, makt, möjligheter och villkor samt förutsättningar i arbetslivet.4 Att 
svenska kvinnors förvärvsfrekvens är bland de högsta i världen brukar lyftas fram som ett 
prov på att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. I en rapport om global 
jämställdhet utförd av World Economic Forum år 2006, placerade sig Sverige som nummer 1 
av 115 undersökta länder.5 Detta kan utan kritisk reflektion te sig som en oerhört bra 
placering. Samtidigt som frekvensen förvärvsarbetande kvinnor i Sverige är hög finns 
emellertid faktorer som gör att jämställdhetsstatistiken ser mindre bra ut. Den svenska 
arbetsmarknaden är könssegregerad, vilket innebär att kvinnor och män fördelar sig inom 
olika arbetsområden. En negativ konsekvens av denna uppdelning är bland annat att det som 
sysselsätter män värderas högre än det som sysselsätter kvinnor.6  
 
En av Sveriges och EU:s viktigaste jämställdhetsfrågor är kvinnors och mäns lika möjligheter 
att vara självförsörjande och på så sätt ekonomiskt oberoende. Även om EU antog 
likalönsdirektivet redan 1975, så präglas arbetsmarknaden i Sverige och övriga EU 
fortfarande av ojämställda löner.7 Likalönsdirektivet innebär att kvinnor och män ska ha lika 
lön för lika arbete och att könsdiskriminerande anställningsvillkor avskaffas.8 
 
Statistiska Centralbyråns9 jämförelse av kvinnors och mäns medellöner år 2004, visar på stora 
löneskillnader mellan könen. Exempelvis var medellönen för manliga ekonomer lite drygt  
37 000 kr per månad, medan kvinnliga ekonomers medellön var drygt 29 000 kr per månad. 
Ett annat exempel på medellön är manliga städare som hade 17 000 kr per månad medan 
kvinnors medellön låg på lite drygt 16 000 kr per månad. Av SCB:s statistik framgår att den 

                                                 
1 Giddens, Anthony (2003). Sociologi. s. 340f. Lund: Studentlitteratur 
2 Wahl, Anna. Holgersson, Charlotte. Höök, Pia och Linghag, Sophie (2001). Det ordnar sig. s. 166. Lund: 
Studentlitteratur. 
3 Adlercreutz, Axel (2003). Svensk  arbetsrätt. s. 262f. Stockholm. Nordstedts juridik. 
4 Utrikesdepartementet (2000). Ett jämställt Europa. Stockholm. s. 5ff. Redaktion: Murray, Johan. Neij, Jeanette. 
Lindblom, Marie-Helene.   
5 World Economic Forum The Global Gender Gap Report 2006.  
www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Gender%20Gap/lindex.htm  Hämtat 25/5-2007.  Rapporten i helhet finns 
på http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2006.pdf 
6Giddens, A (2003). Sociologi. s. 117.   
7 Utrikesdepartementet (2000). Ett jämställt Europa. s. 5f och 12. Redaktion: Murray, J. Neij, J. Lindblom, M.  
8 Likalönsdirektivet 75/117/EEG. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0117:SV:HTML  Hämtat 14/8-2007. 
9 Som vi hädanefter refererar till som SCB. 
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enda yrkesgrupp som hade jämställda löner var grundskollärare.10  Att det råder en 
löneskillnad mellan könen för lika eller likvärdigt arbete är således ett faktum och skillnaden i 
ersättning för förvärvsarbete beroende på kön, ser vi som ett konkret mått på att kvinnor och 
män har olika förutsättningar i arbetslivet.  
 
När det gäller lönefrågor har vi i Sverige jämställdhetslagen som ska skydda mot ojämställda 
löner. På regional nivå finns likalönsprincipen formulerad i EG-fördraget och på internationell 
nivå finns ILO-konventionen som även behandlar detta.11 Själva kravet på lönekartläggning 
lades till jämställdhetslagen år 2001 tillsammans med ytterligare förändringar i lagen för att 
denna skulle stämma överens med EG-rätten.12 Skyddslagstiftning upprättas som regel för att 
skydda en minoritetsgrupp men jämställdhetslagen avviker i detta avseende, eftersom kvinnor 
inte har en minoritetsställning i samhället. Statistiken visar även att lönerna är ojämställda 
oberoende av kvinnors klass, utbildning, social position eller etniska bakgrund.13  På så sätt 
påverkar ojämställda löner kvinnor oavsett bakgrund.  
 
Vi finner frågan om ojämställda löner intressant och undrar varför lönerna i Sverige är 
ojämställda. Mot bakgrund av det vi har beskrivit i inledningen ser vi att ojämställda löner är 
ett fenomen som berör många. Vi upplever även att det är en komplex fråga där många 
aktörer är inblandade. Vi vill dock främst belysa ämnet genom att undersöka ett antal 
tjänstemäns uppfattning om ämnet. Sammantaget vill vi att dessa representerar 
arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer och JämO. 
 
 

1.1 Syfte  
 
Syftet är att undersöka hur några tjänstemän inom ett antal strategiskt valda organisationer ser 
på jämställdhet i arbetslivet, samt vilken syn de har på vad som orsakar ojämställda löner. Ett 
ytterligare syfte är att undersöka dessa tjänstemäns syn på hur jämställda löner kan uppnås 
och var ansvaret för att lönerna blir jämställda finns.  Slutligen att undersöka tjänstemännens 
uppfattning om vilka argument det kan finnas för ojämställda löner. 
 
 

1.2 Frågeställningar  
 

• Vilken uppfattning har dessa tjänstemän om betydelsen av jämställdhet i arbetslivet?  
• Vilken är tjänstemännens syn på orsakerna till varför lönerna är ojämställda? 
• Vad upplever tjänstemännen behöver göras för att uppnå jämställda löner?  
• Vad/vem uppfattar tjänstemännen bär ansvaret för att uppnå jämställda löner? 
• Vilken uppfattning har tjänstemännen om vilka argument det kan finnas för 

ojämställda löner? 
 
 
 
 

                                                 
10 Medellön i de vanligaste yrkesgrupperna 2004. Källa: Medlingsinstitutet Producent: SCB. 
www.scb.se/templates/tableOrChart____27555.asp  Hämtat 18/4-2007. 
11 Fransson, Susanne (2000). Lönediskriminering s. 21f. Uppsala: Iustus. 
12 Andersson, Anderz. Edström, Örjan och Zanderin, Lars (2002). Arbetsrätt. s. 138. Malmö: Liber.    
13 Fransson, S (2000). Lönediskriminering. s. 22f.    
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1.3 Begreppsprecisering  
 
Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar tydliggör vi de begrepp som vi ser som 
grundläggande för förståelsen av undersökningen. För att få en så bred överblick som möjligt 
över vad begreppen omfattar har vi använt författare och myndigheter som källor för 
begreppspreciseringen.   
 
Jämställdhet och jämlikhet är två begrepp som lätt kan förväxlas. Med jämlikhet avses 
människors och gruppers lika värde oavsett kön, klass, etnicitet, religion eller sexuell 
läggning.14 Begreppet jämställdhet däremot infördes i slutet på 1960-talet och var ett sätt att 
utskilja kön ur jämlikhetsbegreppet.15 Med jämställdhet menas att kvinnor och män ska ha 
samma förutsättningar till att skapa samhället och sina liv.16  Mer konkret innebär detta att 
kvinnor och män ska inneha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter i livet och 
samhället i stort. Exempel på vad jämställdhet innebär är att det finns en jämställd fördelning 
av makt och inflytande privat såväl som offentligt. Ytterligare innebär jämställdhet att kvinnor 
och män är ekonomiskt oberoende av varandra samt att det finns en jämställd fördelning när 
det gäller företagande, arbete och arbetsvillkor. Jämställdhet handlar även om lika möjligheter 
till utbildning och utveckling samt ett jämställt åtagande för hem och familj. Slutligen innebär 
även jämställdhet frihet från allt könsrelaterat våld.17  
 
Det finns olika sätt att referera till löner som inte är jämställda. Begrepp som 
lönediskriminering och löneskillnad beroende på kön är exempel på detta. Eftersom uppsatsen 
har ojämställdhet som utgångspunkt valde vi att använda begreppet ojämställda löner istället 
för att tala om att lönerna inte är jämställda. Begreppet ojämställdhet refererar till något som 
inte är jämställt.18 Som exempel nämner Månson begreppet social ojämlikhet som innebär att 
det finns samhällsmönster som är ojämlika i aspekter som exempelvis arbetsförhållanden, 
inkomst och utbildning.19  Anledningen till att vi valde att använda begreppet ojämställda 
löner istället för att tala om att lönerna inte är jämställda beror delvis på läsvänlighet. Detta 
eftersom det är vår uppfattning att negationer kan försvåra läsningen. Likaledes därför att det 
för oss är viktigare att se och tala om hur det är, istället för hur det inte är.       
 
 

1.4 Disposition  
 
Vi inledde uppsatsen med att kortfattat redogöra för jämställdheten på den svenska 
arbetsmarknaden, samt berättade om utvecklingen fram till i dag. Vidare smalnade vi av vårt 
ämnesområde till ett specifikt arbetsvetenskapligt fenomen som därefter mynnade ut i 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter förtydligade vi begrepp som vi använder i 
uppsatsen. Vi avslutar denna del med att visa hur uppsatsen är disponerad. Efter dispositionen 
beskrivs den historiska utvecklingen kortfattat. Därefter redogör vi för vilka aktiva 

                                                 
14 www.scb.se/templates/publdb/publikation__2725.asp&plopnr=2849 På tal om kvinnor och män Lathund om 
jämställdhet 2006. Hämtat 9/11-2006. 
15 Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. och Linghag, S (2001). Det ordnar sig.  s. 166. 
16 www.scb.se/templates/publdb/publikation__2725.asp&plopnr=2849 På tal om kvinnor och män Lathund om 
jämställdhet 2006. Hämtat 9/11-2006 Se även Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. och Linghag, S (2001). Det 
ordnar sig. s. 166. 
17 http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/default.asp Hämtat 31/8-2007. 
18 Holmberg, Carin (1993). Det kallas kärlek. s. 22. Göteborg: Anamma förlag.  
Se även: http://www.jamombud.se/jamsides/tidigarenummer/darfortjanarkvi.asp Hämtat 7/9-2007. 
19 Månson, Per (2003). Båten i parken. s. 144. Stockholm: Prisma   
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jämställdhetsåtgärder som formulerats av Sverige och EU med fokus på jämställda löner. 
Vidare tar vi upp utvalda delar av vad som tidigare är undersökt inom jämställdhets- och 
implementeringsforskning. Vi fortsätter med teoretiska utgångspunkter som belyser 
ojämställdheten i arbetslivet. I det efterföljande metodavsnittet motiverar vi våra 
metodologiska val. Efter detta följer ett resultatavsnitt där vi presenterar resultatet av våra 
intervjuer. Resultatet mynnar ut i en analys och tolkning där vi binder samman 
undersökningen. Vi avslutar med en resultatdiskussion där vi reflekterar över hur vi ser på 
ojämställda löner mot bakgrund av det vi tagit del av under arbetets gång. Vidare reflekterar 
vi över vad vi kunde ha gjort annorlunda, vilka problem vi har stött på och vad vi har lärt oss 
av dem. Slutligen tar vi upp vad vi finner intressant att undersöka vid ett senare skede.  
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2. HISTORISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta avsnitt redogör vi kortfattat för den historiska utvecklingen när det gäller kvinnors 
förvärvsarbete och löneutveckling. Således sätter vi frågan om ojämställda löner i ett 
historiskt perspektiv och vill på så sätt ge en ökad förståelse för fenomenet.  
 
I det förindustriella Sverige arbetade kvinnor såväl som män oftast i nära anslutning till 
hemmet. Deras arbete präglades av jordbruk där de skaffade förnödenheter och producerade 
produkter till hushållet. Lönearbete var ovanligt, arbetsliv och familjeliv var integrerat. Det 
var först och främst kvinnorna som tog hand om hushållet och barnen. Även om kvinnor och 
mäns arbetsuppgifter gick in i varandra, så rådde det en bestämd föreställning om vad som var 
kvinnoarbete respektive mansarbete. Föreställningarna kunde variera från ett samhälle till ett 
annat, så vad som var ett mansarbete i en kultur kunde mycket väl vara ett kvinnoarbete i en 
annan.20  
 
Att kvinnor i mån av nöd eller behov kunde övergå till mansdominerade arbeten, blev tydligt 
under perioder av krig eller andra kriser.21 Männen hade däremot inte lika lätt för att 
överskrida gränsen och ta över ett utpräglat kvinnoarbete. Mannen ansågs vara familjens 
företrädare både i privata såväl som i offentliga sammanhang, dessutom värderades hans 
sysslor högre än kvinnans. I jordbrukssamhället var fysisk styrka och uthållighet viktiga 
faktorer för arbete och männen som ansågs vara fysiskt starkare än kvinnan gynnades av detta 
synsätt.22 
 
I takt med industrialiseringen ändrades familjens levnadssätt i Sverige. Från 1850-talet skedde 
en större folkvandring från landsbygden till stora industrier. För industriernas utveckling var 
det viktigt att arbetskraften var rörlig och billig. Männen var en mer rörlig arbetskraft medan 
kvinnorna och barnen var billigare. Kvinnor uppgick år 1870 till en tredjedel av den samlade 
industriarbetsstyrkan. Denna utveckling ändrades dock och 40 år senare utgjorde den 
kvinnliga industriarbetsstyrkan en knapp fjärdedel av densamma. En bidragande orsak till 
denna utveckling går att finna i normer som rådde vid den här tiden som innebar att 
människors reproduktion var en kostnad som förlades till kvinnan. Därav uppkom normen om 
att gifta kvinnor inte skulle förvärvsarbeta och att det stod arbetsgivare fritt att avskeda en 
kvinna som gifte sig, eller var gravid. På så sätt undvek arbetsgivaren de extra kostnader som 
blev en följd av havandeskapet. Samtidigt växte det i Sverige fram en idé om att mannens lön 
skulle vara tillräcklig för hela familjen och i förlängningen föds familjeförsörjareidealet.23      
 
Förutsatt att marknaden hade agerat rationellt och fritt från värderingar, så borde den fria 
konkurrensen ha främjat kvinnornas förvärvsarbete. Detta eftersom kvinnor var billigare 
arbetskraft än män. Kvinnornas fackliga deltagande var dessutom lågt vid den här tiden, något 
som också borde ha talat till deras fördel. Den befästa synen på mannen som familjeförsörjare 
och hans värde som arbetskraft blev dock det som präglade efterfrågan på just manlig 
arbetskraft.24 I ljuset av denna utveckling blev gifta kvinnor således beroende av sina makar. 
Enligt Alvesson och Due Billing var det under denna period som mannen blev 
familjeförsörjare medan kvinnan blev hushållerska. Segregeringen mellan arbetsliv och 

                                                 
20 Alvesson, Mats och Due Billing, Yvonne (1999). Kön och organisation. s. 61f. Lund: Studentlitteratur.  
21 Exempel på detta är bl.a. hur arbeten som kontorist, tobakshandlare och vävare bytte från mansdominerade till 
kvinnodominerande. Se Alvesson, M. och Due Billing, Y (1999). Kön och organisation. s. 66.   
22 Fransson, S (2000). Lönediskriminering. s. 98f.  
23 Ibid. s. 110f.  
24 Ibid. s. 130f.  
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familjeliv var tydligare än i det förindustriella samhället. I de fall där kvinnor trots allt 
arbetade var arbetsdelningen starkt könssegregerad precis som den var under den 
förindustriella perioden. Att kvinnor hade ett socialt lägre värde innebar att ersättningen för 
deras arbetsinsatser begränsades. Följaktligen sökte inte männen sig till dessa lågt värderade 
och lågt avlönade arbetena, vilket innebar att den könssegregerade arbetsmarknaden 
upprätthölls samt förstärktes.25  
 
Under 1950-talet ökade den ekonomiska tillväxten och tillika efterfrågan på arbetskraft. Den 
efterföljande svenska välfärdsmodellen med bland annat erbjudandet om barnomsorg, 
underlättade för de kvinnor som ville förvärvsarbeta.  Detta blev en viktig bidragande orsak 
till att svenska kvinnor förvärvsarbetar i den utsträckning de gör idag.26 Ända fram till 
sextiotalet fanns det dock en acceptans och en struktur som såg till att kvinnor tjänade mindre 
än män. De så kallade kvinnolistorna inom löneavtalen såg till att kvinnornas löner låg under 
männens och det var inte förrän år 1960 som det formellt bestämdes att dessa kvinnolöner 
skulle försvinna. Under perioden 1960-80-talet minskade även löneklyfterna mellan kvinnor 
och män markant. Löneskillnaderna har dock sedan 1980-talet inte ändrats i den omfattning 
som var fallet mellan 1960-80-talet.27   
 
Under 1960-talet kom jämställdhet i Sverige allt mer i fokus och betoningen på 
jämställdhetsarbete fortsatte in på 1970-talet. En rad lagreformer genomfördes vars syfte var 
att stärka kvinnans roll i samhället och att öka jämställdheten. Två viktiga reformer som 
genomfördes var särbeskattningen som vidtogs 1971 och ändringen i föräldraförsäkringen 
1974 som stärkte kvinnans roll på arbetsmarknaden, samtidigt som den gynnade mannens roll 
som förälder. Under perioden 1970-1990 ökade andelen kvinnor i arbetskraften i åldern 16-64 
år från 59 % till 83 %. Det relativa arbetskraftsantalet är ett mått som fastställer andelen av 
befolkningen som arbetar och är aktivt arbetssökande. Arbetsmarknaden är fortfarande starkt 
könssegregerad och kvinnors villkor på arbetsmarknaden är sämre än männens. År 1980 
undertecknade Sverige en FN konvention om avskaffande av kvinnodiskriminering. Samma 
år antogs jämställdhetslagen där ansvaret för tillsynen av jämställdhetslagen åligger 
Jämställdhetsombudsmannen.28  
               
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Alvesson, M. och Due Billing, Y. (1999). Kön och organisation. s 65f.  
26 Ibid. s 67f.  
27 Ahrne, Göran. Roman, Christine och Franzén, Mats. (2003). Det sociala landskapet. s. 90. Göteborg. Korpen  
28 Statliga sektorns arbetsmiljönämnd (1995). Spegling av kvinnors arbetsliv. s. 11ff. Utbildningsförlaget 
Brevskolan. Se även: Ahrne, G. Roman, C. och Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 87f. 
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3. ARBETSRÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER     
 
Under denna rubrik beskriver vi övergripande de aktiva jämställdhetsåtgärder som har 
formulerats av Sverige och EU med fokus på jämställda löner. Således redogör vi för några av 
jämställdhetslagens krav samt JämO:s  rekommendationer. Vi anser det vara av vikt att 
upplysa om vilka lagar och åtgärder som Sverige har accepterat att följa, eftersom det säger 
något om grunden för samt synen på jämställdhetsarbetet på den svenska arbetsmarknaden.     
 

3.1 Jämställdhet inom EU  
 
EU-kommissionens jämställdhetsstrategi innebär upprättandet av en färdplan för jämställdhet. 
Färdplanen innehåller sex områden som kommissionen anser att medlemsländerna bör 
prioritera.  Det två första av dessa områden är att medlemsländerna ska verka för att kvinnor 
och män blir ekonomiskt oberoende, samt att medlemsländerna ska arbeta för att privatliv och 
arbetsliv ska kunna förenas. Tredje och fjärde områdena är att det ska finnas en jämn 
könsfördelning där beslut fattas och att allt våld som är könsrelaterat ska utrotas. Det femte 
området innebär att medlemsländerna ska bekämpa stereotypa könsroller. Slutligen behandlar 
det sjätte området att medlemsländerna genom sin utrikes- och biståndspolitik ska främja 
jämställdhet. Det finns fastställda mål och åtgärder som är relaterade till dessa områden men 
EU-kommissionen betonar att ansvaret i huvudsak ligger hos medlemsstaterna själva. EU-
kommissionens jämställdhetsstrategi är av dubbel karaktär. Detta eftersom den ena riktar sig 
mot integreringen av jämställdhet inom alla områden i samhället och den andra att 
medlemsländerna förväntas göra konkreta åtgärder för att främja jämställdhet.29 EU-
kommissionens färdplan kan ses som ett sätt för kommissionen att markera vikten av 
jämställdhetsfrågor och att medlemsländerna samarbetar mot gemensamma jämställdhetsmål.  
 
 

3.2 Jämställdhetslagens fokus på löner  
 
Av jämställdhetslagens 2 § framgår att arbetsgivare och arbetstagare under samverkan ska 
främja jämställdhet på arbetsplatsen. 10 och 11 §§ i jämställdhetslagen avser jämställda löner. 
Enligt 10 § åläggs det arbetsgivaren att synliggöra, förhindra och åtgärda orimliga 
löneskillnader mellan könen. Arbetsgivaren ska årligen se över de regler som tillämpas när 
det gäller anställningsvillkor och lönesättning. Dessutom undersöka om det finns lika 
möjligheter till löneutveckling könen emellan. Arbetsgivaren ska även se över eventuella 
löneskillnader som kan finnas mellan könen där lika eller likvärdigt arbete utförs.30 Under 
jämställdhetslagens 2 § definieras likvärdigt arbete:  
  

Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen 
bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra 
arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer skall göras med beaktande av kriterier såsom 
kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur skall 
särskilt arbetsförhållandena beaktas.31  

 

                                                 
29 52006DC0092 En färdplan för jämställdhet 2006-2010 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:SV:HTML 
Hämtat 14/5-2007. 
30 www.jamo.se Att arbeta fram en jämställdhetsplan. s. 33-43. Hämtat. 9/11-2006. 
31 Svensk författningssamling: Jämställdhetslagen (1991:433) 2 §. 
http://www.jamombud.se/docs/jamstalldhetslagenB00.pdf  Hämtat 13/11-2006. 
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Av jämställdhetslagens 11 § åläggs arbetsgivare att årligen upprätta en jämställdhetsplan där 
lönerna kartläggs ur ett jämställdhetsperspektiv. Slutligen tar 11 § upp att arbetsgivare årligen 
och i enlighet med 10 §, ska formulera en handlingsplan för jämställda löner som just tar 
avstamp i det resultat som framkom vid lönekarläggningen. Denna plan för jämställda löner 
ska både omfatta en tid- och kostnadskalkyl som bygger på de eventuella lönejusteringar som 
behöver genomföras. Eventuella lönejusteringar ska åtgärdas snarast eller senast inom tre år.32 
 
Kortfattat innebär lönekartläggningen följande:  
 

• En handlingsplan för jämställda löner ska upprättas där en kostnadsberäkning och en 
tidsplan för justeringen av lönerna ingår. 

• Fastställa vilka arbeten som är lika och likvärdiga. 
• Åtgärda andra förmåner som kan fördela sig på kön t.ex. tjänstebil, ekonomiska tillägg 

m.m., eller alla direkta eller indirekta förmåner som följer av ett anställningsavtal.   
• Räkna kvinnor och mäns medellön/median och redovisa eventuellt lönetillägg, bonus 

m.m.33  
 
För att kunna jämföra lönerna ska timlön räknas om till månadslön och deltider räknas om till 
heltider. Granskningen av lönerna innebär att begreppet lön måste definieras. Här anser JämO, 
i likhet med EG-rätten, att alla förmåner är att betrakta som lön. Män och kvinnors 
löneutveckling över tid ska också undersökas, samt ska regler och praxis för lönesättning 
granskas. Detta avser exempelvis kollektivavtal, bonussystem, bedömning av prestationer, 
kompetens och resultat.34 Varför det är viktigt att granska kollektivavtal är att de behandlar 
frågor som rör anställningsvillkor och förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Kollektivavtalen har även en normerande effekt vilket innebär att varje enskild anställd 
omfattas av kollektivavtalen, oavsett om denne är medlem i fackföreningen eller inte.35 Lönen 
fastställs genom ett avtal som sluts mellan skilda parter. Det kan röra sig om ett avtal som rör 
arbetstagaren enskilt eller så kan lönen vara reglerad genom kollektivavtal. Själva 
förhandlingsförfarandet är reglerat i MBL medan parterna själva får bestämma lönenivån.36 
Om arbetsgivaren inte fullgör sin skyldighet med aktiva åtgärder för jämställdhet, som 
innebär att utföra en jämställdhetsplan och lönekartläggning, kan JämO gå till 
jämställdhetsnämnden för att yrka om att arbetstagaren ska åläggas vite om att fullgöra sina 
skyldigheter.37  Av jämställdhetslagens 14 § framgår det att kollektivavtal som träffas inte 
befriar arbetsgivaren från i 4-13 §§ i lagen och rör dessa vilka aktiva åtgärder arbetsgivaren är 
skyldig att beakta när det gäller arbetsförhållandena ur jämställdhetssynpunkt.38 
 
 
 
 

                                                 
32 Svensk författningssamling: Jämställdhetslagen (1991:433). 10 och 11 §§. 
http://www.jamombud.se/docs/jamstalldhetslagenB00.pdf  Hämtat 13/11-2006. 
33 www.jamo.se Att arbeta fram en jämställdhetsplan. s. 37-43. Hämtat 9/11-2006. 
34 Ibid. s. 38.  
35Andersson, A. Edström, Ö. och Zanderin, L (2002). Arbetsrätt. s. 45ff. För vidare information se 
medbestämmande lagen  23 §.  
36 Fransson, S (2000). Lönediskriminering. s. 26.  
37 Adlercreutz, A (2003). Svensk arbetsrätt. s. 267.  
38 Svensk författningssamling: Jämställdhetslagen (1991:433). 14 §. 
http://www.jamombud.se/docs/jamstalldhetslagenB00.pdf  Hämtat 13/11-2006. 
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3.3 Kritik mot kravet på lönekartläggning 
 
Hösten år 2006 skärptes tillämpningen av jämställdhetslagen. Detta innebär mer omfattande 
krav på lönekartläggningen för företag. Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström, 
opponerar sig mot skärpningen. Ekström menar att naturligtvis ska lönekartläggning göras, 
diskriminering undvikas och i förekommande fall åtgärdas men att lönekartläggningen är för 
resurskrävande. Som exempel nämner han Försvarets lönekartläggning, som kostade 24 
miljoner kronor och som underkändes av JämO. Arbetsgivarverket anser att de skärpta kraven 
på lönekartläggning kan innebära att man går från marknadsanpassade individuella löner till 
centraliserade lönesättningar. Vidare anser han att ett bättre sätt att åtgärda de oförklarliga 
löneskillnaderna är att lönesättningen utförs på lokal nivå. Detta eftersom det är på den nivån 
som det går att se vilka faktorer som spelar roll för lönesättningen. Med förklarliga 
löneskillnader menas att löneskillnader mellan könen kan förklaras i termer som att kvinnor 
har lägre befattningar än män och att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid. På 
sex år har skillnaden endast gått ned med cirka 3% från 17% år 2001 till i nuläget cirka 14%. 
Oförklarade löneskillnader är de skillnader som kvarstår efter att hänsyn tagits till de 
förklarliga löneskillnaderna. Inom statlig sektor ligger dessa oförklarliga löneskillnader på 
2%. Ekström anser vidare att den individuella lönesättningen tar hänsyn till alla skäl som är 
sakliga, medan kontrollmetoden som framgår av jämställdhetslagen enbart tar hänsyn till en 
del av de sakliga skälen.39    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Dagens Nyheter. Ekström, Göran. ”Jämställdhetslagen tvingar fram löner av öststatstyp”   
19/4-2007 www.dn.se/Dnet/jsp/polopy.jsp?a=640665 Hämtat 2/5-2007. 
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4. TIDIGARE FORSKNING  
 
I detta kapitel tar vi upp utvalda delar av vad som tidigare undersökts inom 
jämställdhetsområdet. Detta för att få en djupare kunskap inom området, samt få ytterligare 
perspektiv på vårt syfte och frågeställningar.  
 

4.1 Jämställdhet och jämställdhetsproblem   
 
Av SOU-rapporten ”Makt att forma samhället och sitt eget liv”, framgår att det har skett 
positiva förändringar för kvinnor under 1990-talet. Kvinnor har ökat sin utbildningsnivå, de 
har en mer framträdande plats på arbetsmarknaden, deltidsarbetet har minskat. Vidare har det 
har skett en minskning av hemarbetet, eller det obetalda arbetet, till förmån för en ökning av 
det betalda arbetet. Fortfarande är många kvinnor deltidsarbetande, vilket författarna Nyberg 
et al menar inte får tillräckligt stor uppmärksamhet. Det finns dock tankar om att lagstifta om 
rätt till heltid som ska medföra en minskning av deltid. Författarna påvisar även att kvinnors 
löner är lägre än männens och att löneskillnaden varit den samma sedan 1980-talet. Detta trots 
att jämställdhetslagen har införts. De anser dock att det i framtiden kan bli en ökad efterfrågan 
på arbetskraft inom de områden där kvinnor är verksamma. Tanken är att det kan tvinga upp 
lönerna och att löneskillnaderna mellan könen på så sätt kan minska.  Kvinnors 
utbildningsnivå som har ökat är inte enbart positivt, eftersom den högre utbildningsnivån inte 
motsvarar den ökning av lön som motsvarar nivån på utbildningen. Med andra ord ger 
kvinnors satsning på utbildning en lägre avkastning än männens. Männen har inte ökat sin 
andel av det obetalda hemarbetet utan den minskningen som har skett är på grund av att 
kvinnor har minskat omfånget på det. Ökningen av kvinnors betalda arbete har möjliggjorts 
på grund av att det har skett en ökning av tillgången på barnomsorg och på grund av att 
maxtaxan inom barnomsorgen har införts. Det finns emellertid risk för att det obetalda arbetet 
för kvinnor återigen ökar, vilket beror på 1990-talets besparingar inom äldreomsorgen. I det 
fall detta inte åtgärdas så kommer ökningen av det obetalda arbetet för kvinnor att ske.40  
 
Enligt Blomqvist uppmärksammades den starka könssegregeringen på arbetsmarknaden under 
1980-talet. I samband med detta startades olika projekt eller satsningar för att minska 
könssegregeringen. Dessa innebar bland annat att kvinnor kvoterades in till mansdominerade 
utbildningar och att det tillsattes en ny lag, samt att det gjordes ansträngningar att förändra 
attityder. Flertalet av satsningarna utgick ifrån att det var kvinnan som skulle förändras i 
avseendet beteende. Det blev emellertid uppenbart att könssegregeringen på den svenska 
arbetsmarknaden var svårföränderlig och således påverkade satsningen endast marginellt. 41  
 
Holmberg har undersökt hur kvinnors underordning och mäns överordning reproduceras. Hon 
anser att jämställdhetspolitiken både avslöjar ojämställdheten samtidigt som den döljer den 
könsuppdelade verkligheten. Detta eftersom jämställdhet som begrepp är könsneutralt och 
innebär att könen ses som jämlika. Genom att beskriva relationen mellan könen i 
jämställdhetstermer osynliggörs den maktobalans som råder mellan könen, anser Holmberg. I 
synnerhet när ett könsneutralt begrepp som jämställdhet används för att beskriva förhållanden 
som inte är könsneutrala. Som exempel nämner Holmberg att jämställdhetslagen är 
könsneutralt formulerad, samtidigt som den ska användas i sammanhang som präglas av 

                                                 
40 SOU 2005:66 Nyberg et al. Makt att forma samhället och sitt eget liv –  jämställdhetspolitiken mot nya mål. s. 
9-12. Sammanfattning. 
41 Blomqvist, Martha. ”Genus i struktur och förändring” i: Sandberg, Åke (red). (2003) Ledning för alla? s. 167. 
Stockholm: SNS Förlag.  
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ojämställdhet.  Resultatet av den förda jämställdhetspolitiken är att en del av de reformer som 
genomförts i syfte att öka jämställdheten i själva verket har haft motsatt effekt. Detta eftersom 
de inte är anpassade efter kvinnors faktiska förhållanden utan efter hur dessa förhållanden bör 
vara. Rätten till underhållsbidrag efter skilsmässa har exempelvis tagits bort eftersom kvinnor 
anses vara ekonomiskt oberoende. Problemet med detta är att lönerna fortfarande är 
ojämställda och att deltidsarbete är utbrett bland kvinnor.42 Vidare baseras 
föräldraförsäkringen på individens inkomst varför inkomstbortfallet blir minst om den 
förälder med lägst inkomst är föräldraledig, vilket oftast är kvinnan.43 Holmberg anser vidare 
att fokus för jämställdhetspolitiken i Sverige har varit att det är kvinnor som ska anpassas och 
förändras. Samhället har därmed inte anpassat sig efter kvinnors villkor och omständigheter.44  
 
 

4.2 Lönediskriminering 
 
Granqvist och Regnér anser att löneskillnader mellan könen som inte går att förklara genom 
skillnader i produktivitet, arbetsinsatser m.m. är diskriminerande. En förklaring till 
löneskillnaderna och diskrimineringen kan vara att arbetsgivarna hellre satsar på männen 
eftersom de vill ha arbetstagare som arbetar utan avbrott för föräldraledighet. Produktiviteten 
är den samma hos kvinnor och män, vilket arbetsgivarna är väl medvetna om, dock är de även 
medvetna om att det är kvinnorna som mestadels är föräldralediga. Detta innebär att 
lönsamheten kan minska när det finns kvinnliga arbetstagare anställda på företaget.45  
 
Fransson, som har forskat i lönediskriminering, ser arbete som en rätt och menar att arbete är 
en av grundförutsättningar för vår tillvaro. Hon menar att hela samhällsstrukturen i den 
västerländska delen av världen bygger på ett löntagarsystem och att det därför är svårt att 
klara sig utan att vara löntagare. Fransson hävdar vidare att arbete även kan ses som en plikt. 
Hon uttrycker att det genom välfärdsstaten har vuxit fram en sorts lönearbetsideologi där 
människor skapar sin identitet genom sitt yrke.  I takt med att individen och inte familjen ses 
som försörjare har omfattningen av lönen för utfört arbete ökat i betydelse. Arbete ger även 
respekt och status samtidigt som lönens storlek har betydelse för våra möjligheter i livet. 
Lönens storlek har även betydelse för vad vi kan och inte kan göra när vi inte arbetar; 
pension, föräldraförsäkring, arbetslöshetskassa.46 På så sätt har lönen betydelse för oss både i 
och utanför arbete, vilket innebär att lönens omfattning är mer relevant i dag. Detta på grund 
av att lönarbete är det sätt varpå människor försörjer sig, samt att individen istället för 
familjen ses som försörjare. 
 
Lönediskrimineringsfrågor har provats rättsligt men frågan om vad som är likvärdigt eller för 
den delen lika arbete, tycks i rättssammanhang vara komplex. Fransson anser att vi av 
Arbetsdomstolens rättspraxis kan utläsa att det ställs mycket höga krav när det ska bevisas att 
två artskilda arbeten är likvärdiga.47 Vidare uttalar Fransson att frågan om lönediskriminering 
inte är någon enkel fråga grundat på de antal aktörer som direkt eller indirekt är i 
sammanhanget. I svensk arbetsrätt är inte heller individens rätt lika väl fastställd som 
kollektivets. Detta på grund av att arbetsrätten till stor del bygger på kollektivavtal. På så sätt 

                                                 
42 Holmberg, C. (1993). Det kallas kärlek. s. 20ff.  
43 Ibid. s. 14.  
44 Ibid. s. 21. 
45 Granqvist, Lena & Regnér, Håkan (2006). Lön. s. 39-42. Stockholm: SNS Förlag.  
46 Fransson, S. (2000). Lönediskriminering s. 23ff.  
47 Ibid. s. 21f. För vidare fördjupning av Arbetsdomstolens referat rörande exempel på domar: 
www.jamoombud.se/jamojuridik/domarochavgoran/lonefragor.asp Hämtat 8/5-2007. 
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avviker jämställdhetslagen från grundstrukturen i svensk arbetsrätt och fungerar som en 
skyddsrätt eller ett komplement till arbetsrätten.48  
 
 

4.3 Lönesättningssystem och beskattning 
 
Enligt Gonäs et al finns det studier som har kommit fram till att löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män är lägre i de länder där lönesättningen är centraliserad, än där lönesättningen 
är decentraliserad.  Bakom resultatet döljer sig olika förklaringar. För det första kan det bero 
på att i länder där lönesättningen är centraliserad finns det även en minimilön, som gynnar 
kvinnor eftersom de oftast är en lågavlönad grupp. För det andra kan det vara så att strukturen 
på löneförhandlingarna är av en mer jämställd art, vilket också minskar löneskillnaderna 
mellan könen.49 Gonäs et al påvisar att det finns risker med decentraliserade 
löneförhandlingar som är kopplade till den minskade insynen som är ett resultat av 
decentraliserad lönesättning. Det kan exempelvis uppstå problem med att granska hur 
lönesättningen går till när de fackliga organisationerna får minskad insyn och i förlängningen 
minskad styrka vid löneförhandlingarna.50   
 
Forskarna Alesina och Ichino från USA och Italien, har kommit fram till att ett sätt att komma 
åt löneskillnaderna mellan könen är genom att kvinnors inkomstskatt sänks och mäns 
inkomstskatt höjs. Som exempel nämns att kvinnorna i USA maximalt ska betala 80%,  i 
Italien 68% och i Norge 91% av det som männen betalar i skatt. Skillnaderna i procent mellan 
länderna beror på att den rådande löneskillnaden mellan män och kvinnor är olika beroende 
på vilket land som undersöks. Alesina och Ichino anser att implementeringen av en sådan 
beskattning ökar jämställdheten genom att den bland annat bidrar till att kvinnors deltagande 
på arbetsmarknaden ökar, samt att löneskillnaderna mellan könen utjämnas.51   
 
 

4.4 Implementeringsåtgärder för ökad jämställdhet  
 
Av SOU-rapporten ”Makt att forma samhället och sitt eget liv”, framgår det att Nyberg et al 
anser att en ökning av samverkan mellan berörda politikerområden behövs för att nå de 
jämställdhetspolitiska målen. Vidare framgår av utredningen att en styrning av de 
jämställdhetspolitiska målen även leder till en ökad integrering av dem. För att kunna följa 
upp arbetet mot de jämställdhetspolitiska målen rekommenderas att en jämställdhetsrapport 
sammanställs vart fjärde år. Det föreslås även att de nationella målen förankras på regional 
nivå. Slutsatserna grundar sig bl.a. på att utredningen anser att kvinnors deltidsarbete är ett 
strukturellt problem som trots det har behandlats som ett individproblem. Därför bör fokus 
vara på arbetsplatsen istället för som nu, när fokuseringen är på att eventuellt stödja individen. 
För att komma åt problemet med deltidsarbete föreslår utredningen vidare att det inrättas en 
delegation vars arbete är att fokusera på kvinnors heltidsarbete och hälsa i kommuner och 

                                                 
48 Fransson, S. (2000). Lönediskriminering. s. 27f.  
49 Gonäs, Lena. Plantenga, Jannicke och Rubery, Jill (red). (1999). Den könsuppdelade arbetsmarknaden –ett 
europeiskt perspektiv. s. 98. Solna. Arbetslivsinstitutet. 
50 Ibid. s. 100.  
51 Alesina, Alberto. Ichino, Andrea (2007). Gender based taxation. s. 21f. 
http://www.economics.harvard.edu/faculty/alesina/papers/genderbasedtaxation-0307.pdf  
Hämtat 27/8-2007. 
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landsting. I förlängningen ska detta bidra till att kvinnor blir mer ekonomiskt oberoende.52  
Detta är av vikt eftersom förvärvsarbetande ensamstående mödrar under 1990-talet och 
framåt, har tappat i utvecklingen av deras välfärd, vilket även drabbar barnen. För att nå fram 
till en förändring av ensamstående föräldrars ekonomiska situation föreslås det i utredningen 
att en konstruktion av förvärvsavdrag för ensamstående föräldrar skapas.53   
 
Utredningens slutsats är att en ny myndighet bör inrättas. Myndigheten ska vara en 
jämställdhetsmyndighet som bland annat ska bära ansvaret för omvärldsbevakning, 
uppföljningsarbete och se till att behovet av stöd uppfylls. Andra förändringsförslag är att det 
bör tillsättas en utredning om löneskillnader. Tanken med löneutredningen är att finna en 
fungerande strategi om hur löneskillnader mellan kvinnor och män ska kunna utjämnas. 
Slutligen bör det även utföras en utredning om frivilligt och ofrivilligt deltidsarbete.54  
 
 

4.5 Implementering av beslut 
 
Bolman och Deal anser att det finns en utbredd uppfattning om att det är enklare att 
genomföra beslut som kommer uppifrån och går ned i stället för tvärtom. Författarna menar 
dock att detta är en felaktig uppfattning. Detta innebär att ett vanligt misstag som görs vid 
implementering uppifrån och ned är antagandet att det är tillräckligt med en bra idé och 
formell makt, för att genomförandet ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt. Ett sådant 
synsätt tar inte tillräcklig hänsyn till att de grupper som befinner sig på gräsrots- och 
mellannivån i hierarkin har makt att genom olika metoder omkullkasta genomförandet. 
Författarna anser att även goda idéer och initiativ till förändring kan skapa motstånd när de 
som har makten beslutar utan att ge tillräcklig information till de olika nivåerna i hierarkin. 
Detta eftersom det är på dessa nivåer som besluten ska genomföras.55  
 
 

4.6 Argument för ojämställdhet  
 
Sundström har genom en studie undersökt attityder till huruvida kvinnor överhuvudtaget bör 
förvärvsarbeta. I studien jämförs tre välfärdsstater: Italien, Tyskland och Sverige. Länderna 
skiljer sig åt i exempelvis frågor som rör socialpolitik, arbetsmarknadspolitik och 
familjepolitik.  Gemensamt för alla tre länderna är att det är kvinnorna som bär huvudansvaret 
för familj och hem. Av studien framgår att både män och kvinnor i Tyskland anser att mödrar 
inte bör förvärvsarbeta så länge de har små barn. I Sverige och Italien anses det att mödrar 
varken bör vara hemmaarbetande eller förvärvsarbeta heltid, utan arbeta deltid under den tid 
barnen är i förskoleåldern.56  
 
Studien visar även att medborgarna i dagens Europa är mer positivt inställda till att kvinnor 
förvärvsarbetar och att kvinnor och män delar på hushållsarbetet än tidigare. Detta kan delvis 
bero på att kvinnor i högre grad utbildar sig och gör karriär. Ytterligare en förklaring kan vara 

                                                 
52 SOU 2005:66 Nyberg et al. Makt att forma samhället och sitt eget liv –  jämställdhetspolitiken mot nya mål. s. 
18-22. Sammanfattning 
53 Ibid. s. 23.  
54 Ibid. s. 24f.   
55 Bolman, Lee, G. Deal, Terrence, E. (1997). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. s. 235f. Lund: 
Studentlitteratur 
56 SOU. 1997:138. Sundström, Eva. ”Bör kvinnor förvärvsarbeta?” s. 7ff. i: Familj, makt och jämställdhet. 
Ahrne, Göran och Persson, Inga.    
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att levnadsstandarden har ökat och att familjer därför inte klarar sig på enbart en lön. Den 
politik som Sverige har fört bygger på att individen ska ha rätt till att kunna försörja sig själv. 
Socialförsäkringssystemet är exempelvis uppbyggt kring individen och inte familjen. De 
flesta kvinnor i Sverige förväntas förvärvsarbeta och gör det också. År 1963 förvärvsarbetade 
cirka 38 % av mödrarna och år 1991 hade denna siffra ökad till drygt 85 %. Grunden för den 
förda politiken i Sverige har varit en strävan efter att kvinnor och män ska ha lika möjligheter 
att förvärvsarbeta. Den offentliga sektorn med daghem/förskolor och äldreomsorg har därför 
prioriterats i Sverige.57  
 
I Tyskland och Italien är politiken i högre grad konstruerad efter ett kollektivistiskt synsätt, 
vilket innebär att det främst är familjens ansvar att hantera det egna välståndet. I Tyskland 
uppmuntras mödrarna att vara hemma när de har små barn, bland annat genom att 
föräldraledigheten, eller vården av barnen, för den som tidigare förvärvsarbetat är 
pensionsgrundande. I Tyskland prioriteras inte barn- och äldreomsorg i lika stor utsträckning 
som i Sverige. Detta innebär att barnomsorgens öppettider i Tyskland är ett hinder för 
möjligheten till heltidsarbete. I Italien finns det i praktiken ingen äldreomsorg och i den mån 
den finns riktar den sig till dem som är utan någon närstående. I relation till Tyskland är 
barnomsorgen i Italien mer utbyggd, dock med begränsade öppettider.58 
 
Kortfattat är slutsatsen i studien att det är viktigt för jämställdheten med en välfungerande 
barn- och äldreomsorg. I Sverige har man kommit långt när det gäller möjligheten att 
kombinera förvärvsarbete och föräldraskap. Detta beror till stor del på att Sverige har en 
välfungerande barnomsorg och att inställningen till kvinnors förvärvsarbete är positiv. Det 
finns dock ett aber och det är att även om kvinnor och män är relativt jämställda i arbetslivet i 
Sverige så är arbetsdelningen i hemmet fortfarande ojämställd. Detta eftersom kvinnor utför 
merparten av det obetalda arbetet. Det är därför angeläget att männen ändrar sin attityd till 
arbetsdelningen i hemmet.59 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
57 SOU. 1997:138. Sundström, E. ”Bör kvinnor förvärvsarbeta?” s. 13. i: Familj, makt och jämställdhet. Ahrne, 
G. och Persson, I.    
58 Ibid. s. 13ff. 
59 Ibid. s.23-29.  
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Detta kapitel är en genomgång av några teoretiska utgångspunkter som belyser 
ojämställdheten i arbetslivet och som ger olika svar på varför det svenska arbetslivet är 
ojämställt.60 Kapitlet avslutas med en kort redovisning av implementeringsteori vars syfte är 
att belysa hur politiska beslut förverkligas samt vilka svårigheter som kan uppstå i 
sammanhanget.  
 

5.1 Könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden. 
 
Soidre anser att ojämställdheten i arbetslivet till stor del beror på att den svenska 
arbetsmarknaden är könssegregerad. Kvinnor och män fördelar sig inom olika yrken och 
befattningsnivåer varför de har olika arbetsuppgifter, arbetsförhållanden, inflytande och makt. 
Kvinnodominerade yrken är lägre avlönade och kvinnor som utför samma arbete som männen 
får oftast lägre betalt. Att kvinnor och män söker sig till artskilda yrken har sin grund i vår 
könsidentitet. På samma sätt som det i vår medvetenhet finns en idé om vad som är manligt 
respektive kvinnligt, så har vi även en bild av vilka yrken, eller positioner inom yrken, som är 
könsspecifika.61 Denna bild stämmer ofta överens med hur det förhåller sig i verkligheten. Det 
tas för givet att ett yrke är kvinnligt om kvinnor dominerar just det yrket. Att kvinnor och män 
återfinns i olika yrken benämns horisontell könssegregering. Den horisontella 
könssegregeringen är och har alltid varit utbredd i Sverige.62  
 
Det finns de som hävdar att vad som är kvinnliga respektive manliga yrken eller professioner 
är historiskt, kulturellt och socialt konstruerat snarare än beroende av vilka egenskaper könen 
har. Perspektiv som stödjer det sätt att resonera benämns könsrollsperspektiv. Kortfattat 
innebär det att vi genom socialisationsprocesser socialiseras in i könsroller.63 Alvesson och 
Due Billing ser den horisontella könssegregeringen på arbetsmarknaden ur ett 
könsrollsperspektiv och stödjer detta på att visa hur yrken hastigt byter könsdominans. Ett 
exempel de nämner är mejerihanteringen som under 1930-talets tekniska avancering, skiftade 
från att vara ett kvinnoyrke till ett mansdominerat yrke.64     
 
Den svenska arbetsmarknaden är även vertikalt könssegregerad. Det innebär att kvinnor och 
män fördelar sig på olika befattningsnivåer i arbetslivet där kvinnorna är starkt dominerade på 
de lägre befattningarna och sällsynta i ledarpositioner.65 Det finns de som menar att 
anledningen till att så få kvinnor återfinns på högre befattningar är att ledarskapskvalitéer är 
egenskaper som har likheter med manlighet i generell mening. Ledarskapet blir då en manlig 
företeelse eller ledarskapet blir könsmärkt.66 Alvesson och Due Billing finner att det råder 
stora likheter mellan så kallade manliga egenskaper och synen på ledarskap. Vidare anser de 

                                                 
60 Vi gör här en avgränsning som innebär att vi inte tar upp det biologiska perspektivet eftersom det ifrågasätts i 
litteraturen genom hänvisning till olika forskningsresultat. Se Giddens, A. (2003). Sociologi. s 118f.  
61Könsspecifik, också kallad könsmärkt, är när en företeelse eller ett fenomen förknippas med ett visst kön. 
Wahl, A. ”Kvinnor som ledare” i Sandberg, Å. (red.) (2003). Ledning för alla? s. 206.   
62 Soidre, Tiiu. ”Kvinnor och män i arbete – differentiering och stratifiering.” i: Hansen, Lars & Orban, Pal (red). 
(2002). Arbetslivet. s 367-376. Lund: Studentlitteratur.  
63 Ibid. s. 368f. Se även  Ahrne, G. Roman, C. och Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 86ff. 
64 Alvesson, M. och Due Billing, Y. (1997). Kön och organisation. s. 63. 
65 Soidre, T. ”Kvinnor och män i arbete –differentiering och stratifiering”.  i: Hansen, L. & Orban, P. (red). 
(2002).  Arbetslivet.  s. 376f.  
66 Wahl, A. ”Kvinnor som ledare.” i: Sandberg, Å. (red.) (2003) Ledning för alla? s. 206.  
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att kvinnligt och manligt inte kan ses isolerat, utan måste ses som varandras negationer.67 Det 
som är kvinnligt är alltså inte manligt och tvärtom. Detta medför att så länge ledarskapet 
definieras via manliga förutsättningar och egenskaper, kommer kvinnor att ha svårigheter med 
att nå arbetslivets topp. Konsekvensen av detta är att arbetsmarknaden förblir vertikalt 
segregerad.    
 
En annan utbredd förklaring till den vertikala segregeringen på arbetsmarknaden, är att 
kvinnor prioriterar familjen och därför inte är lika intresserade av att göra karriär. 
Skillnaderna mellan kvinnor och män inom högre positioner är dock så markant att det inte 
kan vara hela förklaringen till den vertikala könssegregeringen. Det finns, hävdar forskarna, 
en hel del kvinnor som vill göra karriär på samma sätt som det finns män som inte är 
intresserade av avancemang i arbetet. Att många kvinnor önskar satsa mer på arbete stödjer 
författarna på en LO-rapport från år 1996 där det framgår att fyra av tio deltidsanställda 
kvinnor önskade ökad arbetstid men att de, av någon anledning, inte hade möjlighet till 
detta.68 Slutsatsen som författarna drar är därför att den vertikalt könssegregerade 
arbetsmarknaden inte enbart kan förklaras med hänvisning till kvinnors ansvartagande för 
familjen, utan att det även är beroende av andra faktorer.           
 
Ahrne et al anser att löneskillnaden mellan könen är en betydelsefull anledning till varför 
könsarbetsdelningen i hemmet består. För den enskilda familjen blir det ekonomiskt mest 
rationella valet att den med lägst inkomst tar föräldraledigt och/eller arbetar nedsatt tid, varför 
det oftast blir kvinnan. Det blir en ond cirkel där kvinnors låga löner motiverar varför kvinnan 
är hemma med barnen, samt ansvarar för hemmet och därför inte satsar på yrkesarbete. 
Könsarbetsdelningen i hemmet såväl som på arbetsmarknaden reproduceras och består.69     
 
 

5.2 Feministiska synsätt  
 
Det finns olika definitioner på feminism. Vi har valt att använda Wahl et al:s definitioner på 
begreppet feminism: ”Medvetenhet/kunskap om könsordning i samhället med maktobalans 
mellan könen” samt ”strävan efter att förändra denna maktobalans.”70 Författarna förenar här 
feministisk forskning med feministisk praktik. Detta eftersom de anser att det finns en 
inbyggd vilja i den feministiska forskningen att synliggöra maktobalansen mellan könen men 
även att förändra den.71 Gemensamt för den feministiska teoribildningen är sökandet av 
förklaringar till varför samhället är ojämställt, samtidigt som de föreslår hur orättvisorna bör 
åtgärdas. Även feministerna tar avstamp i uppfattningen att könsroller är socialt konstruerade.   
Feminismen har med åren delats upp i olika förgreningar. En av dessa är liberalfeminism där 
förklaringar till ojämställdhet eftersöks bland samhällets kulturella och sociala värderingar 
samt attityder. Kvinnors underordning i samhället beror enligt de liberala feministerna på en 
rad olika faktorer, varför de inte ser kvinnors ställning som en del av en enda övergripande 
underordningsstruktur. Liberalfeminismen anser att kvinnor diskrimineras i arbetslivet och 
handlingsplaner som bidrar till att reducera diskrimineringen är lagstiftning mot densamma. 
De liberala feministerna är, som ordets innebörd säger, relativt liberala. De söker inga 

                                                 
67Alvesson, M. och Due Billing, Y. (1997).Kön och organisation. s. 92f. Se även: Ahrne, G. Roman, C. och 
Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 90ff. 
68 Ahrne, G. Roman, C. och Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 90ff.   
69 Ibid. s. 94.  
70 Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. och Linghag, S. (2001). Det ordnar sig. s. 52.   
71 Ibid. s. 52.  
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omvälvande förändringar utan anser att förändringar kan ske inom befintliga system, vilket de 
har fått kritik för från bland andra de radikala feministerna.72  
 
Radikala feminister anser vidare att det är patriarkatet som är huvudanledningen till att 
kvinnor exploateras. De menar vidare att männen som grupp förhindrar kvinnor att få makt 
och inflytande i samhället. Störtning av patriarkatet och dess ordning är enligt detta synsätt 
det enda sättet att nå fram till jämställdhet mellan könen.73 Walbys syn på patriarkatet är en 
annan syn som innebär att patriarkatet inte är, som de radikala feministerna beskriver det, 
beständigt och oföränderlig över tid, utan patriarkatet kan förändras. För Walby är patriarkatet 
”ett system av sociala strukturer och social praxis där män behärskar, förtrycker och utnyttjar 
kvinnor”.74 Det är samverkan mellan olika strukturer som genusorättvisorna bottnar i och inte 
en isolerad orsak. Vidare menar Walby att det har skett förbättringar för kvinnor genom 
exempelvis minskning av löneklyftorna. Dock menas det inte att en besegring av patriarkatet 
har skett. Förr fanns kvinnoförtrycket i hemmen genom att det var ett privat patriarkat som 
rådde, där exempelvis mannen hade total makt över kvinnan. I modern tid menar Walby är det 
ett offentligt patriarkat som råder, vilket innebär att segregeringen och underordningen av 
kvinnor har flyttat ut i samhället istället.75     
 
 

5.3 Liberalt och radikalt jämställdhetsarbete 
 
I likhet med feminismen kategoriseras jämställdhetsarbete som liberalt och radikalt. Syftet 
med liberalt jämställdhetsarbetet är att underlätta för kvinnor genom att eliminera strukturella 
hinder. Ett exempel på hur det kan göras är genom att förbättra föräldraförsäkringen. Fokus 
för det liberala jämställdhetsarbete ligger således på att skapa strukturer som passar alla 
individer och på så sätt göra samhället mer rättvist. Betoningen på att reducera uppenbara 
strukturella hinder har kritiserats. Kritiken kommer från dem som menar att ojämställdheten i 
samhället även beror på vår syn på kön, samt kvinnors och mäns traditionella könsroller. Det 
radikala jämställdhetsarbetets tanke är dock att åstadkomma mer genomgripande förändringar 
där betoningen ligger på resultatet av jämställdhetsarbetet. Aktiva åtgärder som positiv 
särbehandling, kvotering eller kvinnosatsningar är exempel på radikalt jämställdhetsarbete. 
Även radikalt jämställdhetsarbete har kritiserats av dem som menar att plötsliga åtgärder, som 
till exempel kvotering, kan upplevas som orättvisa och på längre sikt försvåra 
jämställdhetsarbetet som helhet.76           
 
 

5.4 Maskulinitetsperspektiv 
 
Genom sitt maskulinitetsperspektiv vill Connell ge svar på hur mannens överordnade sociala 
ställning i samhället upprätthålls. För att förklara struktureringen av genus integreras 
begreppen patriarkat och maskulinitet där det sista ses som en betydande del av förklaringen 

                                                 
72 Giddens, A. (2003). Sociologi. s. 119.   
73 Ibid.. s. 120.  
74 Ibid. s. 122f.  
75 Ibid. s. 122f. Se även Ahrne, G. Roman, C. och Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 85f. 
Vi har gjort en avgränsning när det gäller synsättet ”svart feminism”. Kortfattat innebär ”svart feminism” ett 
missnöje med att andra feministiska synsätten fokuserar på vita kvinnors situation i industriländerna. Svart 
feminism fokuserar därför på svarta kvinnor och deras problem. Giddens, A. (2003). Sociologi.s. 121.    
76 Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. Linghag, S. (2001). Det ordnar sig. s. 192f.  
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till genusstrukturen.77 För att förstå hur genusstrukturen skapas skiljer Connell på tre olika 
sfärer som genusstrukturen är konstituerad kring och som interagerar med varandra: relationer 
byggda på makt, relationer byggda på produktion och relationer byggda på katexis, som 
betyder emotionell bindning. Med den första av dessa, relationer byggda på makt, menar 
Connell patriarkatet eller mäns allmänna överordning i samhället. Med relationer byggda på 
produktion menar Connell det sätt varpå arbetsfördelningen i hemmet och på 
arbetsmarknaden är strukturerad kring kön, något som anses ha stora ekonomiska 
konsekvenser för kvinnor. Slutligen innefattas relationer som bygger på katexis eller 
emotionell bindning, känslomässiga och personliga relationer.78 Dessa tre relationer utgör 
grunden för genusstrukturen och det är genom dessa relationer som genusstrukturen 
upprätthålls och återskapas.  
  
Genusstrukturen ska förstås som hierarkisk där inte alla maskuliniteter placerar sig i toppen 
utan enbart den hegemoniska maskuliniteten. Med begreppet hegemoni syftar Connell på det 
kulturella samspelet som gör det möjligt att en grupp är socialt överordnad andra. Noterbart är 
att överordningen inte är konstant utan andra grupper kan utmana och försöka överta 
placeringen i hierarkin. Hegemoni är därför föränderlig över tid och kultur.79 Hegemoni 
skapas och upprätthålls genom exempelvis massmedia, ideologi och historia. Att vara man, 
heterosexuell, gift, yrkesarbeta men även visa prov på fysisk styrka och makt är egenskaper 
som, för tillfället, har hegemonisk status. De grupper som avviker något från denna norm 
placeras därför längre ned i hierarkin eftersom dessa formas utifrån en position som 
underordnade. Som exempel nämner Connell andra grupper av män, såsom homosexuella, 
men även kvinnor.80 Dessa underordnade grupper är viktiga aktörer för hegemonin eftersom 
marginaliseringen av en grupp är komponenter för överordningen av en annan.81 Problemet 
med den hegemoniska maskuliniteten är att mycket få män lever upp till den eftersom den är 
normerande eller idealtypisk.  De flesta män drar dock nytta av hegemonin genom det som 
Connell benämner patriarkal utdelning. Med patriarkal utdelning menas att männen, genom 
att uppvisa en delaktig manlighet, drar fördelar av kvinnors underordnade ställning i samhället 
trots att männen egentligen inte kan leva upp till den hegemoniska standarden.82 I skapandet 
och upprätthållandet av hegemonin finns det därför inslag av såväl marginalisering av grupper 
som delaktighet från andra grupper. 
 
För att skapa ett mer jämställt samhälle måste man, enligt Connell, sträva efter rättvisa inom 
de tre sociala relationerna som han ser som grunden för genusstrukturen. Social rättvisa inom 
maktrelationerna innebär att männens dominans i arbetslivet och politiken måste utjämnas. 
Dessutom krävs att mäns våld mot kvinnor upphör. Relationer som bygger på produktion 
måste också bli jämställda. Detta innebär att männen tar sin del av arbetet i hemmen samt att 
kvinnor får lika möjligheter till utbildning och yrkesliv. Dessutom att mäns patriarkala 
utdelning av penningekonomin upphör. Slutligen är det viktigt att förändra synen på 
emotionella relationer så att stigmatiseringen av sexuella avvikelser upphör och att sexuella 
relationer inte bygger på hierarki utan på ömsesidighet.83 
       

                                                 
77 Giddens, A. (2003). Sociologi. s. 123f.  
78 Connell, Robert W. (1996). Maskuliniteter. s. 97f. Göteborg: Daidalos 
79 Ibid. s. 100f.  
80 Giddens, A. (2003). Sociologi. s. 125. 
81 Connell, R. W. (1996). Maskuliniteter. s. 105. Connell anser att även faktorer som t.ex. ras och klass har 
betydelse för hegemonin, se s. 104f. i Maskuliniteter. 
82 Ibid. s 103f.  
83 Ibid. s. 221f.  
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Avslutningsvis påpekar Connell vikten av att vara medveten om att män har föga intresse av 
att ändra patriarkatet och att den hegemoniska maskuliniteten försvaras genom kulturell och 
strukturell praxis. Patriarkatet upprätthålls även genom kvinnors lojalitet och barnuppfostran. 
I förlängningen anser Connell att utbildning är ett viktigt redskap för att bryta ner 
genusstrukturen och skapa ett rättvisare samhälle.84                   
 
 

5.4 Motstånd mot jämställdhet  
 
Enligt Wahl et al finns det karaktäristiska argumentationssätt vars syfte är att avfärda att det 
finns brister med jämställdheten i en organisation. Ett sådant argumentationssätt är att 
konstatera att jämställdhet inte vidrör organisationsmedlemmarna. Jämställdhet ses som 
oproblematiskt därför att det hävdas att organisationen redan är jämställd. Problemet kan 
finnas men inte just i den organisationen. Resonerande på detta sätt visar att det råder en 
könsblind syn inom organisation.85 Med könsblind avses att något beskrivs som oberoende av 
kön trots att verkligheten präglas av kön.86  Som fenomen innehåller könsblindheten två 
dimensioner. Den första av dessa är när något som uppenbart präglas av kön beskrivs som 
könsneutralt. Ett exempel kan vara att kvinnor på en arbetsplats får lägre lön samtidigt som 
organisationen anser sig könsneutral. Den andra aspekten av könsblindheten är när 
löneskillnader ses som en självklarhet, för att det finns en övertygelse om att löneskillnaderna 
bygger på exempelvis kompetensskillnader mellan könen.87     
 
Ett annat vanligt argument för varför ojämställdhet inte är problematisk, är att hävda att det är 
en fråga som nästa generation kommer att lösa. Jämställdhet ses då som en fråga om 
utveckling som kommer att lösas på naturlig väg över tid. Detta resonemang bidrar till att 
marginalisera de insatser som har gjorts för att åstadkomma ökad jämställdhet och förlöjligar 
till viss del även insatserna.88 Ytterligare en förklaring är att se rådande könsordning som 
naturlig. Könen har olika livsuppgifter där exempelvis barnafödande inte anses vara förenligt 
med förvärvsarbete. Eftersom rådande könsordning ses som naturlig blir jämställdhetsarbete 
följdaktigt onaturligt och i förlängningen diskriminerande mot männen därför att kvinnor får 
obefogade fördelar.89  
 
Ytterligare ett synsätt som ser kön som oproblematiskt är humankapitalteorin. Granqvist och 
Regnér redogör för denna teori som bygger på synen att alla erfarenheter och kunskaper som 
en person bär med sig ut på arbetsmarknaden är individens humankapital. Som individer har 
vi olika humankapital som bland annat grundar sig i medfödd förmåga att kunna förvärva 
kunskap och/eller utbildning. Kontentan av denna teori är att ju mer en arbetstagare investerar 
i kunskap, desto mer ökar dennes produktivitet, vilket slutligen belönas med högre lön. Därför 
visar detta resonemang klart och tydligt att utbildning lönar sig. Skillnaden mellan olika 
arbetstagares inkomst bygger således på skillnader i förmåga att vara produktiv.90 
 
Jämställdhetsdebatt och jämställdhetsarbete kan enligt Wahl et al aktivera motstånd därför att 
det ifrågasätter vårt sätt att strukturera privatliv såväl som arbetsliv. Att avslöja de hinder som 

                                                 
84 Connell, R. W. (1996). Maskuliniteter. s. 229ff.  
85 Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. och Linghag, S. (2001). Det ordnar sig. s. 172.  
86 Wahl, A. ”Kvinnor som ledare.” i: Sandberg, Å. (red.) (2003) Ledning för alla? s. 195.  
87 Ibid. s. 198.  
88 Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. och Linghag, S. (2001). Det ordnar sig. s. 172.   
89 Ibid. s. 173. Se även: Giddens, A. (2003). Sociologi. s. 112f.  
90 Granqvist, L. & Regnér, H. (2006). Lön. s. 35f.  
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jämställdhetsarbete kan möta blir därför relevant för att åstadkomma förändringar. 
Jämställdhetsarbetet kan stagnera av kulturella såväl som institutionella hinder. Kulturella 
hinder uppstår under människors interaktion eller meningsutbyten och påverkar människors 
uppfattningar och förhållningssätt. Institutionella hinder finns inbyggda i strukturer och/eller 
procedurer och påverkar människors handlingsutrymmen. Dessa två hinder existerar inte 
isolerat utan interagerar med varandra. Det innebär att om ett strukturellt hinder undanröjs kan 
det påverka ett kulturellt hinder i samma riktning och tvärtom. Det finns enligt forskarna 
aktiva och passiva motståndsformer varpå motstånd uttrycks. Passiva motståndsformer kan 
vara tystnad eller skenhandlingar medan exempel på aktiva motståndsformer är motargument 
eller urholkning.91  
 
 

5.6 Implementeringsteori 
 
Implementering är ett begrepp som används för att belysa hur politiska beslut förverkligas. 
Det finns olika sätt att förklara hur implementeringen av ett beslut sker och sammantaget 
benämns dessa perspektiv implementeringsteorier. När politiska beslut inte genomförs enligt 
intentionen finns det implementeringsproblem eller implementeringshinder. 
Implementeringsproblem kan förklaras genom en styrningsmodell. Styrningsmodellen 
beskriver rollen mellan implementeringens två aktörer som är beslutsfattare och tillämpare.92 
Enligt styrningsmodellen finns styrning i formerna direkt, indirekt och informell styrning. 
Direkt styrning innebär att tillämparen direkt får veta av beslutsfattaren vad som ska göras. 
Indirekt styrning handlar om att beslutsfattaren påverkar tillämparens förutsättningar, som till 
exempel resursfördelning.  Slutligen innebär informell styrning att beslutsfattaren inte ger 
direkta order om hur något ska vara eller tolkas, utan hur det bör vara eller tolkas. 
Beslutsfattaren kan utöka styrningen av beslut genom att kontrollera hur och om besluten har 
genomförts av tillämparna.93 
 
Det finns tre olika implementeringsperspektiv som beskriver hur implementering av beslut går 
till genom att fokusera på relationen mellan beslutsfattare och tillämparen. I den traditionella 
synen på implementering tas besluten av beslutsfattarna. Om det inte blir som beslutsfattaren 
har tänkt så kan beslutsfattaren använda sig av återstyrning, som innebär att styrningen 
ändras. Det andra implementeringsperspektivet benämns närbyråkrati och omfattar 
implementering inom t.ex. vård, omsorg och skola. Tillämparna i närbyråkratin har stor 
handlingsfrihet även om beslutsfattarna styr genom indirekt styrning, som exempelvis genom 
fördelning av resurser. Relationen mellan beslutfattare och tillämpare kan slutligen också ses 
som ett nätverk där besluten tas genom interaktion mellan flertalet olika aktörer. Det kan 
finnas olika anledningar till aktörernas deltagande men det kan vara på grund av att aktörerna 
drivs av ett intresse eller att de innehar en sådan position som är av formell karaktär. Det är 
svårt att identifiera vem eller vilka som har makten och ansvaret här, eftersom uppdelningen 
sker genom förhandlingar sinsemellan aktörerna.  Nätverken är föränderliga och det för med 
sig svårigheter med att veta vilka aktörer som ingår i nätverken.94  

 

                                                 
91 Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. och Linghag, S. (2001). Det ordnar sig. s. 189ff.  
92 Sannerstedt, Anders. ”Implementering.” i: Rothstein, Bo. (red.) (2002). Politik som organisation och 
förvaltningspolitikens grundproblem. s. 18ff. Stockholm: SNS Förlag och författarna.    
93 Ibid. s. 20f.  
94 Ibid. s. 21ff.   
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För att implementeringen ska ske på ett så bra sätt som möjligt och enligt beslutsfattarens 
intentioner, är det viktigt att vissa förutsättningar är uppfyllda. Här handlar det om tre villkor 
som Lundqvist95 har formulerat som förstå, kunna och vilja: 
  

• ”Tillämparen ska förstå beslutet. 
• Tillämparen ska kunna genomföra beslutet. 
• Tillämparen ska vilja genomföra beslutet.”96 

 
Dessa tre villkor innebär att styrningen ska vara tydlig och att de resurser som behövs för att 
genomföra beslutet ska finnas tillgängliga samt att tillämparen har viljan att genomföra 
beslutet.97  
 
 

5.7 Faktorer som påverkar implementeringen  
 
Sannerstedt redogör för faktorer som påverkar implementeringsprocessen. Faktorerna är av 
betydelse för förståelsen av undersökningar om besluts verkställande. Implementering kan 
påverkas av att beslut är vagt och/eller motstridigt formulerade. Sannerstedt anser att målen 
med implementeringen kan vara formulerade så övergripande att de är svåra att konkretisera, 
vilket försvårar implementeringsprocessen. Vidare uttrycks att vagheten med ett beslut ofta 
kan spåras till förhandlingsprocessen inför beslutet. Parterna, kan ha varit långt ifrån eniga 
och förhandlat fram en överenskommelse på bekostnad av en tydlig målformulering.98  
Exempel: Jämställdhetslagens formulering kring likvärdigt arbete, där definitionen på vad 
som anses vara likvärdigt är otydlig.99 
  
Ytterligare faktor som kan påverka implementeringen är när målet med ett besluts karaktär är 
symbolisk och syftar till att skapa opinion snarare än att förändra konkreta förhållanden. 
Implementeringens syfte är då inte att styra utan snarare att övertala och påverka människors 
synsätt eller att legitimera en viss politik, istället för att nå vissa uppsatta mål.100 Exempel: 
Jämställdhetslagens krav på att arbetsgivare ska upprätta en jämställdhetsplan, samtidigt som 
det inte har några större följder att inte göra det, kan delvis ses som ett beslut av symbolvärde 
snarare än ett sätt att uppnå konkreta mål.    
 
Målet med implementering kan vara att förändra samhället genom att förändra beteende och 
attityder. Beslutsfattarna vill antigen motarbeta eller främja ett beteende.   Här är det viktigt 
att implementeringen baseras på riktiga föreställningar om effekterna av åtgärderna som är 
planerade.101 Exempel: När det gäller jämställdhet i arbetslivet kan de avsatta 
pappamånaderna inom föräldraförsäkringen ses som en sådan åtgärd. 
 
Ytterligare faktor som kan vara ett implementeringshinder är resursbrist. Resurser i form av 
exempelvis ekonomi, personal eller utrustning måste finnas tillgängliga för att 

                                                 
95Sannerstedt, A. ”Implementering” i: Rothstein, B. (red.) (2002). Politik som organisation och 

förvaltningspolitikens grundproblem. s. 29.  
96 Ibid. s. 29.  
97 Ibid. s. 29.  
98 Ibid. s. 30.  
99 Andersson, A. Edström, Ö. och Zanderin, L. (2002). Arbetsrätt. s. 138f.  
100 Sannerstedt, A. ”Implementering”  i: Rothstein, B. (red.) (2002).  Politik  som organisation och 
förvaltningspolitikens grundproblem. s. 34.  
101 Ibid. s. 34f.  
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implementeringen ska kunna genomföras. Resursbrist kan även ses i skenet av styrning. 
Eventuellt är inte beslutsfattarnas intention att nå målen varför resurserna inte finns.102 
Exempel: Det kan för tillämparna vara svårt att upprätta en jämställdhetsplan om det inte 
finns pengar avsatta för ändamålet.   
 
Implementeringen påverkas även av tillämparens egna intressen. I det fall tillämparen, som 
ska genomföra beslutet, ogillar beslutet kan genomförandet försvåras och 
implementeringsproblem uppstå. Det behöver inte röra sig om en direkt ovilja mot 
genomförandet. Det kan handla om att tillämparen motsätter sig implementeringen på grund 
av att tillämparens professionella kompetens innebär att denne vet att beslutet är felaktigt.103  
Exempel: För jämställdhetsområdets vidkommande kan det röra sig om att arbetsgivaren 
motsätter sig implementering av jämställda löner, eftersom det kan innebära en ökning av 
lönekostnaderna.  
 
Tillämparens omgivning kan vara ett implementeringshinder i avseendet att omgivningen 
ogillar beslutet som ska implementeras. Även om tillämparen är positivt inställd till beslutet 
kan det finnas motstånd i tillämparens omgivning. Genomförandet av ett politiskt beslut kan 
försvåras om beslutet inte är förankrat bland väljarna som kan reagera genom att motarbeta 
genomförandet.104 Exempel: När politiker har tagit upp frågan kring jämn fördelning av 
föräldraförsäkringen har det oftast präglats av ett starkt motstånd från väljarna. 
 
Slutligen betonar Sannerstedt att ytterligare faktorer som påverkar och komplicerar 
implementeringen är den organisation eller miljö som tillämparen finns inom. Därför kan 
implementeringsprocessen behöva anpassas till en specifik organisation eftersom det finns 
olika förutsättningar beroende på vilken organisation som implementeringen ska ske inom.105   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
102 Sannerstedt, A. ” Implementering”  i: Rothstein, B. (red.) (2002). Politik  som organisation och 
förvaltningspolitikens grundproblem. s. 35f.  
103 Ibid. s. 37ff.  
104 Ibid. s. 39f.  
105 Ibid. s. 40f.  
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6. METOD 
 
I följande motiverar vi vårt val av vetenskapligt perspektiv, val av metod samt urval av 
organisationer och respondenter. Vidare presenteras undersökningens respondenter, 
intervjuguidens utformning och undersökningens genomförande. Vi redogör även för hur vi 
har tänkt analysera insamlad data. Därefter reflekterar vi över undersökningens reliabilitet och 
validitet samt vilka etiska överväganden som vi har gjort inför och under undersökningens 
genomförande. Vi avslutar med en redogörelse av vår förförståelse  
 

6.1 Val av vetenskapligt perspektiv och metod 
 
Syftet med den empiriska undersökning som ligger till grund för uppsatsen är att vi vill 
undersöka varför ett fenomen föreligger som det gör. I teorin benämns detta som ett 
förståelsebaserat perspektiv. Månson påvisar det problematiska i att bygga vetenskaplig 
forskning enbart på det vi omedelbart ser. Enligt Månson observeras omvärlden enligt de 
strukturer, normer och värderingar som vi har erhållit genom tiden. Därför är vår observation 
av omvärlden inte någon objektiv kopia utan en tolkning av verkligheten.106 Att förstå 
omvärlden innebär med andra ord att tolka den och att försöka sätta den i ett sammanhang.  
 
I vår syn på och uppfattning om omgivningen överlåts därför mycket till vår subjektiva 
tolkning av den. Verkligheten upplevs inte enbart via våra sinnen utan tolkas genom våra 
redan konstruerade synsätt även benämnd förförståelse107 Med hänsyn till vår förförståelse 
valde vi att behandla frågeställningen ur ett hermeneutiskt perspektiv. I hermeneutiken, eller 
grovt översatt, tolkningsläran är objektiviteten inte det centralaste. Istället handlar 
hermeneutiska principer om empati och förståelse för det som ska studeras. Förståelse innebär 
en konfrontation mellan det vi redan vet och det nya, vilket innebär att det blir omöjligt att 
avskilja sig själv från forskningsobjektet. Världen omkring oss är mångfaldig och tolkas av 
olika individer på olika sätt. Att förstå hur individer interagerar med varandra och hur vi 
tolkar världen på olika sätt kallas intersubjektivitet och är också något som kännetecknar 
hermeneutiken.108  
 
Enligt Trost är det den vetenskapliga metod som är mest lämpad för undersökningens syfte 
som ska användas. Uppsatsens syfte är att undersöka hur några tjänstemän inom ett antal 
strategiskt valda organisationer ser på jämställdhet i arbetslivet, samt vilken syn de har på vad 
som orsakar ojämställda löner. Ett ytterligare syfte är att undersöka dessa tjänstemäns syn på 
hur jämställda löner kan uppnås och var ansvaret för att lönerna blir jämställda finns.  
Slutligen att undersöka tjänstemännens uppfattning om vilka argument det kan finnas för 
ojämställda löner. Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod och har således valt bort 
kvantitativ metod. Att vi har valt bort kvantitativ metod beror på att vi inte söker något 
orsakssamband utan vårt syfte med uppsatsen är att förstå. Ytterligare en anledning är att 
syftet med undersökningen inte var att generalisera resultatet till en population, utan vi ville 
förstå tjänstemännens synsätt.109  
 

                                                 
106 Månson, P. (2000). Båten i parken. s. 90f. Se även: Backman, Jarl (1998).  Rapporter och uppsatser. s. 47. 
Lund: Studentlitteratur. 
107 Thurén, Torsten. (2004) Vetenskapsteori för nybörjare. s. 53ff. Stockholm: Liber. 
108 May, Tim (2001) Samhällsvetenskaplig forskning. s. 25f. Lund: Studentlitteratur. 
109 Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. s. 12f. Lund: Studentlitteratur.  



Lön efter kön i världens mest jämställda land? 
– Ett antal tjänstemäns syn på ojämställda löner 

 28 

Den kvalitativa metoden innebär att insamling av data kan ske genom observation, 
dokumentanalys och olika former för intervju.110 Vi valde att utföra semistrukturerade 
intervjuer därför att vi genom denna intervjuform hade möjlighet att föra ett samtal med 
respondenterna som var tillräckligt strukturerat för att ge svar på våra frågor samtidigt som 
den tillgodoser respondentens egna ord. Vi ansåg att vår förståelse för respondenternas synsätt 
och ämne skulle öka genom att intervjuformen ger möjlighet att be respondenterna utveckla 
sina svar och på så sätt få en fördjupning i svaren.111  
 
 

6.2 Urval av organisationer och respondenter 
 
Efter att vi hade formulerat vårt val av ämnesområde, undersökningens syfte och 
frågeställningar kom vi fram till att de som kanske bäst kunde besvara våra frågeställningar 
var representanter för arbetsmarknadens parter. För att få en balans i svaren och för att nå en 
bredd när det gäller perspektiv på ojämställda löner mailade vi ut en förfrågan112 om att delta i 
vår undersökning till olika arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt JämO som 
ansvarar för översynen av jämställdhetslagen. På ett övergripande plan har vi därför gjort ett 
strategiskt urval där vi har valt organisationer utifrån deras egenskaper som för oss är 
kända.113 Vi använde organisationernas hemsida för att kontakta dem. Detta var i en tidig fas 
av undersökningen och vi var därför förberedda på att en del av organisationerna skulle 
avböja att delta varför en förfrågan till ytterligare organisationer kanske skulle behöva skickas 
vid ett senare skede.  I vårt urval av organisationer valde vi stora och medelstora 
organisationer eftersom vi ville nå organisationer som representerar många arbetstagare. För 
att vi på ett enkelt sätt skulle kunna genomföra intervjuerna försökte vi i första hand att nå 
organisationernas lokalavdelningar i Borås närområde. Merparten av organisationerna 
hänvisade oss dock vidare till högre instans och en del avböjde att delta. Vi kontaktade 
följande organisationer: LO Borås-Bollebygd där vår förfrågan skickades vidare till en 
tjänsteman i Stockholm som ville delta i undersökningen. Även Sif Borås hänvisade oss till en 
tjänsteman i Stockholm som ville ställa upp på en intervju. Svenskt Näringsliv i Göteborg, 
Lärarnas Riksförbund i Borås och Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm sade också 
ja till att delta i undersökningen. Hos JämO fick vi fick kontakt med en representant i 
Stockholm som ställde upp på en intervju. Kommunal i Sjuhärad, TCO Västra Götaland och 
Arbetsgivarverket avböjde deltagande och Svensk Handel Göteborg svarade inte på vår 
förfrågan. I avseende organisationernas representanter har vi därför gjort ett 
bekvämlighetsurval på så sätt att vi har valt att intervjua de personer som vi har lyckats få 
kontakt med.114  
 
När svaren på våra mail började komma in, insåg vi att en hel del av de personer som besitter 

kunskap kring ämnet befinner sig i Stockholm och att vi skulle behöva åka dit för att få svar 

på våra frågeställningar. Detta innebar att genomförandet av intervjuerna skulle ta längre tid 

än vi planerat men vi såg även fördelar på så sätt att de kontakter vi fick hade stor kunskap om 

ämnet. Kontakten med dessa respondenter såg vi därför som en så stor möjlighet att vi, trots 

avståndet, valde att genomföra några av intervjuerna i Stockholm. Som May redogör för finns 

det enligt Cannell och Kahn tre viktiga kriterier för en lyckad intervju. Den första är 

                                                 
110 May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. s. 186.  
111 Ibid. s. 149ff.  
112 Se bilaga 1. 
113 May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. s.121.  
114 Trost, Jan (2001). Enkätboken. s. 30f. Lund: Studentlitteratur. 
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tillgänglighet som innebär att respondenten måste ha tillgång till den information som 

efterfrågas. Kognition som innebär att respondenten förstår vilka förväntningar som ställs på 

honom eller henne och slutligen motivation som hänvisar till att respondenten förstår vikten 

av sitt medverkande.115 För att uppfylla dessa tre kriterier insåg vi att vi inte enbart kunde 

intervjua representanter på lokal nivå och valde respondenter som hade tillgång till 

information om ämnet och som förstod vad som förväntades av dem samt insåg vikten av 
deras medverkan.  

Respondenterna som vi har valt att intervjua representerar följande organisationer: Lärarnas 
Riksförbund som vi ansåg relevanta för undersökningen eftersom grundskollärarna är en 
yrkesgrupp som är jämställda i avseendet lön. LO valde vi därför att det är en stor 
arbetstagarorganisation och vi fick kontakt med en representant som ansvarar för lönepolitiska 
frågor. JämO eftersom det finns en oerhört bred kunskap hos dem angående jämställdhet i 
arbetslivet och kartläggning av löner. Sif därför att vi fick en hänvisning till en tjänsteman 
som varit projektledare för ett lönekartläggningsprojekt. En tjänsteman från SKL som också 
har bred kompetens och erfarenhet från jämställdhetsarbete. Svenskt Näringslivs därför att 
deras representant också har erfarenhet av lönefrågor.  
 
 
Presentation av respondenterna  
 
Landsorganisationen (LO), Stockholm  
Per Bardh, enhetschef vid enheten för löner och välfärd, ansvarar för lönepolitiska frågor som 
kollektivavtal, arbetsmiljöfrågor, försäkringsfrågor.  
  
Sveriges industriarbetarförbund (Sif), Stockholm  
Ulla-Maria Jonsson är sedan 1993 ombudsman på förhandlingsenheten i Stockholm på 
förbundskansliet. Hon är projektledare för Sifs lönekartläggningsprojekt.  
  
Lärarnas Riksförbund (LR), Borås  
Ulf Lannér är kommunombud i Lärarnas Riksförbund i Borås, där han har hand om den 
operativa delen. Han är förtroendevald ombudsman och arbetar 50 % fackligt.   
  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Stockholm  
Anna Ulveson arbetar för en sektion hos SKL som heter hälsa och jämställdhet. Hon arbetar 
med övergripande jämställdhetsfrågor och jämställdhetsintegrering.  
 
Svenskt Näringsliv, Göteborg  
Kenneth Krantz är regionchef på Svenskt Näringsliv sedan tre år där han ansvarar för 
verksamheten i Västsverige.  
 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Stockholm    
Peter Tai Christensen arbetar som utredare på en enhet som heter RUT som betyder 
Rådgivning, Utveckling och Tillsyn.  
 
 

                                                 
115 May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. s. 156f.   
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6.3 Intervjuguidens utformning 
 
Vi har strukturerat intervjuerna efter Steinar Kvales sju stadier för en intervjuundersökning. 
Det innebär att vi inledde vår undersökning med att bryta ner syftet med undersökningen i 
fem olika frågeställningar. Efter detta följde en planeringsfas där vi arbetade med att få en 
samlad bild över hela undersökningen både när det gäller tidsdimensionen, intervjuform samt 
etiska överväganden.116 Det tredje stadiet gäller själva genomförandet av intervjun. Under 
denna fas tänkte vi mycket på att syftet med intervjun är att förstå respondentens livsvärld. Vi 
har varit medvetna om att även om vi delar ett intresse med respondenten om ett specifikt 
ämne så finns det en maktasymmetri som innebär att det är vi som styr samtalet och i 
förlängningen är det viktigt att påpeka att det är vi som bär huvudansvaret för intervjun.117 I 
enlighet med Kvales råd försökte vi skapa en behaglig stämning under intervjuns gång samt 
lyssnade uppmärksamt och visade förståelse och respekt för det respondenten berättade.118  
 
I intervjuguiden börjar vi med bakgrundsfrågor där vi frågar om vad respondenten arbetar 
med, hur länge de har arbetat med detta, vilken utbildning de har och hur de definierar 
jämställdhet. Anledningen till att vi frågar om respondentens bakgrund är att ge intervjun en 
relativt lugn start samtidigt som vi bekantar oss lite med respondenten. Intervjuguiden 
fortsätter med en öppen bakgrundsfråga där vi undrar hur respondenter definierar 
jämställdhet. Detta för att öka vår förståelse av respondentens utgångspunkt i avseendet. Vi 
strukturerade även intervjufrågorna på ett sådant sätt att vi bad respondenten om att först 
belysa ojämställdheten för att därefter ge förslag på hur man kommer tillrätta med 
ojämställdheten.119 Vi upplever att detta medför att respondenten blickar framåt och får 
utrymme att komma med konstruktiva lösningsförslag. Intervjuguiden är strukturerad kring 
fem teman som är jämställdhetens betydelse i arbetslivet, synen på ojämställda löner, 
implementering av jämställda löner, ansvar för implementering av jämställda löner och 
motstånd mot jämställdhet i arbetslivet.  
 
 

6.4 Undersökningens genomförande 
 
När syftet med intervjun presenterats för respondenterna och respondenterna gett sitt 
godkännande till att ställa upp på en intervju kom vi överens med respondenterna om  
tidpunkt och plats för intervjun. Efter att vi fått tillåtelse från respondenterna, har vi spelat in 
intervjuerna på en mp3 spelare. Respondenterna har även blivit tillfrågade om de vill vara 
anonyma, men samtliga har accepterat att stå med namn. När det gäller LO och JämO så har 
vi intervjuat dem på deras respektive kontor i Stockholm. Intervjun med representanten från 
Svenskt Näringsliv genomfördes på deras kontor i Göteborg och intervjun med Lärarnas 
riksförbund på deras kontor i Borås. SKL och Sif har vi intervjuat per telefon. Vid 
intervjuerna som genomfördes genom ett personligt möte har vi varit två närvarande. Dessa 
intervjuer varade cirka 45 minuter vardera och telefonintervjuerna gjordes på cirka 30 minuter 
vardera. Vid telefonintervjuerna skickade vi intervjuguiden till respondenterna innan själva 
intervjun ägde rum. Intervjuerna genomfördes under en fyra-veckors period.  
 

                                                 
116 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 95ff. Lund: Studentlitteratur.   
117 Ibid. s. 117ff.  
118 Ibid. s. 120. 
119 Se bilaga 2 
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Utöver inspelningarna antecknade vi även centrala begrepp och intressanta synpunkter som 
kom upp under intervjuns gång. Dessa anteckningar användes främst till att ställa relevanta 
följdfrågor och att sammanfatta de synpunkter respondenterna delgav. Med jämna mellanrum 
sammanfattade intervjuaren respondentens uttalanden, vilket gav respondenten möjlighet till 
att lägga till eller korrigera det sagda. Sammanfattningar som dessa gjordes i ett speglande 
syfte då upprepningar enligt Kvale kan leda till att respondenten ger vidare utläggningar och 
på så sätt förtydligar sina svar.120  Intervjuerna avslutades med en öppen fråga vars syfte var 
att ge respondenterna möjlighet att fördjupa något redan sagt eller komma med ytterligare 
synpunkter. Överlag upplevde vi att respondenterna hade mycket att berätta och att 
intervjuerna fungerade bra.    
 
 

6.5 Analys av intervjumaterial  
 
Efter att intervjuerna var genomförda förberedde vi intervjumaterialet för utskrift som är 
Kvales fjärde stadiet och innebär det att talspråk överförs till skriftspråk.121 Vi använde mp3 
spelare under intervjuerna och under utskriften sorterade vi det inspelade materialet. Denna 
sortering gjordes utifrån de övergripande frågor som vi hade som grund för intervjun. Redan 
under utskriftsprocessen sker en mindre analys som är Kvales femte stadium. Det är därför 
viktigt att tidigt reflektera kring vilken typ av analysmetod som är lämpligast. Den 
analysmetod som vi valde benämner Kvale som ad hoc metoden. Det är ett meningsskapande 
tillvägagångssätt som innebär att vi först ser på det övergripande intrycket för att därefter lyfta 
fram bland annat mönster, kontraster, teman och jämförelser.122 Fördelen med denna metod, 
som vi ser det, är att vi på så sätt kunde lyfta fram vissa aspekter. Nackdelen däremot är att 
vissa aspekter kan komma i bakgrunden. Detta är dock ett sätt varpå vi kunde systematisera 
data från en konkret till en mer abstrakt nivå.  
 
 

6.6 Reliabilitet och validitet 
 
Under undersökningen bör man enligt Kvale reflektera kring begreppen reliabilitet och 
validitet. Detta leder oss in på Kvales sjätte stadium som benämns som verifiering. Med 
validitet menas att det är viktigt att fråga sig huruvida man har lyckats undersöka det som var 
avsikten att undersöka. Med reliabilitet menas att undersökningen måste vara tillförlitlig. Det 
innebär att den inte är påverkad av tillfälligheter utan är stabil.123 Det sätt varpå vi har 
ansträngt oss att säkerställa undersökningens reliabilitet och validitet har varit genom tydliga 
frågor som inte ger utrymme för att respondenterna ska behöva tolka frågorna. Vi har 
medvetet undvikit otydliga begrepp och krångliga ord.  
 
Trost är något förundrad över resonemanget om reliabilitet och validitet vid kvalitativa 
intervjuer. Han menar att förutsättningen för tillförlighet är att förhållanden är statiska. De 
statiska förhållandena finns inom och baseras på den kvantitativa metoden. Författaren menar 
att när det gäller kvalitativ metod är det förändringen som är intressant. Vidare menar han att 
människan utvecklas ständigt och ett svar på en fråga ena dagen kan vid nästa intervjutillfälle 
vara ett annat, som följd av ny kunskap. Dessutom ska forskaren givetvis vara uppmärksam 

                                                 
120 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 124.  
121 Ibid. s. 147.   
122 Ibid. s. 184f.  
123 Ibid. s.149ff.   
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på kroppsspråk samt nyanser i uttalanden och ansiktsuttryck.124 En del av tanken med att vi 
har varit två personer vid intervjuerna var att vi skulle ha möjlighet att urskilja just dessa 
nyanser och skiftningar.  
 
Enligt Trost finns det problem med att mäta validiteten i en kvalitativ undersökning.  Vidare 
lyfter han fram att det är viktigt att forskaren och respondenten är överens om vad begreppen 
som används vid intervjun innebär.125 Ett exempel här är att vi har bett respondenterna att 
definiera vad jämställdhet betyder för dem, eftersom vi ansåg att det var viktigt att bekanta 
oss med deras utgångspunkt.  
 
Thurén reflekterar inte heller kring reliabilitet och validitet när det gäller kvalitativa 
undersökningar. Thurén menar att det enbart vid kvantitativa undersökningar är viktigt att 
vara medveten om de två aspekterna och fortsätter därefter med en fördjupning av betydelsen 
av dem i kvantitativ forskning.126 Även Widerberg är förundrad över att begreppen reliabilitet 
och validitet används i kvalitativa undersökningar. Widerberg anser att problemet med 
reliabilitet i kvalitativa undersökningar är att syftet aldrig är att kunna byta ut forskaren och i 
avseendet validitet är det inte önskvärt att innan undersökningen veta vad som ska mätas. 
Däremot anser hon att vi kan anstränga oss för att vara tillförlitliga och sakliga i 
undersökningar genom att ständigt i arbetet förtydliga och motivera vad som görs.127  Att 
förtydliga och motivera våra val, synsätt och resonemang är något som vi genomgående i 
uppsatsen strävar mot.    
 
Våra reflektioner kring begreppen reliabilitet och validitet är att vi ser det som självklart att 
man strävar efter så hög tillförlitlighet och trovärdighet som möjligt. Hur detta kan göras har 
vi redovisat för tidigare i detta stycke. En medvetenhet kring begreppen är därför viktig men 
vi finner även, i likhet med Widerberg och Thurén, att syftet med en kvalitativ undersökning 
inte är att vara utan yttre påverkan. Detta eftersom vi inte eftersträvar att mäta förhållanden 
som är statiska eller utan yttre påverkan. Vad vi däremot eftersträvar är att utförligt beskriva 
hur vi har kommit fram till det vi har gjort, därmed inte sagt att vi kommer fram till detsamma 
vid ett senare skede.    
 

 
6.7 Etiska överväganden  
 
Enligt Vetenskapsrådet finns det etiska forskningsregler som humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskare ska beakta och som vi därför har följt. Den första av de etiska 
forskningsreglerna är informationskravet, vilket innebär att de som ingår i undersökningen 
ska informeras om dess syfte. I detta ingår att forskaren informerar om vad som förväntas av 
deltagarna, vilka som ingår och vad forskningen ska användas till. Dessutom ska 
respondenterna informeras om att det står dem helt fritt att delta och att de kan avbryta 
deltagandet när de önskar. Den andra forskningsregeln är samtyckeskravet, som innebär att 
respondenterna ska ge tillstånd till deras deltagande i undersökningen, samt att vid ett 
eventuellt avbrytande inte utsättas för påtryckningar eller andra konsekvenser från forskarens 
sida. Konfidentialitetskravets innebörd är att uppgifter om personer ska behandlas på ett 
konfidentiellt sätt. De upplysningar som är av personlig karaktär och i synnerhet känslig 

                                                 
124 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. s. 111f. 
125 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. s. 113f.  
126 Thurén, T. (2004). Vetenskapsteori för nybörjare. s. 22f.   
127 Widerberg, Karin. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. s. 18. Lund: Studentlitteratur.  
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sådan, ska förvaras på ett betryggande sätt så att ingen obehörig får tillgång till det. Slutligen 
gäller nyttjandekravet som innebär att eventuell information som har insamlats för 
forskningssyftet enbart får användas för just forskningsändamålet.128   
 
I enlighet med informationskravet informerade vi deltagarna om syftet med undersökningen, 
vad materialet skulle användas till och att det stod respondenten fritt att delta i 
undersökningen. När det gäller samtyckeskravet så gick vi inledningsvis ut med en förfrågan 
till organisationerna huruvida de hade någon person som ville ställa upp på en intervju och 
vad intervjun skulle innebära. Vi tydliggjorde att samverkan med oss var frivillig och att de 
endast var aktuella för undersökningen vid ett medgivande från dem. För att tillmötesgå 
konfidentialitetskravet har vi försökt  undvika att ställa frågor som är av personlig karaktär. 
Respondenternas synpunkter är i första hand knutna till deras yrkesroll och till det arbete som 
de utför inom respektive organisation. Innan intervjun frågade vi också respondenterna om vi 
i uppsatsen får nämna deras namn, vilket vi fick.   
 
 

6.8 Förförståelse  
 
Vår förförståelse är att fackföreningar och arbetsgivareorganisationer inte prioriterar frågan 
om ojämställda löner högst. Vi anser också att det kan finnas de som inte alls anser att frågan 
om ojämställda löner är viktig. Samtidigt upplever vi att många följer med trenden eftersom 
jämställdhetsfrågor, i bred bemärkelse, har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. 
Vår förförståelse är även att fackföreningarna och arbetsgivarorganisationer kan ha en relativt 
utbredd manlig dominans vilket i sin tur kan påverka både synen på ojämställda löner, men 
även prioriteringen av att försöka åstadkomma en förändring. Denna syn anser vi bygger på 
en lång tradition där männen har dominerat arbetslivet och organisationer knutna därtill. Vi 
anser inte att arbetslivet är könsneutralt. För oss bygger arbetslivet på mänsklig interaktion 
där deltagarna organiserar sig kring och arbetar mot ett, kanske, gemensamt mål. Arbetslivet 
präglas därför av samma värderingar, normer och fördomar som det sociala livet i övrigt.   

 
 
 
 

                                                 
128 Forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet  
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf  Hämtat 18/8-2007. 
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7. RESULTAT  
 
I detta kapitel redogör vi för resultatet av våra intervjuer. Vi presenterar resultatet under de 
fem teman som har legat till grund för intervjuguiden och visar på likheter och skillnader i 
respondenternas svar.  
 
Bakgrundsfråga 
 
Som bakgrundsfråga bad vi respondenterna definiera jämställdhet utifrån deras perspektiv. 
Syftet med detta var att få inblick i respondenternas utgångspunkt och syn på jämställdhet 
som fenomen. För Per Bardh på LO innebär jämställdhet att kvinnor och män, personer med 
annan form av läggning eller minoriteter i samhället, behandlas likvärdigt oavsett bakgrund. 
Exempel på detta är att det för lika arbetsinsats råder lika villkor. Med villkor menar han 
bland annat lön, arbetstider och anställningsformer. Ulla-Maria Jonsson på Sif definierar 
jämställdhet som när kvinnor och män har samma möjligheter och förutsättningar, samma lön 
och villkor i arbetet. Ulf Lannér på LR anser att jämställdhet innebär människors lika värde 
men anser också att jämställdhet handlar om attityder. Vidare upplever han att jämställdhet 
inte alltid behöver handla om att allting alltid ska vara lika, eftersom kvinnor och män är olika 
men betonar att alla ska ha lika möjligheter. Anna Ulveson på SKL anser att jämställdhet 
handlar mycket om makt, demokrati och rättvisefrågor. Att kvinnor och män ska ha makt över 
sina liv och ha en jämn fördelning av resurser, rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 
Kenneth Krantz på Svenskt Näringsliv anser att jämställdhet handlar om ett förhållningssätt 
eller hur man lever som individ. Vidare menar han att det är viktigt att förstå att kvinnor och 
män är olika dels biologiskt, och i avseendet hur vi tacklar problem. Han påpekar också att 
jämställdhet är något som var och en måste reflektera över. Peter Tai Christensen vid JämO 
definierar jämställdhet som när kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. 
 
 
 

7.1 Jämställdhetens betydelse i arbetslivet 
 
7.1.1 Argument för jämställdhet 
 
På frågor kring jämställdhetens betydelse var respondenterna överens om att jämställdhet är 
en viktig fråga men de betonar något olika faktorer till varför. Enligt Ulf Lannér på LR är 
jämställdhet viktigt därför att det är en solidaritetsfråga, medan Per Bardh på LO menade att 
jämställdhet är en av fackföreningsrörelsens grundpelare. Peter Tai Christensen vid JämO såg 
jämställdhet som en mänsklig rättighet och Kenneth Krantz på Svenskt Näringsliv påpekade 
vikten av att vara medveten om att det inte är så jämställt och sade: 

 
Antingen att man försöker bryta ner dom här mönstren eller se hur man bidrar till att förstärka 
dom. 

 
I förlängningen menade han att det är viktigt att se vad det är i ens eget beteende som gör att 
det är ojämställt.  
 
 
 
 



Lön efter kön i världens mest jämställda land? 
– Ett antal tjänstemäns syn på ojämställda löner 

 35 

7.1.2 Exempel på ojämställdhet   
 
Respondenterna var också överens om att arbetslivet inte är jämställt. Anna Ulveson på SKL 
såg samhället som ojämställt därför att det finns en genusordning som gör att det män gör och 
är värderas högre än det som kvinnor gör och är. En förändring av genusordningen upplevde 
hon behövs därför att genusordningen hindrar kvinnors och mäns utveckling. Exempel på 
ojämställdhet är enligt Per Bardh på LO de ojämställda lönerna och han betonar vikten av att 
arbeta för jämställda löner när han säger:  

 
Allas rätt till att kunna försörja sig själva är grundfundamentet för att också kunna jobba 
generellt med jämställdhetsfrågor.  
 

Enligt Ulla-Maria Jonsson på Sif visar ojämställdheten sig genom att vi dels inte har en jämn 
könsfördelning i högre befattningar eller yrkesområden, dels genom att kvinnor har sämre 
löner än män för lika och likvärdigt arbete. Ulla-Maria Jonsson betonade också att eftersom 
det är genom arbete som individen får sin inkomst så ligger inkomsten till grund för 
individens status och ställning även utanför arbetet.  
 
 
7.1.3 Jämställdhetsfrågor värda att prioritera 
 
Merparten av respondenterna ansåg att jämställdhetsfrågorna följer varandra även om de lyfte 
fram vissa frågor som viktigare. För Anna Ulveson på SKL och Peter Tai Christensen vid 
JämO var den viktigaste jämställdhetsfrågan föräldraskapet. Anna Ulveson ansåg att det sätt 
varpå föräldraförsäkringen delas har stor betydelse för arbetsliv såväl som privatliv. Peter Tai 
Christensen påvisade att även om kvinnan inte får barn så drabbas hon av förväntningen om 
föräldraskap och uttryckte att:  
 

När män skaffar barn blir de befordrade istället, det här tänket om brödbringaren det lever ju 
kvar. 

 
I förlängningen menade han att även om vi i Sverige har en hög andel förvärvsarbetande 
kvinnor, så har vi också väldigt generösa system som underlättar för kvinnor att vara borta 
från arbetsmarknaden. Han refererade här till föräldraledigheten samt rätten till deltid, system 
som kvinnor använder mer än männen. Ulf Lannér menade att det är kvinnors ansvarstagande 
för familj och hem som enligt honom resulterar i att de är dubbelarbetande. För Per Bardh var 
en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna rätten till heltid eftersom han ansåg att alla ska ha 
rätt till att försörja sig.  
 
 
 

7.2 Synen på ojämställda löner 
 
7.2.1 Tradition och familjebildning 
 
Respondenterna ansåg att frågan om ojämställda löner är viktig men har olika förklaringar till 
varför lönerna fortfarande är ojämställda. Respondenterna pekade på flera faktorer och 
tradition nämndes som en av dem. Ulla-Maria Jonsson på Sif menade till exempel att 
värderingarna var andra förr och nämner LO-avtalen där kvinnor hade avtalsreglerad lägre lön 
än männen, även om de hade samma arbete. Historiskt sett har kvinnorna varit en sorts 
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reservarbetskraft, menade hon. Även Kenneth Krantz på Svenskt Näringsliv ansåg att 
kvinnors lägre löner till viss del beror på att mannen har varit familjeförsörjaren och kvinnans 
lön har betraktats som ett komplement till hans inkomst. I förlängningen upplevde han att det 
är en av anledningarna till att kvinnor arbetar deltid i den utsträckning de gör. Per Bardh på 
LO såg även deltidsarbete som en anledning till att lönerna fortfarande är ojämställda. Han 
ansåg även att de traditionella familjemönster där kvinnor ansvarar för hemmet och männen är 
försörjare är en bidragande orsak men betonade att:  
 

I dag vill jag påstå att den stora skillnaden mellan att kvinnor jobbar deltid och män jobbar heltid 
är att kvinnor väljer inte,  kvinnor tvingas in i deltidsanställningar.  
 

Föräldraförsäkringen, såsom den är utformad i dagsläget, skapar också vissa incitament till att 
familjen försöker få ihop det på bästa ekonomiska sätt, varför den med lägst lön oftast stannar 
hemma med barnen. Detta menade bland annat Per Bardh kan vara en av anledningarna till att 
kvinnorna halkar efter i löneutvecklingen. Peter Tai Christensen vid JämO såg 
arbetsfördelningen utanför hemmet som något som försvårar för kvinnor att göra karriär. 
Chefskap exempelvis kräver ofta mer arbetstid än en normal arbetsvecka, varför kvinnors 
ansvar för hemmet försvårar för dem att avancera. Kenneth Krantz på Svenskt Näringsliv 
påpekade att det kanske inte är så lätt att förena karriär med familjeliv, utan att varje sak har 
sin tid.  
 
 
7.2.2 Könssegregerad arbetsmarknad 
 
Att arbetsmarknaden är könssegregerad lyftes också fram av flertalet respondenter som en 
viktig anledning till att lönerna är ojämställda. Anna Ulveson på SKL utryckte det således:  
 

Vi har ju en könssegregerad arbetsmarknad och det är problem med att förändra dom här 
strukturerna. 

 
Den könssegregerade arbetsmarknaden innebär att de kvinnodominerade yrkena värderas 
lägre än de mansdominerade och är därför också en faktor som har betydelse för lönerna. 
Peter Tai Christensen vid JämO angav också marknaden som skäl till löneskillnaderna och 
han sade:  
 

Marknaden är inte könsneutral men det är klart att man måste som arbetsgivare ha rätt att 
förhålla sig till marknaden också. 

 
 

 
7.2.3 Genusorättvisor och diskriminering 
 
Några av respondenterna ansåg att män satsar mer på karriär än vad kvinnor gör och såg det 
som en bidragande orsak till de ojämställda lönerna när det gäller lön för samma arbete. Ulla-
Maria Jonsson på Sif ansåg däremot att kvinnor måste kämpa mycket mer än män, vilket även 
Peter Tai Christensen vid JämO upplevde och menade att kvinnors prestationer 
uppmärksammas mindre än mäns. Anna Ulveson på SKL uttryckte att löneskillnader som 
enbart kan förklaras genom att de beror på kön är diskriminerande. I förlängningen ansåg 
Anna Ulveson på SKL att: 
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Som det ser ut nu så har kvinnor högre utbildning än vad männen har så man måste säga att det 
är andra strukturer som hindrar att lönerna är jämställda.  

 
Anledningen till att lönerna fortfarande är ojämställda går enligt henne därför också att hitta i 
strukturer som genusordningen. Per Bardh ansåg att kvinnor och män som utför samma arbete 
på samma arbetsplats ska ha samma lön, om så inte är fallet så är det direkt diskriminering. 
Denna diskriminering bedömer LO är ungefär 3%. För att åtgärda denna form av 
lönediskriminering arbetar LO med olika handlingsprogram som underlättar för de fackliga 
företrädarna att upptäcka diskrimineringen.       
 
 
  

7.3 Implementering av jämställda löner 
 
7.3.1 Familjeomsorg 
 
När det gäller tillvägagångssätt för att uppnå jämställda löner menade flera av respondenterna 
att föräldraskapsfrågan är viktig att lösa. Peter Tai Christensen uttryckte:  
 

Att göra det mer barntillåtet det skapar mer jämställda löner. Om man skapar arbetsförhållanden 
så kan det också öka benägenheten till att, ja till chefsjobb till exempel, om det inte innebär att 
man måste jobba åttio timmar i veckan. 

 
Även Per Bardh på LO menade att det kan vara av betydelse att politiskt se över 
föräldraförsäkringen. Som förslag hade han att föräldrarnas gemensamma inkomst istället för 
individens ska ligga till grund för föräldrapenningen. Vidare ansåg han att genom att 
tillgodose behovet av äldre- och barnomsorg, underlättar det för kvinnor att arbeta heltid. 
Kenneth Krantz betonade också vikten av att omsorgen fungerar och uttryckte att: 
 

Det är så att säga en annan sida av det här, att det gäller att skapa sådana förutsättningar så att 
man faktiskt kan ha den där familjebiten och komma tillbaka. 

 
Några av respondenterna lyfte männens roll i jämställdhetsarbetet. Per Bardh på LO menade 
exempelvis att en stor del av ansvaret för att underlätta för kvinnor att heltidsarbeta också 
ligger hos männen, eftersom de behöver ta större ansvar för hemmet. Ulla-Maria Jonsson på 
Sif betonade att: 
 

Sen är det naturligtvis så här att männen har ju fått större utrymme på alla sätt också i 
löneutrymme och ska det hämtas igen så måste dom (männen) stå tillbaka.  

 
 
7.3.2 Anställningsvillkor 
 
Några av respondenterna påpekade att jämställda löner inte är det samma som lika lön. Ulla-
Maria Jonsson på Sif menade att det gärna får finnas löneskillnader men att det inte ska finnas 
några löneskillnader som beror på kön. Även Kenneth Krantz vid Svenskt Näringsliv menade 
att det ska finnas en lönespridning, eftersom alla inte kan ha samma betalt. Han var tveksam 
till kollektiva lösningar på jämställdhetsfrågor och menade att det viktigaste är att individen 
sätts i centrum och sade att: 

 
Men där är det klart att lönerna fortfarande är olika och det tycker jag inte man ska resonera om 
för lönerna kommer alltid att vara olika.   
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Den solidariska lönepolitiken med lika lön för lika arbete borde istället fokusera på lika lön 
för lika utfört arbete, sade han. Ulf Lannér på LR upplevde att individuell löneförhandling kan 
vara till kvinnornas fördel. Anna Ulveson lyfte fram risker med en utpräglad decentraliserad 
och individuell lönesättning. Hon menade dock att det kan vara svårt att säga om det är bra 
eller dåligt med individuell lönesättning eftersom det har blivit bra för exempelvis 
sjuksköterskorna och att det ändå ger kvinnor vissa möjligheter att höja sina löner. Detta var 
även något som Kenneth Krantz på Svenskt Näringsliv nämnde. 
 
Att arbeta heltid såg Kenneth Krantz på Svenskt Näringsliv som första steget till att utjämna 
löneskillnaderna Han upplevde även att deltidstjänsterna kan vara en förklaring till de stora 
skillnaderna i lönestatistiken. Deltidsarbete försvårar också om man vill göra karriär, menade 
han. Även Per Bardh vid LO ansåg att det är viktigt att slå fast att det är heltid som gäller, inte 
som exempelvis inom handelsområdet där många kvinnor arbetar deltid.  
 
 

7.3.3 Minskad könssegregering 
 
Anna Ulveson vid SKL ansåg att en mindre könssegregerad arbetsmarknad är viktig för att 
komma åt ojämställdheten men påpekade dock att: 
 

Kvinnor går i mycket större utsträckning till högutbildade mansdominerade yrken och det finns 
inte en motsvarande rörelse av män till vård och omsorg som det finns kvinnor till tekniska 
yrken. Men jag tror inte att det enbart är lönen som skulle få männen till kvinnodominerade 
arbeten, kanske några men det finns så många faktorer som hindrar männen. 

 
Per Bardh på LO upplevde dock att för att åstadkomma jämställda löner behöver kvinnors 
arbete uppvärderas för att på så sätt göra att det mer attraktivt för både kvinnor och män att 
söka sig till den typen av arbete. Detta menade han skulle minska könssegregeringen som 
finns på arbetsmarknaden och sade att:  
 

Det är ett problem vi har på den svenska arbetsmarknaden att den är väldigt könssegregerad och 
det grundar sig säkerligen delvis på skillnader i löner och arbetsvillkor. Jag tror att om lönerna 
blev mindre ojämställda så skulle det bli mer blandning av män/kvinnor på samma arbetsplats. 

 
Peter Tai Christensen ansåg att det är viktigt att åtgärda den vertikala och horisontella 
könssegregeringen.  För honom innebär det en jämn könsfördelning på alla nivåer och han såg 
delat ledarskap som en lösning på problemet.  
 
 

7.3.4 Insikt och kunskap 
 
Peter Tai Christensen vid JämO menade att utbildningssatsningen som Sif har gjort, där de har 
utbildat alla sina fackliga representanter, är mycket bra och är något som han önskar att fler 
gjorde.  Vidare upplevde han att de fackliga organisationerna inte alltid tar sitt ansvar när det 
gäller att driva diskrimineringsmål. Han ansåg att det vore bättre om fackföreningarna själva 
tog tag i problemet, eftersom fackföreningarna kan nå längre. Ulla-Maria på Sif menade att 
arbetsgivarna ligger lite efter och behöver komma till någon sorts insikt om 
jämställdhetsfrågorna. Anna Ulveson på SKL betonade att mycket av det som görs i dag när 
det gäller ojämställda löner, baseras på jämställdhetslagen. Samtidigt som hon ansåg att 
jämställdhetslagen är ett viktigt verktyg, menade hon också att den inte innebär några 
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övergripande strukturella förändringar. Kenneth Krantz på Svenskt Näringsliv menade att det 
som behövs för att åstadkomma jämställda löner, är att vara medveten om att lön är en 
ersättning för utfört arbete och att lön inte ska vara baserad på kön utan på prestation. Han 
uttryckte dock att man även bör vara medveten om att lönesättning är en subjektiv företeelse.  
  
 
7.3.5 Omfördelning  
 
Ulla-Maria Jonsson på Sif ansåg att det inte behöver bli dyrare att öka kvinnornas löner, 
eftersom det går att omfördela pengarna som ska gå till lön. Detta görs redan idag genom 
exempelvis Sifs avtal där det finns generella potter som fördelar om pengarna till olika 
grupper. Ulf Lannér på LR berättade att lärarförbundet följer lönepåläggen och ser till att det 
inte blir en sned fördelning mellan könen. Blir det ändå snett så omfördelas pengarna.  Per 
Bardh på LO berättade att LO har gjort en satsning som syftar till att höja lönerna inom de 
kvinnodominerade yrkena för att på så sätt minska de ojämställda lönerna mellan 
yrkesgrupper. Kenneth Kranzt på Svenskt Näringsliv ansåg däremot att åtgärder som 
exempelvis kvinnopåslag och låglönesatsningar inte bidrar till några strukturella förändringar, 
utan endast flyttar lönenivåerna lite. Anna Ulveson på SKL betonade att för att åstadkomma 
jämställda löner inom offentlig sektor behöver skattebasen växa eftersom arbeten inom 
offentlig sektor är skattefinansierade och sade att:  
 

Avtalen för kommuner och landsting det är politiker som bestämmer de här nivåerna. Många av 
dem har inte gått till val på att de är arbetsgivare, men det är de faktiskt.  

 
Ulla-Maria Jonsson på Sif ansåg att det som behövs för att åstadkomma jämställda löner är att 
det ska ställas ytterligare krav på arbetsgivarna att utföra lönekartläggning. Om dessa krav 
inte uppfylls ansåg hon att det ska straffbeläggas.  
 
 
7.3.6 Utopi 
 
Respondenterna är tveksamma till om lönerna någonsin kommer att bli helt jämställda i 
Sverige. Anna Ulvesson på SKL hänvisade till att det inte ser ut så med den utveckling som vi 
har nu. Peter Tai Christensen vid JämO ansåg att jämställdhetsarbetet försvåras av 
globaliseringen och uttryckte att EU behöver arbeta med den här frågan för att annars flyttas 
produktion och problem till ett annat land. Ulla-Maria Jonsson på Sif menade att arbetet med 
att nå fram till jämställda löner går alldeles för långsamt och sade att: 
 

Med den här takten som är nu så kommer vi inte ha det på min livstid, men det måste hända 
något, det här är ju helt oacceptabelt. 

 
Per Bardh på LO ansåg att om man arbetar med att omfördela löneutrymmet till kvinnornas 
fördel, som LO gör nu och gör det under en period av 10-12 år, så menade han att den 
genomsnittliga löneskillnaden har utjämnats.   
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7.4 Ansvar för implementering av jämställda löner 
 
7.4.1 Delat ansvar 
 
Respondenterna ansåg att det finns ett delat ansvar när det gäller frågan om att åstadkomma 
jämställda löner. Samtidigt som de menade att några har ett större ansvar eller mer utrymme 
till att kunna komma till rätta med ojämställda löner. Kenneth Krantz på Svenskt Näringsliv 
sade att ansvaret för att lönerna blir jämställda ligger på arbetsgivarorganisationer och 
motsvarande arbetstagarorganisationer genom kollektivavtalen.  Peter Tai Christensen vid 
JämO ansåg att frågan om att åstadkomma jämställda löner delvis ligger hos arbetsgivare, 
men också hos arbetstagarorganisationer. Han påpekade att JämO inte kan gå in och styra utan 
går bara in när det inte fungerar dem emellan. Som han såg det är en del av problemet att 
arbetsgivarna kan vara lite motsträviga samtidigt som vissa fackföreningar saknar kompetens 
inom jämställdhetsfrågorna. 
 
 

7.4.2 Arbetsgivare och fackföreningar 
 
Ulf Lannér på LR ansåg att ansvaret för att lönerna blir jämställda i slutändan ligger på 
arbetsgivaren, eftersom det är arbetsgivaren som sätter lönen. Även Per Bardh på LO menade 
att huvudansvaret för att lönerna blir jämställda ligger på arbetsgivarna men han ansåg också 
att det fackliga arbetet har stor betydelse och sade att:  
 

Vi kan ju antingen motverka den kraften genom att agera på rätt sätt eller vi kan till och med 
förstärka den, kalla det arbetsgivarens felaktiga lönesättningar, alltså att göra kvinnor till en 
lågavlönad grupp.  

 
Även Ulla-Maria Jonsson på Sif ansåg att ansvaret för att lönerna blir jämställda ligger på 
arbetsgivaren. Vidare sade hon att Sif är med och förhandlar fram avtal som de kan påverka 
men att det idag är väldigt svårt att få fram potter som är riktade till kvinnor. Hur avtalen än 
ser ut så ska de omsättas i handling och där är det arbetsgivaren som bestämmer och som bär 
det yttersta ansvaret och sade att: 
 
 Det är arbetsgivaren som förfogar över påsen med pengar. 
 
Vidare såg hon problem med att arbetsgivarorganisationerna endast är språkrör i frågorna 
vilket således innebär att de inte tar något ansvar för att driva dem. Per Bardh på LO lyfte 
dessutom fram fackföreningarnas roll för att implementera jämställda löner. Han menade 
dock att facken aldrig har gjort något medvetet för att löneskillnaderna ska vara kvar, men han 
påpekade att när löneökningar ställs mot att rädda arbetstillfällen så har facken kanske hellre 
valt att behålla arbetstillfällen och sade att:  
 

Om jag uttrycker mig lite krasst här va så i valet mellan att ta ut lön som är jämförbar med andra 
grupper, alltså män då, så har man hellre tagit ut något lägre och skälet till det är att inte riskera 
en högre arbetslöshet. Så man har valt att säga: vi får väl ta ut lite mindre för att behålla arbetet.  

 
I förlängningen ansåg han att det är viktigt att fackliga organisationer är medvetna om att man 
inte kan köpa arbetstillfällen, utan istället arbeta för att hjälpa människor vidare i de fall där 
arbetslöshet kommer med i bilden. Ulla-Maria Jonsson på Sif menade att även de lokala 
facken har ett ansvar att driva frågan kring jämställda löner. Exempelvis borde måhända 
facket på lokal nivå agera mer än de gör i dag men det krävs mycket engagemang och det är 
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svårt i smala organisationer, där det inte finns utrymme. Enligt Ulla-Maria Jonsson måste 
fack- och arbetsgivarorganisationer tillsammans ta krafttag i frågan. 
 
 
7.4.3 Strukturella förändringar 
 
Ulf Lannér på LR menade att hela rikspolitiken och samhällsstrukturen måste vara inriktad på 
jämställda löner från början. Det måste finnas möjligheter till fungerande förskolor och övrigt 
så att både kvinnor och män kan arbeta. Anna Ulveson på SKL ansåg att ansvaret för att 
lönerna blir jämställda ligger på politikerna och arbetsgivarna och menade att politikerna kan 
välja vad de vill satsa på. Hon uttryckte vidare att JämO och jämställdhetslagens krav på 
lönekartläggning är resurskrävande och att SKL inte stödjer arbetsvärderingar på grund av att 
det är en återgång till lönegrader och klasser. Hon menade att kommuner och landsting är 
mycket duktigare än privata företag att göra jämställdhetsplaner och sade att:  
  

Det finns ju lagar som man ska följa och andra som det inte kostar så mycket om man inte följer.   

 
Peter Tai Christensen vid JämO lyfte fram regeringens eller lagstiftarnas roll, eftersom det är 
de som kan stifta och skärpa lagarna. Han ansåg att lagkravet om jämställdhet behövs för 
annars går många tillbaka till att ha policys och arbetar således inte aktivt med jämställdheten. 
Han visade på JämO:s förslag att lönekartläggningen ska inlämnas vart annat år istället för 
som nu varje år och att det ska bötesfällas direkt om detta inte görs. Ulla-Maria Jonsson på Sif 
tog även upp brister som finns med lönekarläggningen och sade att: 
 

Sen är det också så att i en lönekartläggning så skall man också titta på likvärdigt arbete och då 
går man ju över kollektivavtalsgränserna. Exempelvis kan det vara en tjänstemannagrupp som 
skall jämföras med en arbetargrupp och den bilden finns ju aldrig med i lokala löneförhandlingar. 

 
Ulla-Maria Jonsson menade vidare att JämO har gjort ett stort arbete med den stora 
massgranskningen av lönekartläggningen men, uttalade hon, de kan ju inte göra allt. Kenneth 
Krantz på Svenskt Näringsliv uttryckte däremot att det i själva verket inte bör finns någon 
annan som har tillsyn över lönesättningen, eftersom lönesättning är en förtroendefråga och 
sade att:  
 

Man ska se en koppling mellan utveckling, mera kunnande, mera nytta för verksamheten i sitt 
lönekuvert. För det är ju lite så jag tycker att lönesättning ska fungera, det ska vara någonting 
båda parter tjänar på. Lönens effekt på lönsamheten ska man inte underskatta. 

 
 
 
7.4.4 Individens ansvar 
 
Enligt Ulf Lannér på LR har även individen ett ansvar att se till att lönerna är jämställda men 
påpekade han: 
 

När man har ett system, så är det i och för sig med lärarlönerna men man kan inte som individ 
egentligen så mycket påverka din lön alltså.       

 
Även Ulla-Maria Jonsson på Sif menade att individen har ett ansvar för att utjämna 
löneskillnaderna och lyfte fram att kvinnorna har en viktig roll i arbetet med jämställda löner. 
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Peter Tai Christensen vid JämO uttalade att ojämställda löner inte enbart handlar om 
arbetsmarknaden utan det handlar även om vilka val vi gör i privatlivet som i sin tur påverkar 
vårt deltagande i arbetslivet. Han menade att kvinnor mer än män söker sig till yrken där de 
kan vara föräldralediga och att det är svårt att ändra på därför att det handlar om människors 
egna val.  
 
 
 

7.5 Motstånd mot jämställdhet i arbetslivet 
 

7.5.1 Motstånd mot förändring 
 
Giltiga argument för att lönerna ska vara ojämställda tycks enligt våra respondenter inte vara 
särskilt utbredda. Däremot betonade flera av respondenterna att det kan finnas motstånd mot 
jämställda löner av den anledning att det innebär en förändring. Peter Tai Christensen på 
JämO ansåg exempelvis att det finns de som har argument för att lönerna inte ska vara 
jämställda. Att alla nivåer inom alla yrken och en sysselsättningsgrad ska vara helt jämställd, 
menade han, innebär för många en stor förändring som det således kan finnas motstånd mot 
och sade vidare att:  
 

Jag tror att det kan finnas ett motstånd både hos kvinnor och män för det är just när man 
inkräktar på privatlivet, när JämO kommer in i sängkammaren. Man får ju hålla det på 
arbetsmarknaden det är bara det att det är svårt ibland att nå ända fram för det är så mycket 
utanför som påverkar arbetslivet.  

 
 
 
7.5.2 Rationalitet som argument 
 
Per Bardh på LO upplevde att det alltid kommer att finnas argument för att lönerna ska vara 
ojämställda. Han ansåg dock att argumenten inte finns ur ett fackligt perspektiv. Däremot 
kunde han tänka sig att det för arbetsgivarsidan är bekvämt att det finns en grupp som är 
utbytbar och att det i många lägen just är kvinnor. Vidare menade han att det ur ett rationellt 
arbetsgivarperspektiv är klart att de vid en anställning väljer en som de kommer att få minst 
problem med, som då förmodligen är en man. Detta, menade han, eftersom mannen troligtvis 
inte kommer att stanna hemma med barnen för det är det mönster vi har i samhället. Han 
upplevde att det är företeelser som arbetsgivaren medvetet eller omedvetet tänker på. Han 
menade även att arbetsgivarna är mer noggranna när de anställer en kvinna än en man. Ulla-
Maria Jonsson på Sif upplevde att det fortfarande finns en föreställning om att män är 
duktigare än kvinnor och att det är en manlig norm som råder och sade att:   
 
                      Om man inte tar på sig jämställdhetsglasögonen då ser man inte problemet, det är bara så. 
 
Problemet idag menade hon är att alla är medvetna om löneskillnaderna och anser att det är 
förskräckligt men uttrycker samtidigt att problemet inte finns där de befinner sig.  
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7.5.3 Motstånd genom tystnad 
 
Ulla-Maria Jonsson på Sif ansåg dessutom att det säkert fortfarande finns de som har 
argument för att lönerna inte ska vara jämställda. Vidare uttryckte hon att man vet vad som är 
acceptabelt att säga och inte, så det är nog ingen som direkt uttalar det. Anna Ulveson på SKL 
menade att det kan finns argument för att lönerna ska vara ojämställda men upplevde att det 
inte uttalas att det vore bra om kvinnor har lägre löner. Som exempel nämnde hon 
kvinnolönerna inom kollektivavtalen som togs bort, därför att det fanns rädsla för att kvinnor 
skulle anställas istället för män. 
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8. RESULTATANALYS 
 
Under denna del tolkar vi undersökningens resultat genom att lyfta fram mönster, kontraster, 
teman och jämförelser. Tolkningen sker med utgångspunkt i de teoretiska perspektiven, 
tidigare forskning och vår förförståelse. Detta för att besvara vårt syfte som är att undersöka 
hur några tjänstemän inom ett antal strategiskt valda organisationer ser på jämställdhet i 
arbetslivet, samt vilken syn de har på vad som orsakar ojämställda löner. Ett ytterligare syfte 
är att undersöka dessa tjänstemäns syn på hur jämställda löner kan uppnås och var ansvaret 
för att lönerna blir jämställda finns. Slutligen att undersöka tjänstemännens uppfattning om 
vilka argument det kan finnas för ojämställda löner. Vidare kommer vi relativt genomgående 
ge synpunkter på det analyserade med egna ord och tankar. Detta eftersom vi upplever att det 
förenklar förståelsen av det analyserade när det kommer direkt anslutning till vartdera stycket. 
En vidare fördjupning och diskussion kommer dock efterföljande i kapitel 9.     
 

8.1 Jämställdhetens betydelse i arbetslivet 
 
8.1.1 Argument för jämställdhet  
 
Som vi inledde uppsatsen med är jämställdhet i arbetslivet en politisk strävan i såväl Sverige 
som EU. Målet med strävan är att arbeta för kvinnors och mäns lika villkor, inflytande, makt 
och möjligheter i arbetslivet. Både i Sverige och EU har jämställdhetsfrågor en plats på den 
politiska dagordningen.129  Samtliga respondenter ansåg, i likhet med detta, att 
jämställdhetsfrågan är viktig, samtidigt som ingen av respondenterna upplevde att arbetslivet 
är jämställt. Respondenternas uttalanden om jämställdhetsbrister i arbetslivet bekräftar, enligt 
vårt sätt att se, att behovet av en ständig strävan mot en mer jämställd arbetsmarknad finns. 
Samtidigt tolkar vi detta som att jämställdhetsidealet är väl förankrat bland respondenterna.  
 
 

8.1.2 Exempel på ojämställdhet 
 
Respondenterna nämnde ojämställda löner och dess betydelse för individen som ett exempel 
på ojämställdhet. Även Nyberg et al samt SCB:s statistik, som vi hänvisar till i inledningen, 
pekar på löneskillnader beroende på kön.130 Fransson betonar att lönen har stor betydelse för 
individen, eftersom lönen sätter ramen för individens förutsättningar och möjligheter. Hon 
påpekar också att lönen har betydelse för vad individen kan och inte kan göra när denne inte 
arbetar.131   Respondenterna lyfte även fram den ojämställda fördelningen på högre 
befattningar. Den vertikala könssegregeringen är också något som Soidre problematiserar och 
uttrycker att den ojämställlda fördelningen av makt och inflytande är ett resultat av 

                                                 
129 52006DC0092 En färdplan för jämställdhet 2006-2010 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:SV:HTML 
Hämtat 14/5-2007. 
Svensk författningssamling: Jämställdhetslagen (1991:433) 2 §. 
http://www.jamombud.se/docs/jamstalldhetslagenB00.pdf  Hämtat 13/11-2006. 
130 Medellön i de vanligaste yrkesgrupperna 2004. Källa: Medlingsinstitutet. Producent: SCB 
www.scb.se/templates/tableOrChart____27555.asp  Hämtat 18/4-2007. 
130 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv –  jämställdhetspolitiken mot nya mål. s. 9-12. 
Sammanfattning. 
131 Fransson, S. (2000). Lönediskriminering s. 23ff. 
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könssegregeringen.132 Ytterligare exempel på ojämställdhet var enligt respondenterna 
genusordningen som innebär att det män gör och är, värderas högre än det kvinnor gör och är. 
Enligt Fransson rådde det i Sverige förr en genusordning som innebar att mannens sysslor 
värderades högre än kvinnans.133 Respondenten hävdade dock att denna genusordning lever 
kvar, vilket även stämmer med Giddens som anser att det som sysselsätter män värderas högre 
än det som sysselsätter kvinnor.134 Utifrån detta ser vi att det finns en ojämställd fördelning 
när det gäller makt, inflytande och möjligheter och att detta kan bero på att det fortfarande 
råder en genusordning på den svenska arbetsmarknaden. 
 
 
8.1.3 Jämställdhetsfrågor värda att prioritera 
 
Respondenterna ansåg att jämställdhetsfrågorna är länkande till varandra och här finns 
likheter med Walby:s syn på genusorättvisor som en samverkan mellan olika strukturer. 
Respondenterna lyfte dock fram vissa jämställdhetsfrågor som viktigare än andra. En av dessa 
är det ojämställda delandet av föräldraförsäkringen. Kvinnorna är i större utsträckning än män 
ifrån sitt arbete i samband med föräldraskapet. Således missgynnas kvinnors möjligheter på 
arbetsmarknaden. Enligt en av respondenterna har vi i Sverige generösa system som 
underlättar för kvinnor att vara borta från arbetet. Vidare upplevde respondenten att kvinnor 
drabbas av en förväntan om föräldraskap även om de inte har/får barn. Därmed är det inte 
enbart faktiska förutsättningar, som är avgörande för kvinnors möjligheter, utan även 
förväntade förutsättningar. Synpunkten att kvinnor drabbas av en förväntan om föräldraskap 
har vi inte funnit i litteraturen men att kategorisera en faktisk företeelse som manlig eller 
kvinnlig är däremot något som både Soidre och Wahl redogör för och benämner 
könsspecifikt.135 Om det verkligen är så att enbart kvinnor drabbas av en förväntan om 
föräldraskap så innebär det, hur motsägelsefullt det än låter, att föräldraskapet i dessa 
sammanhang ses som könsspecifikt.  
 
Att kvinnor tar större ansvar för föräldraskapet innebär, enligt respondenterna, att de också 
utför mer av det obetalda arbetet, något som även Sundström problematiserar.136 
Föräldraskapet återkom i respondenternas svar som en bidragande orsak till att kvinnorna 
kommer efter i löneutvecklingen och att könsrollerna förstärks. I motsättning till detta anser 
Ahrne et al att det är de ojämställda lönerna som är en anledning till att arbetsdelningen i 
hemmet består och att kvinnorna tar ut merparten av föräldraledigheten. Detta därför att det 
för familjen är mest ekonomiskt försvarbart att kvinnan är frånvarande från arbetsmarknaden, 
på grund av föräldraskapet, eftersom kvinnan oftast har lägst inkomst.137 Holmberg 
problematiserar föräldraförsäkringens uppbyggnad genom att lyfta fram att kvinnor mer än 
män är föräldralediga.138 Mot bakgrund av detta ser vi att kvinnors förutsättningar i arbetslivet 
fortfarande begränsas av föräldraskapet och det mer än männens.  
 

                                                 
132 Soidre, T. ”Kvinnor och män i arbete –differentiering och stratifiering.” i: Hansen & Orban (red.) (2002). s. 
376f. 
133 Fransson, S. (2000). Lönediskriminering. s. 98f. 
134 Giddens, A. (2003). Sociologi. s. 117.  
135 Wahl, A.  ”Kvinnor som ledare”  i: Sandberg, Å. (red.) (2003). Ledning för alla? s. 206.   
Soidre, T. ”Kvinnor och män i arbete – differentiering och stratifiering.” i: Hansen, L. & Orban, P. (red.) (2002). 
Arbetslivet. s 367-376.  
136 SOU. 1997:138. Sundström, E. ”Bör kvinnor förvärvsarbeta?” s.23-29. i: Familj, makt och jämställdhet. 
Ahrne, G. och Persson, I. 
137 Ahrne, G. Roman, C. och Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 94.  
138 Holmberg, C. (1993). Det kallas kärlek. s. 14. 
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Ett annat problem, som respondenterna kopplade till kvinnors ansvarstagande för familjen, är 
att deltidsarbete är så utbrett bland kvinnor. I förlängningen nämndes rätten till heltid som en 
viktig jämställdhetsfråga. Nyberg et al kritiserar den bristande uppmärksamheten som 
kvinnors deltidsanställningar har fått. Vidare anser Nyberg et al att kvinnors deltidsarbete är 
ett strukturellt problem och inte ett individproblem även om det hittills har uppmärksammats 
som ett sådant.139 Att deltidsarbete kan vara ett strukturellt problem styrks även av den LO-
rapport som Ahrne et al hänvisar till.140 Att arbeta för rätten till heltid kan därför vara ett sätt 
att eliminera ett strukturellt hinder.        
 
 
 

8.2 Synen på ojämställda löner 
 
8.2.1 Tradition och familjebildning 
 
Respondenterna ansåg att ojämställda löner delvis beror på att det finns värderingar som 
grundas i tradition och historia, där exempelvis mannen förr var familjförsörjaren och kvinnan 
sågs som en reservarbetskraft. Synen på kvinnan som reservarbetskraft finner vi hos Fransson 
som säger att kvinnor förr enbart övergick till mansdominerade arbeten vid krig eller andra 
kriser.141 Familjförsörjaridealet uppstod, enligt Alvesson och Due Billing, i samband med att 
arbetsgivarna förr sade upp kvinnor som gifte sig eller blev gravida, varför mannens inkomst 
skulle räcka till att försörja hela familjen.142 Enligt resultatet och teori ser vi att 
familjförsörjaridealet i viss mån lever kvar och bidrar till att upprätthålla de ojämställda 
lönerna. 
 
En annan förklaring som respondenterna ansåg bidra till ojämställda löner är 
familjebildningen. Av statliga sektorns arbetsmiljönämnd framgår att förändringen av 
föräldraförsäkringen år 1974 stärkte kvinnans roll på arbetsmarknaden samtidigt som den 
gynnade mannens roll som förälder.143  Denna strukturella förändring tycks dock inte ha lett 
till att lönerna blivit mer jämställda eftersom det enligt en av respondenterna är just 
föräldraförsäkringens uppbyggnad som delvis bidrar till att lönerna fortfarande är ojämställda. 
Detta på grund av att den förälder som har lägst lön blir hemma från arbetet för att sköta 
omsorgen av barnen, vilket ofta blir kvinnan. Respondentens synsätt är samma som det 
resonemang Ahrne et al företräder. Författarna anser att ojämställda löner är en anledning till 
att könsarbetsdelningen i hemmet består. Detta på grund av att familjen förlorar minst på att 
föräldern med lägst inkomst är föräldraledig och arbetar nedsatt tid, vilket oftast är kvinnan.144     
Föräldraförsäkringens uppbyggnad kan utifrån detta ses som en bidragande faktor till att 
kvinnor mer än män är ifrån arbetslivet.  
 

Med hänvisning till svårigheten att kombinera föräldraskap och karriär, sade en av 
respondenterna att det kanske är så att var sak har sin tid. Wahl et al anser att ett sätt att se 
jämställdhet som oproblematiskt är genom att hänvisa till att könen har olika livsuppgifter. Ett 

                                                 
139 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv –  jämställdhetspolitiken mot nya mål. s. 23. 
Sammanfattning. 
140 Ahrne, G. Roman, C. och Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 90ff.  
141 Fransson, S. (2000). Lönediskriminering. s. 98f. 
142 Alvesson, M. och Due Billing, Y. (1999). Kön och organisation. s 65f. . 
143 Statliga sektorns arbetsmiljönämnd (1995). Spegling av kvinnors arbetsliv. s. 11ff. Utbildningsförlaget 
Brevskolan. Se även: Ahrne, G. Roman, C. och Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 87f. 
144 Ahrne, G. Roman, C. och Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 94.  
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exempel på olika uppgifter i livet är, enligt Wahl et al, att barnafödande inte är förenligt med 
förvärvsarbete.145 Respondentens resonemang liknar detta i avseendet att det kan finnas saker 
som inte är förenligt att göra samtidigt. Dock skiljer de sig åt i avseendet att respondenten 
syftar till att göra karriär och inte förvärvsarbete som sådant. Tilläggas bör även att 
respondenten inte uttryckte föräldraskapet som något könsspecifikt utan ser föräldraskap och 
karriär som en svår ekvation oavsett kön. Det bör dock tilläggas att föräldraskapet, i och med 
den tradition vi har, medför att kvinnor mer än män är ifrån arbetet.  En struktur som innebär 
att det är svårt att göra karriär i samband med föräldraskap anser vi därför drabbar kvinnor 
mer än män.            
 
Respondenterna såg också kvinnors ansvarstagande för det obetalda arbetet som en viktig 
anledning till att deltidsanställningar är så utbredda bland kvinnor. EU-kommissionen betonar 
vikten av att privatliv och arbetsliv ska kunna förenas och att individen är ekonomiskt 
oberoende.146 Enligt Ahrne et al visar en LO-rapport från år 1996 att fyra av tio 
deltidsanställda kvinnor önskade ökad arbetstid men att det, av någon anledning, inte fanns 
möjlighet till det.147 Nyberg et al efterlyser en utredning om frivilligt och ofrivilligt 
deltidsarbete men påpekar att en minskning av kvinnors deltidsarbete och det obetalda arbetet 
har skett. De anser emellertid att deltidsarbete bland kvinnor är för utbrett samt att det finns en 
risk för att obetalda arbetet ökar, eftersom tillgången på äldreomsorg minskade under 1990-
talet.148 Från detta ser vi att det finns kulturella och strukturella hinder i kvinnors omgivning 
som försvårar deras deltagande i arbetslivet, samt att dessa hinder påverkar könen olika.   
 
 
8.2.2 Könssegregerad arbetsmarknad 
 
Flera av respondenterna ansåg att en könssegregerad arbetsmarknad bidrar till ojämställda 
löner. Även Soidre anser att ojämställdheten i arbetslivet till stor del beror just på 
könssegregeringen. Konsekvensen av detta är en ojämställd fördelning i inflytande och 
makt.149 Respondenterna ansåg vidare att arbetsbelastningen i hemmet försvårar för kvinnor 
att arbeta mer än heltid, vilket begränsar deras karriärmöjligheter.  Av resultatet framkom 
också att det finns åsikter om att män satsar mer på karriär än vad kvinnor gör. Ahrne et al 
menar att en vanlig förklaring till den vertikala könssegregeringen är att kvinnor prioriterar 
familjen. Författarna anser dock att skillnaderna är så stora mellan kvinnor och män på högre 
positioner att det inte är hela förklaringen. De lyfter också fram att det även finns män som 
inte är intresserade av att göra karriär.150 Att kvinnor mer än män återfinns på lägre positioner 
bidrar till ojämställda löner samt en ojämställd fördelning av makt och inflytande. Vi anser att 
det mycket väl kan finnas individer som inte är intresserade av att göra karriär. Dock finner vi 
att det inte finns belägg för att hävda att skillnaden i karriärintresse beror på kön. Däremot 
anser vi att det finns strukturer som försvårar för kvinnor att göra karriär. Exempel på detta är 
att karriärvägen ofta kräver en arbetsinsats om mer än heltid.  

                                                 
145 Wahl, A., Holgersson, C. Höök, P. och Linghag, S. (2001). Det ordnar sig. s. 173. Se även: Giddens, A. 
(2003). Sociologi. s. 112f. 
146 52006DC0092 En färdplan för jämställdhet 2006-2010 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:SV:HTML 
Hämtat 14/5-2007. 
147 Ahrne, G. Roman, C. och Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 90ff. 
148 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv –  jämställdhetspolitiken mot nya mål. s. 9-12 och . s. 
24-25. Sammanfattning. 
149  Soidre, T. (2002). ”Kvinnor och män i arbete – differentiering och stratifiering.” i: Hansen, L. & Orban, P. 
(red). Arbetslivet. s 367-376.  
150 Ahrne, G. Roman, C. och Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 90ff.   
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8.2.3 Genusorättvisor och diskriminering 
 
En av respondenterna ansåg att det är genusordningen som bidrar till ojämställda löner när 
kvinnor, trots högre utbildning än män, har lägre lön. Detta lyftes även fram av en annan av 
respondenterna som betonade att marknaden inte är könsneutral. Innebörden av relationen 
mellan utbildning och lön finner vi hos Granqvist och Regnér där det framgår att individens 
samlade erfarenheter och kunskaper är individens humankapital. Kontentan av detta 
perspektiv är att ju mer en arbetstagare investerar i kunskap, desto mer ökar dennes 
produktivitet, vilket slutligen belönas med högre lön.151 Humankapitalteorin står därför i 
kontrast till respondentens åsikt men respondenternas syn styrks av Nyberg et al som påpekar 
att kvinnors utbildningsnivå har ökat men att kvinnornas lön inte har ökat i motsvarande 
grad.152 I förlängningen ansåg respondenterna att kvinnors prestationer värderas lägre än 
mäns. Enligt Fransson värderades männens sysslor förr i tiden högre än kvinnornas och 
kvinnorna hade även ett lägre socialt värde.153 Att denna syn till viss del fortfarande råder kan 
styrkas av Connell som anser att det finns en hierarkisk genusstruktur i samhället där män 
placerar sig överst och kvinnor längst nere.154  Därmed ser vi att kompetens och utbildning 
inte är ensamma faktorer som avgör lönenivån utan att kön även påverkar individens lön.  
 
 
 

8.3 Implementering av jämställda löner 
 
8.3.1 Familjeomsorg 
 
För att kunna åstadkomma jämställda löner, ansåg flera av respondenterna att omsorgen av 
familjen är central. Det handlar delvis om strukturella förändringar såväl som 
attitydförändringar.  Exempel på strukturella förhållanden är att behovet av äldre- och 
barnomsorgen tillgodoses. Ändrade attityder kan som exempel innebära att männen ska ta 
större ansvar för hem och familj. Enligt Nyberg et al har kvinnors obetalda arbete minskat och 
kvinnors heltidsarbete ökat. Minskningen beror dock inte på att männen tar större ansvar, utan 
på att kvinnorna har minskat omfånget på det. Ytterligare anledningar till detta är att 
tillgången på barnomsorg har ökat och att maxtaxa har införts.155 Connell anser att männen 
måste ta sin del av ansvaret för hemmet om ojämställdheten ska kunna utjämnas.156 
Strukturella förändringar kan enligt detta vara avgörande för kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden. Vi anser dock att attitydförändringarna, som respondenterna och Connell 
efterlyser, även är av stor betydelse för implementering av jämställda löner.  
 
I likhet med Nyberg et al tog respondenterna upp vikten av heltidsarbete. Nyberg et al redogör 
även för att det finns tankar om att lagstifta om rätten till heltid.157 Liberalfeministerna 
förespråkar liknande tillvägagångssätt eftersom de anser att handlingsplaner som bidrar till 

                                                 
151 Granqvist, L. & Regnér, H. (2006). Lön. s. 35f.  
152 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv –  jämställdhetspolitiken mot nya mål. s. 9-12. 
Sammanfattning. 
153 Fransson, S. (2000). Lönediskriminering. s. 98f. 
154 Connell, R. W. (1996). Maskuliniteter. s. 100f.  
155 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv –  jämställdhetspolitiken mot nya mål. s. 9-12. 
Sammanfattning. 
156 Connell, R. W. (1996) Maskuliniteter. s. 221f.  
157 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv –  jämställdhetspolitiken mot nya mål. s. 9-12. 
Sammanfattning. 



Lön efter kön i världens mest jämställda land? 
– Ett antal tjänstemäns syn på ojämställda löner 

 49 

reducering av könsdiskriminering är lagstiftning mot detsamma.158 Respondenterna ansåg 
också att ytterligare ett sätt att minska de ojämställda lönerna, är genom att fäderna ökar sitt 
uttag av föräldraledigheten. Enligt en av respondenterna kan detta göras genom att 
föräldraförsäkringen ändras från att grundas på individens inkomst, till att grundas på 
föräldrarnas gemensamma inkomst. Respondentens konkreta förslag har vi inte funnit i 
litteraturen men vi anser att det en intressant tanke. Wahl et al framhåller att institutionella 
hinder interagerar med kulturella hinder varför en undanröjning av ett institutionellt hinder 
även innebär att kulturella hinder undanröjs.159 En förändring av föräldraförsäkringen, som 
respondenten föreslår, innebär att familjen inte drabbas lika hårt ekonomiskt av att den 
föräldern med högst inkomst är föräldraledig vilket kan leda till att fäderna ökar sitt uttag av 
föräldraledigheten. I förlängningen kan detta medföra förändring av attityder till 
föräldraledighet.  
 
 
8.3.2 Anställningsvillkor 
 
Respondenterna ansåg att det ska finnas en lönespridning och att jämställda löner inte handlar 
om att alla ska ha lika lön. Av jämställdhetslagen framgår det att arbetsgivare ska se över 
eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är lika eller 
likvärdigt. Det ska även finnas lika möjligheter till löneutveckling för såväl kvinnor som 
män.160 En del av respondenterna ansåg att det har betydelse huruvida lönesättningen är 
centraliserad eller decentraliserad och samtidigt som flera av respondenterna såg fördelar med 
decentraliserad lönesättning, såg de även risker. Gonäs et al påvisar att löneskillnaderna 
mellan könen är lägre i länder med centraliserade löneförhandlingar. Förklaringen till detta 
kan vara att länder med centraliserad lönesättning även har en minimilön, som gynnar kvinnor 
mer än män. De risker som Gonäs et al ser med decentraliserad lönesättning rör den 
begränsade insynen från bland annat. fackligt håll. Arbetsgivarverket anser däremot att 
oförklarliga löneskillnaderna åtgärdas bäst genom att lönesättningen sker på lokal nivå 
eftersom det är där det går att se faktorerna som har betydelse för lönesättningen.161 Ingen av 
respondenterna tog upp betydelsen av minimilön som Gonäs et al diskuterar men vi anser 
dock att det är viktigt att ha i åtanke, eftersom en minimilön kan gynna de lägst avlönade 
grupperna. Vidare anser vi att det är av betydelse att det finns en balans mellan 
decentraliserad lönesättning och insyn vid densamma.  
 
 
8.3.3 Minskad könssegregering 
 
En del av respondenterna ansåg det nödvändigt att könssegregeringen minskar för att lönerna 
ska bli jämställda. Kvinnor går i högre grad till mansdominerade yrken än vad män går till 
kvinnodominerade. Detta beror inte enbart på att de kvinnodominerade yrkena är lägre 
avlönade, utan de behöver även uppvärderas i sin helhet. Fransson betonar att det är genom 
arbete som individen skapar sin identitet och att lönen har betydelse för individens 
möjligheter.162 Vidare anser Fransson att kvinnor historiskt sett hade ett lägre värde, varför 
ersättningen för deras arbete var låg. Följden av detta var att män inte sökte sig till 

                                                 
158 Giddens, A. (2003). Sociologi. s. 119.  
159 Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. och Linghag, S. (2001). Det ordnar sig. s. 189ff.  
160 www.jamo.se Att arbeta fram en jämställdhetsplan. S. 33-43. Hämtat d. 09/11-2006. 
161 Dagens Nyheter. Ekström, Göran. ”Jämställdhetslagen tvingar fram löner av öststatstyp”   
19/4-2007 www.dn.se/Dnet/jsp/polopy.jsp?a=640665 Hämtat 2/5-2007. 
162 Fransson, S. (2000). Lönediskriminering s. 23ff.  
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kvinnodominerade yrken.163 Från respondenternas svar och litteraturen kan vi utläsa att detta 
synsätt i viss mån lever kvar. Vi anser även att det gäller att uppvärdera de kvinnodominerade 
yrkena genom att höja lönen och statusen inom yrken med kvinnlig överrepresentation. 
 
Att män, i större utsträckning än kvinnor, finns i ledarpositioner är också något som framgår 
av resultatet. Både Wahl et al och Alvesson och Due Billing anser att ledarskapet är 
könsmärkt och hävdar att ledarskap många gånger förknippas med egenskaper som i generell 
mening anses vara manliga. Vidare framgår det att kvinnligt och manligt bör ses som 
varandras negationer vilket bidrar till att arbetsmarknaden förblir vertikalt könssegregerad.164 
EU-kommissionen vill att medlemsländerna bland annat ska bekämpa stereotypa könsroller 
samt arbeta för en jämn könsfördelning inom områden där beslut fattas.165  I avseendet den 
vertikala könssegregeringen, ansåg en av respondenterna att delat ledarskap kan vara en 
lösning på problemet. Ytterligare ett sätt att komma tillrätta med den vertikala 
könssegregeringen kan vara genom att omdefiniera ledarskapet så att det blir mer 
representativt. Denna uppfattning bygger vi på Holmbergs resonemang om att 
jämställdhetspolitikens fokus har varit att ändra kvinnors sätt att vara istället för att forma 
samhället utifrån kvinnors villkor.166   
 
 
8.3.4 Insikt och kunskap 
 
Flera av respondenterna ansåg att för att nå jämställda löner bör det satsas på utbildning i 
frågorna. Även Connell ser utbildning som ett viktigt verktyg men påpekar samtidigt att det är 
viktigt att veta att männen har mindre intresse av att ändra patriarkatet, eftersom de vinner på 
att det finns.167 En av respondenterna såg jämställdhetslagen som ett betydande verktyg men 
ansåg även att den inte direkt innebär några strukturella förändringar. Detta går att se i skenet 
av att Nyberg et al hävdar att trots jämställdhetslagens upprättande har löneskillnaden mellan 
kvinnor och män varit den samma sedan 1980-talet.168 Ytterligare framgår det av resultatet att 
arbetsgivarens insikt om jämställdhet efterlyses. Både respondenterna och litteraturen betonar 
därmed utbildning och medvetenhet kring jämställdhet som viktigt för arbetet mot jämställda 
löner.     
 
 
8.3.5 Omfördelning  
 
Några av respondenterna ansåg att löneutrymmet bör omfördelas. En av respondenterna 
påpekade att männen har fått mer i lön än kvinnor, varför det är männen som nu får stå 
tillbaka.  Av resultatet framgår också att LO arbetar med olika handlingsprogram för att 
upptäcka och åtgärda lönediskriminering. Både hos Sif och LR arbetar man med att omfördela 
löneutrymmet med syfte att utjämna löneskillnader. Enligt liberalfeminismen bör 

                                                 
163 Fransson, S. (2000). Lönediskriminering. s. 98f.  
164 Wahl, A. ”Kvinnor som ledare.” i: Sandberg, Å. (red.) (2003). Ledning för alla? s. 206.  
Alvesson, M. och Due Billing, Y. (1997). Kön och organisation. s. 92f. Se även: Ahrne, G. Roman, C. och 
Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 90ff. 
165 52006DC0092 En färdplan för jämställdhet 2006-2010 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:SV:HTML 
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166 Holmberg, C. (1993). Det kallas kärlek. s. 21.  
167 Connell, R. W. (1996) Maskuliniteter. s. 221f. och 229ff.  
168 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv –  jämställdhetspolitiken mot nya mål. s. 9-12. 
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ojämställdhet åtgärdas inom redan befintliga system.169 Detta står i motsats till det radikala 
jämställdhetsarbetet som innebär aktiva åtgärder som exempelvis kvinnosatsningar och 
positiv särbehandling för att åstadkomma en förändring.170 En av respondenterna ansåg dock 
att åtgärder som låglönesatsningar och kvinnopåslag inte bidrar till några strukturella 
förändringar därför att dessa åtgärder enbart flyttar nivåerna lite. Detta stämmer överens med 
vad Blomqvist lyfter fram när hon uttrycker att olika projekt som under 1980-talet, vars syfte 
var att reducera könssegregering, inte hade någon egentlig effekt.171 Trots detta har det under 
senare tid kommit fram ny forskning inom området där en skattereducering av kvinnors 
inkomst föreslås som ett sätt att åtgärda löneskillnaderna mellan könen.172  
 
En av respondenterna ansåg att det inom offentlig sektor inte finns tillräckligt med resurser 
för att höja lönerna. Detta på grund av att lönerna är skattefinansierade, vilket innebär att 
skattebasen behöver växa. Sannerstedt lyfter fram resursbrist som ett implementeringshinder.  
Resursbrist kan användas som ett styrinstrument där beslutsfattarnas medvetet låter bli att 
avsätta resurser. Detta på grund av att intentionen inte är att nå målet.173 Slutligen ansåg en 
respondent att det bör straffbeläggas om arbetsgivarna inte utför lönekartläggning. I 
jämställdhetslagen framgår det att om arbetsgivaren inte fullgör sin skyldighet med 
lönekartläggning, kan JämO gå till jämställdhetsnämnden för att yrka om att arbetstagaren ska 
åläggas vite om att fullgöra sina skyldigheter.174 Respondenten ansåg att detta inte är en 
tillräckligt allvarlig konsekvens. Att ett beslut som inte följs och förblir utan avsevärda 
konsekvenser, kan bero på att beslutet är av symbolisk karaktär. Sannerstedt anser att ett 
implementeringshinder är när målet med ett beslut är symboliskt och syftar till att skapa 
opinion snarare än att förändra konkreta förhållanden.175  
 
 
8.3.6 Utopi 
 
Flertalet av respondenterna ansåg att det finns tveksamheter kring huruvida lönerna någonsin 
kommer att bli helt jämställda. En respondent ansåg att en strategi, som innebär en 
omfördelning av löneutrymmet, medför att löneskillnaderna mellan könen kan ha utjämnats 
inom 10-12 år. Enligt Lundqvist är en förutsättning för en optimal implementering att den 
sker enligt beslutsfattarnas intentioner där villkoren förstå, kunna och vilja är uppfyllda. 
Förtydligande av dessa tre villkor innebär att styrningen ska vara tydlig, de resurser som 
behövs ska finnas tillgängliga samt att tillämparen har viljan att genomföra beslutet.176 För att 
strategin som respondenten lyfter fram ska fungera måste dessa tre villkor var uppfyllda 
eftersom det inte går att implementera jämställda löner om tilltron till genomförandet fattas.  
 
 
 

                                                 
169 Giddens, A. (2003). Sociologi. s. 119. 
170 Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. Linghag, S. (2001). Det ordnar sig. s. 192f.  
171 Blomqvist, M. (2003). ”Genus i struktur och förändring” i: Sandberg, Å. (red). Ledning för alla? s. 167.  
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174 Adlercreutz, A. (2003). Svensk arbetsrätt. s. 267. 
175 Sannerstedt, A. ”Implementering”. i: Rothstein, B. (red.) (2002). Politik som organisation och 
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8.4 Ansvar för implementering av jämställda löner 
 
8.4.1 Delat ansvar 
 
Respondenterna ansåg att det finns ett delat ansvar för att åstadkomma jämställda löner. Dock 
betonade merparten av respondenterna att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret, eftersom 
arbetsgivaren har mest insyn och påverkansmöjligheter. Av Jämställdhetslagen framgår det att 
arbetsgivare och arbetstagare i samverkan ska främja jämställdhet på arbetsplatsen och i 
synnerhet arbeta för att hindra samt balansera ojämställda löner.177 Således som vi tolkar 
jämställdhetslagen ligger huvudansvaret för arbetsplatsens jämställdhetsarbete hos 
arbetsgivaren eftersom det är arbetsgivaren som ska svara för och åtgärda eventuella brister i 
jämställdheten.  
 
 
8.4.2 Arbetsgivare och fackföreningar 
 
En av respondenterna ansåg att arbetsgivarna kan vara motsträviga samt att fackföreningarna 
tidvis saknar kompetens på området. Återigen kan detta knytas till Lundqvists tre villkor vilja, 
kunna och förstå.178 Att arbetsgivarna ses som motsträviga kan tolkas som att viljan saknas 
samtidigt som fackföreningarnas bristande kompetens gör det svårt att kunna genomföra 
jämställda löner.  Ett annat problem som lyftes fram är att arbetsgivarorganisationerna endast 
är språkrör för arbetsgivarna och därför inte tar ansvar för att driva frågorna kring jämställda 
löner. Enligt Sannerstedt är det viktigt att beslut som ska implementeras är förankrade.179 Det 
kan tänkas att det är svårare att förankra ett beslut hos arbetsgivarorganisationerna, eftersom 
de inte direkt påverkas av beslutet. Fackföreningarna, ansåg respondenterna, ansvarar också 
för att driva frågan om jämställda löner. Av jämställdhetslagen framgår det att kollektivavtal 
inte får strida emot jämställdhetslagens 4-13 §§ som behandlar arbetsgivarens ansvar att 
utföra aktiva åtgärder när det gäller att skapa jämställda arbetsförhållanden.180 En av 
respondenterna ansåg att fackföreningarna, i valet mellan att ta ut lön till kvinnorna som är 
jämförbar med männens, kan ha accepterat en lägre lön för att undvika arbetslöshet. En annan 
respondent pekade på problem när en arbetsgivare har fler kollektivavtal och därför 
förhandlar löner med flera fackföreningar. Lönerna på en arbetsplats kan då vara ojämställda 
på tvärs av kollektivavtalsgränserna. Dessa resonemang problematiseras inte i den litteratur vi 
har tagit del av. Vi anser dock att det är viktiga aspekter att vara medveten om och något som 
arbetstagarorganisationerna skulle kunna samarbeta kring.  
 
 
8.4.3 Strukturella förändringar 
 
Sannerstedt anser att det är ett implementeringshinder när målet med beslut enbart är av 
symbolisk värde.181 En av respondenterna ansåg att konsekvenserna för de som avstår från att 
upprätta en jämställdhetsplan obetydlig. Respondenten hänvisade till andra lagar som är mer 
kännbara att bryta. I förlängningen framkom det förslag på att lönekartläggning enbart görs 
                                                 
177 www.jamo.se Att arbeta fram en jämställdhetsplan. s. 33-43. Hämtat 9/11-2006. 
178 Sannerstedt, A. ”Implementering”.  i: Rothstein, B. (red.) (2002). Politik som organisation och 
förvaltningspolitikens grundproblem . s. 29. 
179 Ibid s. 39f.  
180 Svensk författningssamling: Jämställdhetslagen (1991:433). 14 §. 
181 Sannerstedt, A. ”Implementering”. i: Rothstein, B. (red.) (2002).  Politik som organisation och 
förvaltningspolitikens grundproblem. s. 34. 
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vartannat år. Samtidigt ska konsekvenserna av underlåtelse skärpas. Enligt vårt sätt att se kan 
en skärpning av lagen ha effekt. Det är dock viktigt att betoningen ligger på att arbetsgivare 
åläggs att faktiskt åtgärda löneskillnaderna.   
 
Att det är svårt att få resurser till arbetet med ojämställda löner var också något som 
respondenterna tog upp.  Detta beror delvis på att organisationer är smala och att det är svårt 
att få pengar avsatta till så kallade kvinnopotter. Brist på resurser är, enligt Sannerstedt, ett 
implementeringsproblem som försvårar implementeringen av ett beslut.182 Respondenterna 
efterlyste även att politikerna tar sitt ansvar i frågan om ojämställda löner. Ett exempel på vad 
politikerna skulle kunna göra är att skärpa lagen. En av respondenterna ansåg att politikerna, 
om de vill, kan välja att satsa på att åtgärda de ojämställda lönerna. Därmed betonade 
respondenten något som även Lundqvist anser vara en av förutsättningarna för 
implementering och det är att det finns en vilja.183 För oss att se behöver implementeringen av 
jämställda löner inte innebära att fler resurser skjuts till, utan det handlar om att fördela i det 
befintliga löneutrymmet.  
 
I respondenternas uttalanden finns även exempel på liberalt jämställdhetsarbete. Detta 
jämställdhetsarbete innebär undanröjning av strukturella hinder och att återskapa strukturer 
som passar alla.184 En av respondenterna ansåg att hela samhällsstrukturen, som exempelvis 
barnomsorg, måste finnas för att underlätta kombinationen föräldraskap och arbete. 
Sundström anser att kvinnors deltagande i arbetslivet politiskt har uppmuntrats i Sverige 
genom att barn- och äldreomsorgen har prioriterats.185 Den politiska satsningen i Sverige har 
lyckats i avseendet att en mycket stor andel av kvinnorna är yrkesarbetande. Däremot har 
satsningen brister i avseendet kvinnors och mäns lika villkor på arbetsmarknaden.      
 
En av respondenterna lyfte fram problemet med att JämO inte har befogenheter att styra utan 
har rollen som rådgivare och granskare. Samtidigt som någon av respondenterna välkomnade 
JämO:s massgranskning av jämställdhetsplanerna så fördes det även fram kritik mot 
jämställdhetslagens krav på en årlig lönekartläggning. En av respondenterna ansåg att det inte 
är nödvändigt att någon myndighet har tillsyn över lönesättningen och såg lönesättning som 
en förtroendefråga.  Även Arbetsgivarverket anser att lönekartläggningen är för 
resurskrävande och ser fördelar med decentraliserad lönesättning bland annat därför att den är 
marknadsanpassad.186  Att det kan finnas fördelar med decentraliserad lönesättning är mycket 
möjligt men vi anser också att betydande nackdelar har påvisats. Ytterligare anser vi att 
marknadsanpassade löner inte innebär jämställda löner, eftersom vi inte ser marknaden som 
könsneutral. Marknadsanpassade löner är, enligt vårt sätt att se det, inte någon garanti för 
jämställda löner.  
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8.4.4 Individens ansvar  
 
Slutligen ansåg respondenterna att individen också har ett ansvar för att komma till rätta med 
ojämställda löner. Detta kan återigen knytas till respondenternas inledande uttalanden när de 
ansåg att jämställdhet även är ett förhållningssätt. Enligt Wahl et al kan det finnas kulturella 
hinder som påverkar vårt förhållningssätt och vår uppfattning om saker och ting. Att 
anstränga sig för att undanröja kulturella hinder blir därför relevant om man vill åstadkomma 
en förändring. Vidare anser de att kulturella hinder interagerar med institutionella hinder 
vilket innebär att om det ena undanröjs så påverkas även det andra i samma riktning.187 Att 
förstå sin egen roll i arbetet för jämställda löner är därför också av betydelse. 
 
 
 

8.5 Motstånd mot jämställdhet i arbetslivet  
 
8.5.1 Motstånd mot förändring 
 
Respondenterna var helt eniga i avseendet att de inte har några argument för att arbetslivet 
inte ska vara jämställt. De ansåg dock att kan finns de som tänker annorlunda. En av 
respondenterna uttryckte att det kan finnas ett motstånd mot den stora förändring som 
jämställdhet som helhet innebär. Vidare ansåg respondenten att det i förlängningen även 
handlar om att motståndet aktiveras när jämställdhetsarbetet inkräktar på privatlivet. Enligt 
Wahl et al kan jämställdhetsarbete aktivera motstånd genom att det uppfattas som ett 
ifrågasättande av individens sätt att strukturera sitt privatliv såväl som arbetsliv.188 Både hos 
Sannerstedt och Bolman och Deal finner vi resonemang kring svårigheten att verkställa ett 
beslut som ogillas eller inte är integrerat i omgivningen.189 Synpunkter som dessa anser vi 
återigen betonar vikten av utbildning och ändrade attityder som ett sätt att förankra 
jämställdhetstänkandet och i förlängningen jämställdhetsarbetet.     
 
 

8.5.2 Rationalitet som argument 
 
En av respondenterna ansåg att det finns ett rationalitetstänkande från arbetsgivarsidan. Detta 
rationalitetstänkande innebär att det för arbetsgivaren är en fördel att ha en utbytbar 
arbetskraft, vilken många gånger är kvinnor. Vidare ansåg respondenten att arbetsgivare är 
mer noggranna när de anställer kvinnor. Det framkom även att arbetsgivare eventuellt snarare 
anställer en man än en kvinna, eftersom kvinnan oftast är den som blir hemma med barnen. 
Granqvist och Regnér anser att en av förklaringarna till löneskillnaderna mellan könen kan 
vara att arbetsgivarna satsar på männen, eftersom sannolikheten för att männen är 
föräldralediga är liten.190 Återigen ser vi att föräldraskapet i synnerhet drabbar kvinnor och 
deras möjligheter samt arbetsgivarens inställning till kvinnlig arbetskraft. Ytterligare 
synpunkter från respondenterna var att det fortfarande råder en manlig norm och att det finns 
en föreställning om att män är duktigare än kvinnor. I likhet med detta anser Connell att det 
finns en hierarkisk genusstruktur där en grupp av män placerar sig i toppen. Connell 
benämner denna topp för hegemonisk maskulinitet. Vidare anser Connell att det finns en 

                                                 
187 Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. och Linghag, S. (2001). Det ordnar sig. s. 189ff. 
188 Ibid. 189ff.  
189 Bolman, L. G. Deal, T. E. (1997). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. s. 235f.  
190 Granqvist, L. & Regnér, H. (2006). Lön. s. 39-42.  
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patriarkal utdelning som innebär att alla män, oavsett om de lever upp till hegemonin, drar 
nytta av den.191 En av respondenterna ansåg att det är ett känt problem att det finns 
löneskillnader mellan könen men att folk i allmänhet inte tror att problemet finns där de 
befinner sig. Även Wahl et al anser att ett sätt att se jämställdhet som oproblematiskt är 
genom att hävda att organisationen redan är jämställd. De som hävdar detta kan mena att 
problemet finns, dock inte i den organisation de verkar inom.192 Från resultatet och litteraturen 
återfinner vi exempel på rationalitetstänkande, könsblindhet och manlighet som norm. 
Faktorer som alla försvårar arbetet mot jämställda löner.      
 
 
8.5.3 Motstånd genom tystnad 
 
Några av respondenterna ansåg att det finns outtalade argument mot jämställdhet. Motivet till 
att de inte uttalas är att det inte är acceptabelt. Även Wahl pekar på tystnad som ett exempel 
på passivt motstånd mot jämställdhet.193 Ahrne et al redogör för kvinnolistorna som tidigare 
fanns inom löneavtalen och som såg till att kvinnornas löner låg under männens.194 En av 
respondenterna hävdar att dessa kvinnolöner togs bort av rädsla för att kvinnor skulle anställas 
istället för män. Respondenten påvisar en viktig aspekt som är att en förbättring av kvinnors 
villkor på arbetsmarknaden skedde men den grundade sig inte i en vilja till en förbättring, 
utan att det var för att undvika en försämring av männens villkor. Kvinnors förbättrade 
förhållanden var därför en sidoeffekt av männens.  Enligt Blomqvist utgick även 
jämställdhetssatsningarna på 1980-talet ifrån mannen som norm, vilket innebar att kvinnans 
beteende skulle förändras för att passa in på arbetsmarknaden.195 Det är svårt att säga hur 
utbrett det är med passivt motstånd mot jämställdhet. Det är dock viktigt att vara medveten 
om att det finns, eftersom det behöver synliggöras och problematiseras.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
191 Connell, R. W. (1996). Maskuliniteter. s. 100f och 103f.  
192 Wahl, A. Holgersson, C. Höök, P. och Linghag, S. (2001). Det ordnar sig. s. 172. 
193 Ibid. s. 189ff. 
194 Ahrne, G. Roman, C. och Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. s. 90.  
195 Blomqvist, M. ”Genus i struktur och förändring” i: Sandberg, Å. (red) (2003).  Ledning för alla? s. 167.  
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9. DISKUSSION  
 
Med utgångspunkt i resultatanalysen diskuterar vi de för oss framträdande faktorer som bidrar 
till ojämställda löner. Detta för att förtydliga de slutsatser vi har kommit fram till och i 
förlängningen lyfta fram vilka hinder som finns i arbetet med jämställda löner. Ytterligare 
diskuterar vi vårt val av metod samt reflekterar över hur vi vill arbeta vidare med ämnet.   
 

9.1 Resultatdiskussion 
 
Å ena sida bidrar arbetsdelningen i hemmet och ansvaret för barnen till att försvaga kvinnors 
position på arbetsmarknaden. Å andra sidan kan det vara så att kvinnors svaga ställning på 
arbetsmarknaden bidrar till att kvinnor tar mer ansvar för hem och barn. Det är svårt att påvisa 
vad som är orsak och vad som är verkan. Tydligt är dock att det finns ett samband mellan 
ansvar för hemmet och arbetslivet, vilket tillsammans bidrar till att skapa och upprätthålla 
ojämställda löner. Att privatliv och arbetsliv påverkar varandra i den utsträckning det gör är 
en värdefull insikt. Vi anser att även om strukturer förändras blir det ingen verklig förändring 
så länge attityderna inte förändras. För oss är innebörden av detta att en uppstramning av 
jämställdhetslagen inte är tillräckligt för att åstadkomma jämställda löner. Därmed inte sagt 
att strukturella förändringar som exempelvis en uppstramning av jämställdhetslagen, 
förbättring av barnomsorg eller rätten till heltid inte är av betydelse.  
 
Det finns olika uppfattningar om vilken påverkan centraliserad eller decentraliserad 
lönesättning har på ojämställda löner. De risker som finns med decentraliserad lönesättning är 
minskad insyn från exempelvis fackligt håll. I avseendet centraliserad lönesättning anser vi att 
det för de fackliga organisationerna medföljer ett oerhört stort ansvar. Detta eftersom 
lönesättningen är strukturerad kring kollektivavtal där lönevillkor förhandlas. Vi har även 
förvånats över att ingen av respondenterna tog upp frågan om minimilöner som ett alternativ 
för att nå fram till jämställda löner. Enligt vårt sätt att se det skulle en minimilön i synnerhet 
gynna kvinnor eftersom de befinner sig längst ner på löneskalan. 
 
I nuläget är arbetsgivaren ansvarig för att lönekartläggningen utförs och att löneskillnaderna 
utjämnas, vilket innebär en kostnad för arbetsgivaren. Denna kostnad bör vägas upp mot vad 
det kostar att avstå från att utföra lönekartläggningen och åtgärda eventuella löneskillnader. 
Mot bakgrund av detta anser vi att det finns tveksamheter till huruvida ansvaret för 
lönekartläggningen bör ligga hos arbetsgivaren. Vi anser att det kan finnas en konflikt mellan 
arbetsgivares kostnadsminimering och de kostnader som är förknippade med att avslöja samt 
åtgärda löneskillnader. Denna konflikt bör uppmärksammas och problematiseras.   
 
I avseendet jämställdhetspolitik anser vi det är viktigt att komma till insikt om att det finns 
brister i politiken eftersom lönerna fortfarande är ojämställda. I synnerhet med tanke på att 
lönenivåerna har ökat samtidigt som ojämställdheten inte minskat. Vi finner därför en poäng i 
Holmbergs kritik av jämställdhetspolitiken som könsneutral. Genom att beskriva relationen 
mellan könen i jämställdhetstermer, osynliggörs maktobalansen könen emellan. Resultatet av 
denna förda politik är att en del av de reformer som genomförts i syfte att öka jämställdheten i 
egentlig mening har haft motsatt effekt. Detta eftersom de inte är anpassade efter kvinnors 
faktiska förhållanden, utan efter hur dessa förhållanden borde vara, något som även kan 
knytas till varför vi valde begreppet ojämställdhet som utgångspunkt i uppsatsen.       
  
När det gäller jämställdhetslagen anser vi att hot om vite är en otillräcklig konsekvens vid 
arbetsgivarens underlåtelse av fullföljandet.  Vi upplever att vikten av ett aktivt 
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jämställdhetsarbete inskränks om det inte finns adekvata konsekvenser av detsamma. Vår 
uppfattning är att jämställdhetsarbetet delvis är av symbolisk karaktär. Ytterligare en aspekt 
som vidrör minskningen av löneskillnaderna är det sätt varpå arbetstagarorganisationerna 
löneförhandlar. Det är givet att så länge arbetstagarorganisationerna förhandlar procentuella 
lönehöjningar så kommer löneskillnaderna mellan könen inte bara bestå utan även 
ackumulera. 
 
Förslaget om att ändra föräldraförsäkringen till att baseras på föräldrarnas gemensamma 
inkomst, anser vi kan vara effektivt för att öka männens uttag av föräldraledighet. Vi anser 
emellertid det nödvändigt att föräldradagarna kvoteras. Detta eftersom vårt traditionella 
könsrollmönster styr våra val, samt att det för familjen blir mest ekonomiskt lönsamt att 
föräldern med högst lön fortsätter arbeta, vilken oftast är mannen.   
 
För en lyckad implementering måste beslutet förankras väl hos de aktörer som är delaktiga i 
verkställandet. Detta för att implementeringen ska kunna ske enligt intentionerna. Därför är 
det förvånansvärt att merparten av respondenterna är tveksamma till huruvida lönerna 
kommer bli jämställda i framtiden.  Det gäller även att Lundqvists villkor vilja, kunna och 
förstå är uppfyllda för att implementeringen av jämställda löner ska kunna ske. Men i 
avseendet implementering av jämställda löner handlar det, enligt vårt synsätt snarare om att 
uppfylla villkoren vilja och förstå eftersom villkoret kunna är en fråga om prioritering och att 
villkoret samtidigt, i faktisk mening, redan är uppfyllt. Detta eftersom gruppen män har högre 
lön än gruppen kvinnor varför löneutrymmet finns men behöver omfördelas.196  
 
Som vi redogjorde för under vår förförståelse ser vi inte arbetslivet som jämställt. Vår 
uppfattning vidrörande detta har inte förändrats under arbetets gång. Snarare har vi fått en 
djupare inblick i varför arbetslivet är ojämställt. Arbetslivet är i mångt och mycket fortfarande 
en manlig sfär där mäns prestationer värdesätts och belönas mer än kvinnors, vilket ger sig till 
uttryck i bland annat ojämställda löner. Vi anser att så länge kvinnors arbetsprestationer 
värdesätts i relation till mannen som norm, kommer lönerna förbli ojämställda. Utmaningen 
ligger därför i att skapa ett arbetsliv som utgår från människan som norm, samt att människors 
olika egenskaper värdesätts och används.      
 
 

9.2 Metoddiskussion 
 
Valet av sex respondenter kan te sig som få intervjuer när det gäller en C-uppsats. Tanken var 
dock att se till innehållet i intervjuerna i stället för antalet intervjuer. Vi föredrog med andra 
ord kvalitet framför kvantitet och var det huvudanledningen till att vi valde att åka till 
Göteborg och Stockholm samt att vi intervjuade respondenter som arbetade i olika 
organisationer. Innan intervjuerna hade vi beslutat att söka vi upp ytterligare respondenter om 
det skulle vara så att intervjuerna inte gav tillräckligt med information. Detta blev dock inte 
nödvändigt eftersom vi efter sex intervjuer hade ett gediget material och insåg att det 
insamlade materialet var ytterst tillräckligt för att besvara undersökningen syfte och 
frågeställningar. Mot bakgrund av vårt gedigna insamlade material upplevde vi det därför inte 
som relevant för undersökningen att intervjua fler respondenter på lokal nivå. Detta eftersom 
vi förmodade att det inte tillförde undersökningen något som höjer uppsatsens resultat till en 
högre nivå.  Hade vi gjort ett par intervjuer till så hade det därför enbart varit i syfte att öka 
antalet av dem och inte innehållet.  

                                                 
196 Se bilaga 3 för egen modell. 
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Vi har diskuterat om vi eventuellt skulle intervjua två andra respondenter istället för Anna 
Ulveson på SKL och Ulla-Maria Jonsson på Sif, eftersom vi var tveksamma till huruvida 
intervjuer kunde bli av relevant karaktär när de sker per telefon. Vi ansåg dock att 
respondenterna i fråga hade så stor kunskap och erfarenhet av frågeställningarna att vi 
upplevde det som oerhört viktigt att intervjua just dem. För att undvika riskerna med att inte 
få ut tillräckligt med information av intervjuerna skickade vi intervjuguiden i förväg, så att de 
kunde reflektera över frågorna i lugn och ro. De övriga intervjuerna som skedde genom 
personliga möten tog cirka 45 minuter och var vi båda närvarande vid dessa intervjuer. 
Telefonintervjuerna tog cirka 30 minuter och där en intervjuare var närvarande. Vi upplever 
dock att vi fick relevanta och genomtänkta svar eftersom respondenterna var förberedda. Vi 
planerade även intervjuerna så att de tidsmässigt kom sist av de sex intervjuerna, eftersom 
tanken var att vi då var mer vana vid att intervjua och att det underlättade att följa upp med 
bra följdfrågor. Vi anser att intervjuer som bygger på ett personligt möte är att föredra men vi 
upplever att vi genom god planering fick ut mer information, än om vi tagit andra 
respondenter som inte var lika insatta i frågeställningarna.  
 
I intervjuguden har vi med en bakgrundsfråga om respondenternas utbildning. Svaren på 
denna fråga har vi valt att inte redovisa eftersom vi vid närmare eftertanke kom fram till att 
respondenternas utbildning inte var relevant för undersökningen. Vi upplever emellertid att 
frågan var bra att ha med som en inledande fråga till intervjun och gav respondenten 
möjlighet att berätta lite om sig själv.   
 
Vi har reviderat vår förförståelse under arbetets gång vilket innebär att vi har fått ökad 
förståelse av hur komplext ämnet ojämställda löner är och att det finns en mängd faktorer som 
bidrar till ojämställda löner. Det är svårt att säga om det faktum att vi båda är kvinnor har 
påverkat arbetet i någon riktning men antagligen är det så. I våra tolkningar och vårt urval av 
material har vi dock, efter bästa förmåga, strävat efter att se materialet från flera olika 
perspektiv.   
 
 

9.3 Fortsatta studier 
 
Som en fördjupning i ämnet ojämställda löner, eller inför en eventuell magisteruppsats, finner 
vi det intressant att undersöka EU:s arbete med frågan kring ojämställda löner. Eftersom 
svensk lag även är underlagd EG-rätten hade ett EU-perspektiv kastat ytterligare ljus över 
vilka utgångspunkter vi har i Sverige. Vi vet att EU för tillfället prioriterar frågan om 
ojämställda löner och har avsatt resurser för ändamålet. Att undersöka hur man inom EU 
tänker arbeta med att åtgärda de ojämställda lönerna hade därför även varit en spännande 
dimension till vårt valda ämne.   
 
Vi inser att frågan kring ojämställda löner även är kopplad till frågor som rör klass och 
etnicitet och att det kan vara svårt att särskilja vad av dessa tre som är huvudanledningen till 
diskrimineringen. Därför hade det, vid en fördjupad studie, varit relevant att undersöka hur 
andra faktorer än kön spelar roll för lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden. Vi har 
under arbetets gång fokuserat på vad som behöver göras för att åstadkomma jämställda löner. 
Det hade därför varit intressant att undersöka hur implementeringen av jämställda löner bör gå 
till. Det vore även tänkvärt att i fortsatta studier utgå från ett barnperspektiv. Detta för att 
betoningen i mångt och mycket befinner sig på familjen och att olika faktorer i arbetet med 
ojämställda löner därför berör barnen.  



Lön efter kön i världens mest jämställda land? 
– Ett antal tjänstemäns syn på ojämställda löner 

 59 

Referenser 
 
Litteraturförteckning 
 

Adlercreutz, Axel. (2003). Svensk arbetsrätt. Stockholm: Nordstedts juridik 
 
Ahrne, Göran. Roman, Christine och Franzén, Mats. (2003). Det sociala landskapet. 
Göteborg: Korpen 

 
Alvesson, Mats och Due Billing, Yvonne. (1999). Kön och organisation. Lund: 
Studentlitteratur 

 
Andersson, Anderz. Edström, Örjan och Zanderin, Lars. (2002). Arbetsrätt. Malmö: 
Liber 

 
Bolman, Lee, G. Deal, Terrence, E. (1997). Nya perspektiv på organisation och 
ledarskap. Lund: Studentlitteratur 

 
Conell, Robert, W. (1996). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos 

 
Fransson, Susanne. (2000). Lönediskriminering. Uppsala: Iustus 

 
Giddens, Anthony. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur 

 
Gonäs, Lena. Plantenga, Jannicke och Rubery, Jill. (red). (1999). Den könsuppdelade 
arbetsmarknaden-ett europeiskt perspektiv. Solna: Arbetslivsinstitutet 

 
Granqvist, Lena & Regner, Håkan. (2006). Lön. Stockholm: SNS Förlag 

 
Holmberg, Carin (1993). Det kallas kärlek. Göteborg: Anamma förlag. 
 
Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 
May, Tim. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur 
 
Månson, Per. (2000). Båten i parken. Stockholm: Prisma 
 
Sannerstedt, Anders. (2002). ”Implementering”. i: Rothstein, Bo (red). Politik som 
organisation och förvaltningspolitikens grundproblem. Stockholm: Författarna och 
SNS Förlag 
 
Soidre, Tiiu. (2002). ”Kvinnor och män i arbete – differentiering och stratifiering”. i: 
Hansen, Lars, H & Orban, Pal (red). Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur  
 
Thurén, Torsten. (2004). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber 
 
Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
 
Trost, Jan (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
 



Lön efter kön i världens mest jämställda land? 
– Ett antal tjänstemäns syn på ojämställda löner 

 60 

Wahl, Anna. Holgersson, Charlotte. Höök, Pia och Linghag, Sophie. (2001). Det 
ordnar sig. Lund: Studentlitteratur 
 
Wahl, Anna. (2003). ”Kvinnor som ledare”. i: Sandberg, Åke (red). Ledning för alla? 
Stockholm: SNS Förlag 
 
Widerberg, Karin. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 

 
 
Statens offentliga utredningar 
 

SOU 2005:66 Nyberg et al. Makt att forma samhället och sitt eget liv – 

jämställdhetspolitiken mot nya mål. 
 
SOU 1997:138 Sundström, Eva. ”Bör kvinnor förvärvsarbeta?” i: Familj, makt och 
jämställdhet.  Ahrne, Göran och Persson, Inga. 

 
 
Elektroniska referenser 
 

World Economic Forum. The Global Gender Gap Report.  
www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Gender%20Gap/lindex.htm  
Hämtat 25/5-2007 
 
Likalönsdirektivet 75/117/EEG  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975LO117:SV:HTML 
Hämtat 14/8-2007 
 
Medellön i de vanligaste yrkesgrupperna 2004.  
Källa: Medlingsinstitutet Producent: SCB 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____27555.asp  
Hämtat 18/4-2007 
 
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2006.  

http://www.scb.se/templates/publdb/publikation_2725.asp&plopnr=2849  
Hämtat 9/11-2006 
 
52006DC0092 En färdplan för jämställdhet 2006-2010 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:SV:HTML 
Hämtat 14/5-2007 
 
Svensk författningssamling: Jämställdhetslagen (1991:433). 
http://www.jamombud.se/docs/jamstalldhetslagenB00.pdf  
Hämtat 13/11-2006 
 
Dagens Nyheter. Ekström, Göran. ”Jämställdhetslagen tvingar fram löner av 
öststatstyp.” 19/4-2007 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=640665  



Lön efter kön i världens mest jämställda land? 
– Ett antal tjänstemäns syn på ojämställda löner 

 61 

Hämtat 2/5-2007 
 
Forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf  
Hämtat 18/8-2007 
 
Alesina, Alberto. Ichino, Andrea. (2007). Gender based taxation. 
http://www.economics.harvard.edu/faculty/alesina/papers/genderbasedtaxation-
0307.pdf  
Hämtat 27/8-2007 
 

 
Övrigt material 
 

Statliga sektorns arbetsmiljönämnd. (1995). Spegling av kvinnors arbetsliv. 
Utbildningsförlaget Brevskolan 
 
Utrikesdepartementet. (2000).  Ett jämställt Europa. s. 5ff. Stockholm: Redaktion: 
Murray, Johan. Neij, Jeanette. Lindblom, Marie-Helene  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lön efter kön i världens mest jämställda land? 
– Ett antal tjänstemäns syn på ojämställda löner 

 62 

  
Bilaga 1 

 
 
 
 
 
C-uppsats angående ojämställda löner. 
 
Hej. 
Vi är två studenter vid högskolan i Borås som läser sista terminen på arbetsvetarprogrammet. Under 
den tid som är kvar av terminen skriver vi en C-uppsats där vårt val av ämne är ojämställda löner. Det 
vi undersöker är:  
 
Varför är lönerna fortfarande ojämställda i Sverige?  
Vi undrar även i förlängningen vilka åtgärder som krävs för att nå fram till en förändring. 
 
För att få en helhetssyn av problemet vid vår undersökning av ojämställda löner, intervjuar vi personer 
vid instanser som på olika sätt är berörda av lönesättningar. För att nå fram till denna helhet är det 
viktigt att få höra era synpunkter på de ojämställda lönerna, och vi vill därför intervjua en person hos 
er. Vi är väldigt tacksamma om ni kan tala med en person hos er som ni anser är lämplig för vår 
intervju och besvara detta mail, så att vi kan gå vidare med en mer specifik planering av tid och plats 
med mera. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tora Dahl Jakobsen och Carina Rydén 
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Bilaga 2 

Intervjuguide                                             
 
Presentera oss.  
Berätta om syftet med intervjun och vad den skall användas till. 
Fråga om personen vill att intervjun skall vara anonym och berätta att det står vidkommande 
fritt att låta bli att svara. 
Intervjuns längd ca 45 min. Fråga om vi får banda intervjun. 

 
Personens bakgrund  
Vad arbetar du med? 
Hur länge har du arbetat med detta? 
Vilken utbildning har du? 
 
Bakgrundsfråga:  
Hur skulle du definiera jämställdhet?  
    
Tema 1: Jämställdhetens betydelse i arbetslivet 
Anser du att det råder jämställdhet i arbetslivet i Sverige? 
Tycker du att jämställdhet är vikig? Varför, varför inte? 
Vilken tycker du är den viktigaste jämställdhetsfrågan? Varför? 
 
Tema 2: Synen på ojämställda löner  
Forskning visar att lönerna i Sverige är ojämställda vad tror du det beror på? 
Tror du det beror på utbildning, kompetens, att arbetsmarknaden är könssegregerad, tradition, 
diskriminering? 
Vad är jämställda löner för dig? 
Tycker du att frågan om jämställda löner är viktig? Varför, varför inte? 
 
Tema 3: Implementering av jämställda löner 
Vad tror du behöver göras för att åstadkomma jämställda löner?  
När tror du vi kan förvänta oss jämställda löner? 
 
Tema 4: Ansvar för implementering av jämställda löner  
Vem/vilka bär ansvaret för att lönerna blir jämställda? 
Arbetsgivarna? 
Fackföreningarna? 
Arbetsgivarorganisationerna? 
Kvinnorna själva? Eller kanske männen? 
Riksdagen och regeringen?  JämO? 
 

Tema 5: Motstånd mot jämställdhet i arbetslivet  
Vilka argument tror du finns för varför vi inte skall ha jämställda löner? 
Vad tror du att sådana argument bygger på? 
Tror du att det är utbrett med sådana argument?  
 
Finns det något ytterligare du vill lägga till det vi har pratat om? 
 



Lön efter kön i världens mest jämställda land? 
– Ett antal tjänstemäns syn på ojämställda löner 
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Figur 1. Faktorer som påverkar ojämställda löner: Egen modell. 
 

  

Strukturellt: Kunna 
 

� Uppstramning av jämställdhetslagen 
med fokus på löner 

� Förändring av föräldraförsäkring 
� Förbättra anställningsvillkoren: 

exempelvis öka heltidsanställningar 
� Väl utbyggd barn- och äldreomsorg 
� Delat ledarskap 
� Omfördelning av löneutrymmet  

Kulturellt: Vilja och förstå 
 

� Utmana traditionen 
� Öka männens ansvarstagande för 

familj och hem 
� Uppvärdera de kvinnodominerade 

yrkena 
� Omdefiniera ledarskapet 
� Främja utbildning och 

opinionsbildning 
� Öka förståelsen för individens egen 

roll i jämställdhetsarbetet 


