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1 Inledning

År 1981 beslöt Högsta Domstolen i USA att kvinnliga fångvaktare skulle ha 
samma lön som manliga fångvaktare. Beslutet grundades på en arbetsvärdering 
som arbetsgivare och facket genomfört. Anledningen till att domstolen fällde 
utslaget var att arbetsgivaren inte tänkt omsätta arbetsvärderingsresultaten i 
praktiken. Dessa visade nämligen att medan kvinnornas arbete till 95 procent var 
identiskt med de manliga fångvaktarnas arbete var deras förtjänst endast 70 
procent av vad männen hade. (Se t ex Polachek & Siebert (1993) s 168).

Detta var ett beslut som kom att sätta fart på diskussionerna om löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män i allmänhet och mellan kvinnors och mäns yrken i 
synnerhet. Den amerikanska lagstiftningen mot köns- och lönediskriminering, som 
funnits sedan 1960-talet, visade sig ha haft liten effekt på kvinnors löneutveckling. 
När därför förslag om arbetsvärdering väcktes under 1970-talet kom dessa att 
omedelbart uppmärksammas, åtminstone av de som ansåg den då gällande 
lönesättningen orättfärdig.

De relativa lönerna för svenska kvinnor hade i jämförelse med de amerikanska 
utvecklats mer gynnsamt under såväl 1960-, 1970- och början av 1980-talen. 
Kvinnors löner i förhållande till mäns hade förbättrats succesivt och i stort sett 
inom alla områden. Den solidariska lönepolitikens periodvisa satsningar på de 
lägst avlönade och lönepolitikens allmänna inriktning på rimliga löneskillnader i 
ekonomin bidrog aktivt till detta.

Förändringarna i ekonomin och inom lönepolitiken, speciellt från andra hälften av 
1980-talet, kom emellertid att medföra en stagnation av kvinnors relativa 
löneutveckling och att löneskillnaderna i allmänhet ökade. Dessutom kom också 
skillnaderna i ersättning till kvinnors respektive mäns yrken att uppmärksammas. 
Detta tillsammans med att svenska kvinnor i slutet av 1980-talet var etablerade på 
arbetsmarknaden bidrog till att sätta fart på debatten om kvinnors löner, om 
ersättningen till kvinnodominerade yrken och om vad som egentligen bestämmer
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'arbetets värde’. Den debatten pågår fortfarande och några tecken på att den 
skulle mattas av just nu är svårt att se.1

Svenska och internationella studier har påvisat att osaklighet i lönesättningen 
förekommer. En del av denna kan föras tillbaka på könstillhörigheten. En annan 
förklaring handlar om att kvinnor och män så sällan har lika arbete. Eftersom jobb 
dominerade av män nästan undantagslöst är bättre betalda än jobb dominerade av 
kvinnor blir detta en viktig förklaring till att män i allmänhet tjänar mer än 
kvinnor. Så länge kvinnor och män inte utför samma arbetsuppgifter uppfattas 
oftast deras olika lön också som sakligt motiverad.

De systematiska löneskillnaderna mellan yrken dominerade av kvinnor respektive 
av män har emellertid börjat ifrågasättas och kraven på att man också borde kunna 
jämföra olika jobb har ökat. Intresset för att hitta metoder som gör sådana 
jämförelser möjliga har därför tilltagit och de erfarenheter om arbetsvärdering 
som vunnits bl a i USA och Kanada kom därför väl till pass när diskussionerna om 
detta startade i Sverige och övriga Norden.2 Ett fåtal arbetsvärderingsprojekt har 
så här långt genomförts men flera pågår eller är under planering.

Syftet med denna studie är att med utgångspunkt från en genomförd 
arbetsvärdering analysera vilka de lönemässiga konsekvenserna skulle bli om 
resultaten omsattes i praktiken. De frågeställningar som främst diskuteras är: 
Tillför resultaten från en arbetsvärdering något till analysen när man redan vet 
individernas yrkestillhörighet? Vad skulle de lönemässiga konsekvenserna kunna 
bli om resultaten från en genomförd arbetsvärdering tillämpades?

Studien är disponerad så att i avsnitt två ges en kort beskrivning av vad 
arbetsvärdering är och i avsnitt tre presenteras en teoretisk ram för hur 
arbetsvärdering kan inlemmas i den ekonomiska arbetsmarknadsteorin. I avsnitt 
fyra redovisas några av resultaten från den aktuella värderingen och i avsnitt fem 
presenteras de empiriska resultaten från löneanalysen. Studien sammanfattas i 
avsnitt sex.

1 Två uttryck för detta är dels strejkerna under 1995. Två stora grupper med tydlig 
kvinnodominans, kommunalanställda och sjuksköterskor, har strejkat för högre löner. Dels har 
arbetsdomstolen ffg fått ett större antal lönediskrimineringsärenden att behandla under 1995/96.

2 Se t ex ’Lön efter fortjeneste?’, Nord 1992:10.
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2 Arbetsvärdering - vad är det?

Principen för arbetsvärdering är att varje enskild befattning skall värderas. Vilka 
krav ställer de olika jobben/befattningarna på sina utövare är den centrala frågan. 
Det är m a o arbetet/arbetsuppgiften och inte individen som står i centrum. 
Vanligast är att ett antal i förväg bestämda faktorer poängsätts varefter de sedan 
viktas. Om arbetsvärdering skall användas som ett instrument att kontrollera och 
analysera den nu gällande lönesättningen kommer förhållandet mellan antal poäng 
som arbetet erhållit (lika med arbetets svårighetsgrad alternativt kravnivå) och 
dess lön att bli intressant.

Arbetsvärdering var ursprungligen ett instrument som skapades för att 
arbetsgivarna skulle kunna svårighetsgradera arbetsuppgifterna i industrin med 
syfte att öka lönedifferentieringen. Uppfattningen var att den långt gångna 
löneutjämningen under 1930- och 1940-talen bland annat försvårat 
arbetskraftsrekryteringen till industrin. Surte Glasbruk var det företag i Sverige 
som först introducerade systemet med arbetsvärdering vilket skedde år 1947.3

Arbetsvärdering som metod att lönesätta arbeten är m a o inte ny. En ur 
kvinnornas synvinkel allvarlig brist är emellertid att de inte har beaktat kvinnors 
specifika kunnande och erfarenhet i lika hög hög grad som männens. En förklaring 
kan vara att de tillkom i en tid då kvinnor endast utgjorde en mindre del av 
arbetskraften och normen därför sattes av de arbetsuppgifter som männen hade.

En annan förklaring handlar helt enkelt om att intresset varit litet för att värdera 
den typ av arbeten som kvinnor hade. Den nya kunskap vi fått om kvinnors 
arbeten de senaste decennierna har dock visat vilka kunskapsluckor som funnits 
om kvinnors arbeten. I olika arbetsmiljöutredningar har t ex framgått att åtskilliga 
kvinnoarbeten visat sig vara både tyngre, slitsammare, enformigare, smutsigare, 
psykiskt och fysiskt mer krävande än vad många kunnat föreställa sig. Många 
mansjobb har, å andra sidan, förändrats men då ofta i positiv riktning, blivit 
mindre fysisk belastande, renare, tystare, rörligare osv.

3 I Ericson (1991) finns en ingående beskrivning av olika system för arbetsvärdering som använts i 
flera svenska industriföretag.
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Inspirationen till att använda sig av arbetsvärderingsystem för att åstadkomma 
minskade löneskillnader och rättvisa lönerelationer mellan kvinnor och män och 
deras arbeten kommer, som redan nämnts, från USA. Flera delstater har där 
lagstiftat om införandet av arbetsvärdering som en viktig del av lönesättningen. 
Den amerikanska erfarenheten är varierande men huvudintrycket är att 
arbetsvärdering förefaller ha gynnat kvinnors löneutveckling utan att det gått 
utöver kvinnors sysselsättningsmöjligheter.4»5

3 Teori

Den ekonomiska teorin för lönebildning uttrycks i sin ortodoxa form i termer av 
utbud och efterfrågan på arbetskraft. Mot varje lön svarar en viss efterfrågan på 
arbetskraft och ett visst utbud. Teorins utgångspunkt är en fungerande marknad 
under perfekt konkurrens och utan imperfektioner. I verkligheten förekommer 
dock imperfektioner däribland diskriminering. En typ av kritik från motståndarna 
till arbetsvärdering tar sin utgångspunkt i den perfekt fungerande 
arbetsmarknaden och deras uppfattning är därvid att arbetsvärdering stör 
marknadens lönebildning. Anhängare till arbetsvärdering framhåller å andra sidan 
att nuvarande imperfektioner på marknaden missgynnar kvinnor och kvinnors 
yrken lönemässigt och därför borde arbetsvärdering snarare kunna rätta till 
skevheterna än förstärka dem.

Lönebildningen i samhället skall utgå från individers produktivitet. Svårigheter att 
korrekt mäta produktivitet och produktivitetsutveckling inom stora delar av 
arbetsmarknaden medför emellertid viss osäkerhet i lönebestämningen. Olika sätt 
att skatta produktivitetens storlek har därför utvecklats. Det är i detta 
sammanhang som arbetsvärdering skulle kunna betraktas som en korrigering och 
inte som en störning av marknadens lönebildning. Skälet är att en korrekt 
genomförd arbetsvärdering kan ses som ett sätt att närma sig individens sanna 
produktivitet.

4 Se t ex Löfström (1992), Sorensen (1994), Gunderson (1994) för en genomgång av olika 
erfarenheter av arbetsvärdering i bl a USA och Kanada.

5 Man bör dock vara medveten om att skillnaderna mellan länderna är så stora att utfallet och 
konsekvenserna av en arbetsvärdering i USA kan skilja sig markant från en värdering utförd i 
Sverige.



5

Bakgrunden är följande. Efterfrågekurvan antas spegla marginalproduktiviteten 
hos de anställda. Vi kan emellertid aldrig vara säkra på att vi identifierat den 
exakta marginalproduktivitetskurvan. Okunskap t ex om vad olika jobb verkligen 
innebär, och därmed okunskap om individens sanna produktivitet, skulle kunna 
betyda att jämviktspunkten, eller snarare efterfrågekurvan, är felplacerad. 
Resonemanget kan illustreras på följande sätt:

Figur 1: Utbud och efterfrågan på arbetskraft före och efter en arbetsvärdering.

So SI 
Antal sysselsatta

Utgångspunkten är en given utbuds- och efterfrågekurva som också är en spegling 
av vad man tror är individernas 'sanna’ produktivitet. Jämvikten (A i fig.) ger en 
optimal kombination av lönens storlek och storleken på arbetskraftsutbudet. Antag 
nu att efterfrågekurvan inte är korrekt återgiven. Bristande kunskap om jobbens 
verkliga innehåll har inneburit att individernas produktivitet över- eller 
underskattats. Detta innebär då att efterfrågekurvans läge borde skifta åt ettdera 
hållet. I figuren har jag antagit att produktiviteten underskattats och därför bör 
kurvan förskjutas uppåt. Vid oförändrad sysselsättningsnivå (Sg) bör såldes lönen 
stiga från Wa till Wc. Emellertid är det sannolikt att en högre lön ökar utbudet av 
arbetskraft vilket kommer att medföra att löneförändringen inte blir Wc utan 
stannar vid och att arbetskraftsutbudet ökar från Sq till S-p Den nya jämvikten 
uppnås därmed vid punkten B i figuren. Den samhällsekonomiska vinsten av att ha 
hittat den ’sanna’ marginalproduktivitetskurvan anges av triangeln ABD i figuren.
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Endast få företag och branscher har en helt korrekt uppfattning om de anställdas 
produktivitet. Inte heller marknaden ger tillräcklig information om vad som skall 
betraktas som en korrekt lönesättning, ett förhållande som är väl känt av 
arbetsmarknadens parter. Ett kort citat ur en av SAF:s publikationer antyder 
lönebildningens komplexitet: "Lönebildning handlar alltid om värderingar, 
bedömningar, olika typer av avvägningar och om marknaden. Med tanke på den 
osäkerhet som vidlåter beräkning av produktiviteten och att 
lönebildningsprocessen också innehåller inslag av värderingar är det knappast 
förvånande att förslag om arbetsvärdering förs fram.

Att kravet är speciellt starkt hos kvinnor torde förklaras av att deras löner och 
deras jobb uppfattas som mer utsatta för subjektiva bedömningar och värderingar 
än vad männens jobb är.6 7 Systematisk arbetsvärdering skall därför ses som en 
metod att komma bort från detta. Genom ökad kunskap om jobbens krav och 
innehåll borde också uppskattningen av kvinnors och mäns produktivitet kunna bli 
mer exakt.

4 Arbetsvärdering - resultat från ett projekt

Det arbetsvärderingsprojekt som presenteras här och som utgör underlaget till 
analysen i nästa avsnitt genomfördes vid tre svenska universitet/högskolor under 
vintem/våren 1994.8 Vid värderingen använde man sig av två olika system på två 
inte helt identiska grupper. Med det amerikanska HAY-systemet värderades elva 
olika befattningar med likartad utbildningsbakgrund och med det svenska BVT- 
systemet (BefattningsVärdering Tjänstemän) värderades 40 olika befattningar där 
utbildningsbakgrunden var mer varierad.9 I båda fallen återfinner vi både typiskt 
manliga och typiskt kvinnliga befattningar men också ett antal som är mer
6 SAF (1993) s 15
7 En annan teoretisk förutsättning för ansatsen ’lika lön för likvärdigt arbete’ vilar på antagandet 

att kvinnor är socialt nedvärderade och som en konsekvens av detta blir de jobb kvinnor har 
också nedvärderade. Visst empiriskt stöd för detta finns i de studier som redovisat att 
könsfördelningen i ett yrke, ’andel kvinnor’, förefaller ha betydelse för lönens storlek. (Se tex 
Sorensen, 1990, Löfström, 1993).

8 Projektet och dess resultat finns beskrivit i rapporten "Arbetsvärdering - en metod att utjämna 
löneskillnader mellan kvinnor och män?" (Rapport från ett gemensamt ALVA-projekt.)

9 Amerikanska företaget HAY tillhör de världsledande inom området arbetsvärdering och är också 
etablerade i Sverige. BYT står för Befattningvärdering Tjänstemän och är ett svenskt system. I
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könsmässigt balanserade. Avdelningsdirektörer, bibliotekarier och 
forskninsgingenjörer värderas med båda systemen medan exempelvis lektorer och 
adjunkter enbart värderas med HAY. Lokalvårdare, vaktmästare, arbetsledare, 
instrumentmakare och laboratorieassistenter är exempel på grupper som enbart 
värderats med B VT. Cirka 250 personer berördes av HAY-värderingen och cirka 
600 av BVT-värderingen.

Underlaget för värderingen inhämtades från de anställda och/eller cheferna. 
Informationen dokumenterades sedan i en standardiserad befattningsbeskrivning. 
Värderingskommitten var sammansatt av representanter för både arbetsgivare och 
fackliga organisationer. Detta uppfattas som en grundförutsättning för att 
slutresultat skall bli så objektivt som möjligt.10 Gruppen svarade för urvalet av 
yrkesgrupper som skulle ingå i projektet.

I HAY är det ’Kunnande, Problemlösning och Resultatansvar’ som utgör 
huvudområden för värderingen. (Se bilaga 1 för ett exempel på värderingsschema.) 
De åtta faktorer som utgör stommen vid BVT-värderingen är: 'Utbildning, 
Erfarenhet, Problemlösning, Personalledning, Kontakter och Samarbete, 
Resultatansvar, Påfrestning och Miljö’. (Hur värderingen i detalj gått till redovisas 
inte här. Den intresserade hänvisas till projektrapporten.)

Hay-poäng och kön

Efter värderingen med HAY visade det sig att poängen för de elva befattningarna 
låg i ett intervall från cirka 200 till närmare 900 poäng. Ju högre poäng desto större 
krav och vise versa. Av figur 2 framgår hur kvinnor respektive män fördelade sig 
med avseende på antal HAY-poäng.

ovan nämnda rapport ges en närmare presentation av respektive system samt en beskrivning av 
hur själva värderingen genomförts.

10 Detta utesluter naturligtvis inte att sammmansättningen i något annat avseende kan vara biased 
vilket skulle kunna påverka gruppens objektivitet.
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Figur 2: Mäns och kvinnors befattningar fördelade på olika antal HAY-poäng.

< 400 400-599 >600

Kvinnor

Män

I det här yrkesurvalet visade det sig att kvinnor hade jobb som, enligt den 
genomförda värderingen och de poäng den genererat, ställde lägre krav än de jobb 
männen hade. Kvinnors genomsnittspoäng var 401 mot männens 473. Av 
kvinnorna återfanns mer än hälften i jobb som erhöll en sammanlagd poäng som 
understeg 400 medan majoriteten män återfanns i befattningar som låg i intervallet 
400 till 600 poäng.

Befattningarnas inbördes rangordning är här intressant eftersom vi vill veta i 
vilken mån den observerade lönen för befattningen överenstämmer med 
befattningens uppmätta svårighetsgrad. För att få en indikation på detta 
beräknades förutom befattningens genomsnittliga svårighetsgrad också dess 
faktiska genomsnittslön vid tillfället för värderingen. Tillsammans med uppgift om 
befattningen domineras av kvinnor eller av män presenteras medelvärdena i 
tabellen nedan.
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Tabell 1: Medelpoäng, genomsnittslön och andel kvinnor för olika yrken värderade 
enligt HAY-systemet.

Yrke/befattning Poäng Lön Andel kvinnor

Forskningsingenjör 265 14 506 18%
Sekreterare 269 14 874 100%
Bibliotekarie 314 15 509 83%
l:e byråsekreterare 344 16 196 82%
Intendent 351 16 615 75 %
Byrådirektör 371 18 650 50%
l:e forskningsing. 440 18 447 0%
Adjunkt 441 19 646 30%
Avdelningsdirektör 486 22 257 14%
l:e bibliotekarie 488 19 481 75%
Lektor 637 23 293 26%

Som framgår är det endast en av de aktuella befattningarna, byrådirektör, som 
uppvisar jämn könsfördelning. I övrigt dominerar kvinnorna fem av befattningarna 
och männen fem. Skillnaden är dock tydlig vad gäller vilken typ av befattning som 
respektive grupp dominerar. Medan kvinnorna dominerar fyra av de fem med lägst 
poäng dominerar männen fyra av de fem som fått högst poäng.

Parvisa jämförelser visar att befattningar som bedömts vara ungefär lika 
svåra/lätta (ställa lika stora/små krav) är: Forskningsingenjör och sekreterare, 
Förste forskningsingenjör och adjunkt samt Avdelningsdirektör och förste 
bibliotekarie. Om medelpoängen för respektive befattning är lika är dock inte 
genomsnittslönen alltid det. Skillnaderna är, inte oväntat, minst i de lägst 
värderade befattningarna, cirka 400 kronor, och störst i befattningarna med högst 
poängtal, närmare 3000 kronor per månad. Diskrepansen härvidlag innebär 
naturligtvis att man ställer sig frågan om yrken kan vara direkt felaktigt lönesatta 
eller om andra faktorer, som inte ingår i själva värderingsunderlaget, är 
förklaringen. En sådan faktor skulle exempelvis ’marknaden’ kunna vara.

När slutresultatet av en värdering överenstämmer med den ordning som redan är 
etablerad, vad avser relationen poäng-lön, används det ofta av motståndare till
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arbetsvärdering som ett argument mot arbetsvärdering. De som däremot 
förespråkar att en värdering bör ske menar att det förekommer diskriminerande 
inslag i systemen som omintetgör en objektiv och könsneutral värdering. Ett viktigt 
krav, sett ur kvinnornas synvinkel, har därför hela tiden varit att systemen som 
används skall vara könsneutrala. Oftast är det förenat med svårigheter att 
genomskåda ett system och ju mer komplicerat ett system är desto svårare blir det 
naturligtvis. Vad gäller HAY-systemet t ex så marknadsförs det som ett 
könsneutralt system men det är många som ställer sig tvivlande till det. Denna 
skepsis kan illustreras av följande citat från en studie som gjordes av 
sjuksköterskeyrket i Denver, USA:

"Traditional job evaluation systems, created by management Consulting firms, enshrine 
the male-model management bias. Although most of these firms advertise that they 
have updated the system for use as pay equity tools, these modifications have been 
described as cosmetic. The underlying assumptions have not altered, and they will not 
reflect nursing work adequately. Thus it follows that when nurses in Denver used the 
HAY system to demonstrate the need for a 15 % pay increase, they were using a 
gender-biased system to evaluate their job. Imagine the size of the raise had they had 
access to an appropriate system!" (Schreiber, 1993)
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Spridning i poäng och lön

Beräkning av respektive befattnings/yrkes arbetsvärderingspoäng har skett utifrån 
de antal värderingar som gjorts för varje yrkeskategori. Ovanstående tabell bygger 
på framräknade medeltal men för att belysa den variation som kan finnas inom en 
och samma yrkeskategori har spridningen för gruppen heltidsanställda adjunkter 
(män och kvinnor) illustrerats i figur 3.

Figur 3: Lön och HAY-poäng för ett urval heltidsanställda adjunkter vid tre olika 
universitet. Kvinnor och män.
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Trots att befattningen är densamma är spridningen i såväl poäng som lön stor. 
Detta tyder på att en och samma befattning kan ha olika innehåll och att 
innehavaren kan vara mer eller mindre kvalificerad för arbetet. Grundinnehållet i 
befattningen må vara detsamma men tillägg respektive avdrag av olika 
arbetsuppgifter kan variera betydligt. Eftersom man värderat enskilda tjänster vid 
de olika universiteten kan man således ha fångat in att vissa adjunktstjänster är 
förenat med prefektuppdrag, undervisning på högre nivåer osv medan andra 
tjänster kanske enbart innebär enklare undervisning och arbetsuppgifter. Detta ger 
naturligtvis skilda poäng i värderingen. På motsvarande sätt uppstår skilda löner 
då vissa adjunkter kan ha en doktorsgrad medan andra knappt påbörjat sin 
forskarutbildning.
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En annan faktor som kan påverka lönens storlek är universitetets geografiska 
belägenhet. Svårigheter att rekrytera kompetent personal har i vissa regioner 
inneburit lönedifferentiering gentemot andra regioner. Detta innebär att det inte 
finns något enkelt samband där hög poäng ger hög lön och vise versa. Det visar 
också på en begränsning med arbetsvärdering i så måtto att deras 
användningsområde endast är det enskilda företaget/myndigheten. Detta medför 
att det är rättvisan inom företaget som kan värderas och inte den mellan olika 
företag. För de här aktuella tjänsterna var dock spridningen i stort sett densamma 
oavsett universitet.

BVT-poäng och kön

BVT-systemet har inte marknadsförts som ett system som skall rätta till osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män specifikt utan är mer ett generellt system 
att värdera olika befattningar med på arbetsmarknaden. Av de 40 befattningar 
som värderades här dominerades 17 till mer än 60 procent av kvinnor varav 11 till 
100 procent. Männen dominerade sju av befattningarna till 100 procent och nio till 
mer än 60 procent.
Precis som i den förra redovisningen uppvisar även resultaten från BVT- 
värderingen en ojämn könsfördelning på de olika poängintervallen.
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Figur 4: Andel kvinnor och män i olika poängintervall enligt BVT-värderingen.

70

< 29 30-49 > 50

Mer än hälften av kvinnorna fanns på befattningar som erhöll mindre än 29 poäng 
medan hälften av männen hade jobb som erhöll en poängsumma som låg i 
intervallet 30 till 49. En mer detaljerad redovisning skulle kanske varit mer 
rättvisande i så måtto att det på befattningar med den allra högsta poängen (> 60 
poäng) fanns fler kvinnor än män. Deras antal var dock så litet att det inte 
uppväger det stora antalet kvinnor som fanns på befattningarna med den lägsta 
poängen.

Precis som i föregående avsnitt är den intressanta frågan även här i vilken mån 
kravnivå och lönenivå överenstämmer. I nedanstående tabell presenteras ett antal 
befattningar med framräknade medelvärden på svårighetsgrad (BVT-poäng) och 
ersättningsnivå samt andelen kvinnor i respektive befattning.



14

Tabell 2: Medelpoäng, medellön och andel kvinnor för några olika yrken 
värderade med BVT-systemet.

Yrke/befattning Poäng Lön Andel kvinnor

Ekonomibiträde 14 12 421 100%
Expvakt / förr ådsman 15 12 059 25%
Bitr l:e lokalvård. 20 11925 100%
Vaktmästare 20 12 323 17 %
l:e instrmakare 27 14 580 8%
Assistent 27 13 679 100%
Biblioteksass. 28 13 097 65%
Tekniker 28 13 348 10%
Djurvårdare 28 13 054 43 %
l:e lokalvårdare 29 12 833 92%

Byråassistent 33 13 304 100 %
Lab.assistent 33 13 625 87%
l:e byrå sekr. 39 15 788 80%
Bibliotekarie 43 15 917 86%
Forskningsing. 45 15 237 14 %
Byrådirektör 53 17 270 43 %
Intendent 53 16 505 75 %
Avdelningsdir. 57 20 987 0%
l:e forskn.ing. 61 18 505 0%
l:e bibliotekarie 66 18 708 76%

I ovanstående tabell framgår att spridningen i BVT-poäng är betydande. En 
delförklaring är naturligtvis den spridning i utbildningskrav som de olika 
befattningarna ställer. Skillnader i ersättning vid lika eller nästan lika 
svårighetsgrad är inte speciellt stor varken vid de lägre eller högre värderade 
jobben. Det finns heller ingen systematik där de lägre värderade jobben skulle 
innehas av kvinnor och de högre värderade av männen.

Rangordningen som BVT-värderingen givit upphov till, som den framgår av tabell 
2, förefaller överenstämma rätt väl med existerande lönestruktur. Med mindre 
avvikelser har de lägre avlönade jobben också erhållit färre poäng medan de högre 
avlönade jobben erhållit högre poäng. Frågan kvarstår dock om BVT-systemet är
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fri från könsbias och/eller om värderama förmått göra en objektiv och könsneutral 
värdering.

Som nämndes inledningsvis var endast sju befattningar gemensamma i de båda 
värderingarna. För att få en uppfattning om de två värderingssystemen värderar 
lika befattningar lika har jag konstruerat ett index som möjliggör en jämförelse av 
de befattningar som fanns med i båda värderingarna. Resultatet framgår av tabell 
3.

Tabell 3: Indextal i enlighet med HAY och BVT-värdering av ett antal 
befattningar. Byrådirektör = 100.

Yrke/befattning
HAY

Index
BVT

Byrådirektör 100 100

Forskningsingenjör 71 85
Bibliotekarie 85 81
l:e byråsekreterare 93 74
Intendent 95 100
l:e forskningsingenjör 118 115
Avdelningsdirektör 131 108
l:e bibliotekarie 132 124

Av tabellen framgår att överenstämmelsen i stora drag är god. Differensen är fem 
eller mindre för bibliotekarie, intendent och förste forskningsingenjör medan den 
för de fyra övriga befattningarna är något större. Helhetsintrycket från denna 
jämförelse är ändå att värderingen med HAY givit högre poäng än vad BVT gjort. 
De två undantagen är forskningsingenjör och intendent som båda erhållit högre 
poäng i BVT. Den ovan gjorda jämförelsen kan antyda att det inte är 
oproblematiskt vilket system man väljer. Det är sannolikt så att den inbördes 
rangordningen av de olika yrkena kan komma att se olika ut beroende på vilket 
system som används.
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I de följande avsnitten kommer ovan redovisade resultat att användas i en analys 
av dels löneskillnader mellan könen och dels skillnader i avkastning vid lika 
svårighetsgrad för kvinnor och män. Slutligen predikteras hur stora 
löneförändringarna skulle bli om de kvinno- och mansdominerade befattningarna 
ersattes i enlighet med att avkstningen per poäng vore densamma för kvinnor som 
för män.

5 Empiriska resultat

Analysen i detta avsnitt bygger på skattningar av en löneekvation av traditionellt 
utseende. I denna ingår förutom resultaten från de genomförda 
arbetsvärderingarna också ett antal individrelaterade uppgifter. Logaritmerad 
månadslön är den beroende variabeln och kön, ålder, tjänstgöringstid, arbetstid, 
hemort, utbildning, fakultetstillhörighet och yrke är oberoende variabler. 
Skattningarna har genomgående gjorts med OLS (ordinary-least-squares) multipel 
regressionsanalys. Samtliga variabler utom ålder, tjänstgöringstid och tid i 
befattning har konstruerats som dummyvariabler.

- Skattningar med HAY-data

Totalt värderades elva befattningar med HAY. Detta skedde med utgångspunkt 
från de uppgifter som ett urval av 264 befattningshavare hade lämnat. I tabellen 
nedan har den informationen sammanställts genom att medelvärden för de olika 
variablerna beräknats.
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Tabell 4: Medelvärden för olika variabler i det urval som värderats enligt Hay- 
systemet.

Variabel Alla Män Kvinnor

Kvinnor 44%
Män 56%
Lön (kr/mån) 19184 20316 17719

Ålder 46 år 45 år 46 år
Tjänstgöring 10 år 9 år 10 år
Tid i befattn. 8 år 7 10
Heltid 90% 97% 80%

Umeå 39% 33% 47%
Luleå 38% 42% 33%
Linköping 23% 25% 20%

<2 år gymn 9% 9% 9%
< 3 år eftergymn 8% 6% 12%
>3 år " 63% 59% 68%
Forskarutb. 20% 27% 12%

Teknisk fak 26% 37% 12%
Fil fak 47% 48% 45%
Förvaltning 27% 15% 43%

Siffrorna ovan antyder att det är en relativt homogen grupp vad avser ålder, 
tjänstetid och arbetstid. Skillnaderna är något större när vi ser på geografisk 
spridning, utbildning och arbetsområde. Trots den påtagliga likheten mellan 
kvinnor och män är den observerade löneskillnaden i gruppen stor, i genomsnitt 
2600 kronor per månad.

Resultaten från de två första skattningarna presenteras i tabell 5. 
Regressionsanalysen för den aktuella gruppen, visar att kvinnor har cirka cirka 8 
procent lägre lön än män vid en jämförelse där båda var lika gamla, hade 
tjänstgjort lika länge, hade lika lång utbildning osv ( tab 5 kol 1). När yrkes- eller 
befattningstillhörighet inkluderas bland de förklarande variablerna (kol 2) 
reducerades estimatet framför könsvariabeln till cirka tre (3) procent.
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Att yrke är betydelsefull som förklaring till löneskillnaderna framgår av att 
förklarinsggraden (R.2) ökade markant, från 60 till 80 procent. I den senare 
skattningen exkluderades också två variabler, tjänstgöringstid och hemort, 
eftersom de inte var signifikanta i den första skattningen. Det är möjligt att den 
högre signifikansnivån för ’fakultetsområde’ förklaras av att en del av den tidigare 
fångades upp av ortstillhörighet. Om arbetet är förlagt till en teknisk fakultet 
betyder det, allt annat lika, högre lön jämfört med andra områden. 
Forskarutbildning är den enda utbildning som ger en signifikant positiv effekt på 
lönen när vi också konstanhåller för yrke. En trolig förklaring är att övrig 
utbildning, helt eller delvis, fångas upp i yrkesvariabeln.

Vad gäller de enskilda yrkena så framgår att i förhållande till referensyrket 
(byrådirektör) skulle endast två befattningar ha signifikant högre lön. En 
avdelninsgdirektör skulle, allt annat lika, ha cirka 20 procent mer i månaden än en 
byrådirektör medan en lektor skulle ha cirka 12 procent mer. Fem befattningar 
skulle ha signifikant lägre lön än en byrådirektör medan resterande tre 
befattningar inte uppvisar några signifikanta skillnader alls.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att yrke/befattning förklarar en hel 
del av den observerade löneskillnaden mellan könen i det här analyserade 
materialet. Vi konstaterar vidare att en könrelaterad skillnad motsvarande cirka 
tre procent återstår när hänsyn tagits till samtliga i studien ingående variabler.

Vad händer nu om vi i modellen också inkluderar uppgifter om arbetets 
svårighetsgrad, som den värderats enligt Hay-metoden? Påverkas estimatet för 
könsvariabeln? Hur förändras förklaringsgraden?
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Tabell 5: Lönekvationer med logaritmerad månadslön som beroende variabel.

Kvinna (= 1) -.078 (-5.220) -.028 (-2.452)

Heltid ( = 1) .016 ( .690) .039 (2.370)
Ålder .028 (3.556) .023 ( 4.174)
(Ålder)2 -.000 (-2.738) -.000 (-3.562)
Tjänstetid -.001 (- .512)
(Tjtid)2 -.000 (- .361)

<2 år gymn Ref
<3 år eftergymn .036 ( 1.121) .011 ( .501)
>3 år " .109 (4.320) -.004 (- .199)
Forskarutb. .275 (9.627) .069(2.151)

Umeå Ref
Luleå .023 ( 1.347)
Linköping -.035 (-1.625)
Teknisk fak Ref
Fil fak -.025 (-1.307) -.058 (-4.496)
Förval tn. -.083 (-3.686) -.077 (-2.725)

Yrken

Byrådir Ref
l:e byråsekr -.073 (-2.351)
Avd.dir .177 (4.982)
Sekreterare -.209 (-4.910)
Intendent -.135 (-4.121)
Adjunkt .031 ( .937)
Lektor .111 (2.648)
l:e bibi. .047 ( 1.390)
Bibliotekarie -.145 (-5.477)
l:e forskningsing. -.048 (- .883)
Forskningsing. -.273 (-6.880)

Konstant 9.015 (50.728) 9.252 (67.387)

R2adj .61 .80

Antal 257 257

t-värden inom parentes
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Det finns två sätt att låta resultaten från arbetsvärdering ingå i modellen. Antingen 
kan man låta de ingå som en kontinuerlig variabel eller så kan de klassificeras och 
konstrueras som en dummyvariabel. Jag testade båda varianterna och fann att 
skillnaden var minimal. När ekvationen (som den såg ut i tabell 2 kol 2) utökades 
med arbetets svårighetspoäng skedde endast en marginell förändring av 
parameterestimatet för kön och förändringen i förklaringsgraden blev liten, från 80 
till 82 procent.

Huvudintrycket av dessa skattningar är därför att det förefaller som om yrke och 
svårighetsgrad rätt väl överenstämmer. När yrke exkluderades ur modellen och 
arbetsvärderingspoängen kvarstod blev resultaten i stort desamma som när yrke 
ingick och svårighetspoängen var exkluderade. I den här typen av modeller skulle 
man därför kanske tycka att det är egalt vilken typ av information man har - uppgift 
om yrkestillhörighet eller uppgift om yrkenas svårighet/krav. Det behöver dock inte 
alltid vara så även om det är så i det här konkreta fallet.

Så länge en arbetsvärdering överenstämmer med den redan etablerade 
lönestrukturen kan en värdering anses överflöding men avviker den är det 
naturligtvis av intresse att den finns med vid en lönediskussion. Oavsett den 
överenstämmer eller ej är intresset i hela denna diskussion hurvida den 
genomförda värderingen gjorts på ett objektivt och könsneutralt sätt. Den kraftigt 
könssegregerade arbetsmarknaden är den viktigaste anledningen till varför 
resultaten från en genomförd arbetsvärdering innehåller mer information än den 
som enbart uppgift om yrkestillhörighet ger.

Orsaken till att kvinnor och män inte har lika lön må vara att de inte har lika jobb 
men frågan kvarstår: Är det uteslutet med lika lön om jobben är olika men icke 
desto mindre likvärdiga? Nej säger förespråkarna för arbetsvärdering: Ställer 
jobben lika stora/små krav på utövaren och är förhållandena i övrigt likvärdiga bör 
ersättningen vara lika.

I nästa analys skall vi skatta om kvinnor och män faktiskt erhåller lika stor/liten 
avkastning vid lika svårighetsgrad. Vi bortser därmed från yrket/befattningen. 
Separata ekvationer för kvinnor och män har skattats där förutom olika 
poängintervall också åldersvariabeln finns med.
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Tabell 6: Löneekvation med logaritmerard månadslön som beroende variabel samt 
svårighetsgrad, kön, ålder och ålder i kvadrat som oberoende.

Alla Män Kvinnor

Poäng
-299

300-349
Ref.
.105 (5.45) .131 (3.76) .087 (4.34)

350-399 .169 (8.05) .218 (5.84) .140 (6.46)
400-449 .255 (13.80) .286 (9.84) .234 (10.67)
450-499 .281 (14.35) .303 (10.17) .278 (11.37)
500-549 .276 (8.41) .315 (5.01) .253 (7.62)
550-599 .403 (18.71) .431 (13.44) .386 (13.83)
600-649 .364 (12.02) .380 (9.68) .434 (6.70)
650-699 .453 (10.94 .443 (8.22) .545 (8.40)
700- .464 (18.72) .537 (15.30) .312 (8.78)

Kvinna (= 1) 
Ålder

-.055 (-5.25)
.014 (2.48) .012 (1.46) .014 (2.18)

(Ålder)2 -.0001 (-1.81) -.000 (-.98) -.0001 (-1.61)

Konstant 9.232 (72.19) 9.231 (48.21) 9.187 (60.66)

R^adj .79 .74 .81

Med något undantag gäller att lönen stiger med arbetets svårighetsgrad. Skillnaden 
mellan könen är dock tydlig. Avkastningen för kvinnor är i samtliga intervall utom 
två lägre än den avkastning männen får. I de två näst högsta intervallen har 
kvinnorna högre avkastning än männen.
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Hay-poäng och lön

För att få en uppfattning om vilka lönejusteringar som skulle behövas om 
avkastningen vore densamma för kvinnor och män skattades först en lönekvation 
för de befattningar som dominerades av män. Den logaritmerade månadslönen var 
den beroende variabeln och arbetsvärderingspoängen den oberoende.11 
Ekvationen fick följande utseende:

Lönekevation för mansdominerade jobb (>10% män): 
log(månadslön) = 9.473 + .000904* (Hay-poäng)

(313.7) (15.13) R2 = .58

På basis av ovanstående resultat predikterades sedan lönerna för samtliga 
befattningar dominerade av män respektive av kvinnor. Dessa jämfördes sedan 
med de observerade medellönerna. Skillnaden mellan den observerade och den 
predikterade lönen tolkades sedan som en indikation på om det fanns 
befattningar/yrken i organisationen som lönemässigt skulle kunna vara under- eller 
övervärderade. I nedanstående tabell sammanfattas resultaten.

11 Jag har här valt att normera i enlighet med resultaten från den löneekvation som skattats på basis 
av de mansdominerade befattningarna. Jag kunde lika gärna ha valt ekvationen som gällde 
kvinnodominerade befattningar.
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Tabell 7: Faktiska och predikterade genomsnittslöner för befattningar/yrken med 
olika svårighetsgrad och med olika könsmajoritet.

Faktisk
lön

Predikterad
löna

Estimerad
löneförändring^

> 70 % Kvinnor

Sekreterare (269) 14 874 16 583 + 11.5 %
Bibliotekarie (314) 15 509 17 272 + 11.4 %
l:e byråsekr (344) 16 196 17 747 + 9.6 %
Intendent (351) 16 615 17 859 + 7.5 %
l:e bibliotekarie (488) 19 481 20 214 + 3.8 %

> 70 % Män

F orskningsing. (265) 14 506 16 523 + 13.9 %
l:e forskn.ing (440) 18 447 19 356 + 4.9 %
Högskoleadjunkt (441) 19 646 19 373 - 1.3 %
Avdelningsdir (486) 22 257 20 177 - 9.3%
Lektor (637) 23 293 23 129 - 0.7%

Siffran inom parentes anger antal HAY-poäng.
aPredikterad lön har estimerats utifrån att de kvinno- resp. mansdominerade jobben ersätts i enlighet 
med den lönekvation som gäller de mansdominerade jobben.
^Den löneförändring som skulle behövas för att erhålla den predikterade lönen har skattas på 

följande sätt: [(Predikterad lön - faktisk lön)/faktisk lön]*100.

Ovanstående beräkningar bygger på ett begränsat urval vilket självklart lägger 
restriktioner på vilka slutsaser som kan dras. Emellertid anser jag att resultaten 
mycket väl kan ligga till grund för en vidare diskussion om arbetsvärdering som 
metod att påverka löneskillnader mellan olika jobb. Exempelvis går det knappast 
att a priori säga att arbetsvärdering enbart skulle gynna kvinnor. I detta material 
skulle visserligen samtliga jobb dominerade av kvinnor få en löneökning men två 
av de mansdominerade jobben skulle också få se sina löner höjas.12 Därtill kan 
noteras att den största procentuella ökningen skulle tillfallit ett mansdominerat 
jobb. Den andra iaktagelsen är att arbetsvärdering inte implicerar att alla skall ha

12 Detta är simuleringar. Vad gäller förekomst av lönesänkningar, som en följd av en 
arbetsvärdering, är dessa så vitt jag vet sällsynta om ens förekommande. Den amerikanska 
erfarenheten är att lönesänkningar inte förekommer och att löneökningar sällan blir av den 
storleken att ett osakligt lönegap utraderas omedelbart.
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lika lön. Snarare är intrycket det motsatta löneskillnaderna kan komma att öka 
ytterligare mellan vissa befattningar/yrken.

Så här långt har vi analyserat tänkbara konsekvenser av den värdering som gjorts i 
enlighet med Hay-systemet. I nästa avsnitt skall vi se närmare på resultaten från de 
värderingar som gjorts enligt BVT-systemet.

- Skattningar med BVT-data

Den arbetsvärdering som gjordes enligt BVT-systemet omfattade cirka 40 olika 
befattningar och 588 personer. BVT-värderingen skiljde sig från HAY genom att 
det inte förelåg någon enkät till grund för värdering utan här var det 
chefen/prefekten, konsulten och/eller i viss mån styrgruppen som värderade 
befattningen på basis av en ’riktbefattning’. Den spridning i olika befattningar som 
värderades innebär också att urvalet här var mycket mer heterogent till sin 
sammansättning än den föregående gruppen.

I tabellen nedan redovisas resultaten dels från skattningen av den gemensamma 
lönekevationen och dels från de separata skattningarna. Antal BVT-poäng har 
klassificerats i olika intervall och ingår som en av de förklarande variablerna i 
ekvationen.
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Tabell 8: Löneekvation med logaritmerad månadslön som beroende variabel och 
BVT-poäng, ålder, tjänstetid, ålder och tjänstetid kvadrerad, arbetstid, hemort och 
kön som oberoende variabler.

Alla Män Kvinnor

Poäng
-19 Ref.

20-24 .056 (4.87) .037 (1.35) .056 (4.29)
25-29 .101 (10.51) .054 (2.09) .113(11.52)
30-34 .111 (11.64) .077 (3.18) .121 (11.78)
35-39 .167 (14.95) .146 (5.38) .168 (13.55)
40-44 .223 (19.39) .198 (7.09) .229 (18.34)
45-49 .234 (10.46) .242 (6.89) .150 (4.20)
50-54 .289 (16.77) .261 (8.58) .296 (12.06)
55-59 .353 (15.35) .349 (9.96) .167 (2.73)
60-64 .360 (14.34) .342 (6.77) .353 (12.44)
> 65 .421 (27.48) .360(11.47) .447(25.70)

Kvinna (= 1) -.016 (-2.41)
Alder .016 (7.50) .022 (4.60) .014 (6.36)
(Ålder)2 -.0002 (-7.02) -.0002 (-4.37) -.0002 (-5.88)
Tjänstetid .003 (2.41) -.0000 (-.172) .006 (3.54)
(Tjtid)2 -.000 (-.756) .0000 (.887) -.000 (-2.20)
Heltid{ = 1) .023 (3.27) .039 (1.94) .020 (2.83)

Umeå Ref
Luleå .054 (6.71) .057 (3.10) .053 (6.03)
Linköping -.015 (-2.06) -.006 (-.398) -.023 (-2.73)

Konstant 8.988 (202.92) 8.872 (88.13) 8.999 (190.61)

R^adj .81 .74 .83
Antal 584 197 387

t-värden inom parentes.

Av estimaten redovisade i kolumn 1 framgår att avkastningen stiger ju svårare jobb 
man har. Vidare att kvinnor, allt annat lika, har cirka två procent lägre lön än vad 
en man har. Ju äldre man är och ju längre man varit i organisationen desto högre 
är lönen. Detsamma gäller om man arbetar heltid framför deltid. I förhållande till
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de som bor i Umeå har boende i Luleå signifikant högre lön medan boende i 
Linköping har signifikant lägre lön.

Jämförs sedan kvinnor och män visar det sig att i samtliga poängintervall utom två 
har kvinnor högre avkastning än män. En annan skillnad är att det bland männen 
finns en kontinuitet där högre poäng ger högre avkastning. Bland kvinnorna är 
detta samband mindre strikt. Ett exempel belyser detta. Kvinnor i poängintervallet 
55-59 har klart lägre avkastning än kvinnorna i intervallet 40-44 poäng om man 
jämför med de kvinnor som ligger i lägsta intervallet (referensaltemativet <19 
poäng).

Skulle man utifrån detta kunna påstå att BVT-systemet är bättre avpassat för 
männens yrkes- och befattningsstruktur än för kvinnornas? Eller annorlunda 
uttryckt att BVT faktiskt fångar in den skevhet som finns i värdering och lön vad 
avser kvinnornas jobb medan motsvarande överenstämmelse för männens jobb är 
god. Urvalet är troligen allt för litet för att några definitiva slutsater skall kunna 
dras om detta.
De ingående variablerna förklarar dock hela 81 procent av den logaritmerade 
löneskillnaden för gruppen i sin helhet och 74 respektive 83 procent för männen 
och kvinnorna som separat grupp.

BVT-poäng och lön

För att få en uppfattning om det föreligger någon diskrepans mellan faktisk lön 
och svårighetsgrad i befattningar/yrken som domineras av ettdera könet skattades 
också i detta fallet en lönekvation för de jobb som dominerades av män. Erhållna 
resultat fick sedan ligga till grund för prediktion av lönens storlek i respektive 
kvinnors och mäns jobb givet deras BVT-poäng. Resultatet illustreras i en figur.
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Figur 5: Estimerad löneförändring med avseende på BVT-poäng i jobb 
dominerade av kvinnor respektive av män.

Av figuren framgår att både kvinnors och mäns jobb skulle påverkas om en 
värdering i enlighet med BVT skulle anammas. Staplar ovan noll-linjen antyder att 
dessa jobb skulle ha högre lön än vad de faktiskt har medan det omvända gäller för 
staplar som ligger under noll-linjen. Det är något fler kvinnojobb som är 
underbetalda medan det omvända gäller för ett antal mansjobb. Slutligen är 
spridningen i de beräknade procentuella förändringarna relativt måttlig bland de 
jobb som domineras av kvinnor medan den i vissa fall är större på manssidan.
Ett annat sätt att illustrera det som visats ovan framgår av figur 6.

Lönekvationen, som skattats för jobb dominerade av män, är densamma som ovan 
och precis som tidigare antas den också gälla för kvinnors jobb. Ett enkelt sätt att 
illustrera om det föreligger någon lönediskrepans mellan könen vid lika 
svårighetsgrad är därför att rita upp löneekvationen för män och sedan markera 
kvinnors faktiska löner vid olika poäng. Resultatet framgår av nedanstående figur.
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Figur 6: Lönekevation för mansdominerade jobb och faktisk lön vid olika BVT- 
poäng för kvinnodominerade jobb.

BVT-poång

I figuren illustreras löneekvationen för mansdominerade jobb av den räta linjen. 
Varje plus ( + ) representerar en kombination av faktisk lön och BVT-poäng för 
olika kvinnojobb. Att flertalet observationer i figuren ligger under linjen skulle 
tyda på att kvinnojobben är underbetalda relativt mansjobben vid samma antal 
BVT-poäng. Ett exempel belyser detta. Ett jobb som enligt BVT-värderingen 
erhållit 49 poäng kommer att ge motsvarande Wm till män om det är en 
befattning/yrke som domineras av män men endast Wkv till kvinnor om det är ett 
jobb som domineras kvinnor.

Medellön och medelpoäng för olika jobb har i denna liksom i det tidigare varit 
utgångspunkt för analysen. Detta innebär att resultaten endast kan ses som en 
indikation på hur ersättningen till olika jobb skulle kunna påverkas om 
värderingen skulle omsättas i praktiken.

Sammanfattningsvis tyder denna värdering, precis som den tidigare, på att det är 
svårt att ha någon a priori-uppfattning om hur slutresultatet kommer att bli. Det 
förefaller dock som om en arbetsvärdering skulle medföra större eller mindre 
löneförändringar men det är svårt att se att något kön ensidigt skulle gynnas eller 
missgynnas av detta.
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6 Sammanfattning och slutsatser

Invändningar som görs mot arbetsvärdering tar ofta sin utgångspunkt i villkoren 
för en fri marknad. Eftersom lönerna skall vara en spegling av marknadens 
efterfråge- och utbudsförhållanden är det också marknaden som värderar jobben. 
Det problem som detta medför och som initierat diskussionen om arbetsvärdering 
är hur omfattande den subjektiva värderingen är och i vilken utsträckning den 
systematiskt skulle gynna eller missgynna den ena eller andra gruppen på 
arbetsmarknaden.

Uppfattningarna går isär vad gäller synen på arbetsvärdering i en 
marknadsekonomi. A ena sidan säger man att arbetsvärdering inte gör mycket mer 
än replikerar, dvs bekräftar gällande lönestruktur. Detta är naturligtvis ett problem 
om de kvinnodominerande jobben är lönemässigt diskriminerade och 
arbetsvärderingsystemen inte förmår fånga detta. Motståndare till arbetsvärdering 
kan å andra sidan också hävda att marknaden är av underordnad betydelse i det 
här sammanhanget eftersom lönerna efter en arbetsvärdering enbart sätts på basis 
av intern rättvisa dvs rättvisa inom företaget och inte mellan olika företag.

Den stora svagheten med system som bygger på värderingar kan sägas vara att de 
just bygger på värderingar. Detta utesluter dock inte att värderingar kan göras 
bättre och sämre. Med systematisk arbetsvärdering skulle felkällorna kunna 
minimeras och jämförelserna mellan olika jobb bli mer rättvisande. 
Marknadsvärdering är inte heller fri från värderingar men den är svårare att göra 
på ett konsekvent och systematiskt sätt. Betingelserna för en marknadsvärdering 
varierar t ex mer slumpmässigt både i tid och rum liksom mellan yrken, branscher 
och sektorer. Slumpmässigheten bidrar dessutom till att marknaden kan användas 
på ett spekulativt sätt för att driva upp lönenivåerna i vissa yrken som inte alls 
behöver svara mot den aktuella produktivitetsutvecklingen eller svårighetsgraden i 
yrket.
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Resultaten i den här studien bygger på uppgifter från en genomförd 
arbetsvärdering. Jag har inte granskat värderingen närmare utan använt resultaten 
som underlag för att på mikronivå studera tänkbara lönemässiga konsekvenser av 
en arbetsvärdering.13 Det har därvid framkommit att den genomförda 
arbetsvärderingen skulle påverka den aktuella löne- och yrkesstrukturen. I det här 
aktuella fallet är det obekant om parterna diskuterat tänkbara praktiska 
konsekvenser av den genomförda värderingen. Med tanke på att en 
värderingsprocess i allmänhet är lång och komplicerad finns en uppfattning om att 
man redan vid start borde ha bestämt sig för om resultaten från en värdering skall 
omsättas i praktiken eller ej.14

De resultat som denna studie givit skall ses som ett bidrag till den pågående 
diskussionen om möjligheterna att med hjälp av arbetsvärdering nå rättvisa 
lönerelationer mellan kvinnors och mäns jobb. Arbetsvärdering som metod måste 
dock sättas mot andra metoder att uppnå samma syften. Finns det enklare, mer 
tillförlitliga och snabbare metoder bör dessa prövas också.

I dagsläget är diskussioner rörande lönebestämning legio. Det centrala inflytandet 
över lönesättningen avtar gradvis medan decentralisering och individualisering får 
allt större inflytande. Väl kända, oftast också mätbara, kriterier förlorar i betydelse 
medan nya, alternativt nygamla, kriterier mer diffusa och svårare att objektivt 
mäta introduceras. Tidigare betoning på rimliga löneskillnader i ekonomin i 
allmänhet ersätts succesivt av en lönepolitik som förespråkar ökade löneskillnader. 
Sett i ljuset av de olika tendenser som för närvarande finns och diskuteras inom 
lönepolitikens område är det självklart att även arbetsvärdering bör finnas med 
och bli föremål för seriös diskussion.

13 Om resultaten från en arbetsvärdering skulle leda till konsekvenser för sysselsättningen har 
lämnats utanför denna studie.

14 I flera av de amerikanska studier som genomförts understryker man vikten av att vara beredd att 
ta konsekvenserna av den arbetsvärdering som skall genomföras, oavsett hur slutresultat ser ut.
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