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Abstract   

Today there is a wage gap between men and women in the Swedish labor market. In order to 

reduce this wage gap, the Swedish parliament legislated that employers are required to make a 

compensation survey of their employees. The legislation showed no result in reducing the 

wage gap and therefore the legislation was made stricter in 2017. The biggest change was that 

compensation surveys are to be carried out annually instead of every three years. This study 

intends to investigate how professionals experience the work of compensations survey and if 

they believe that the amendment is expected to reduce the wage gap. Based on the experience, 

the intention is to also get an understanding of whether there are social structures that are 

behind the fact that wage mapping has not contributed to a reduced wage gap. 

Previous inquiries of compensation survey stated that employers consider that the legislation 

is not effective due to large scope of discretion when justifying wage differences. Research 

shows that subjective assessments is problematic due to societies social structures that have 

resulted in norms where men are valued higher than women. This study is based on 

qualitative interviews with six professionals working with compensation surveys. The result 

of the study shows a relatively coherent picture of how they experience the legislation. All the 

informants adresses the issues with the legislations allowing subjective assessment and the 

problem with market wages as valid justification for wage differences between men and 

women. Due to these two aspects, they do not perceive the legislation to be able to change the 

social structures that result in the wage gap. The informants do see the possibility to create 

awareness of financial inequality with the changes of the legislation where the annual 

surveying can raise awareness of financial inequality. The awareness could in turn change the 

social structures and thereby characterize the subjective assessment to promote equality. 

Keyword: Compensation survey, wage gap, financial inequality, social structures 

  



Sammanfattning  

Idag existerar ett lönegap mellan män och kvinnor på svensk arbetsmarknad. För att minska 

lönegapet infördes ett krav att arbetsgivare ska kartlägga och jämföra män och kvinnors löner 

i verksamheten, en så kallad lönekartläggning. År 2017 skärptes lagstiftningen då det inte 

skett någon minskning av lönegapet med den tidigare utformningen. Den största förändringen 

var att lönekartläggning ska genomföras årligen istället för var tredje år. Syftet med denna 

studie var att undersöka upplevelsen av arbetet med lönekartläggning som styrningsverktyg 

för jämställdhet samt lagändringen. Utifrån upplevelsen är avsikten att även få en förståelse 

för om det finns samhällsstrukturer som ligger bakom att lönekartläggning inte har bidragit 

till ett minskat lönegap.   

Tidigare utredningar om lagstiftningen konstaterar att flera arbetsgivare anser att 

lagstiftningen ger stort utrymme för subjektiva bedömningar av kartlagda löneskillnader. 

Forskning visar att utrymme för subjektivitet är problematiskt för lönekartläggning då 

samhället präglas av strukturer där män värderas högre än kvinnor.  

Utifrån kvalitativa intervjuer med sex personer som arbetar med lönekartläggning framkom 

en relativt samstämmig bild av både lönekartläggningen och lagstiftningen. Resultatet visar 

att informanterna ser en viss problematik vad gäller möjligheten att minska lönegapet utifrån 

lönekartläggning och den tillhörande lagstiftningen. Kritiken berör lagstiftningens utrymme 

för subjektiv bedömning i lönekartläggningen samt marknadslöner som giltig motivering för 

löneskillnader. På grund av marknadslöner upplevs lagstiftningen inte kunna nå 

bakomliggande samhällsstrukturer där kvinnor och män värderas olika. Samtliga informanter 

ser därför positiv på ett årligt genomförande utifrån lagändringen då det kan öka 

medvetenheten kring ekonomisk ojämlikhet och därigenom prägla den subjektiva 

bedömningen att verka för jämställdhet.     
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1. Inledning 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha lika möjligheter att forma samhället och sina 

liv (Regeringskansliet, 2019). För att skapa jämställdhet är den ekonomiska aspekten 

väsentlig vilket innebär lika villkor i arbetslivet för män och kvinnor (Prop. 2019/20:1, s. 9). 

Statistik från SCB visar att det finns ett idag finns ett lönegap mellan män och kvinnor på 11 

procent (SCB, 2019a). En del av lönegapet är sakligt grundad, vilket innebär att de grundar 

sig i generella skillnader mellan män och kvinnor beträffande utbildning, sektor samt 

yrkesgrupper. Fem procent av löneskillnaden kan dock inte förklaras som en effekt av dessa 

aspekter och anses då vara en effekt av könstillhörighet, så kallad osaklig löneskillnad. Denna 

löneskillnad innebär likvärdigt arbete inte alltid genererar likvärdig lön utan kan påverkas av 

den anställdes kön (ibid.). Män har generellt högre löner trots att könen idag har samma 

institutionaliserade möjligheter i samhället utifrån lagstiftning som reglerar exempelvis 

ekonomi, arbetsmarknad och utbildning (Boye, Halldén & Magnusson, 2014, s. 186).   

År 1994 instiftades en lagstiftning kring lönekartläggning vilket innebär att arbetsgivare ska 

kartlägga anställdas löner (Prop. 1993/94:147). Lagen uppkom då lönegapet i Sverige har 

varit relativt oförändrat sedan 1980-talet (Boye, Halldén & Magnusson, 2014, s. 186). 

Lagstiftningen har som syfte att eliminera det existerande lönegapet (DO, 2019a). 

Arbetsgivaren ska i sin kartläggning jämföra och analysera sina anställdas löner och bedöma 

om de är sakligt värderade eller skiljer sig till följd av könstillhörighet (ibid.). 

Lagstiftningen bidrog inte till märkbart minskade löneskillnader och ändrades därför år 2017 

med motiveringen att nu effektivare kunna minska lönegapet (Riksrevisionen, 2019, s. 6; 

Prop. 2015/16:135, s. 7f). Lagstiftningens krav skärptes från att lönekartläggning skulle ske 

var tredje år till varje år (SOU 2014:41, s. 281). Motiveringen för skärpningen var att den 

skulle öka kompetensen hos arbetsgivarna genom ökad kontinuitet i användningen av 

metoden (ibid.).  

Att män och kvinnor ska ha likvärdiga möjligheter till lön är en grundläggande del av 

jämställdhet. Det är därmed intressant att undersöka upplevelsen av det praktiska arbetet med 

lönekartläggning då det är ett försök till statlig styrning i strävan för ekonomisk jämställdhet 

mellan könen.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av lönekartläggning som styrningsverktyg för 

jämställdhet samt nyligen genomförda skärpningen av lagstiftningen. Utifrån upplevelsen är 

avsikten att även få en förståelse för om det finns samhällsstrukturer som ligger bakom att 

lönekartläggning inte har bidragit till ett minskat lönegap.   

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplevs lönekartläggning av personer som arbetar med det? 

• Hur upplevs lönekartläggning efter skärpningen av lagstiftningen av personer som 

arbetar med det?  

• På vilket sätt upplevs lönekartläggning som arbetsverktyg för att minska lönegapet 

mellan män och kvinnor av personer som arbetar med det? 

• Kan lönekartläggninspraktiken, som undersökts i de tidigare frågeställningarna, förstås 

utifrån samhällsstrukturer? 

1.3 Avgränsning 

Studien utgår från att diskutera lönegapet som en del av ojämlikheten mellan män och kvinnor 

samt vilken påverkan lönekartläggning har på problemområdet. Studien avgränsas till att 

studera upplevelsen av den del av lagstiftningen som berör lönekartläggning, det vill säga 

tredje kapitlet 8–10 §§ diskrimineringslagen (2008:567). Uppsatsen berör hur denna del av 

lagstiftningen påverkades av lagändringen år 2017 samt hur lagändringen upplevs av personer 

som arbetar med lönekartläggning.     

1.4 Uppsatsens disposition  

Kapitel 1, studiens inledande del, följs av kapitel 2 som är en bakgrundsbeskrivning av 

lönekartläggning och lagändringen. Kapitel 3 berör kunskapsläget för problemområdet. Det 

inkluderar tidigare forskning om lönegapet och jämställdhet, samt utredningar angående 

lönekartläggning. Kapitel 4 behandlar den teoretiska referensramen som beskriver genusteori, 

ojämlikhetsregimer samt horisontell och vertikal segregering. Kapitel 5 redogör för studiens 

metodval. Kapitel 6 består av två analys- och resultatavsnitt där det första avsnittet fokuserar 

på upplevelsen av det praktiska arbetet med lönekartläggning och det andra avsnittet berör 
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informanternas upplevelse av lagstiftningens möjlighet att minska könslönegapet. Kapitel 7 är 

studiens avslutande del där slutsats, diskussion och förslag på vidare forskning presenteras.  
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2. Bakgrund  

I följande kapitel presenteras först en djupare beskrivning av vad lönekartläggning innebär 

och lagändringen år 2017. Kunskap om detta är nödvändigt för att förstå studiens 

problemområde som utgår från upplevelsen av lönekartläggningsarbetets möjlighet att minska 

lönegapet.    

2.1 Lönekartläggning som arbetsverktyg  

Lönekartläggning innebär att arbetsgivaren är skyldig att undersöka om det finns osakliga 

löneskillnader mellan de män och kvinnor som arbetar inom verksamheten (DO, 2019b). Om 

arbetsgivaren finner löneskillnader måste de kunna motiveras med vad som enligt lagen anses 

vara en saklig anledning, exempelvis utbildning, prestation, specifika organisationsfaktorer 

och/eller marknadslöner. Om skillnaden inte kan motiveras sakligt ska den betraktas som en 

kopplad till kön och arbetsgivaren är ålagd att åtgärda lönen inom tre år (ibid.).  

Enligt lagstiftningen ska arbetsgivaren undersöka om det föreligger osakliga löneskillnader 

mellan tre grupper: (1) likvärdiga arbeten, (2) lika arbete och (3) mellan kvinnodominerade 

och mansdominerade arbetsgrupper för att undersöka om en mansdominerad grupp besitter 

högre lön men har lägre arbetskrav (Riksrevisionen, 2019, s. 10). Ett yrke eller en grupp 

definieras som mansdominerad eller kvinnodominerad om andelen av det ena könet överstiger 

60 procent (ibid., s. 25).  

Jämförelsen av löner genomförs både på individ- och avdelningsnivå och vilka som ska 

jämföras baseras på ett arbetsvärderingsverktyg (SOU 2014:41, s. 101). Arbetsvärderingen 

analyserar vilka krav som åläggs en viss befattning och inte individuella prestationer. 

Värderingen baseras på arbetets grad av personalansvar, arbetsbörda, manuellt eller 

intellektuellt arbete, samt direkt eller indirekt bidragande till företagets inkomster. Vid lika 

grad av ovanstående aspekter betraktas befattningarna som likvärdiga (ibid.). Om lönerna 

skiljer sig måste en analys genomföras för att se ifall skillnaden är saklig eller osaklig (DO, 

2019b).  

Tillsynsmyndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) kontrollerar att lagstiftningen 

kring lönekartläggning efterföljs (Riksrevisionen, 2019, s. 10). Underlåter sig arbetsgivaren 
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att uppfylla de skyldigheter som ålagts denne kan nämnden förelägga arbetsgivaren med vite, 

vill säga en form av böter, tills arbetsgivaren åtgärdar bristerna (ibid.).     

2.2 Lagändringen gällande lönekartläggning  

Lagändringen år 2017 är ett resultat av den statliga offentliga utredningen “Nya regler om 

aktiva åtgärder mot diskriminering” (SOU 2014:41). Nedan kommer en förklaring av de 

ändringar i lagstiftningen som på ett direkt sätt berör verksamheters arbete med 

lönekartläggning, vilka är de som studien lyfter.  

Lagändringen innebär att kraven för lönekartläggning förändrades i två aspekter: 

dokumentationen ska gälla inom företag med mer än tio anställda istället för tidigare 25, samt 

att kartläggningen ska genomföras årligen istället för var tredje år (SOU 2014:41, s. 272). 

Dessa ändringar förväntas kunna bidra till bättre kompetens och vana vid verktyget. Årlig 

uppdatering ska bidra till att arbetsgivaren enklare kan skapa ett systematiskt arbetssätt med 

lönekartläggning och därmed arbeta strukturerat för jämställdhet (ibid., s. 281). Ändringen 

motiveras även av det anses vara för sällan att genomföra lönekartläggning var tredje år i 

relation till den föränderliga arbetsmarknaden där arbetstagarna byter tjänster och uppdrag 

oftare (ibid., s. 271). 
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3. Kunskapsläget 

I detta kapitel presenteras forskning relaterat till lönegapet, lönekartläggning och jämställdhet. 

Första delen baseras på vetenskapliga studier som berör ojämlikhet mellan könen. Andra 

delen baseras på statliga utredningar om lönekartläggning.  

3.1 Män och kvinnors förutsättningar i arbetslivet 

I databaserna Sociological Abstract och Sociology Collection har följande sökord använts: 

Pay gap, discrepancies in salaries, differences in pay, gender pay gap, gap between pay, pay 

gap between women's and men's pay, pay difference, wage differentiation, domestic pay gap, 

economic inequality, economic disparity, economic imbalance, economic injustice, inequality, 

disparities, imbalance, injustice, social structure, gender och sex. Orden översattes även till 

svenska för sökning i SwePub. 

 

Utifrån sökresultaten framkom forskning som beskriver sociala faktorer som påverkar den 

ekonomiska ojämlikheten mellan män och kvinnor samt hur organisationsstrukturer skapar 

ojämlikhet mellan könen. Denna forskning ansågs vara relevant för uppsatsens syfte och 

frågeställningar vilket innefattar ekonomisk ojämlikhet och samhällsstrukturer. Boye, Halldén 

och Magnusson har utifrån Levandsnivåundersökningen (LNU) studerat män och kvinnors 

förhållande i arbetslivet och betonar olika faktorer som bidrar till lönegapet (Boye, Halldén & 

Magnusson, 2014, s. 187). LNU är ett rikstäckande projekt som genom survey-undersökning 

studerar vuxna personer i Sverige gällande deras levnadsvanor, exempelvis sysselsättning och 

arbetsförhållande (Stockholms universitet, 2019).  

Boye med flera resonerar kring män och kvinnors lika institutionaliserade möjligheter som 

har resulterat i att kvinnor idag utgör hälften av den svenska arbetskraften (Boye, Halldén & 

Magnusson, 2014, s. 185f). Kvinnor har dessutom en genomsnittligt högre utbildningsnivå än 

män (ibid., s. 187). Trots detta finns det ett lönegap som kan anses vara ett resultat av att män 

och kvinnor innehar olika förväntningar på föräldraskap och arbetsengagemang utifrån 

rådande normer. Kvinnor lägger mer tid på hemmet än män, vilket resulterar i att mindre tid 

och energi kan läggas på arbete. Kvinnor väljer därför i högre grad det som anses vara 

“familjevänliga jobb” som inte kräver tjänsteresor eller förväntad övertid, vilket är faktorer 

som ofta genererar högre lön (ibid., s.189).  
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Evertsson (2013) har undersökt föräldraskap kopplat till arbetsengagemang. Hennes studie 

grundas på data från en svensk longitudinell panelstudie och jämförde arbetsengagemang 

mellan kvinnor med och utan barn (ibid., s. 143). Resultatet visade att kvinnor med barn 

under fyra års ålder konstaterades ha ett minskat arbetsengagemang men att detta återupptogs. 

Minskningen kunde inte kopplas till ett sämre arbetsresultat (ibid, s. 150). Vidare studerade 

Evertsson hur chefer upplever arbetsengagemang hos kvinnliga föräldrar. Resultatet visade att 

både manliga och kvinnliga chefer upplever ett generellt lägre arbetsengagemang från dessa 

kvinnor. Då kvinnor med eller utan barn på en övergripande nivå inte har ett lägre 

arbetsengagemang eller minskade arbetsresultat i jämförelse med män kan chefers felaktiga 

uppfattning resultera i en begränsning av kvinnors möjligheter att avancera i sina karriärer 

(ibid.).  

Vidare belyser forskning från Andersson, Amundsdotter och Svensson hur män och kvinnor 

värderas i arbetet. Studien var ett jämställdhetsprojekt för mellanchefer i Sverige med syfte att 

ta del av samt studera mellanchefernas och organisationernas arbete med genus och 

jämställdhet (Andersson, Amundsdotter & Svensson, 2009, s. 12). Resultaten visade att män 

generellt värderas högre än kvinnor i arbetslivet (ibid., s.100). De skilda värderingarna är 

oftast omedvetna och grundas på normer och fördomar (ibid., s. 99). Resultatet från 

Andersson med fleras studie överensstämmer med en avhandling från Linghag som 

undersöker om könstillhörighet påverkar ungas möjlighet till chefspositioner inom det 

svenska bankväsendet (ibid., s. 15). Avhandlingen är baseras på en kvalitativ fallstudie där 

resultatet visade att män i chefsutvecklingsprogram oftare beskrivs mer utförligt och med 

positiva ordalag och kvinnorna mer kortfattat med mer negativt laddade formuleringar. 

Männen ansågs därför i större utsträckning inneha obegränsad potential än kvinnor (ibid., s. 

134).  

 

Vidare har Acker (1990) lagt ett organisatoriskt perspektiv på män och kvinnors olika 

förutsättningar i arbetslivet. Acker menar att organisationer är icke-könsneutrala aktörer 

eftersom de är medskapare till mäns och kvinnors olika möjligheter och begränsningar i 

arbetslivet. Hon argumenterar för att organisationer bör ses som genusprocesser vilka är 

påverkade av nuvarande patriarkala samhällsstrukturer. Egenskaper som den ideala arbetaren 

förväntas besitta är även traditionellt förknippade med maskulinitet, såsom rationalitet och 

uppgiftsfokus. Organisationer innehar därför en medveten eller omedveten maskulinitetsnorm 
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vilken präglar de handlingar och beslut som tas inom organisationen. Enligt Acker kommer 

detta till uttryck i exempelvis arbetsbedömningar där män och typiskt manliga befattningar 

generellt värderas högre. Därmed är samhällsstrukturen och dagens organisationslogik 

gynnsam för män och de som uppvisar traditionellt ansedda maskulina egenskaper. Ackers 

tankesätt utvecklades till den teoretiska referensramen ojämlikhetsregimer, vilken beskrivs i 

teoriavsnitt 4.2.     

 

Studierna bidrar till en förståelse för hur formella och informella strukturer på både samhälls- 

och organisationsnivå kan påverka praktiskt utövande i verksamheter, såsom 

lönekartläggningsarbetet. Resultaten från studierna kan även ses som direkta eller indirekta 

faktorer till lönegapet. Detta då strukturerna påverkar uppfattningar och bedömningar vilket 

utifrån rådande normer resulterat i missgynnande förutsättningar för kvinnor. De är relevanta 

att ha i åtanke vid analysen beträffande upplevelsen av lagstiftningens möjligheter att minska 

lönegapet, vilket bidrar till att uppfylla denna studies syfte.  

3.2 Utredningar kring lönekartläggning  

Avsnittet presenterar tidigare utredningar från DO och Riksrevisionen angående 

lönekartläggning och tillhörande lagstiftning. Dessa utredningar påträffades via myndigheters 

hemsidor i sökarbetet kring lönekartläggning. DO:s granskning genomfördes innan 

lagändringen och Riksrevisionens granskning efter lagändringen.   

3.2.1 Diskrimineringsombudsmannens utredning år 2016 

Inför lagskärpningen år 2017 genomförde DO en utredning av hur arbetsgivare arbetar med 

och uppfattar, lönekartläggning (DO, 2016, s. 6). Utredningen baseras på en kvalitativ 

textanalys av genomförda lönekartläggningar från både statliga och privata verksamheter 

(ibid., s. 24; ibid., s. 7).  

Rapporten konstaterar att arbetsgivarnas tillvägagångssätt med lönekartläggningsarbetet och 

åtgärdsarbete vid funna löneskillnader varierade i hög grad (DO, 2016, s. 7f). Att 

tillvägagångssätten skiljer sig åt möjliggörs då lagstiftningen medvetet är vagt utformad så att 

organisationer med olika förutsättningar ska kunna tillämpa den. Det beskrivs även en 

skillnad i huruvida arbetsgivare klassificerade löneskillnader som en effekt av kön eller inte 

(ibid., s. 8). Enligt rapporten finner DO det svårt att bedöma om arbetsgivarnas motiveringar 
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till sakliga löneskillnader faktiskt är sakliga. DO kan dock konstatera ett mönster där mäns 

högre löner motiveras genom förstärkningsord och potential medan kvinnors högre löner 

motiveras mer neutralt och utifrån bristfällighet (ibid., s. 136).   

Vidare visar resultaten att löneskillnader påverkas av bland annat organisationsspecifika 

faktorer och marknadslöner (DO, 2016, s. 10). Organisationsspecifika faktorer innebär 

exempelvis fördelning av uppgifter och ansvar där män i högre grad tilldelas lönepremierande 

arbetsuppgifter. DO betonar arbetsgivarnas roll i att se över könsfördelningen gällande dessa 

faktorer och vid behov utföra åtgärder för att främja lika löner mellan könen (ibid., s. 137). 

Marknadslöner handlar om yrkens lönenivå vilken påverkas av aspekter som sektor, tidigare 

löneförhandlingar samt efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden. På grund av 

marknadslöner är det möjligt att ett yrke med lägre arbetskrav genererar högre lön. Män 

befinner sig i högre grad än kvinnor inom yrken med högre marknadsvärde (ibid., s. 10).      

Utredningen ger en inblick i hur DO som kontrollenhet beskriver verktygets praktiska 

användning då myndigheten har genomfört analyser av verksamheters gjorda 

lönekartläggningar. Rapporten kan bidra till en djupare förståelse för upplevelsen av arbetet 

innan lagändringen. Denna kunskap är intressant att ställa i relation till frågeställningarna som 

rör upplevelsen av lönekartläggning.  

3.2.2 Riksrevisionens utredning år 2019 

Den statliga myndigheten Riksrevisionen genomförde år 2019 en granskning av 

arbetsverktyget lönekartläggning. Granskningen syftade till att undersöka huruvida 

tillvägagångssättet med lönekartläggning bidrar till att finna och åtgärda osakliga 

löneskillnader (Riksrevisionen, 2019, s. 5). Med en kvantitativ ansats har Riksrevisionen 

analyserat statistik och dokument samt genomfört enkäter med 21 verksamheter vilka ansågs 

vara representativa för hela arbetsmarknaden (ibid., s. 18f).  

I likhet med DO:s rapport från 2016 visar Riksrevisionens granskning att arbetsgivare ansåg 

det svårt att avgöra hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken. Tillvägagångssättet är både 

innan och efter lagändringen medvetet vagt beskrivet i lagstiftningen med anledning av att 

den ska vara dynamisk mot organisationsspecifika aspekter (Riksrevisionen, 2019, s. 7). Hur 

de tillämpar och tolkar sina skyldigheter inom lönekartläggning kan därför skilja sig mellan 

olika arbetsgivare (ibid.).    
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Skärpningen i lagstiftningen år 2017 vilket innebär krav på årlig lönekartläggning, ansåg 

arbetsgivarna vara en administrativ börda för lite resultat (Riksrevisionen, 2019, s. 57ff). 

Granskningens resultat visar att lönekartläggning inte har någon stor effekt i att hitta osakliga 

löneskillnader mellan arbetstagare och är därmed inte ett effektivt verktyg för att minska 

lönegapet (ibid., s. 5).  

Riksrevisionens utredning är relevant för denna studie då den ger en förståelse för hur 

lönekartläggning används och uppfattas. I likhet med DO:s utredning kan även 

Riksrevisionens granskning bidra till ökad förståelse för informanternas upplevelse av 

lönekartläggning samt nyansera informanternas upplevelse av lagstiftningens möjlighet att 

minska lönegapet. Granskningen kan bidra till en djupare förståelse för informanternas svar 

som berör frågeställningen kring deras upplevelse av lönekartläggningsarbetet efter 

lagändringen.  

3.3 Kunskapsläget i relation till denna studie 

Tidigare avsnitt i detta kapitel har presenterat forskning kring faktorer som direkt eller 

indirekt påverkar lönegapet mellan män och kvinnor. Det har även redogjorts för statliga 

utredningar kring lönekartläggning. Med en kvalitativ ansats kan denna studie analysera 

upplevelsen från de som praktiskt arbetar med lönekartläggning. Att på ett kvalitativt vis 

studera upplevelsen är ett nytt bidrag till den kvantitativa utgångspunkt som det nuvarande 

forskningsläget har om lönekartläggning.  

Utifrån studiens insamlade data är syftet även att analysera om det finns strukturer som kan 

kopplas till upplevelsen av verktygets möjlighet att påverka lönegapet. Detta är ett nytt 

perspektiv då nuvarande forskning om strukturer som bidrar till ojämlikhet inte berör specifikt 

arbetet med lönekartläggning utifrån en kvalitativ ansats. Då lagändringen genomfördes 

relativt nyligen fokuserar denna studie även på att genom en kvalitativ ansats studera 

upplevelsen av lagändringen. Sammanfattningsvis är denna uppsats ett nytt bidrag till 

kunskapsläget utifrån dess metod, syfte och frågeställningar. 
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4. Teoretisk referensram  

Kapitlet berör uppsatsens teoretiska referensram vilken fastställdes efter datainsamlingen för 

att på bästa sätt kunna uppfylla studiens syfte. Avsikten med de valda teorierna är att de ska 

ge en omfattande beskrivning av de strukturer som kan kopplas till upplevelsen av 

lönekartläggning som arbetsverktyg för att minska lönegapet. Teorierna kompletterar 

varandra genom att belysa olika strukturella aspekter som skapar ojämlikhet mellan män och 

kvinnor. De valda teorierna är genus och genussystemet, ojämlikhetsregimer samt 

könssegregering på arbetsmarknaden.     

4.1 Genus och genussystemet  

I följande avsnitt beskrivs Hirdmans genussystemet och Scotts genusbegrepp. Genussystemet 

uppkommer från idén om att de biologiska könen, man och kvinna, påverkas på olika sätt i en 

social kontext och därför även bör förstås som något socialt (Hirdman, 1988, s. 49f). 

Könsstrukturen är dynamisk där det i relationen mellan människor uppstår skillnader mellan 

män och kvinnor vad gäller föreställningar, fenomen och förväntningar. De skillnader som 

skapas bildar ett slags mönster av regelbundenhet som alla människor handlar utifrån. På så 

vis blir genussystemet en ordnad struktur av kön vilket i sin tur ger förutsättningar för andra 

sociala ordningar, exempelvis ekonomiska (ibid., s. 51). Genussystemet är föränderligt utifrån 

kulturella förutsättningar och vilka värderingar som präglar samhället. Chansen till förändring 

ökar när samhällets värderingar påverkas av intellekt och objektivitet istället för den 

biologiska uppdelningen mellan könen (ibid., s. 58f).   

 

Genussystemet bygger på två grundantaganden: isärhållande och hierarki (Hirdman, 1988, s. 

52). Isärhållandet handlar om att tydligt särhålla män och kvinnor som två kategorier vilka 

innehar olika förväntningar (Hirdman, 2001, s. 71). Kategoriseringen kan relateras till det 

mänskliga behovet av att skapa ordning och är något som alla gör genom uppdelning, 

tolkning och handlande (ibid., s. 72). Det andra grundantagandet, hierarki, handlar om att den 

könsbestämda strukturen har kommit att beteckna mannen som samhällsnorm med kvinnan 

som den jämförande, det vill säga “den andre” (ibid., s. 59). Genom att benämna och 

upprätthålla män som norm skapas en kontext som både män och kvinnor måste förhålla sig 

till och agera utifrån, vilket de gör både medvetet och omedvetet (ibid., s. 62).  



 

12 

Hirdmans genussystem överensstämmer med Scotts (1986) genusteori som påvisar att 

åtskiljandet av könen skapar olika förväntade sociala beteenden för män och kvinnor. Scott 

menar att det som anses vara värdefulla egenskaper i samhället relateras till det som klassas 

som typiskt manliga egenskaper, såsom ledande, stark och rationell. I motsats förväntas 

kvinnor traditionellt sätt besitta egenskaper som exempelvis omvårdande, irrationell och 

följsam. De karaktärsdrag som könen förväntas uppfylla påverkar framtida val och beteenden 

där traditionellt manliga egenskaper premieras. Det bidrar till att män har både större 

möjligheter och rättigheter i samhället, till exempel genom att anses vara den ideala 

medarbetaren och chefen. Att agera avvikande utifrån förväntningarna och således inte 

uppfylla sitt sociala kön kan leda till sanktioner där individens sociala möjligheter begränsas. 

En sådan sanktion kan vara att uteslutas från en viss grupp eller ett visst yrke. I rädsla för att 

drabbas av sanktion lever både män och kvinnor ofta upp till normerna och vilket 

upprätthåller männens gynnsamma ställning.    

Genusperspektivet är relevant för denna studie då uppkomsten av lönegapet kan studeras 

utifrån en samhällskontext där strukturer skapar och återskapar skillnader mellan män och 

kvinnor. Genusperspektivet belyser hur och varför män och manliga egenskaper värderas 

högre i samhället och därmed även på arbetsmarknaden. Strukturerna kan tolkas ha en 

påverkan på det existerande lönegapet samt lagstiftningens möjligheter att påverka detta. 

4.2 Organisatoriska ojämlikhetsregimer  

Följande avsnitt redogör för Ackers teoretiska ramverk ojämlikhetsregimer vilket berör genus 

ur ett organisationsperspektiv. Förhållningssättet beskriver att organisationer skapar olika 

förutsättningar för män och kvinnor utifrån de praktiker och processer som sker inom 

verksamheten.   

 

Acker (2006) beskriver att arbetsorganisationer kan studeras som så kallade 

ojämlikhetsregimer, vilket innebär att det finns systematiska skillnader mellan medlemmarna 

i regimen vad gäller makt och kontroll, samt säkerhet i anställning och förmåner mellan män 

och kvinnor. Ojämlikhetsregimer skapas genom att ojämlikheten mellan könen reproduceras 

både formellt och informellt utifrån ovanstående faktorer. Arbete organiseras efter normen av 

den vita mannen som har möjlighet att ägna allt fokus på arbetet. Kvinnor som arbetar har inte 
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möjlighet att leva upp till de krav som arbetet är organiseras utifrån då hon besitter “fel” 

biologiska kön samt att hon förväntas ta störst ansvar för familj och hem.  

  

Ojämlikhetsregimer som referensram innefattar även förklaringar till varför 

förändringsprojekt för jämlikhet oftast misslyckas eller knappt sker i ojämlikhetsregimerna 

(Acker, 2006). Trots stiftning av lagar och lika institutionaliserade möjligheter med syfte att 

motverka ojämlikhet kan sociala strukturer upprätthållas genom argument och handlingar som 

legitimerar och neutraliserar ojämlikheten. Även om ekonomiska intressen inte skulle hotas 

av jämställdhetsfrämjande förändringar misslyckas förändringarna ofta genom att 

organisationsmönster upprätthålls, till exempel genom tro på biologiska skillnader eller på 

marknadskonkurrens som båda premierar män. Till viss del kan detta förklaras av en 

medveten eller omedveten ovilja från män att ge upp sin gynnsamma position av högre 

inkomst och ställning på arbetsmarknaden (ibid.).     

 

Ojämlikhetsregimer kan bidra till en förståelse för den kontext inom vilken lönekartläggning 

genomförs och kan därför bidra till att besvara frågan kring huruvida samhällsstrukturer 

påverkar lönegapet. Utifrån detta perspektiv upprättar organisationer omedvetet och medvetet 

olika förutsättningar för könen då de grundas på normaliserade missgynnande strukturer för 

kvinnor. Därför är det relevant att tillämpa ojämlikhetsregimer som referensram då den i 

förhållande till informanternas svar kan problematisera och nyansera förklaringar kring 

lönekartläggning och löneskillnader.  

4.3 Horisontell och vertikal segregering  

Avsnittet berör teorier kring könssegregerad arbetsmarknad. Först presenteras Watsons teori 

om vertikal och horisontell segregering för att sedan fördjupas utifrån metaforerna glastak och 

glasväggar. 

Könssegregeringen på arbetsmarknaden har resulterat i teorin om horisontell och vertikal 

segregering. Horisontell segregering innebär i att män och kvinnor återfinns inom olika yrken 

på samma hierarkiska nivå (Watson, 2017, s. 230f). Vertikal segregering betyder att män och 

kvinnor verkar inom olika hierarkiska nivåer i organisationer (Watson, 2017, s. 230f). Män 

innehar oftare högre befattningar medan kvinnor stannar på lägre hierarkisk placering (ibid.). 
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Horisontell och vertikal segregering kan relateras till metaforerna glasväggar och glastak. 

Glasväggar beskriver normaliserade strukturer på en horisontell nivå där kvinnor är mindre 

eftertraktade än män på arbetsmarknaden (Bronstein, Rothblum & Solomon, 1993). Kvinnor 

har därför en begränsad möjlighet i jämförelse med män att utvecklas på en horisontell nivå, 

exempelvis när det kommer till att byta arbete inom samma verksamhet eller inom olika 

branscher (ibid.). Glastak förklarar vertikal segregering och likställer kvinnors missgynnande 

med ett glastak som hindrar kvinnor från att ta sig upp i organisationshierarkin (Kanter, 

1977a, s. 135f). Deras väg upp i hierarkin är därför mer begränsad eller tar längre tid än för 

män då det involverar att krossa glaset och gå emot samhällsstrukturerna (ibid., s. 136).    

  

Det finns olika förklaringar till varför kvinnor har svårt att krossa glasväggarna och glastaket, 

det vill säga kunna överkomma horisontell och vertikal segregering. En förklaring är att 

kvinnor tenderar att sänka sin ambitionsnivå för att leva upp till förväntade könsroller 

(Kanter, 1977b, s. 967f). Ytterligare förklaring är att både manliga och kvinnliga chefer 

tenderar att uppfatta kvinnor med lägre karriärfokus och arbetsmotivation än män (Hoobler, 

Lemmon, & Wayne, 2014, s. 708). Chefers uppfattning är en viktig faktor för att se potential 

hos anställda och uppmuntra till utveckling, vilket gör att subjektiva uppfattningar till nackdel 

för kvinnor begränsar möjligheten att åtgärda könssegregeringen på arbetsmarknaden (Metz 

& Tharenou, 2001, s. 316).    

Teorierna är relevanta för denna studie då dess förklaring av strukturer kan kopplas till en 

svensk kontext. På svensk arbetsmarknad existerar en tydlig vertikal och horisontell 

uppdelning mellan könen (Sveriges riksdag, 2003). Könssegregeringen på arbetsmarknaden är 

en av anledningarna till dagens sakliga lönegap i Sverige (SCB, 2019a). Utifrån denna 

vetskap blir detta teoretiska ramverk relevant för att uppfylla studiens syfte eftersom den 

svenska arbetsmarknaden med dess struktur inverkar på det sakliga lönegapet och kan vara en 

förklaring till det osakliga lönegapet existens. 
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5. Metod  

Detta kapitel redogör för valet av forskningsdesign och datainsamlingsmetod, urval, 

intervjuguide, intervjugenomförande samt transkribering och tillvägagångssätt för analys. I 

kapitlet inkluderas även en reflektion kring etiska överväganden samt kvalitetskriterier.  

5.1 Val av forskningsdesign och datainsamlingsmetod  

Vi valde att använda kvalitativ metod för att svara på studiens frågeställningar. Metoden är 

passande för att nå subjektiva upplevelser och djupare förståelse för det som undersöks 

(Bryman, 2011, s. 341f). Kvalitativ metod är därför passande för denna studie då syftet är att 

studera subjektiva upplevelser av lönekartläggning och dess möjligheter att minska lönegapet. 

Metoden möjliggjorde för en flexibel arbetsprocess där vi utgick från en induktiv ansats men 

under arbetets gång resulterade i studien fick deduktiva inslag. Induktion innebär att teorin 

som tillämpas väljs utefter datamaterialet (ibid., s. 49). Deduktion innebär att forskaren har 

skapat sig en viss förförståelse för problemområdet före datainsamlingen (ibid., s. 47). I 

början av uppsatsskrivandet bestämdes syfte och frågeställningar utan att utgå ifrån specifika 

teorier vilket innebär ett induktivt arbetssätt. Det deduktiva inslaget kan ses utifrån att vi 

tillägnat oss förkunskap om problemområdet samt att vi under processens gång ändrade syftet 

och frågeställningarna utifrån teoretisk kunskap vilket visar på deduktiva inslag, se avsnitt 5.3 

och 5.5. 

  

Datainsamlingsmetoden intervju ansågs vara mest passande för att nå en djupare förståelse 

och besvara studiens frågeställningar. Intervjuformen innebär att utifrån uppställda frågor få 

subjektiva och utvecklande svar från informanter (Bryman, 2018, s. 561). Vi valde 

intervjuformen semi-strukturerad intervju. Intervjuformen innebär att forskaren ställer upp 

olika teman kopplade till studiens syfte vilka ska beröras under intervjusituationen (ibid., s. 

563). Denna flexibla intervjuform var passande då vi på förhand inte visste vilka reflektioner 

som informanterna skulle lyfta och ville få subjektiva och utvecklande svar. 

5.2 Urval  

Baserat på studiens kvalitativa metodval utgick vi från ett icke-sannolikhetsurval med 

inriktning mot ett målstyrt urval. Urvalsformen innebär att forskaren själv söker upp relevanta 

informanter med hänsyn till studiens syfte (Bryman, 2018, s. 196f). Målstyrt urval var 
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nödvändigt på grund av tidsramen och vår specifika kravspecifikation där informanterna 

behövde besitta kunskap om lönekartläggning och lagstiftningen.  

 

Informanterna valdes sedan ut genom ett bekvämlighetsurval. Det innebär att välja 

informanter i det geografiska närområdet (Bryman, 2018, s. 243). Vi kontaktade ett antal 

verksamheter i vårt närområde genom framförallt mailförfrågningar där vi beskrev uppsatsens 

syfte och kravspecifikationen. Av de 30 verksamheter som kontaktades valde sex informanter 

att ställa upp. Två av informanterna arbetar på samma verksamhet varav den ena ena inte 

arbetar operativt med lönekartläggning. Då hen ändå var insatt i ämnet genom sin tidigare och 

nuvarande arbetsroll valde vi att inkludera hen i urvalet men i intervjun endast behandla 

intervjuguidens två sista teman vilka beskrivs i avsnitt 5.3. Utifrån en avvägning av 

konfidentialitetskravet i relation till studiens syfte och det insamlade datamaterialet ser vi 

ingen relevans att presentera informanterna mer än utifrån verksamheternas personalstorlek, 

se avsnitt 5.6. Detta för att hålla informanterna anonyma utan att förringa vad vi utifrån 

datamaterialet upplevde har betydelse för deras upplevelse av lönekartläggningsarbetet.    

5.3 Intervjuguide  

Innan formuleringen av intervjuguiden gjorde vi efterforskningar av kunskapsläget samt 

teoretiska ramverk gällande genus, samhällsstrukturer och organisationsteorier då lönegapet 

är en jämställdhetsfråga. Utifrån informanternas upplevelse är syftet med studien att förstå om 

samhällsstrukturer har eller kan inverka på lönekartläggnings möjligheter att minska 

lönegapet. På förhand visste vi inte exakt vilken upplevelse som skulle uppdagas och ville 

därmed inte ville begränsa informanternas reflektioner utifrån specifika teorier. Därav var en 

teoretisk utgångspunkt inte nödvändigt i intervjuguiden. Intervjuguiden grundades på de tre 

första frågeställningarna samt ett tidigare syfte som fokuserade på upplevelsen av arbetet med 

lönekartläggning. Den fjärde frågeställningen och modifierade syftet tillkom senare, se mer i 

avsnitt 5.5.  

 

Vår förkunskap kring problemområdet blev grunden för de teman och frågor som 

inkluderades i intervjuguiden. De teman som ansågs vara relevanta för att få svar på 

frågeställningarna var: det praktiska arbetet med lönekartläggning som verktyg, arbetet innan 

och efter lagändringen samt verktygets möjligheter inom ramen för jämställdhet. Utifrån 

dessa teman formulerades intervjufrågor, bland annat informanternas inställning till 
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lagändringen och vad de tyckte om en lag som syftar till att minska könslönegapet (se mer i 

Bilaga 1: Intervjuguide). Frågorna i intervjuguiden var endast riktlinjer och vi kunde avvika 

från dessa under intervjuns gång. Detta för att semi-strukturerad intervjuform tillåter 

forskaren att avvika från intervjuguiden samt ställa andra eller nya frågor intervjuns gång 

(Bryman, 2018, s. 561). Som tidigare nämnt ansåg vi det nödvändigt att kunna anpassa 

intervjusituationen, och därmed frågorna, utefter informanternas reflektioner för att kunna nå 

fördjupade svar på frågeställningarna.  

5.4 Intervjugenomförande 

Informanterna fick välja var och när deras intervjun skulle äga rum. Fyra av intervjuerna 

genomfördes på informanternas arbetsplatser och två över telefon. Vid fyra av intervjuerna 

var det en av oss som ledde samtalet medan den andra fanns till hands för att se över tekniken 

samt ställa ytterligare frågor om det ansågs behövas. Till följd av logistiska skäl genomfördes 

två av intervjuer endast av en av oss.  

  

Intervjuerna inleddes med att informanterna fick ta del av etiska aspekter samt praktisk 

information (se Bilaga 1: Intervjuguide). Intervjun följde sedan intervjuguiden med viss 

flexibilitet runt frågorna utefter informanternas svar. 

  

Intervjuerna varade i genomsnitt 30 minuter. Vår uppfattning var att informanterna 

förstod frågorna och kände sig bekväma i intervjusituationen då de svarade utförligt. Överlag 

fungerade intervjuguiden och intervjufrågorna bra och vid oklarheter möjliggjorde metodvalet 

att vi kunde omformulera oss. För alla intervjuer förutom en fungerade tekniken felfritt. De 

tekniska problemen resulterade i att inspelningen till denna intervju försvann och på grund av 

tidsbrist var det inte möjligt med ytterligare intervjutillfälle. Informanten fick istället besvara 

frågorna över mejl. Då vi ansåg att informationen överensstämde med det som sades under 

intervjun valde vi att inkludera informanten i datainsamlingen även om intervjun inte var 

fullständig. I analysen inkluderades denna data restriktivt eftersom intervjun medförde brister 

gällande intern validitet, se avsnitt 5.7.   

5.5 Transkribering och tillvägagångssätt för analys  

I transkriberingarna och analysen beskrivs informanterna utefter sin verksamhets 

personalstorlek. Informanterna benämns på följande vis i transkriberingarna: Företag 1 med 



 

18 

100 anställda, Företag 2 med 500 anställda, Företag 3 med 9000 anställda, Företag 4 med 

10000 anställda, Företag 5.1 med 12000 anställda samt Företag 5.2 med 12000 anställda. Vid 

citering i analysavsnittet inkluderades endast numreringen, exempelvis “Företag 1”.  

  

Materialet transkriberades direkt efter intervjuerna för att bibehålla en känsla för den 

samtalskontext som intervjusvaren formades i. Vi använde oss av kodning och tematisering 

för att få en överblick över datamaterialet. Detta innebär att tematisera datan utifrån mönster 

som framkommit och utefter vad som var relevant för att svara på frågeställningarna 

(Bryman, 2018, s. 700). Vi sammanställde tre teman som återspeglade frågeställningarna och 

datamaterialet: praktiskt arbete idag med lönekartläggning, upplevelse av lagändringen samt 

lagstiftningen som verktyg för att minska könslönegapet. Koderna som användes var 

exempelvis personalresurser, lagändringen och inställning till lönekartläggning. Vidare 

användes transkriberingens teman för att utforma analysens olika avsnitt. Det första 

analysavsnittet inkluderar transkriberingen två första teman och det andra analysavsnittet 

innefattar det sista temat. 

  

Under analysarbetet pendlade vi fram och tillbaka mellan olika teorier och datamaterialet för 

att slutligen välja de mest passande teorier för studiens syfte och frågeställningarna. En sådan 

process kallas iterativ (Bryman, 2018, s. 49). Genom den iterativa processen utvecklades en 

djupare förståelse för datamaterialet samt den teoribildning som finns kring 

samhällsstrukturer. Arbete resulterade i att den koppling vi gjorde mellan datamaterialet och 

teorierna gick utöver de redan uppställda frågeställningar då det framkom en koppling mellan 

informanternas upplevelse och samhällsstrukturer. Därför omformulerades syftet och en 

fjärde frågeställningen lades till vilka berör just samhällsstrukturer.  

5.6 Etiska övervägande  

Det är viktigt att ta hänsyn till etiska överväganden i en forskningsprocess för att beakta om 

det finns aspekter som kan kränka grupper eller individer utan tillräckliga forskningsmotiv 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Utifrån studiens syfte samt att informanterna är anonyma fann 

vi inga långsiktiga eller kortsiktiga negativa konsekvenser för deltagarna och 

forskningsmotivet är därmed tillräckligt.   
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Det finns fyra etiska principer att ta hänsyn till vid genomförandet av en studie: 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Samtyckeskravet innebär att informanterna själva ska få 

bestämma om de vill vara med i studien eller inte (ibid., s. 9). Informationskravet handlar om 

att informanterna ska vara informerade om studiens syfte samt att medverkan är frivillig och 

kan avbrytas under hela processen (ibid., s. 7). Samtyckeskravet och informationskravet 

uppfylldes genom att informanterna både vid intervjuförfrågan samt under intervjusituationen 

fick information kring studien och hur intervjun skulle gå till (se Bilaga 1: Intervjuguide).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och känslig information ska behandlas 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Nyttjandekravet syftar till att insamlad data 

endast får användas för forskningsändamål (ibid., s. 14). I studien är informanterna anonyma 

vad gäller namn, ålder, kön, arbetsplats och sektorstillhörighet. Det som redovisas är endast 

verksamhetens storlek utifrån personalstyrka. I transkriberingen ströks avslöjande 

information, exempelvis om informanten nämnde företagsnamnet eller avslöjande 

befattningar. Konfidentialitetskravet uppfylldes inte i de fall vi blev hänvisade mellan 

arbetstagare i samma organisation för att finna rätt informant för studiens syfte. Informanterna 

blev då inte fullständigt anonyma utan kan kännas igen om deras kollegor tar del av studien. 

Detta är något som informanterna var medvetna om i och med att de fick intervjuförfrågan 

genom en kollega, men det går inte att utesluta om det kan ha påverkat intervjusvaren. 

Slutligen uppfylldes nyttjandekravet eftersom den insamlade intervjudatan endast användes 

för studiens ändamål och raderades efter att studien färdigställdes. 

5.7 Kvalitetskriterier  

För att säkerställa studiens kvalité har vi tagit hänsyn till kvalitetskriterier. Vi har utgått från 

begreppen extern och intern reliabilitet samt extern och intern validitet. Dessa passar för 

kvalitativ metod där syftet inte är att generalisera resultatet (Bryman, 2018, s. 465).  

 

Extern reliabilitet innebär huruvida en undersökning kan replikeras (Bryman, 2018, s. 465). 

Metod, urval och tillvägagångssätt i denna studie är transparant beskrivet och kan därför till 

viss del upprepas. Studiens sociala kontext går dock inte att upprepa eftersom informanterna 

svarade utifrån reflektioner kring lönekartläggning och lagändringen de hade vid det specifika 

intervjutillfället vilket kan förändras. Intern reliabilitet innebär att forskarlaget tolkar datan 
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och studien liknande (ibid., s. 465). Under studiens gång har vi i största möjliga mån 

genomfört alla moment och skrivit alla delar tillsammans. Som nämnt genomfördes två 

intervjuer var för sig men då intervjuer spelades in kunde vi i efterhand gå igenom materialet 

tillsammans. Arbetsprocessen har gjort att vi anser oss fått en gemensam bild av 

datamaterialet och den insamlade kunskapen om ämnet.  

 

Extern validitet innebär möjligheten att studiens resultat kan generaliseras till andra 

situationer (Bryman, 2018, s. 466). Vårt urval har en god spridning gällande verksamheternas 

storlek vilket ökar generaliserbarheten, men urvalets storlek är alltför begränsat för att kunna 

generaliseras i stora drag. Intern validitet handlar om att datainsamlingen och de teoretiska 

reflektionerna ska överensstämma (ibid., s. 465). Metodvalet och den iterativa 

arbetsprocessen har möjliggjort att teorierna är utvalda för att passa den insamlade datan. 

Detta innebär att de teoretiska reflektionerna är passande för datainsamlingen och att besvara 

våra frågeställningar. Den interna validiteten brister för den intervju som till följd av tekniska 

problem fick ske över mejl. Intervjuformen är begränsad då vi inte på samma sätt kunde 

säkerställa att vi tolkat informanternas svar korrekt och möjligen drar felaktiga slutsatser med 

teorierna. Därför inkluderades denna intervju restriktivt i analysarbetet.  
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6. Resultat och analys  

Kapitlet presenterar en sammanställning och analys av datamaterialet för att svara på studiens 

frågeställningar. Analysen sammanställdes i två teman: upplevelsen av det praktiska arbetet 

med lönekartläggning samt upplevelsen av lagstiftningens möjlighet att minska lönegapet. 

6.1 Upplevelsen av det praktiska arbetet med lönekartläggning   

Detta avsnitt behandlar informanternas upplevelse av lönekartläggningsarbetet samt 

inställning till arbetsverktyget innan och efter lagändringen. Informanterna fick beskriva deras 

tillvägagångssätt i det praktiska arbetet. Samtliga gav liknande förklaringar för hur de har 

strukturerat upp lönekartläggningsarbetet. Företag 2 beskrev:  

Vi på HR äger processen och arbetet med det, sen bjuder vi in projektgrupper 

beroende på vilka roller som berörs, [...] så HR tillsammans med berörda 

chefer gör arbetsvärderingen och ansvarar för att ta fram all data och underlag. 

Sen efter det så ansvarar HR för att ta fram resultat, göra analysen och skriva 

rapporten och sen när vi har gjort det och vi finner skillnader, sakliga eller 

osakliga, så kommer vi tillsammans med respektive chef gå igenom hur en 

åtgärdsprocess kommer se ut. Facket är också delaktiga i denna delen av 

processen. (Företag 2)  

Citatet visar en organiserad och strukturerad process i lönekartläggingsarbetet där flera delar 

av verksamheten inkluderas. Trots variation i personalstyrka mellan verksamheterna beskrev 

övriga informanter arbetet liknande som Företag 2. Svaren motsvarar inte vad Riksrevisionens 

granskning konstaterar, där tillämpningen av lagstiftningen i hög grad skiljer sig mellan 

företag (Riksrevisionen, 2019, s. 7). En säkerställd skillnad eller likhet mellan 

verksamheternas arbete kan dock inte framställas utifrån denna studie då den inte syftar till att 

göra en djupgående jämförelse över det praktiska arbetet. 

 

Samtliga informanter konstaterade att förändringen till årlig lönekartläggning främjar ett 

strukturerat arbetssätt. Två av verksamheterna arbetade med lönekartläggning årligen även 

innan lagändringen. Övriga informanter genomförde lönekartläggningen var tredje år och 

ansåg att den största skillnaden efter lagskärpningen var omstruktureringen till en årlig 

arbetsprocess. Samtliga informanter var positiva till ett årligt arbete och menade att det bidrar 



 

22 

till kontinuitet och systematik. De menade även att årligt arbete har resulterat i att 

lönekartläggning även har blivit underlag för andra arbetsområden. Företag 5.1 berättade:  

Vi jobbar med den väldigt strukturerat i den processen som vi har årligen. Vi 

har jobbat med det årligen även innan det blev ett lagkrav. [...] det är ju en stor 

del i våran lönebildning som vi kallar det, när vi jobbar med hela 

lönebildningsprocessen som är underlag inför årlig lönerevision och alla 

möjliga saker, till exempel kompetensutveckling. (Företag 5.1) 

Informanten beskrev att lönekartläggningsarbetet kan användas som underlag för andra 

områden, såsom lönerevisioner och kompetensutveckling. Detta överensstämmer med det 

som flera andra informanter berättade om att lönekartläggningen har blivit underlag för 

exempelvis lönetrappor, lönetillägg och kompetensförsörjning. Ett strukturerat arbetssätt med 

lönekartläggning har alltså lett till att verksamheten använder redan gjorda kartläggningar 

som beslutsunderlag i andra organisatoriska uppgifter. Att använda lönekartläggning som 

underlag kan tolkas vara ett steg mot ett mer genomgående jämställdhetsarbete i 

verksamheterna. Det skulle kunna resultera i att vissa missgynnande strukturer för kvinnor 

kan komma att uppdagas genom att lönekartläggning, som syftar till att minska ekonomisk 

ojämlikhet mellan könen, influerar andra beslut och uppgifter. Detta går att förstå utefter 

Ackers teori som beskriver att ett mer genomgående arbete för jämställdhet kan bidra till att 

kvinnor får mer inflytande i organisationer och ojämlikhetsregimerna skulle kunna upphöra 

(Acker, 2006). Organisationspraktiker och handlingar rymmer visserligen fortfarande aspekter 

av män och kvinnors olika möjlighet till makt och kontroll då ojämlikhetsregimer berör mer 

än den ekonomiska ojämlikheten mellan könen (ibid.). Utifrån teorin går det dock att förstå att 

en förändrad organisationsstruktur kan uppdaga ekonomisk ojämlikhet, såsom kvinnors 

missgynnande gällande lön, i flera integrerande organisationsprocesser. Därigenom skulle ett 

skifte kunna påbörjas från organisationer som ojämlikhetsregimer till jämlika. 

   

Även om lönekartläggning genomsyrar även andra arbetsprocesser kan arbetet inte ses som en 

fullständigt naturlig del av verksamheterna. Detta på grund av att alla förutom en informant 

kritiserade arbetet för att vara alltför tidskrävande i förhållande till dess effekt. Företag 1 

berättade:  

[...] det tar mycket tid för att göra detta arbete. Man håller på under en lång 

period och man hinner nästan bara precis avsluta och ta fram alla åtgärdspaket 

när det är dags att börja tänka på att starta upp nästa års arbete. (Företag 1)  
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Citatet poängterar att arbetet tar mycket tid, vilket inte Företag 4 ansåg. Informanten berättade 

förvisso att verksamheten har skjutit upp genomförandet av lönekartläggning. Företag 4 

beskrev:  

Vi har legat efter med lönekartläggningen så vi har hoppat över ett år, men nu 

ska vi göra för 2019 då vi inte har gjort något för 2018. Nu ska vi fortsätta och 

få det förankrat med fackföreningen att “såhär ska vi göra” och de ska få mer 

insyn också i arbetet. Vi ska göra omtag. (Företag 4) 

Citatet förklarar att verksamheten ska återuppta arbetet samt att det ska göras omtag. Då 

verksamheten valt att skjuta upp lönekartläggningsarbetet kan förstås som att det var en 

tidskrävande omställning att lägga upp ett fungerande arbetssätt utefter de nya lagkraven. Vid 

en sådan tolkning av Företag 4 innebär det att samtliga informanter upplevde arbetet som 

tidskrävande. Att arbetet är tidskrävande kan ses som att det inte är en självklar del av 

verksamheten då det fortfarande jämförs med när lönekartläggningen inte behövde göras 

årligen. Det skulle kunna bli ett hinder om uppfattningen av verktyget som en tidsmässig 

börda väger tyngre än dess möjlighet att bidra till ökad jämställdhet. Arbetstid kan förstås 

vara ett ekonomiskt intresse och därmed skulle uppgifter som anses vara en tidskrävande 

kunna begränsa möjligheterna att förändra ojämlika strukturer. Detta går att tolka utifrån 

Ackers teori som förklarar att ekonomiskt intresse väger tungt för både individer och 

organisationer vilket försvårar en förändring av ojämlikhetsregimer (Acker, 2006). Det skulle 

därför finnas en risk att arbetet med lönekartläggning förhastas eller blir bristfälligt vilket kan 

leda till att osakliga löneskillnader missas och ojämlikhetsregimerna på så sätt kvarstår.    

 

Att de flesta informanterna såg arbetet som tidskrävande kan kopplas till att alla förutom en 

ansåg att lagstiftningen är otydlig. Företag 1 berättade: 

[...] tidigare visste man vad vi skulle göra i en lönekartläggning men nu finns 

det mer tydlighet i vad vi ska jämföra och vad vi ska titta på [...] den är mer 

konkret. (Företag 1) 

I citatet menar Företag 1 att lagändringen ledde till att lagstiftningen blev tydligare. Detta 

överensstämmer inte med övriga informanters uppfattning. Enligt exempelvis Företag 3 är 

lagstiftningen otydlig då den inte upplevs vara anpassad till större företag. Informanten 

beskrev: 



 

24 

Det står ju inte hur man exakt ska göra så jag tycker den är otydlig. Jag hade 

önskat att den hade lite begränsningar. [...] Jag tror inte att den som har skrivit 

lagen tänkte på en verksamhet med 9000 anställda och jag tror inte riktigt man 

förstod vilket arbete det här är. Jag förstår att det är lätt att sitta på ett litet 

företag där man pratar kanske 100 anställda [...] det blir enormt många 

jämförelser för större verksamheter [...] (Företag 3) 

Citatet redogör för att lagstiftningen inte är anpassad för större företag och att arbetet kan vara 

lättare för verksamheter med en mindre personalstyrka. Informanten menade att lagstiftningen 

är otydlig då den inte innefattar begränsningar för vilka löneskillnader som ska analyseras och 

jämföras vilket blir ett omfattande arbete för ett stort företag. Då Företag 1 har färre personal 

att inkludera i arbetet med att jämföra individuella och gruppers löner går det att förstå att 

lagstiftningen kan vara lättare att tolka för denna informant.     

 

Förutom Företag 1 menade övriga informanter att det kan vara svårt att avgöra vad som är en 

korrekt och tillräcklig lönekartläggning. Företag 5.1 berättade:  

[...] jag vet egentligen inte vad DO skulle säga, tänk om det skiljer 7000 kronor, 

är det okej? Eller var går gränsen? Här tycker jag inte man får så mycket 

vägledning utan man får liksom göra en egen bedömning av hur marknadsläget 

ser ut just i våran kommun och arbetsgivare som vi slåss med om arbetskraft 

[...]. Men det är inte enkelt [...] (Företag 5.1) 

Citatet beskriver att den egna bedömningen blir avgörande för om arbetet är tillräckligt men 

att det kan vara svårt att veta om bedömningen är korrekt. Uppfattningen är inte oväntad då 

Riksrevisionens granskning visar att lagstiftningen faktiskt är vagt formulerad med 

motiveringen att vara dynamisk mot alla typer av verksamheter och verksamhetsspecifika 

aspekter (Riksrevisionen, 2019, s. 7). Detta överensstämmer med att samtliga informanter, 

förutom Företag 1, framhöll att lagstiftningen öppnar upp för egen tolkning av vilka 

löneskillnader som ska jämföras. Då de flesta informanter menade att lagstiftningen är otydlig 

medför detta svårigheter i genomförandet av lönekartläggningsarbetet. Lagstiftningens vaga 

ramverk skulle kunna anses begränsa dess möjligheter att minska lönegapet. Att 

lönekartläggning är så pass anpassningsbar för organisationsspecifika aspekter skulle kunna 

förhindra en förändring av normativa missgynnande organisationsstrukturer som generellt 

premierar män med högre löner. Detta relateras till Ackers förklaring av att organisationers 

strukturer är ojämlika (Acker, 2006). Vidare förklarar teorin att ojämlikhetsregimer 
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uppkommer genom formella och informella normaliserade organisationsstrukturer. 

Handlingar som upprätthåller dessa strukturer ifrågasätts inte då de motsvarar rådande normer 

och ojämlikhetsregimerna kan kvarstå (ibid.). En vagt formulerad lagstiftning kring 

lönekartläggning där normaliserade handlingar ges plats kan därmed uppfattas möjliggöra 

ojämlikhetsregimerna snarare än motverka de.  

 

Även om majoriteten av informanterna uppfattar lagstiftningen som otydlig konstaterade 

samtliga att de genom lönekartläggning har funnit osakliga löneskillnader inom 

verksamheterna. Några informanter berättade dock att de inte vet om de missar ytterligare 

osakliga löneskillnader med nuvarande tillvägagångssättet. Detta kan relateras till 

Riksrevisionens granskning där det framkom att arbetsgivare har svårt att finna osakliga 

löneskillnader genom lönekartläggning (Riksrevisionen, 2019, s. 5). Att informanterna ändå 

har hittat osakliga löneskillnader visar att verksamheternas tillämpning av lagstiftningen 

verkar uppfylla dess syfte. Med denna studies metodval går det dock inte att utesluta om ett 

annat tillvägagångssätt för verksamheternas lönekartläggning hade bidragit till att flera 

osakliga löneskillnader hade framträtt.   

6.2 Upplevelsen av lagstiftningens möjlighet att minska lönegapet  

I avsnittet diskuteras informanternas upplevelse kring vilka möjligheter eller begränsningar 

lönekartläggning har för att minska lönegapet. Utifrån informanternas intervjusvar kan dessa 

möjligheter och begränsningar sammanställas utifrån tre aspekter: subjektivitet, 

marknadslöner och arbetsmarknadssegregering vilka diskuteras framöver.  

6.2.1 Lagstiftningens utrymme för subjektiv tolkning 

Som nämnt i 6.1 menade samtliga informanter att det finns en problematik med 

lagstiftningens otydlighet. De konstaterade att lagstiftningen ger stort utrymme för subjektiva 

värderingar i analysarbetet med lönekartläggning. Företag 2 beskrev:  

[...] jag tycker att det finns mycket gråzoner som sagt och det finns ju kryphål 

här och var, där man kan säga att det beror på konkurrens och en specifikt 

eftersökt kompetens. Man kan ofta hitta på motiveringar till löneskillnader som 

finns vilket gör att det blir lite tandlöst.  (Företag 2)  

Citatet förklarar att lagstiftningen innehåller gråzoner där det enkelt går att motivera 

löneskillnader utifrån det som lagstiftningen beskriver är sakligt. Företag 2 menade att dessa 
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gråzoner resulterar i att lagstiftningen är tandlös för att finna osakliga löneskillnader. Det går 

därmed att tolka det som att otydligheten skapar möjligheter för arbetsgivaren att beskriva en 

osaklig löneskillnad som saklig. Detta visar att det finns ett utrymme för subjektivitet i 

lagstiftningens utformning och arbetsgivarens inställning till jämställdhet kan påverka 

bedömningen. Subjektivitet kan relateras till Scotts beskrivning av genus som konstaterar att 

subjektivitet färgas av ens egna känslor och erfarenheter, men i botten är präglade av 

samhällets gemensamma tankar och regler som premierar män (Scott, 1986). Detta går även 

att relatera till Evertssons forskning där trots att män och kvinnor generellt har lika 

arbetsengagemang värderar chefer kvinnor med barn lägre (Evertsson, 2013, s. 150).  

Arbetsgivarens subjektiva uppfattning i lönekartläggning skulle därför kunna resultera i att 

bedömningen kan upprätthålla samhällets strukturer och normer. Utrymmet för subjektivitet i 

lönekartläggning blir därmed problematiskt då det riskerar att analysarbetet inte är ett resultat 

av en objektiv bedömning av prestation utan subjektiva uppfattningar som ofta präglas av 

samhällsnormer som missgynnar kvinnor. Det begränsar möjlighet att påverka den 

ekonomiska ojämlikheten genom lönekartläggning.  

 

Subjektiviteten präglas som redan beskrivet av de samhällsnormer som gör skillnad på män 

och kvinnor. Detta lyfte informanterna som ytterligare en problematisk aspekt med 

lönekartläggning och möjligheten att minska lönegapet. Företag 4 berättade: 

Är de duktigare? Det behöver de inte vara men det kanske är det att de är mer 

orädda och sträcker upp handen och säger att ‘det där kan jag, det där fixar jag’ 

[...]. Kvinnor är försiktigare och det är många andra saker som påverkar 

liksom... Våra beteenden och tankemönster, och som chef kanske man lägger 

märke till män, det gör ju jag också ibland. Tänker att ‘det där är en man, han 

vet säkert’. (Företag 4)  

Företag 4 förklarar i citatet hur tankemönster resulterar i förväntade skillnader mellan män 

och kvinnor där även informanten själv kan anta att män vet bättre. Då Företag 4 beskrev hur 

hen själv har antagit att män vet mer till följd av deras könstillhörighet visar det att trots en 

medvetenhet kring normerna är de svåra att komma bort från. Övriga informanter reflekterade 

också kring faktiska och påstådda skillnader mellan män och kvinnor. Det blir därför tydligt 

att de är medvetna om samhällsnormer och dess missgynnande påverkan för kvinnor. Detta 

kan relateras till problematiken att kvinnor missgynnas i verksamheterna till följd av olika 

förväntningar på könen. Detta förklarar genussystemet och ojämlikhetsregimer som påvisar 
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de processer i samhället som gynnar män och manliga egenskaper (Hirdman, 1988, s. 51; 

Acker, 2006). Utifrån att lagstiftningen ger utrymme för subjektiva värderingar blir de 

normativt olika förväntningarna på könen problematiska då de kan påverka bedömningen i 

huruvida en löneskillnad blir saklig eller osaklig. I tidigare forskning ansåg även DO detta 

som problematiskt då de konstaterade att arbetsgivare tenderar att framhäva män utifrån 

potential och kvinnor utifrån brister i analysarbetet av löner (DO, 2016, s. 136). 

Lagstiftningen ger utrymme för subjektiva uppfattningar att påverkar bedömningar som ska 

vara och sedan beskrivs som objektiva. Att dessa sedan framställs som objektiva kan leda till 

att bedömningar som präglas av missgynnande strukturer för kvinnor  kan tolkas legitimeras 

genom den objektiva beskrivningen. Det är även utifrån de ojämlika samhällsnormerna för 

könen som organisationerna har blivit ojämlikhetsregimer där män och kvinnor ges olika 

förutsättningar, exempelvis gällande lön (Acker, 2006). Utrymmet för subjektiva värderingar 

begränsar därför möjligheten att förändra ojämlikhetsregimerna och därmed minska lönegapet 

med lönekartläggning då män tenderar att fortsätta värderas högre än kvinnor.  

 

Subjektivitet och samhällsnormers påverkan på lönekartläggningsarbetet kan relateras till 

medvetenhet. Samtliga informanter nämnde medvetenhet som en möjlighet för lagstiftningen 

att kunna minska lönegapet. De ansåg att medvetenheten kommer från att det årliga 

genomförandet skapar en kontinuerlig diskussion om lönegapet och osakliga löneskillnader. 

Företag 3 beskrev:  

[...] det är inte rapporten i sig som är effekten, det som vi jobbar för, utan jag 

tänker att det är det här att hålla igång diskussionen [...] (Företag 3) 

Enligt Företag 3 är det inte själva kartläggningen som hen tror kan bidra till att eliminera 

lönegapet utan diskussionen som medvetengör ekonomisk ojämlikhet mellan könen. Detta 

överensstämmer med vad övriga informanter ansåg. Genom att lagstifta om att årligen 

genomföra lönekartläggningen bidrar det till en ökad diskussion om löneskillnader och 

jämställdhetsfrågor. Det går att tolka som att en mer kontinuerlig diskussion i sin tur skulle 

kunna skapa möjlighet för ökad medvetenhet om problematiken och därmed möjlighet att 

förändra organisationers strukturer och normer. Detta kan kopplas till vad Hirdman beskriver 

om samhällets genussystem. Genussystemet beskriver att strukturer är kontextberoende och 

därför föränderlig mot samhällsnormer (Hirdman, 1988, s. 58f). Det innebär att en förändring 

av subjektiva värderingar för ett stort antal personer kan förändra rådande normer (ibid.). Ett 
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kontinuerligt lönekartläggningsarbete med förmodad ökad diskussion i verksamheterna skulle 

kunna bidra till att grunden i genussystemet förändras utefter en ny medvetenhet där män och 

kvinnor värderas utifrån likaberättigad grunder, såsom prestation istället för 

könstillhörighet.     

 6.2.2 Lagstiftningens utrymme för omvärldsfaktorer  

Förutom utrymmet för subjektivitet betonade samtliga informanter att omvärldsfaktorerna, 

marknadslöner och arbetsmarknadssegregering, är ytterligare problematiska aspekter för att 

kunna minska lönegapet. Dessa omvärldsfaktorer är integrerade med varandra och påverkar 

lönekartläggningsarbetet.  

 

Informanterna ansåg att lönekartläggning är ett bra verktyg för att upptäcka och åtgärda 

löneskillnader inom samma arbetsgrupp men att verktyget är begränsat i att hitta osakliga 

löneskillnader mellan arbetsgrupper. Då marknadslöner är en saklig motivering till 

löneskillnader blir det enligt informanterna problematiskt gällande en förändring av lönegapet 

då mansdominerade yrken genererar högre lön än kvinnodominerade yrken. Företag 2 

beskriver:    

[...] i de flesta fall handlar det om marknadslöner, om man skulle t.ex. se till IT 

som kanske ligger lägre i en arbetsvärdering så kommer vi aldrig kunna få in 

den kompetensen för den lönen som arbetsvärderingen ligger på. [...] Det 

behövs isåfall förändra de strukturer så som skapar mansdominerade och 

kvinnodominerade yrken, eller yrkesgrupper.[...] Men man jämför ju inte på 

det sättet för då motiverar man med marknadsmässiga löner. (Företag 2) 

I citatet menar Företag 2 att det är nödvändigt att rätta sig efter marknadslöner i lönesättning 

på grund av konkurrens om arbetskraft på arbetsmarknaden. Då löneskillnader många gånger 

motiveras med marknadslöner går det inte att genom lönekartläggning påverka dessa 

skillnader. Informanten förklarade att förändringen måste ske gällande de strukturer som har 

resulterat i den arbetsmarknadssegregering som genererar ojämlika löner mellan könen. 

Utifrån citatet går det att förstå att marknadslöner inte enbart grundas på en objektiv värdering 

av yrkets krav utan är ett resultat av samhällsstrukturer. Strukturerna har gjort att 

mansdominerade yrken generellt besitter högre löner än kvinnodominerade. Denna 

problematik kan relateras till genussystemet som beskriver att män och manliga egenskaper 

premieras i samhället (Hirdman, 1988 s. 52). Normerna och strukturerna som genussystemet 
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beskriver återskapas genom att verksamheterna bemöter konkurrensen för att få rätt 

kompetens. Detta går vidare att förstå utifrån Ackers förklaring av att organisationer 

återskapar mäns maktövertag gentemot kvinnor i organisationer och därmed är 

ojämnlikhetsregimer (Acker, 2006). På grund av att marknadslöner är en saklig motivering till 

löneskillnader kan det diskuteras huruvida en sådan motivering inte endast kan ses som en 

anpassning till nuvarande samhällsstrukturer utan även legitimera dessa och därmed 

upprätthålla missgynnande förhållande för kvinnor.  

 

Komplexiteten med marknadslöner är enligt informanterna kopplad till könssegregering på 

arbetsmarknaden. De förklarade att mansdominerade yrken oftast innehar högre löner även i 

de fall där yrket bedöms ha lägre krav än ett kvinnodominerat yrke. Till följd av att de olika 

lönenivåerna på arbetsmarknaden har blivit normaliserade marknadslöner menade 

informanterna att dessa är ett hinder för ekonomisk jämställdhet. Problematiken betonades av 

Företag 5.1:     

[...] det är ju inte så enkelt att säga att “den här är osaklig” bara för att den 

kvinnodominerade tjänar mindre än den icke-kvinnodominerade utan ofta är 

det ju marknadspåverkan på den icke-kvinnodominerade något helt annat än 

den kvinnodominerade [...] Eftersom det inte är kvinnornas löner som 

egentligen är fel så kan vi ju heller inte ha en åtgärd i att skicka på massa pengar 

på dem, för då blir ju allting ännu mer fel, utan det handlar om att till viss del 

faktiskt hålla tillbaka, om jag nu ska prata klarspråk, för de här männen. 

(Företag 5.1) 

Citatet beskriver att även om en löneskillnad kan anses vara osaklig utifrån att det 

mansdominerade yrket genererar högre lön men har lägre krav, kommer den bedömas vara 

saklig om den motsvarar marknadens lönenivå. Företag 5.1 förklarade problematiken med att 

förändra kvinnornas ofördelaktiga marknadsläge. Verksamheten kan inte på eget initiativ höja 

kvinnors löner och samtidigt sänka männens om de vill kunna konkurrera om kompetens och 

behålla sin manliga arbetskraft. Detta då lönerna inte är felaktiga ur ett marknadsperspektiv 

vilket enligt lagstiftningen ses som en saklig motivering till löneskillnaderna. Informanten 

berättade att en möjlig lösning är att hålla tillbaka männens löner när de väl är anställda. Vad 

som förstås utifrån citatet är dock problematiken där den första lönesättning av männen 

kommer att fortsätta anpassas efter marknadsnivåerna. För att vara konkurrenskraftiga 

kommer även fortsatta lönenivåer behöva anpassas efter de marknadsstrukturer som värderar 
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mansdominerade yrken högre. Detta bekräftar genussystemet och ojämlikhetsregimer som 

förklarar att männen anses vara den ideala arbetaren (Hirdman, 1988; Acker, 2006). 

Svårigheten att förändra ojämlika strukturer kan också relateras till att dessa är tätt 

sammanflätade med ekonomiska intressen. Det kan förklaras av Acker som beskriver att det 

är svårt att förändra organisationsstrukturer som ojämlikhetsregimer då de är starkt knutna till 

ekonomiska intressen både för individer och verksamheter (Acker, 2006). Vad som går att 

tolka är att även om arbetsgivare är villiga att arbeta för jämställdhet kan det ekonomiska 

intresset i slutändan väga tyngre. Att inte följa normaliserade, men missgynnande, strukturer 

kan leda till att verksamheterna hamnar i obalans med den marknad som den står i 

beroendeställning till. Exempelvis genom lönesättning efter yrkets arbetskrav istället för 

marknadslön. 

Utifrån informanternas beskrivning av könssegregering och marknadslöner som begränsade 

för att minska lönegapet kan en vidare diskussion föras genom att kombinera dessa två 

aspekter. Könssegregeringen tillsammans med marknadslöner resulterar i strukturer som 

skapar ett mindre fördelaktigt marknadsläge för kvinnor. Strukturerna kan ses utifrån 

metaforerna glasväggarna och glastaken som kvinnor möter i sina karriärer. På grund av sin 

könstillhörighet och dess tillhörande normer har kvinnor svårare att röra sig vertikalt och 

horisontellt på arbetsmarknaden (Kanter, 1977a, s. 135f; Bronstein, Rothblum & Solomon, 

1993; Watson, 2017, s. 230). Vidare går det att se en koppling mellan detta samt 

genussystemet och ojämlikhetsregimer. Arbetsmarknadssegregeringen kan tolkas upprätthålla 

och vara en effekt av dessa strukturer genom att kvinnor har svårt att förändra 

könssegregeringen då de möter dessa glasväggar och glastak. Denna komplexitet bidrar till att 

lagstiftningen om lönekartläggning har svårt att påverka lönegapet och att genussystemet och 

ojämlikhetsregimer upprätthålls. 
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7. Slutsats och diskussion 

Första avsnittet i kapitlet redogör för slutsatsen av resultat- och analyskapitel. Slutsatsen följs 

av en diskussion om lönekartläggning och dess möjlighet att påverka lönegapet utifrån 

samhällsstrukturer. Sista avsnittet ger förslag på framtida forskning inom problemområdet för 

studien.  

7.1 Slutsats  

Denna studie syftar till att undersöka upplevelsen av det praktiska arbetet med 

lönekartläggning som ett försök till statlig styrning för ekonomisk jämställdhet samt nyligen 

genomförda skärpningen av lagstiftningen. Utifrån upplevelsen är avsikten att även få en 

förståelse för om det finns samhällsstrukturer som ligger bakom att lönekartläggning inte har 

bidragit till ett minskat lönegap. Informanternas upplevelse av både lönekartläggning och 

lagändringen var överlag positiv. Majoriteten av verksamheterna hade antingen innan eller 

efter lagändringen fått in arbetet som en naturlig del i organisationen vilket var en effekt av 

årligt genomförande. Detta har lett till att vissa av verksamheterna har sett möjligheten för 

lönekartläggningsunderlaget att användas till andra arbetsområden, såsom lönetrappor och 

lönerevision. Informanterna menade även att årligt arbete är mer anpassat till dagens 

föränderliga arbetsmarknad samt bidrar till kontinuitet och större kompetens kring verktyget. 

Det fortlöpande arbetet ökar diskussion och således medvetenheten om lönegapet. Samtliga 

ansågs ha tillräckligt med tid och resurser för att genomföra arbetet. Visserligen konstaterade 

informanterna att arbetet med lönekartläggning är tidskrävande samt att lagstiftningen både 

innan och efter ändringen är otydlig i vad som är ett korrekt tillvägagångssätt. De berättade 

dock att de har hittat och åtgärdat osakliga löneskillnader i sina verksamheter till följd av 

lönekartläggning.  

 

Även om informanterna var positiva till resultat av lönekartläggning i sina verksamheter var 

de kritiska till verktygets möjligheter att kunna minska lönegapet då de poängterade att 

samhällets normer och strukturer inverkar. De tyckte att lagstiftningen har stort utrymme för 

subjektiva bedömningar i avgörandet om löneskillnader ses som sakliga eller osakliga. 

Subjektiviteten ansågs vara problematisk eftersom den influeras av egna värderingar och 

samhällsnormer, och får utrymme i det som bör vara objektiva bedömningar. Vidare 

konstaterades en problematik med att utjämna löneskillnader mellan arbetsgrupper på grund 
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av marknadslöner. Dessa har genom tiden värderat mansdominerade yrken och arbetsgrupper 

högre än de kvinnodominerade, även vid lägre arbetskrav. Verksamheterna måste förhålla sig 

till marknadslönerna för att bemöta konkurrensen på arbetsmarknaden och nå rätt kompetens. 

Det innebär att lönenivåerna och löneskillnaderna upprätthålls, och därmed den ekonomiska 

ojämlikheten.     

7.2 Diskussion  

Utifrån datainsamlingen, med grund i kunskapsläge och teorier, kan vi förstå att lönegapet 

grundas i normaliserade samhällsstrukturer. Män och kvinnors lika institutionaliserade 

möjligheter genererar inte lika möjligheter på arbetsmarknaden. Som diskuterat i analysen går 

detta att förstå utifrån genussystemet och ojämlikhetsregimer och tar sig till uttryck genom 

arbetsmarknadens könssegregering. 

 

I likhet med informanterna anser vi att lagändringen har vissa möjligheter att minska 

lönegapet även om det finns ett hinder beträffande marknadslöner som är anpassade efter 

ojämlika könsstrukturer. Då lagstiftningen tillåter marknadslöner som en saklig motivering 

för löneskillnader förändras strukturerna inte genom lönekartläggning utan upprätthåller 

snarare lönegapet. Vi ser dock en möjlighet att med årligt arbete skulle kunna generera 

minskat lönegap på sikt. Det främjar kontinuerliga diskussioner om verksamheters 

löneskillnader vilket kan öka medvetenheten om lönegapet och den ekonomiska ojämlikheten. 

Det finns visserligen en begränsning i lagstiftningens utrymme för subjektiv bedömning som 

oftast präglas av samhällets missgynnande normaliserade strukturer. För att förändra 

subjektiva bedömningar som medvetet eller omedvetet missgynnar kvinnor måste det ske en 

internalisering av en ny medvetenhet hos personer som arbetar med lönekartläggning. Att 

internalisera nya normer och strukturer tar tid då det ifrågasätter eller avviker från det 

förgivettagna.       

 

Samtidigt som subjektiviteten kan anses vara en begränsning för lagstiftningens möjligheter 

att minska lönegapet kan det även diskuteras som en möjlighet. Lagstiftningen i sin reglering 

kommer till viss del att ändra verksamheternas kontext genom nya krav på ökad konkret 

handling och ny form av diskussion. Den nya kontexten skapar förutsättningar för att på sikt 

kunna förändra samhällsnormerna. Även om det går att argumentera för att det mest 

eftersträvansvärda hade varit åtgärder vars effekt omgående hade eliminerat ekonomisk 
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ojämlikhet kan det vara fördelaktigt att normerna förändras under en längre tid. 

Normförskjutningen uppkommer då utifrån medborgarna själva vilket gör att normerna har 

möjlighet att få ett starkt fäste i samhället. En alltför strikt lagstadgad normförändring innan 

samhällets medborgare själva har internaliserat sådant tankesätt skulle snarare kunna hämma 

acceptansen av förändringen, särskilt då denna fråga berör ekonomiska intressen. Även om 

processen hämmas av både marknadslöner och subjektivitet finns det alltså en möjlighet att 

med lönekartläggning nå de normaliserade strukturerna som har skapat lönegapet och vara ett 

steg mot ekonomisk jämställdhet.   

 

Vad som dock är viktigt att ha i åtanke är att medvetenhet om män och kvinnors ekonomiska 

ojämlikhet inte är tillräckligt för att påverka och förändra ojämlikheten. Förutom ekonomi 

rymmer ojämlikhet bland annat sociala aspekter där män generellt har mer inflytande i 

samhället än kvinnor. Ojämlikhetens samtliga aspekter är sammanflätade med varandra vilket 

gör att en förändring i subjektiva värderingar gällande lönegapet måste ske parallellt med 

andra åtgärder för att normaliserade strukturer ska kunna förändras. Detta framkommer i 

forskning, teorier och vårt datamaterial som tydligt visar att mäns och kvinnors sociala 

ojämlikhet inverkar på ekonomiska aspekter, och att ekonomiska aspekter i sin tur 

upprätthåller den sociala ojämlikheten där män värderas högre än kvinnor.  

7.3 Förslag på vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning är att genomföra en kvantitativ studie för att utvärdera det 

faktiska resultatet av lagändringens påverkan på lönegapet. Studien bör jämföra statistik kring 

lönegapet både innan och efter lagändringen eftersom det är först då som det går att 

konstatera om skärpningen har gett någon faktiskt effekt. Om lönegapet fortfarande existerar 

mellan män och kvinnor kan studien ge en indikation på hur effektiv lagändringen är och vad 

som skulle behöva förändras ytterligare. En kvalitativ studie skulle då kunna undersöka, och 

få en djupgående förståelse för, vilka områden som fortfarande upplevs vara problematiska 

för lönegapet. Sammantaget av sådan framtida forskning skulle kunna ligga till grund för nya 

lagförslag eller lagändring som kan främja ekonomisk jämställdhet.   
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Information  

Studien handlar om att undersöka upplevelsen av lönekartläggning som praktiskt verktyg 

samt beröra den lagändring som gjordes 2017. Då vi har en kvalitativ inriktning kommer 

intervjun att fokusera på dina tankar och åsikter. 

Intervjun kommer att ta cirka 30 min och, om det går bra för dig, kommer vi att spela in 

intervjun men endast använda den för oss själva vid transkribering. Sedan kommer filerna att 

raderas.  

Din medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst under vår arbetsprocess hoppa 

av. Du kommer att få möjlighet att läsa igenom uppsatsen i efterhand om det skulle vara av 

intresse.  

Alla deltagare är anonyma i studien och därför kommer dina uppgifter samt information som 

kan avslöja vem du är eller din verksamhet inte att redovisas. Dessa uppgifter kommer att 

raderas efter att uppsatsen är färdigställd. I studien kommer du som informant benämnas efter 

hur stor personalstyrka din verksamhet har.  

Under intervjuns gång har vi tre teman som vi kommer att ställa frågor om. Dessa berör det 

praktiska arbetet med lönekartläggning, arbetet innan och efter lagändringen samt vad du 

tänker kring lagstiftningens möjlighet att minska lönegapet.  

 

 

 

 

 



 

 

Bakgrundsfrågor 

• Vad jobbar du med? Vad är din roll? 

• Har du någon utbildning inom HR? 

• Hur länge har du arbetat inom HR?  

• Hur länge har du arbetat med lönekartläggning?  

Tema 1: Det praktiska arbetet med lönekartläggningsverktyget 

• Hur arbetar du idag med lönekartläggning? 

o Hur mycket tid och resurser lägger ni?  

o Har lönekartläggninsarbetet någon påverkan på andra arbetsområden? 

o Vilka arbetsgrupper inkluderas i lönekartläggningen, finns det några grupper 

som exkluderas?  

• Vad tycker/tyckte du om arbetet med lönekartläggning?  

• Vad har ni fått för resultat i er organisationen till följd av ert arbete med 

lönekartläggning? 

o Har ni funnit löneskillnader vars grund är osaklig eller saklig? 

o Hur ser arbetet ut med åtgärder (osakliga) löneskillnader?  

• Om ni har upptäckt löneskillnader, kan du förklara vilka som är de vanligaste 

motiveringarna till att skillnaden är saklig?  

Tema 2: Arbetet innan och efter lagändringen  

• Är du insatt i den nya lagändringen kring lönekartläggning som kom 2017?  

• Vad tycker du om de nya skyldigheterna inom lönekartläggning? 

• Hur upplever du att arbetet med lönekartläggning och lön skiljer sig åt efter 

lagändringen?  

• Hur upplever ni DO som tillsynsmyndighet i denna fråga? Hur upplever ni att 

sanktionerna kan drabba er vid ej tillräckligt arbete?  

Tema 3: Verktygets möjligheter inom ramen för jämställdhet 

• Vad tycker du om att det finns en lag som syftar till att minska löneskillnader mellan 

män och kvinnor?   



 

 

• Vad tror du om lagändringens möjligheter eller begränsning i att minska lönegapet? 

• Utöver lönekartläggning, har du några exempel på hur ni aktivt arbetar med 

jämställdhetsfrågan i organisatinen?



 

 

 


