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Abstract 

The subject of the thesis is systematic job evaluation for purposes of local wage de
termination for blue-collar jobs within the Swedish industry. The method is exam
ined from a general wage-determination as well as from a gender equality perspec
tive. The thesis is based on e.g. documents from the parties, on interviews with rep
resentatives of employers and unions at the central and local level, and on inter
views with persons participating in job evaluation work in some companies. An 
analysis is made of one of the most common job evaluation systems, including the 
changes it has undergone since the 1950s. 

The use of a job evaluation system implies that a linkage is made between /cer
tain/job demands and wages. It also means that this linkage is made in a systematic 
way. Systematics might, in its turn, im ply consistency, rigidity and explicity. The 
thesis examines the significance of a linkage demands-wages and of consistency, 
rigidity and explicity for the parties' attitudes towards the method; as a purpose or as 
a means to achieve other goals. It demonstrates that the employers' problems to re
cruit labour and a desire for an increased wage differentiation has constituted a ma
jor reason for using the systems. 

The job evaluation system examined does not consider, or gives low weight to, 
certain demands which are common in female-dominated jobs. 

Various circumstances in the evaluation work process which provide it with 
scope for consideration are identified. This scope for consideration may disfavour 
female-dominated jobs. The thesis claims that the scope for consideration yet is less 
than in an unsystematic overall assessment of différencies in job demands between 
various jobs. 

A completed systematic job evaluation offers a basis for speaking of "work of 
equal value" in the sense of the Swedish Equal Opportunities Act, and forces the 
employer to explain possible différencies in the terms of employment when the 
points allotted are equal. It is unclear whether the court has to accept the application 
of the system made by the parties, or whether it could make its own evaluation with 
the same system. So far, no case concerning work of equal value has been settled in 
court. 
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1 Inledning 

Bakgrund samt avhandlingens huvudfråge
ställningar 

Systematisk arbetsvärdering innebär att man med hjälp av ett formaliserat 
system uppskattar vilka krav arbetet ställer på den anställde. Den här av
handlingen behandlar systematisk arbetsvärdering som hjälpmedel vid löne
sättning av arbetarfattningar inom den svenska industrin. Den har två huvud
frågeställningar. Den ena är vilken bakgrunden är till att arbetsvärderings
system används för arbetarbefattningar inom den svenska industrin och vil
ken roll systemen har i lönebildningen. Den andra är hur metoden förhåller 
sig till målet ökad jämställdhet mellan könen. 

Mitt intresse för systematisk arbetsvärdering väcktes när jag deltog i Ar
betslivscentrums projekt "Jämställdhet vid sju företag inom livsmedels
branschen". I det projektet studerade en grupp forskare i samarbete med 
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet kvinnornas situation på två slakt- och 
charkfabriker, en chokladfabrik, en fiskkonservfabrik, ett mjukbröds- och 
ett spisbrödsbageri samt en glassfabrik. Min egen uppgift var att studera 
kvinnornas lönesituation vid de sju företagen.1 Inte oväntat visade det sig att 

1 En rapport från projektet Jämställdhet-Livs sammanställdes till Livs' kongress 
1981, Rapport om jämställdhet i sju livsmedelsföretag (Baude m fl 1981) Den inne
håller förutom resultatet av undersökningarna på företagen också en kort översikt 
över de kvinnliga livsmedelsarbetarnas historia. Material från projektet finns också i 
boken Den könsuppdelade arbetsmarknaden: Exempel från kvinnoforskningen vid 
arbetslivscentrum (Baude m fl 1985). 

Mina lönestudier gjordes i etapp II av projektet. Bl a studerade jag med hjälp av 
parternas gemensamma lönestatistik löneskillnader mellan olika arbetsuppgifter, 
mellan företagen och mellan könen. Jag undersökte också hur lönen utvecklats un-

Forts ... 
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vissa arbetsuppgifter dominerades starkt av män och andra starkt av kvinnor 
och att kvinnornas arbetsuppgifter i betydligt högre utsträckning än männens 
låg i de lägsta lönegrupperna. I branschavtalets lägsta grupp låg på det ena 
charkföretaget 96 procent av kvinnorna men bara 15 procent av männen, på 
det andra charkföretaget var andelen 86 respektive 27 procent, på chokladfö
retaget 98/1, på fiskkonservföretaget 97/0, på mjukbrödsföretaget 91/56 och 
på glassföretaget 65/4.2 Den här fördelningen på lönegrupper reste natur
ligtvis frågor kring vad det är lönesättningen premierar. Vi visste att det var 
sällsynt med kvinnor i de befattningar som tar allra längst tid att lära sig och 
att en del av kvinnojobben var lätta att lära sig, inte var tunga och utfördes i 
hyfsad arbetsmiljö. Men vi visste också från undersökningen att det även 
fanns kvinnojobb som kräver lång erfarenhet för att kunna utföras snabbt 
och bra och/eller som är tunga, monotona och utförs i dålig arbetsmiljö. I 
den utsträckning avtalen byggde lönesättningen på påfrestningarna i arbetet 
och på krav på kunskaper fanns det alltså skäl att tro att man inte premierade 
alla typer av påfrestningar lika mycket och inte heller alla typer av kunska
per lika mycket.3 Det här gjorde att jag kom att intressera mig för arbetsvär
deringssystem. Det arbetsvärderingssystem ska mäta är ju just kraven i arbe
tet. Riktigt utformade borde de kunna hjälpa till att lyfta fram kraven i kvin-
nodominerat arbete. 

der perioden 1976-1981 för grupper och individer. Resultatet av undersökningen 
finns publicerat i två arbetsrapporter, Ericsson (1983) och Ericsson (1983/1987). 

2 Uppgifterna avser andra kvartalet 1981 och arbetare fyllda 18 år. När det gäller 
spisbrödsföretaget fick vi inte fram uppgifter om könens fördelning på lönegrupper
na. 

Fördelningen på de lokala lönegrupperna följer i stort samma mönster. 

3 I Ericsson 1983/1987 finns en genomgång av uppbyggnaden av branschavtalen 
och en beskrivning av lönesystemen på de olika företagen. 

Mönstret för vad som "premieras" i branschavtalen och den lönemässiga rang
ordningen mellan de olika arbetsuppgifterna var detsamma på alla företagen. I t op
pen låg de arbetare som brukar kallas "yrkesarbetare". Hit hör exempelvis styckarna 
på slakterierna och bagarna på bagerierna samt de "specialarbetare" som brukar fin
nas på de flesta företag, t ex elektriker, reparatörer och maskinister. I de högre grup
perna låg också arbete som innehåller tunga lyft eller som utförs i vissa typer av 
mycket dålig arbetsmiljö, t ex sådana med stark hetta eller kyla. 
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Projektet om jämställdheten inom livsmedelsbranschen och de tankar 
detta väckte var en av de saker som gjorde att jag började intressera mig för 
systematisk arbetsvärdering. En annan var den debatt som fördes i USA om 
"equal pay for work of equal value" (om comparable worth). I denna debatt 
spelade arbetsvärderingssystem en stor roll. Systemen kritiserades för att 
spegla den diskriminering av kvinnor som finns på arbetsmarknaden och 
man kritiserade det sätt på vilket de användes. Samtidigt såg många anhäng
are av lika lön för likvärdigt arbete arbetsvärderingssystemen som ett poten
tiellt redskap när det gäller att minska de mycket stora löneskillnaderna i 
USA mellan män och kvinnor.4 

En förstudie visade att det forskats mycket lite kring systematisk arbets
värdering i Sverige. I USA hade det gjorts en hel del forskning. Den forsk
ningen hade emellertid haft en ganska snäv inriktning5. Sättet att använda 
arbetsvärdering i USA skiljer sig dessutom på flera punkter (bl a när det 
gäller fackets medverkan) från det sätt på vilken metoden används i Sverige. 
Det fanns alltså goda skäl att genomföra en undersökning om systematisk 
arbetsvärdering inom den svenska industrin. I samarbete med Svenska 

4 En historik över debatten om comparable worth finns i Steinberg (1984). En av 
flera viktiga händelser på området i böljan av 1980-talet var publiceringen av slut
rapporten från den undersökning National Research Councils Committe on Occupa
tional Classification and Analysis gjort av begreppet comparable worth på uppdrag 
av Equal Employment Opportunity Commission. (Treiman & Hartmann, eds, 1981. 
En delrapport - Treiman 1979 - publicerades två år tidigare). 

5 Mycket av forskningen hade bedrivits av industripsykologer. Donald P Schwab 
skriver att stora delar av den forskning som bedrivits faller inom någon av följande 
fem grupper: (1) Tillförlitligheten i värderingarna. En typisk sådan undersökning 
har varit upplagd på så vis att ett antal individer var och en för sig fått värdera be
fattningar med ett arbetsvärderingssystem utifrån skriftliga beskrivningar av befatt
ningarna. Forskaren har sedan undersökt samstämmigheten mellan värderingarna. 
(2) I vilken utsträckning ett arbetsvärderingssystem kan fås att predicera en faktisk 
lönefördelning. (3) Undersökningar av i vilken utsträckning olika arbetsvärderings
system ger samma resultat. (4) Undersökningar där forskarna med hjälp av statistis
ka metoder undersöker hur mycket av variansen i totalpoäng som kan hänföras till 
en mindre grupp faktorer. (5) Undersökningar av hur värderingarna påverkas av si
tuationen eller av vem det är som utför värderingarna (jämför den första punkten). 
Mycket få undersökningar hade gjorts där man studerat arbetsvärdering så som den 
verkligen går till i praktiken. (Schwab 1985). Se också kapitel 6 nedan. 
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Livsmedelsarbetareförbundet sökte jag - och fick - pengar från Arbetar
skyddsfonden för en sådan undersökning. Den här avhandlingen bygger 
delvis på material från detta projekt.6 

Projektet - i fortsättningen kallat "Arbetsvärderingsprojektet" - bestod av 
följande delar: 

• Intervjuer med personer som på central nivå inom arbetsgivar- och ar
betstagarorganisationer arbetat med arbetsvärderingsfrågor. (De här perso
nerna kallas i texten "de centrala handläggarna" eller bara "handläggarna"). 
Jag intervjuade tolv personer i Sverige och tre i Finland. (Av de tolv ingick 
fyra stycken i den referensgrupp som var knuten till projektet). De jag inter
vjuade i Sverige arbetade, eller hade arbetat, med lönetekniska frågor inom 
Svenska Fabriksarbetareförbundet, Svenska Metallindustriarbetareförbun
det, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Landsorganisationen, SAFs 
Allmänna Grupp, Sveriges Verkstadsförening, Järnbruksförbundet (nuvaran
de Stål- och Metallförbundet), Svenska ManagementGruppen AB, Arbetsgi
varföreningen SFO och Kooperationens Förhandlingsorganisation. De flesta 
av dem hade erfarenhet också från konkret värderingsarbete på lokal nivå. 
Några av dem tillhörde arbetsvärderingens pionjärer i Sverige. Tillsammans 
representerade de en ansenlig kunskap om metoden och dess användning.7 

6 Huvudrapporten från Arbetsvärderin gsprojektet publicerades 1986 och heter 
Arbetsvärdering med poängsystem: En undersökning om systematisk arbetsvärde
ring inom industrin (Ericsson 1986c). Året därpå publicerades en mer praktiskt in
riktad skrift, Att sätta poäng på jobben: Om systematisk arbetsvärdering inom in
dustrin - några råd till facket (Ericsson 1987). Från projektet har också publicerats 
två arbetsrapporter (Ericsson 1986a och Ericsson 1986b). 

7 Många av dem intervjuade jag vid flera tillfällen. Intervjuerna utfördes under 
olika stadier av Arbetsvärderingsprojektet, från den första orienterande fasen i slutet 
av 1982 och framåt. 

De jag intervjuade och diskuterade med i Finland var Aarre Falck, Alku Sirelius 
och Teuvo Muhonen vid Finska Metallindustrins arbetsgivareförening. 

Aarre Falck har doktorerat på en avhandling om systematisk arbetsvärdering 
inom den finska metallindustrin (Falck 1983). Tyvärr är avhandlingen på finska, och 
jag har därför inte kunnat läsa den. I samband med att jag besökte honom i Helsing
fors fick jag dock en muntlig redogörelse för de viktigaste punkterna. Jag har ock så 
haft tillgång till ett skriftligt material från en föreläsning han hållit i Stockholm 
(Falck 1984). 
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Jag intervjuade vidare åtta ombudsmän och andra funktionärer på central 
nivå inom Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (framför allt för att få 
upplysningar om lönefrågor i allmänhet och om branschavtalen), en avdel
ningsombudsman, en representant för Livsmedelsbranschens arbetsgivare
förbund (LAF), personer på LO som arbetar med förslaget till svårighets
graderad lönestatistik samt dessutom med ett antal personer i samband med 
den studie jag gjorde om jämställdhetslagen (se nedan). 

• En analys av ett av de partsgemensamma systemen, det som utvecklats 
av Svenska Fabriksarbetareförbundet och SAFs Allmänna Grupp (i fortsätt
ningen kallat "AG/Fs system").8 

• Studier av hur arbetsvärderingssystem använts på några företag. Med 
tanke på projektets bakgrund valdes företag inom livsmedelsbranschen. 
Tyngdpunkten låg på undersökningar på Margarinbolagets fabrik i Lidingö 
och Findus' fabrik i Bjuv. (Uppläggningen av studierna på dessa två företag 
presenteras i kapitel 5). Jag besökte också de företag jag i Ericsson (1986) 
kallar "chokladföretag A" och" chokladföretag B" och intervjuade dessutom 
personer på ytterligare två företag (utan att besöka företagen).9 Utöver dessa 
intervjuer gjorde jag orienterande intervjuer på ytterligare ett antal företag. 

• En undersökning av samstämmigheten i de värderingar deltagarna på en 
arbetsvärderingskurs gjort och en analys av varför samstämmigheten i vissa 
fall var låg. 

• En undersökning av vilken roll arbetsvärdering med arbetsvärderings
system spelar i förhållande till jämställdhetslagen och vilken roll jämställd

8 SAFs Allmänna Grupp har numera bytt namn till SAFs Allmänna Arbetsgivar-
förbund (ALMEGA). Jag använder i boken genomgående det gamla namnet. 

Beteckningen "AG/Fs system" är min egen. Det ska påpekas att den är något 
oegentlig då den officiella förkortningen av det gamla namnet var "AGr", inte "AG". 

9 På dessa senare fyra företag intervjuade jag följande personer: Medlemmarna i 
arbetsvärderingskommittén på chokladföretag A. Två medlemmar i jämställdhets
kommittén, klubbordföranden samt produktionschefen på chokladföretag B. En 
medlem i fackklubben (senare tjänsteman) som arbetar med arbetsvärderingsfrågor 
på chokladföretag C. Tre medlemmar i den centrala arbetsvärderingskommittén 
inom en koncern i livsmedelsbranschen. 

Av dessa var en av medlemmarna i AV-kommittén på chokladföretag A samt de 
två medlemmarna i jämställdhetskommittén på chokladföretag B kvinnor, övriga var 
män. 
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hetslagen å andra sidan kan spela när det gäller att komma tillrätta med 
könsdiskriminerande arbetsvärderingssystem och könsdiskriminerande 
tillämpning av systemen. Jag gick igenom lagen, förarbetena till den, lag
kommentarer samt domen i ett mål i arbetsdomstolen. Jag intervjuade också 
ett antal personer som varit med om att utarbeta lagen samt diskuterade la
gen med personer hos Jämställdhetsombudsmannen och med några andra ju
rister. 

Typer av arbetsvärderingssystem 

Det system som utvecklats av SAFs Allmänna Grupp och Fabriks är av ty
pen poängsystem. Poängsystem är den vanligaste formen av mer utvecklade 
arbetsvärderingssystem. Det är också den typ av system jag intresserat mig 
mest för. 

Poängsystem är uppdelade på olika faktorer (olika typer av arbetskrav). I 
en systemhandbok beskrivs ett antal grader inom vaije faktor. Varje grad har 
en viss poäng (eller ett visst poängintervall). Värderingen går till så att be
dömarna värderar varje jobb på alla faktorerna och summerar de poängtal 
befattningen får på de olika faktorerna till en totalpoäng. 

Vid sidan av poängsystem finns det tre andra grundtyper av system, eller 
metoder,: rangordningssystem, klassificeringssystem och faktorjämförelse-
system. 

Den första metoden innebär att man rangordnar de olika befattningarna 
efter en helhetsbedömning av vilka krav de ställer. Oftast går detta till så att 
bedömarna först rangordnar ett mindre antal jobb, för att därefter placera in 
de resterande jobben i förhållande till dessa. De kan också arbeta med par
visa jämförelser. Varje bedömare jämför då alla tänkbara kombinationer av 
par av jobb. 

När man använder den andra metoden, klassificeringsmetoden, börjar 
man med att definiera ett antal klasser (grader). Därefter placeras befatt
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ningarna in i dessa klasser.10 Många branschavtal är utformade på det här 
sättet. 

Faktorjämförelsesystem finns av olika slag. Gemensamt för dem är att 
man liksom vid ett poängsystem har ett antal olika faktorerer. Till skillnad 
mot vad fallet är med poängsystem jämförs kraven i befattningarna inte mot 
texten i en systemhandbok; i stället jämförs befattningarna direkt med va
randra.11 Faktoijämförelsesystem är ovanliga i Sverige. 

De fyra huvudtyperna av system skiljer sig alltså åt efter om man gör en 
faktorsvis (analytisk) värdering (faktoijämförelsesystem och poängsystem) 
eller en helhets- (icke analytisk) värdering (rangordningssystem och klassi
ficeringssystem)12 samt efter om befattningarna värderas i förhållande till en 
skala (klassificeringssystem och poängsystem) eller i förhållande till varand
ra (rangordningssystem och faktorjämförelsesystem). (Se figur 1.1). Grän
serna mellan huvudtyperna är inte absoluta; även om klassificeringssystem 
räknas till de icke-analytiska systemen finns det implicit i beskrivningen av 
de olika klasserna ett antal faktorer; och även om det när man använder ett 
poängsystem sägs att befattningarna ska jämföras med texten i systemhand
boken måste man i praktiken ofta också jämföra dem med varandra (mer om 
detta i kapitel 6). 

10 Ett exempel på hur ett system kan vara utformat är följande: "Klass I: Arbeten 
som i särskilt hög grad kräver utbildning och erfarenhet, ansvar för utrustning eller 
material, gott omdöme samt initiativ från arbetaren. Klass II: Arbeten s om utöver 
muntliga eller skriftliga instruktioner i (särskilt) hög grad kräver erfarenhet och kun
nighet, ansvar för utrustning och material eller initiativ och omdöme. Klass III: 
Vanliga tempoarbeten. Klass IV: Grovarbeten, diversearbeten, hjälparbeten och en
klare tempoarbeten." (Exemplet hämtat från Herrman 1967 sid 25). 

11 För beskrivning av en typ se Herrman (1967) sid 28 f. Exempel på sådana sys
tem finns också i Job Evaluation sid 51 ff, i Willborn (1986) sid 63 f och i McCor-
mick & Tiffin (1974) sid 413. 

12 Faktorsvisa (analytiska) metoder kallas ibland (t ex i Falck 1984) för "kvanti
tativa" och de som bygger på en helhetsvärdering (icke-analytiska) för "kvalitativa". 
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Figur 1.1: Huvudtyper av arbetsvärderingssystem 

Jämförelse
metod 

Helhetsvärdering Faktorvärdering 
(icke-analytisk) (analytisk) 

Direkt 

Indirekt 

Rangordnings- Faktoijäm-
system förelsesystem 

Klassificerings- Poängsystem 
system 

Vid sidan av de här huvudmetoderna finns det dels system som bygger vär
deringen på en enda faktor (t ex på vilka beslut som fattas i befattningen), 
dels olika blandformer av de fyra grundmetoderna.13 SIFs system ALT (se 
kapitel 3) är ett exempel på en kombination av ett klassificerings- och ett 
poängsystem. 

Tidigare svensk forskning 

Den forskning som bedrivits i Sverige om systematisk arbetsvärdering 
(utöver arbetet i Arbetsvärderingsprojektet) är främst följande: 

Björn Dahlbäck publicerade 1966 en rapport (Dahlbäck 1966) från en 
undersökning som Ingenjörsvetenskapsakademiens kommitté för arbets-
och meritvärdering hade tagit initiativ till och som finansierats gemensamt 
av PA-rådet och Sveriges Verkstadsförening. Dahlbäck analyserade värde
ringar som gjorts av arbetsvärderingskommittén på ett verkstadsföretag och 
tog själv initiativ till att värderingar speciellt för hans undersökning gjordes 
på tre företag i olika branscher (verkstadsindustrin, pappersmasse- och pap
persbruksindustrin samt gummiindustrin). Han analyserade de använda sys
temen samt undersökte samstämmigheten i värderingarna. Undersökningen 
var starkt inriktad mot skalteori. Det finns mycket lite material i rapporten 

13 Översikter finns i Job Evaluation sid 61 ff och i Elizur (1987) kapitel 2. 
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om bakgrunden till att företag använder arbetsvärderingssystem eller om det 
praktiska arbetet i kommittéerna. Tanken var att Dahlbäcks studie skulle föl
jas upp med andra undersökningar. Dessa kom dock ej till stånd. (Till Dahl
bäcks bok, liksom till de flesta andra av de böcker jag tar upp här, återkom
mer jag i senare avsnitt). 

Sven Österman publicerade 1971 en rapport (Österman 1971) från en un
dersökning där han undersökt arbetstillfredställelsen på en medelstor verk
stadsindustri. I undersökningen hade han använt sig av de arbetsvärderingar 
som utförts på företaget som en beskrivning av arbetssituationen. Rapporten 
behandlar inte metoden systematisk arbetsvärdering som sådan, men inne
håller en del material om resultatet av arbetsvärderingarna. 

Bertil Mårdberg gjorde i böljan på 1970-talet ett experiment där han lät 
en industripsykolog studera 38 befattningar på ett järnverk och därefter jäm
föra dem alla mot alla utifrån deras "likhet". Undersökningen, som till sin 
karaktär var explorativ, syftade till att undersöka stabiliteten i den typen av 
mätningar. Rapporten heter Stability in Job Evaluation. Undersökningen fi
nansierades av PA-rådet och Riksbankens Jubileumsfond. 

TCO publicerade 1967 en skrift om systematisk arbetsvärdering på tjän
stemannaområdet, Systematisk arbetsvärdering på tjänstemannaområdet: 
En granskning av olika arbetsvärderingsmetoder, som använts på tjänstem
annaområdet, med utgångspunkt i tjänstemannarörelsens allmänna löne
politiska målsättningar. En annan skrift publicerad av ett fackförbund är 
Löneformer och lönesystem: Historia - nutid - framtid (Göranzon & Öijer 
1975). Den sammanställdes på uppdrag av Svenska Fabriksarbetareförbun
det som ett underlag till förbundets kongress 1976. Den skrevs av Bo Göran
zon och Göran Öijer under ledning av professor Albert Danielsson på KTH. 
Författarna ger en översikt över några system samt kommenterar kortfattat 
metoden systematisk arbetsvärdering. 

Gunhild Kyle har i sin bok Gästarbeterska i manssamhället - Studier om 
industriarbetande kvinnors villkor i Sverige som kom ut 1979 ett avnitt där 
hon diskuterar arbetsvärdering som metod i samband med resonemang om 
den samhälleliga värderingen av olika typer av arbetsuppgifter. Hon redovi
sar också resultatet av en undersökning av utfallet av värderingarna på ett 
järnverk där man värderat befattningarna med Järnbruksförbundets system. 

En bok från senare år är den doktorsavhandling den holländska sociolo
gen Trix Bunck lade fram vid universitetet i Amsterdam med titeln Job eva
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luation in the Swedish and Dutch health care sector (Bunck 1986; 1988). I 
avhandlingen jämför Bunck lönesystemet för sjuksköterskor i Sverige med 
motsvarande system i Nederländerna. Rapporten innehåller också bl a ett 
avsnitt om LOs förslag till en svårighetsskala för lönestatistiska ändamål och 
bakgrunden till detta arbete samt material om arbetet inom Svenska hälso-
och sjukvårdens tjänstemannaförbund (SHSTF) på att utveckla ett arbetsvär
deringssystem. (Det arbete inom SHSTF Bunck skildrar var på ett mycket 
preliminärt stadium då Bunck gjorde sin undersökning och rann sedan ut i 
sanden). 

Metoden systematisk arbetsvärdering har också, utan att vara huvudäm
net, behandlats av några andra forskare, t ex av Anders Victorin i hans av
handling (juridik) Lönenormering genom kollektivavtal och av Bertil Ström
berg i hans avhandling (filosofi) Arbetets pris: Rättvis lön och solidarisk lö
nepolitik. 

Vid sidan av de nu nämnda skrifterna har det genom årens lopp kommit 
ett antal skrifter av handbokskaraktär, t ex Elving Herrmans bok Arbets- och 
meritvärdering .14 

Bokens innehåll och disposition 

Den här avhandlingen har som framgått två huvudfrågeställningar: dels vil
ken bakgrunden är till att arbetsvärderingssystem används för arbetarbefatt-
ningar inom den svenska industrin och vilken roll systemen har i lönebild
ningen, dels hur metoden förhåller sig till målet ökad jämställdhet mellan 
könen. Mellan frågeställningarna finns naturligtvis ett samband; kunskap om 

14 Tilläggas kan att Anders Kristoffersson vid Arbetslivscentrum ungefär sam
tidigt som jag påbörjade min undersökning startade ett projekt vid namn Konkur
rensformer, utbildning, lönestruktur och arbetsvärdering (KULA). Projektet var 
uppdelat i två delstudier varav den ena aldrig utfördes. I den andra delstudien in
samlades ett omfattande material, som dock aldrig analyserades på det sätt som var 
avsikten eftersom Kristoffersson övergick till annan verksamhet. Det som hann fär
digställas var en arbetsrapport med rådata och "råanalyser", Kristoffersson (1986a). 
Denna har spridits till en begränsad krets. Projektets tänkta uppläggning finns be
skriven i Kristoffersson (1982). 
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parternas syfte(-n) med att använda arbetsvärderingssystem samt kunskap 
om vilka för- och nackdelar metoden har i förhållande till parternas intressen 
i olika avseenden är viktig att ha om man ska kunna förstå vilka konsekven
ser metoden får - och skulle kunna få - för jämställdheten mellan könen. 

Boken handlar i första hand om systematisk arbetsvärdering som före
teelse och metod. Det bör observeras att jag inte haft som målsättning att be
skriva hur den inbördes lönemässiga värderingen av olika arbetsuppgifter 
inom livsmedelsbranschen eller arbetsmarknaden i stort växt fram. Det bör 
också observeras att det bakomliggande syftet med det projekt boken delvis 
bygger på, Arbetsvärderingsprojektet, var att få en bild av de möjligheter 
och problem som ur jämställdhetssynpunkt finns i metoden systematisk ar
betsvärdering, inte att testa hypoteser kring lönebildningsteoretiska fråge
ställningar. Detta naturligtvis sätter gränser för vilka frågor som kan besva
ras. 

Boken har följande innehåll och uppläggning: 
I kapitel 2 diskuterar jag metoden systematisk arbetsvärdering utifrån 

allmän lönebildningsteori. Den centrala frågan i kapitlet är hur metoden för
håller sig till de lokala partemas intressen i olika avseenden. 

Tyngdpunkten i kapitel 3 ligger på att beskriva metodens historia, dess 
användning för arbetarbefattningar i Sverige, parternas inställning till den 
samt bakgrunden till parternas inställning. Jag ägnar särskilt intresse åt den 
period då arbetsvärdering etablerades som hjälpmedel i lönesättning inom 
den svenska industrin. 

I kapitel 4 granskar jag ett av de vanligare arbetsvärderingssystemen, det 
som utvecklats av SAFs Allmänna Grupp och Svenska Fabriksarbetareför
bundet. Vad är det systemet ska premiera lönemässigt, och varför ska det 
premiera detta? Vilka slutsatser kan man dra om parternas syften med sys
temet utifrån de ändringar som gjorts från den allra första upplagan 1950 
fram till den femte som kom 1990? 

I kapitel 5 beskriver jag hur AG/Fs system använts på Margarinbolaget i 
Lidingö och Findus i Bjuv. Kapitlet behandlar i viken situation systemet in
fördes, arbetsvärderingens plats i lönesystemet i övrigt samt utfallet av vär
deringarna. Syftet med kapitlet är delvis att ge material till de kommande 
kapitlen. 

Det därpå följande kapitlet behandlar tillämpningen av arbetsvärderings
system. Det inleds med en granskning av det kraftfält inom vilket värde
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ringsarbetet bedrivs och av det handlingsutrymme som återstår för de lokala 
parterna när de använder ett system så som systemen används inom den 
svenska industrin. Därpå diskuteras de olika momenten i värderingsarbetet 
och vad som påverkar enhetligheten i värderingarna. I de termer jag kommer 
att använda i senare delen av kapitel två behandlar kapitlet främst frågor om 
vilken rigiditet i lönesättningen som följer med att använda ett arbetsvärde
ringssystem samt om vilken grad av konsekvens i lönesättningen som kan 
uppnås. I ett jämställdhetsperspektiv handlar kapitlet om på vilka punkter 
det finns risk att en svagare grupp körs över av en starkare. 

Kapitel 7 innehåller tre olika delar: en granskning av AG/F:s system ur 
jämställdhetssynpunkt, en undersökning av några frågeställningar kring 
1979 års lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet samt nå
gra avslutande kommentarer om sätt att använda metoden systematisk ar
betsvärdering som jämställdhetsinstrument. 

I kapitel 8 summerar jag delar av den tidigare framställningen samt tar 
upp några aspekterjag inte behandlat tidigare. 

Boken avslutas med en sammanfattning på engelska. 
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2 Systematisk arbetsvärdering 
i ett teoretiskt lönebildnings
perspektiv 

Inledning 

Det här kapitlet inleds med en genomgång av några perspektiv och förkla
ringsmönster inom forskningen om lönebildning, uppställd efter de områden 
inom vilka förklaringar till lönesättningen brukar sökas. Utifrån denna ge
nomgång försöker jag sedan på ett teoretiskt plan ringa in vad som kan för
klara förekomsten av systemen och parternas inställning till dem, vad som 
kan förklara deras form och innehåll samt vad som kan utgöra potentiella 
källor till påfrestningar på tillämpningen när systemen tillämpas ute på före
tagen. 

Mönster och perspektiv i lönebildningsteorier 

Utbud och efterfrågan 

Neoklassikernas analys1 

Att förhållandet mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft är en av de 
faktorer som styr företagens lönesättning är alla teoretiska skolor ense om. 

Den skola som mest konsekvent har utbud och efterfrågan i fokus för sin 
analys av lönebildningen är den neoklassiska. 

11 beskrivningen av den neoklassiska teorin och kritiken mot denna har jag haft 
stor nytta av bl a Freeman (1972/1979), Granovetter (1981) och Osberg (1984). 
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Den neoklassiska skolan säger att priset på varor vid fri konkurrens be
stäms av tillgång och efterfrågan och att detta även gäller varan arbetskraft.2 

Den fråga den utgår från är: Vilka löner skulle betalas och hur många 
skulle anställas i en situation med fri konkurrens på arbets- och varumark
naderna om alla aktörer hade full information om utbud och efterfrågan och 
dessutom handlade rationellt? Det svar man ger är att löne- och sysselsätt
ningsnivån har ett jämviktsläge där utbud och efterfrågan balanserar varand
ra och att marknadskrafterna strävar mot detta jämviktsläge. 

Analysen tar sin utgångspunkt i arbetsgivarens handlingssituation då han 
överväger att anställa arbetare och i den arbetssökandes handlingssituation 
då han eller hon väljer mellan olika arbetsgivare samt väljer hur han (hon) 
ska fördela sin tid mellan å ena sidan förvärvsarbete och å andra sidan hus
hållsarbete och fritid. 

Arbetsgivarens handlande har enligt teorin två viktiga förutsättningar; 
dels att det enskilda företaget på en marknad med fri konkurrens inte kan 
påverka priset på varan, i det här fallet lönen, dels att värdet av det som till
verkas av varje tillkommande enhet arbete vid konstant produktionskapital 
är fallande eftersom fler anställda ska arbeta med samma kapitalutrustning. 
En arbetsgivare som är rationell anställer bara så många arbetare att värdet 
av vad den sist anställde producerar är minst lika med den lön företaget 
måste betala. Värdet av vad den sist anställde producerar är i sin tur bero
ende dels av vilken kvantitet han eller hon kan producera, dels av till vilket 
pris den producerade varan kan säljas på marknaden. Den linje som sam
manbinder kombinationen av lönenivå och antalet sysselsatta på en viss 
marknad bildar efterfrågekurvan för arbetskraft på den aktuella marknaden. 
(Resonemanget förs utifrån antagandet att alla arbetssökande, och redan an
ställda, är lika produktiva, alltså utifrån att arbetskraften är homogen. Ett 

2 J R Hicks skrev 1932 i sin "The Theory of Wages" att 
"The theory of the determination of wages in a free market is simply a special 

case of the general theory of value. Wages are the price of labor; and thus, in the ab
sence of control, they are determined, like all prices, by supply and demand ... The 
demand for labor is only peculiar to this extent: that labor is a factor of production, 
and is thus demanded ... not because the work to be done is desired for and by itself, 
but because it is to be used in the production of some other thing which is directly 
desired". (Hicks 1932/1964. Citerat efter Granovetter 1981). 
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alternativ till det antagandet är att man tänker sig separata utbudskurvor, ef-
terfrågekurvor och jämviktspunkter för arbetare med inbördes identisk pro
duktivitet). 

Om lönen höjs kommer efterfrågan på arbetskraft, allt annat konstant, att 
sjunka. Detta är resultatet av två olika effekter. För det första att företagen 
när lönerna höjs försöker ersätta arbetskraft med maskiner ("substitutions-
effekten"). För det andra att förändringen i löner kommer att förändra priset 
på de tillverkade produkterna, vilket i sin tur kommer att påverka priser och 
produktion; höjs lönerna blir produkterna dyrare, blir produkterna dyrarna 
minskar efterfrågan på dem, minskar efterfrågan kommer färre produkter att 
tillverkas, tillverkas färre produkter behövs det färre anställda ("skaleffek
ten"). 

Hur stor effekt på efterfrågan på arbetskraft en viss höjning av lönen har 
(efterfrågekurvans elasticitet) bestäms av flera faktorer. Alfred Marshall an
såg att den bestäms av följande fyra faktorer3: 

(a) De tekniska förutsättningarna att ersätta arbetskraft med maskiner. Ju 
svårare det är att ersätta de anställda med maskiner, desto lägre kommer ef-
terfrågeelasticiteten att vara. En viss höjning av lönen resulterar alltså i en 
mindre minskning av antalet anställda om det är svårt att ersätta de anställda 
med maskiner än om det är lätt att göra det. Tidsdimensionen är viktig: en 
viss yrkeskategori kan vara svår att ersätta med maskiner i ett kort tidsper
spektiv men möjlig att ersätta i ett längre tidsperspektiv. 

(b) Hur elastisk efterfrågan på de producerade varorna är. Om företagen 
kan kompensera sig för prishöjningar genom att höja priset utan att detta re
sulterar i starkt minskad efterfrågan på de producerade varorna, kommer en 
löneökning inte att resultera i så stor minskning av efterfrågan på arbetskraft 
som om en höjning av priserna genast slår igenom i form av minskad för
säljning. 

(c) Lönekostnadernas andel av företagets totala kostnader. Ju lägre andel 
kostnaderna för arbetskraft utgör av de totala kostnaderna, desto mindre 
elastisk är efterfrågan på arbetskraft.4 

3 Marshall (1930), refererat efter Freeman (1972/1979) sid 70 f. 
4 Freeman visar att detta gäller endast under vissa förutsättningar. Se Freeman 

(1979) sid 71. 
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(d) Utbudselasticiteten på övriga insatsvaror. Det räcker inte att det är 
tekniskt möjligt att ersätta en yrkesgrupp med maskiner. Det måste också gå 
att få tag på dessa maskiner på marknaden. Även i det här fallet är tidsdi
mensionen viktig. Det kan vara svårt att få tag på en viss maskin på kort 
sikt. Efter en tid hinner produktionen av maskinen emellertid ifatt den ökade 
efterfrågan. 

Också de arbetssökandes beteende analyseras utifrån vad som är ratio
nellt för dem. Utbudet av arbetskraft bestäms (bl a) av individens bedömning 
av de monetära och icke-monetära fördelarna med olika lediga befattningar 
samt av de val han eller hon gör mellan arbete, hushållsarbete och fritid. 
Den linje som sammanbinder antalet arbetare som tar anställning vid olika 
lönenivåer ger kurvan för utbudet av arbetskraft. Skärningspunkten mellan 
efterfråge- och utbudskurvorna ger den jämviktspunkt för sysselsättning och 
löner som systemet strävar mot. 

Detta är den grundläggande analysen. När det gäller efterfrågan måste 
analysen sedan förklara vad det är som bestämmer hur många som anställs 
vid en viss lönenivå; när det gäller utbudet måste den förklara vad det är 
som bestämmer hur många som söker anställning vid en viss lönenivå. I 
modellens termer: man måste förklara vad som bestämmer läget på utbuds-
och efterfrågekurvorna och därmed skärningspunkten mellan dem. 

En faktor som har betydelse för den långsiktiga relativa efterfrågan på 
arbetskraft är samhällets allmänna tekniska och ekonomiska nivå; när ett 
samhälle blir rikare minskar exempelvis normalt efterfrågan på jordbruks
produkter relativt sett medan den ökar på industrivaror och tjänster. En an
nan faktor är förändringar i produktiviteten. Produktiviteten ökar, men olika 
mycket inom olika industrigrenar. Två effekter uppstår när produktiviteten 
ökar i en bransch: Samma mängd varor som tidigare kommer att kunna pro
duceras med färre anställda. Höjningen av produktiviteten tenderar alltså att 
sänka antalet anställda i branschen. Men samtidigt kommer den ökade pro
duktiviteten att göra det möjligt att sänka priset, vilket ökar efterfrågan och 
därmed produktionen och därmed antalet arbetare som behövs. Nettoresulta
tet för sysselsättningen bestäms av vilken av de två tendenserna som är star
kast. 

Utbudet av arbetskraft kommer på makronivå bl a att vara beroende av 
demografiska faktorer och på utbildningssystemets utformning och dimen
sionering. På individnivå förutsätter den neoklassiska skolan, som nämnts, 
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att individen gör en bedömning av för- och nackdelarna med olika befatt
ningar, för- och nackdelarna mellan att arbeta och att vara ledig samt för-
och nackdelarna med att ta betalt arbete på arbetsmarknaden kontra att ägna 
sin tid åt obetalt hushållsarbete (där bland annat skatteeffekter ingår som en 
del i individens kalkyl). 

Om kritiken mot den neoklassiska teorin 

Den neoklassiska traditionen har kritiserats på många punkter. Kritiken rik
tar in sig på att neoklassikerna arbetar med antaganden som inte är upp
fyllda, inte på ett naturligt sätt kan ta hänsyn till viktiga dimensioner av 
verkligheten, har en statisk uppfattning5 , har ett begränsat synfält samt 
innehåller motsägelser.6 

Två exempel på den förstnämnda kritiken är påpekanden om att arbets
marknaden och varu- och tjänstemarknaderna knappast i något land fungerar 
så som den idealtyp neoklassikerna utgår från i sin analys samt att teorin ar
betar med en förenklad bild av hur människor fungerar; felaktigt utgår från 
att människor hela tiden tiden försöker maximera sin egen välfärd genom 
rationella kalkyler.7 Neoklassikernas försvar är att det ur teorins synpunkt 

5 Se exempelvis den kritik som förs fram i Hort (1987) och i Dex (1987). 

6 I sitt bidrag (Swedberg & Brulin 1987) i boken Den sociologiska fantasin -
teorier om samhället ställer Göran Brulin och Richard Swedberg det neoklassiska 
paradigmet mot ett "ekonomisk-sociologiskt" paradigm och jämför de två paradig-
merna med avseende på sju olika dimensioner. Huvudpunkterna i deras kritik av den 
neoklassiska skolan framgår av rubrikerna på de olika avsnitten som är: "Aktör: nyt-
tomaximeraren mot den sociala aktören"; "Handlingsarena: den avskilda ekonomin 
mot den sociala ekonomin"; "Typer av handlingar: formell rationalitet kontra social 
rationalitet"; "Utfall av handlingar: allmän jämvikt eller spänningsfylld intresse
kamp"; "Forskarens roll: avskild 'objektiv' iakttagare eller 'objektiv' medagerare"; 
"Tidsuppfattning: statisk eller socio-historisk" samt "Vetenskaplig metod: förutsä
gelser och förklaringar utifrån radikala antaganden och abstrakta modeller eller be
skrivningar och förklaringar baserade på empiriskt justerade antaganden och model
ler". 

7 Sten Johansson har i en intressant artikel i Sociologisk Forskning, "Socialpsy
kologiska synpunkter på ekonomisk löneteori", kritiserat dessa antaganden utifrån 
teorier om anspråksnivåer. 
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inte är nödvändigt att dess antaganden är uppfyllda. Om lönen höjs inom en 
bransch, är det exempelvis riktigt att alla anställda inom andra branscher 
varken kommer att kunna eller kommer att vilja ta jobb inom den bransch 
där lönen höjts. Men några kommer att kunna och vilja det. Neoklassikerna 
menar att dessa effekter "på marginalen" är tillräckliga för att ge teorin ett 
förklaringsvärde. De påpekar också att det är möjligt att ta analysen som ut
gångspunkt för en diskussion om vad som händer om graden av 
"uppfyllande" ändras. (T ex vad som händer om rörligheten på arbetsmark
naden underlättas med flyttningsbidrag). Detta håller kritikerna med om. 
Men de säger samtidigt att det finns en gräns för hur orealistiska antagan
dena får vara om teorin ska kunna förklara något. Bortom den gränsen kan 
teorin i praktiken inte förklara något eftersom det som faktiskt påverkar 
skeendet är sådant som ligger utanför analysens fokus. Teorin kommer 
kunna inordna en stor mängd fenomen under en gemensam begreppsram 
men teorierna blir "tomma" och det mesta återstår att förklara.8 

Kritiken mot neoklassikerna för att utelämna viktiga dimensioner av 
verkligheten har framförallt gått ut på att skolan i sin analys bortser från 
maktskillnader. Den kritiken har riktats bland annat mot neoklassikernas re
sonemang om kompenserande löneskillnader. När en arbetssökande väger 
olika befattningar mot varandra, tänks han i den neoklassiska analysen ta 
hänsyn inte bara till lönens storlek, utan även till hur ansträngande jobbet är, 
hur stimulerande det är osv. Om det inte fanns några hinder för marknads
krafterna och alla aktörer på arbetsmarknaden hade fullgod information, 
skulle summan av för- och nackdelar för alla anställda med samma produk
tivitet vara densamma. När man i undersökningar finner att löneskillnader 
ofta inte alls är kompenserande utan tvärtom förstärkande9, är den naturliga 

8 För två skilda värderingar av dessa drag hos den neoklassiska teorin sedda ur 
jämställdhetsforskningens perspektiv se Jonung & Persson-Tanimura (1987) respek
tive Dex (1987) och Hort (1987). 

9 Försök att uppskatta i vil ken utsträckning löneskillnaderna på arbetsmarknaden 
här i Sverige fungerar kompenserande har gjorts bl a av Michael Tåhlin. Han har i 
sin doktorsavhandling försökt testa teorierna om kompenserande löneskillnader med 
hjälp av material från levnadsnivåundersökningarna 1974 och 1981. (Undersökning
arna är delvis replikationer av studier som Duncan och Holmlund gjorde på levnads-

Forts... 
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förklaringen i ett neoklassiskt perspektiv att marknaden inte fungerar perfekt 
eller att det finns skillnader i produktivitet mellan de studerade personernas 
arbete. En alternativ förklaring till att löneskillnaderna inte är kompense
rande är att det finns skillnader i makt emellan olika grupper av anställda 
och mellan de anställda och arbetsgivarna. Att denna förklaring är sann be
höver i och för sig inte betyda att den neoklassiska förklaringen är falsk. Ex
empelvis kan förklaringen att marknaden inte är perfekt och förklaringen att 
det föreligger skillnader i makt i praktiken syfta på samma konkreta förhål
landen. I vilka termer man uttrycker något är dock inte likgiltigt; i den neo
klassiska analysen kan företeelser som egentligen handlar om maktrelationer 
komma att framstå som "neutrala" skeenden.10 

Anklagelserna om ett alltför begränsat synfält gäller bland annat att neo-
klassikerna tenderar att inte tillräckligt uppmärksamma faktorer inom före
tagen. Löner sätts ju utifrån mycket annat än utbud och efterfrågan, t ex efter 
befattningens plats i olika hierarkier. Vissa anställda kan dessutom, t ex ge
nom att ha en strategiska plats i produktionen, få en starkt förhandlingsposi
tion och driva upp sin lön. Bägge dessa saker gör att lönen inte kommer att 
spegla (bara) produktiviteten. Arbetsgivaren använder dessutom lönesätt
ningen som ett medel att uppnå vissa mål. Även detta kan upplösa samban

nivåundersökningarna 1968 och 1974). I sin summering av resultatet av undersök
ningen säger han: 

"Den empiriska prövningen (...) visade att kompenserande löneskillnader inte fö
religger annat än i mycket begränsad utsträckning, även vid olika slags försök att 
konstanthålla faktorer som kan tänkas avspegla produktivitet. (...) Inom arbetarklas
sen kompenseras negativa jobbegenskaper ekonomiskt på vissa centrala punkter, 
medan löneskillnader bland tjänstemän till stor del i stället har en förstärkande ka
raktär. (...) Enkla korrelationer mellan arbetets art och dess ekonomiska avkastning 
bland alla löntagare sammantagna visar att mentalt kvalificerade jobb är högt be
talda, medan fysiskt belastande arbeten är lågt betalda. Detta innebär att arbets
marknadens belöningssystem fungerar förstärkande snarare än kompenserande." 
(Tåhlin 1987 152 f). 

När det gäller förhållandet mellan arbetsförhållanden och lön se också t ex LO-
medlemmar i välfärden - Om klasskillnaderna i Sverige vid 80-talets mitt. 

10 En sammanfattning av kritiken mot den neoklassiska teorin om kompense
rande löneskillnader finns i Tåhlin (1987) sid 120 ff. 

31 



det lön-produktivitet.11 Neoklassikema har också kritiserats för sin inrikt
ning på individuella beslut. Det har påpekats att många viktiga beslut måste 
analyseras på hushållsnivå i stället för på individnivå. Detta gäller exempel
vis kvinnors utbud av arbetskraft. 

En punkt där neoklassikema anklagats för motsägelser är att de trots att 
deras teori handlar om arbetets produktivitet i praktiken ofta resonerar som 
om lönen är ett mått på individens produktivitet. Som Granovetter påpekar12 

innebär deras teori om att arbetets marginalprodukt bestämmer lönen inte att 
lönen sätts enbart efter individens förmåga. Produktiviteten bestäms också 
av den teknik som används och av det arbetsorganisatoriska sammanhang 
den anställde är isatt i, närmare bestämt av kombinationen av en viss an
ställd och en viss tillverkningsteknik och arbetsorganisation. Värdet av vad 
den anställde skapar bestäms vidare av priset på den produkt som produce
ras, vilket i sin tur påverkas av efterfrågan på produkten. Om konsumenter
nas efterfrågan (vid ett visst pris) sjunker, kommer värdet av det den an
ställde producerar att sjunka; alldeles oberoende av den anställdes förmåga 
och egenskaper. Marginalprodukten bestäms för det tredje av utbudet på ar
betskraft. Om utbudet ökar, kommer fler arbetare att anställas, och anställas 
till en lägre lön. Då sjunker marginalprodukten; även i detta fallet helt obe
roende av de anställdas egenskaper. 

Humankapitalskolan 

En viktig aspekt när det gäller arbetets produktivitet är den utbildning och 
erfarenhet den anställde har. "Humankapitalskolan", företrädd av bl a Gary 
Becker och Jacob Mincer, försöker - inom ramen för den neoklassiska tradi
tionen - förklara och beskriva individens val av utbildning i termer av inves
teringar individen gör, och lönen och icke-monetära belöningar i termer av 

11 Ett av arbetsgivarens mål är att höja produktiviteten. Sätter han lönen så att 
den ska stimulera produktiviteten är det lönen som påverkar produktiviteten, inte 
tvärtom. 

En kortfattad redogörelse för aktuell teoribildning inom nationalekonomin kring 
dessa frågor finns i professor Bertil Holmlunds installationsföreläsning, Holmlund 
(1988b). 

12 Granovetter (1981) sid 17. 
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avkastning på dessa investeringar. Den högre lönen och/eller bättre arbets
förhållanden som investeringarna resulterar i ses som nödvändiga för att nå
gra ska vara beredda att göra investeringarna. Arbetsmarknaden är enligt 
humankapitalskolan i jämvikt när det diskonterade värdet av alla yrkesvägar 
är detsamma. Med detta menas att jämvikt råder om utbytet för den anställde 
sett över hela livstiden (och med hänsyn tagen till att värdet av en inkomst är 
större ju tidigare man får den) är lika för alla yrkesvägar. Om det inte är det, 
kommer individernas yrkesval att påverkas så att det sker en rörelse mot 
jämviktsläget. 

Kunskaperna ses som ett produktionskapital. Precis som allt annat pro
duktionskapital kan det inte bara öka, utan även minska i värde; den tekniska 
utvecklingen kan göra att kunskaperna blir föråldrade, arbetaren kan bli 
fysiskt oförmögen att ta de jobb i vilka kunskaperna kan användas och han 
kan glömma det han lärt sig. I humankapitalanalyserna av utbildningsval 
ingår därför individens ålder och hastigheten på den tekniska utvecklingen 
som viktiga faktorer. 

I analysen skiljer man mellan sådan utbildning och yrkeserfarenhet som 
är användbar på många arbetsplatser och sådan som bara kan användas i ett 
visst yrke eller på en viss arbetsplats.13 

När det gäller humankapitalskolan är en typ av kritik den som Granovet
ter ger då han kritiserar den för att för lite intressera sig för de mekanismer 
som gör att utbildningsinvesteringarna resulterar, eller inte resulterar, i hög
re inkomster. Han påpekar att huruvida en viss investering lönar sig för den 
enskilde eller ej beror på om det finns en efterfrågan på folk med den aktu
ella utbildningen och också på om den enskilde har praktisk möjlighet att 
möta denna efterfrågan (alltså på "matchningsprocesser"). En annan sak som 
är kontroversiell när det gäller humankapitalteorin är frågan om i vilken ut
sträckning valet av utbildning styrs av den typ av rationella överväganden 
som dess anhängare talar om. Det har i det sammanhanget också påpekats 

13 Det finns vissa, om än ytliga, beröringspunkter mellan humankapitalteorin 
och marxistisk teori. Enligt marxistisk teori bestäms kostnaderna för varan arbets
kraft, dvs lönen, i grunden av de samhälleligt nödvändiga kostnader för att fram
ställa den (dvs på samma sätt som man anser att priset bestäms på alla andra varor). 
En del av av kostnaderna för att framställa varan arbetskraft är just kostnaderna för 
utbildningen. 
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att en hel del av utbildningen i ett samhälle inte bör betraktas som en inves
tering utan som konsumtion. 

Till det faktum att arbetsgivare när de anställer arbetskraft betalar indivi
der med hög utbildning mer än dem med låg utbildning finns det andra 
tänkbara förklaringar än att utbildningen och erfarenheten gör den anställde 
mer produktiv. Vissa forskare menar att arbetsgivarna i första hand ser den 
arbetssökandes utbildning som ett tecken på att han eller hon har lätt för att 
lära (teorier om "labor queues"), har de rätta kontakterna eller kommer från 
rätt samhällsklass. Den som söker arbete anpassar sig till detta och investe
rar i utbildning på ett sådant sätt att de kan ge potentiella arbetsgivare de 
rätta "signalerna". (Teorier om "screening" och "signalling")14 

Marknadens faktiska funktionssätt 

I praktiken fungerar alltså varken arbetsmarknaden eller marknaden för va
ror och tjänster så som den gör i den idealtyp neoklassikerna arbetar med: 

• Det finns trögheter på arbetsmarknaden. En viktig sådan ligger i bris
tande överenstämmelser mellan den utbildning som krävs på de lediga be
fattningarna och den utbildning de arbetssökande har och i begränsningar i 
de arbetssökandes information om lediga jobb och om vad dessa innebär. 
Andra begränsningar ligger i folks naturliga ovilja mot att lämna det sociala 
sammanhang de ingår i och i praktiska svårigheter och kostnader i samband 
med ett byte av anställning. 

• Förekomsten av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer minskar 
konkurrensen på arbetsmarknaden. Idén med dessa är ju att medlemmarna 
ska hålla ihop i kampen mot motparten så att de inte förlorar i styrka genom 
konkurrens inbördes, alltså att begränsa konkurrensen mellan de arbetssö
kandena om arbetstillfällena respektive konkurrensen mellan företagen om 
de arbetsökandena. Förekomsten av organisationerna innebär också att nor
mativa - och taktiska - överväganden kommer att påverka lönerna. 

14 Humankapitalskolans tal om" humankapital "och tendens att likställa indivi
dens avkastning på sin utbildning med en kapitalists avkastning på sina investering
ar i produktionen kritiseras i en artikel av Boel Berner (Berner 1974). 
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• Staten griper in i lönebildningen på olika sätt, t ex genom lagar mot 
könsdiskriminering i lönesättningen eller som i många länder genom lagar 
om minimilöner. 

• Det är en grov förenkling att betrakta arbetsmarknaden som en enda 
marknad. I praktiken är den uppdelad i olika delarbetsmarknader.15 

• Neoklassikerna utgår i sin analys från att arbetsgivaren när han ska till
sätta en befattning väljer mellan sökanden på en arbetsmarknad och därvid 
tillämpar någon sorts "auktionsförfarande". I verkligheten tillsätts emellertid 
en stor del av lediga befattningar med redan anställda. (Se nedan). 

Institutionella faktorer på arbetsmarknaden 

Den neoklassiska skolan har som framgått sitt fokus i marknadsmekanismer. 
Andra forskare tar sin utgångspunkt i ett studium av vad som händer inom 
och mellan de olika aktörerna på arbetsmarknaden, i ett studium av makt

15 Olika forskare arbetar med olika typer av indelningar. Piore t ex delar utifrån 
en analys av olika typer av marknader och olika strategier från företagens sida upp 
arbetsmarknaden i en "primär" och en "sekundär" arbetsmarknad, där den senare har 
lägre lönenivå, sämre arbetsmiljö och sämre anställningstrygghet. I en utveckling av 
teorin talar han om tre arbetsmarknader: "the independent primary" (på den arbetar 
t ex arbetsledare och "professionals"), "the subordinate primary" (på den arbetar t ex 
bilarbetare) och "the secondary" (på den arbetar t ex väktare, servitriser). (För en 
kort kritisk beskrivning av teorierna se Osberg a a sid 172 ff). En indelning i delar
betsmarknader kan också göras efter om jobben i första hand utförs av kvinnor eller 
ej. (Mer om detta senare i kapitlet). 

Paul Österman talar om fyra modeller för de anställdas relationer till företaget; 
industriarbetarmodellen, tjänstemannamodellen, modellen för kvalificerade yrkesar
betare och modellen för okvalificerad arbetskraft. Var och en av dessa representerar 
en viss kombination av regler när det gäller arbetsklassificering och arbetsbeskriv
ning (om tjänsterna är brett eller smalt definierade och om befattningshavaren tillfäl
ligt kan arbeta med uppgifter som egentligen inte ingår i befattningen), förflyttning/-
befordran, anställningstrygghet och lönesättning. (Österman 1988). 

Ett forskningsobjekt när det gäller delarbetsmarknader är hur vissa grupper (t ex 
läkare och advokater) försöker begränsa tillträdet till sina yrken. Forskning om detta 
finns behandlad i Brante (1987). 
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skillnader mellan olika grupper och i ett studium av de ramar som lagar och 
andra spelregler sätter för parternas agerande. 

Teorier om intresseorganisationernas roll i lönebildningen riktar in sig 
bl a på förhandlingsspelet mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna lokalt 
och centralt16, på förhållandet mellan olika fackliga organisationer, på de 
spänningar som uppstår mellan central och lokal nivå inom organisatio
nerna, på förhållandet mellan den lokala fackliga organisationens ledning 
och medlemmar samt på förhållandet mellan olika medlemsgrupper inom en 
och samma organisation. 

Interna arbetsmarknader 

Ett viktigt forskningsområde inom det som brukar kallas den institutionella 
traditionen är interna arbetsmarknader. Ett centralt verk är Doeringers och 
Piores bok Internal Labor Markets and Manpower Analysis}1 Boken byg
ger på intervjuer med representanter för arbetsgivare och fack på ett stort 
antal företag i USA, främst inom tillverkningsindustrin. Om orsakerna till att 
företagen i stor utsträckning rekryterar internt i stället för externt säger de 
bl a följande: 

Ett företags kostnader för arbetskraften är inte bara lönen. Företaget har 
också stora kostnader för rekrytering och utbildning. Dessa kostnader inne
bär att företaget har gjort en investering i den anställde och därför har ett in
tresse av att han eller hon stannar så länge som möjligt i företaget. Därför 

16 Förhandlingsspelet analyseras ibland i spelteoretiska termer. Se exempelvis 
den "maktskillnadsmodeH" Walter Korpi ställer upp i kapitel 2 i boken Arbetarklas
sen i välfärdskapitalismen. 

17 Doeringer & Piore definierar i anslutning till Dunlop interna arbetsmarknader 
som "an administrative unit, such as a manufacturing plant, within which the pricing 
and allocation of labor is governed by a set of administrative rules and procedures". 
(Doeringer och Piore 1971 sid 1 f)-

En översikt över olika förklaringar till uppkomsten av interna arbetsmarknader 
finns i le Grand (1989) kapitel 2. 

Vilken roll intema arbetsmarknader spelar i Sverige och utvecklingen när det 
gäller detta diskuteras bl a i Åberg (1989) och le Grand (1989). 
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utvecklar arbetsgivaren metoder för att få de anställda att stanna. En av 
dessa är att att i stor utsträckning tillsätta lediga poster genom intern i stället 
för genom extern rekrytering och att bygga upp karriärstegar där lönen är 
högre ju högre upp på stegen den anställde kommer. Eftersom ingångsjob
ben ligger lägst på karriärstegarna förlorar den som kommit upp en bit i 
karriären på att byta jobb, eftersom han eller hon då måste bölja från början 
igen på den nya arbetsplatsen. 

En förklaring är alltså att företagen vill behålla redan anställda som de 
investerat mycket i. En annan förklaring till att företagen väljer att rekrytera 
internt är att företagen vill få den anställda att dela med sig av sina kunska
per. I många befattningar krävs mycket specialiserade kunskaper om det 
egna företagets produkter och produktionsmetoder. Många arbetsuppgifter 
kräver också kunskaper som är svåra att formalisera och fasta på papper. Till 
den här typen av befattningar är det svårt att utbilda folk genom skolor eller 
annan formell utbildning; utbildningen sker i stället genom att anställda på 
andra befattningar får rycka in tillfälligt vid sjukdom, får vikariera på be
fattningen, får gå som lärling parallellt med den ordinarie befattningshava
ren osv. För att de anställda ska vilja dela med sig av sina kunskaper till 
andra är det viktigt att de vet att det inte är ett hot mot deras egen anställning 
eller karriärmöjligheter om de gör det. Ett sätt att ge dem denna trygghet är 
just att rekrytera internt i stället för externt till lediga befattningar. (Ett annat 
är att ha en rekryterings- och lönepolitik som tar stor hänsyn till anciennitet). 

Statens roll i lönebildningen 

Staten kan påverka lönebildningen på många sätt. Ett är naturligtvis genom 
lagstiftning som direkt reglerar lönebildningen, t ex genom lagar mot köns-
diskriminerande lönesättning och lagar som reglerar parternas möjlighet att 
använda sina konfliktvapen. Även lagstiftning på andra områden får emel
lertid konsekvenser för lönebildningen, t ex lagar om arbetsmiljön och lagar 
om anställningstrygghet. Detsamma gäller den arbetsmarknadspolitik, skat
tepolitik, utbildningspolitik, närings- och industripolitik, invandringspolitik 
och familjepolitik som förs eftersom den förda politiken påverkar utbud och 
efterfrågan på marknaderna för varor, tjänster och arbetskraft. Staten kan vi
dare påverka lönebildningen genom ingripanden i avtalsrörelserna. Dessa 

37 



ingripanden kan vara direkta, t ex genom att ett medlingsbud görs tvingande 
för parterna, eller indirekta, t ex genom att regeringen hotar att skattevägen 
justera ett oönskat förhandlingsresultat. Staten påverkar slutligen lönebild
ningen i sin egenskap av arbetsgivare. Staten - liksom andra delar av den 
offentliga sektorn - är i många länder själv är en stor arbetsgivare vilket ger 
ett direkt inflytande på de statligas löner och ett indirekt inflytande på andra 
grupperas löner.18 

Lönen som medel att styra de anställdas beteende 

En av de faktorer som påverkar lönesättningen är det faktum att arbetsgiva
ren vill styra den anställdes beteende i olika avseenden. Exempel på mål för 
arbetsgivarens styrning inom industrin är att få den anställde att arbeta på ett 
sådant sätt så att det blir "rätt" (= tillräckligt, men inte onödigt hög) kvalité 
på produkterna, låg åtgång på råvaror, halvfabrikat och energi, lågt slitage 
på maskiner och så få olyckor som möjligt samt att få den anställde att ar
beta i lämplig takt. Annat som är viktigt för arbetsgivaren är att frånvaron är 
optimalt låg, att den anställde är beredd att tillfälligt eller permanent byta 
befattning om arbetsgivaren så önskar, att han eller hon delar med sig av 
sina kunskaper till arbetsgivaren och till sina arbetskamrater samt - åtmin
stone i vissa jobb - att den anställde är aktiv och själv tar initiativ. Hur vik
tiga målen är i förhållande till varandra påverkas av för vilken marknad pro
duktionen sker, vilken teknologi man använder och hur arbetet är organise
rat.19 

18 Bertil Holmlund diskuterar vissa aspekter på statens roll i lönebildningen i 
uppsatsen "Arbetsmarknadspolitik och lönebildning" (Holmlund 1988a). 

19 I Sandberg (red) (1987/1989) diskuteras hur förändrade villkor för företagen i 
Sverige idag påverkar vilket beteende arbetsgivaren är intresserad av att uppnå hos 
de anställde samt hur detta i sin tur kommer till uttryck i nya ledningsstrategier. 

38 



Koppling lön - befattningsstruktur 

Lönen är i allmänhet knuten till en befattning. Arbetsorganisationen och den 
till denna kopplade befattningsstrukturen påverkar lönesättningen på åtmins
tone tre olika sätt: 

För det första vill arbetsgivarna att lönestrukturen ska understödja be
fattningsstrukturen och anpassar den därför efter denna. För det andra be
stämmer befattningsstrukturen vad som krävs av kunskaper och färdigheter i 
de olika befattningarna. Därmed påveiitas på vilka segment av arbetsmark
naden rekryteringen ska ske, vilket i sin tur påverkar lönestrukturen. För det 
tredje påverkar utformningen av befattningsstrukturen de anställdas för
handlingsstyrka. En befattningsstruktur som innebär att en grupp anställda 
har/får viktiga kunskaper, eller har en position där strejker får stora konse
kvenser, ger dessa befattningshavare en stark ställning. 

Eftersom befattningsstrukturen påverkar lönesättningen bör man, om 
man vill kunna förklara denna, ha en teori om vad som bestämmer arbetsor
ganisationen/befattningsstrukturen. Viktiga element i teorier om detta är den 
aktuella avsättningsmarknaden, den aktuella arbetsmarknaden20, den pro
duktionsteknik som finns tillgänglig, de normer de anställda har och de lagar 

20 Horst Hart och Casten von Otter ger exempel på hur arbetsmarknaden och 
företagets förhållande till denna påverkar befattningsbildningen (Hart & v Otter 
1973 sid 112 ff). 

Dan Andersson pekar på hur inriktningen av den svenska industrins produktion 
påverkas av arbetskraftens utbildningsnivå och av normerna i samhället. Författaren 
skriver (Andersson 1987 sid 58): 

"Vid studier av hur den svenska industriproduktionen har förändrats finner man 
att den inte i första hand inriktats mot produktion med högt FoU-innehåll. En rimlig 
slutsats är därför att vår produktion anpassats till en sådan sammansättning som an
vänder de förutsättningar som gäller i en liten homogen välfärdsstat med jämförel
sevis utjämnade löner: 

- bredd på utbildningen 
- socialt stabilt samhälle 
- relativt fritt från konflikter 
- god förmåga till förändringar" 
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och avtal som sätter gränser för vad som är möjligt. Arbetsgivarens val ana
lyseras som uttryck för dels av en önskan om effektivitet, dels av en önskan 
om kontroll.21 

Orsaksförhållandena mellan arbetsmarknaden, företagets marknadsstra
tegi, tillverkningsteknik och arbetsorganisation kan variera. Detsamma gäl
ler orsaksförhållandet befattning-individ-lön. Det enklaste schemat för de 
sistnämnda relationerna är att det finns ett antal befattningar, att det till var 
och en av dessa knyts en viss lön, att individen rekryteras till en viss befatt
ning och att individen därmed får en viss lön. I verkligheten är sambandet 
mellan befattning, individ och lön mer komplicerat. Några mön
ster/processer som kan förekomma är följande: 

Figur 2.1: Möjliga samband mellan befattning, lön och individ 

När det gäller relationen mellan befattning och individ är det vanligaste 
mönstret att individen rekryteras till befattningen därför att han eller hon har 
vissa kunskaper och färdigheter. Alltså: Innehållet i befattningen bestämmer 
vem som får befattningen. (Pil 1) (Sett från andra hållet: Egenskaper hos 

21 Harry Bravermans analys i boken Arbete och monopolkapital av "Scientific 
Management"- skolan är ett exempel på en analys som betonar arbetsgivarens ön
skan att uppnå kontroll. (Bravermans analys ledde till en omfattande debatt av hu
ruvida kontrollmotivet var det dominerande i Scientific Management och av i vilken 
utsträckning arbetsgivaren kan uppnå sina kontrollbehov med andra medel än dem 
Scientific Management-skolan anvisade. För en översikt över denna debatt se Bo 
Helgesons avhandling Arbete-teknik-ekonomi kapitel 3 och 11). 

Individ 

Befattning 

4 
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individen bestämmer vilken befattning hon får). Det kan emellertid också 
förekomma att innehållet i befattningarna skapas utifrån de anställdas (eller 
potentiellt arbetssökandes) kunskaper och färdigheter. Här är det alltså in
dividen och hennes egenskaper som bestämmer befattningarnas innehåll. 
(Pil 2).22 

När det gäller relationen mellan befattningen och lönen är ett mönster att 
lönen bestäms av innehållet i befattningen. Alltså: befattningen bestämmer 
lönen. (Pil 3). Men det är också möjligt att lönen i stället bestämmer befatt
ningens innehåll. (Pil 4) Ett exempel: En arbetsgivare skulle vilja organisera 
om arbetet på ett sådant sätt att kraven i en viss befattning höjs, men hindras 
av att de anställda inte går med på att befattningens lön höjs relativt de öv
riga befattningarnas. 

När det slutligen gäller relationen mellan individ och lön påverkar lönen 
vilka det är möjligt att rekrytera till befattningen. I det fallet kan man alltså 
säga att orsakssambandet går från lönen till individen. (Pil 5) Men lönen 
sätts också ofta efter vem som får befattningen. Det finns alltså samband 
även i andra riktningen. (Pil 6). 

Socialpsykologiska mekanismer 

Ytterligare ett område för förklaringar inom lönebildningsteori är psykolo
giska och socialpsykologiska mekanismer hos de anställda. Man har bland 
annat intresserat sig för vilka de anställda jämför sig med lönemässigt och 
hur detta påverkar lönebildningen. Ett exempel: Om de anställda framförallt 
jämför sig med dem de har nära kontakt med på arbetsplatsen, kommer an
ställda som har befattningar som gör att många känner till deras lön och ar
betsuppgifter att få en strategisk roll i lönebildningen; om dessa anställdas 
löner ändras, sätter detta igång en kedjereaktion så att även andra anställdas 
löner måste ändras.23 

22 Se diskussionen i Granovetter (1981). 

23 Detta har diskuterats bl a av Dunlop. 
Vilka jämförelser de anställda gör har i Sverige studerats bl a inom projektet 

"Rättvis lön - fördelningsnormer, jämförelser och uppfattningar om lönerättvisa" 

Forts... 
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Teorier om orsaker till löneskillnader mellan könen 

De teorier som förs fram om orsaker till löneskillnader mellan könen kan till 
stor del ses som specialfall av de mer generella teorierna om orsaker till lö
neskillnader. 

De löneskillnader som finns mellan könen kan spegla att kvinnor arbetar 
i branscher, hos arbetsgivare, i yrken och i befattningar där löneläget är lägre 
än det är där män arbetar eller spegla att de betalas sämre än män i samma 
befattning; eller spegla en kombination av detta. Det som ska förklaras är 
hur könssegregeringen uppkommer och vidmakthålls, varför kvinnodomine-
rade jobb betalas sämre än mansdominerade och varför kvinnor betalas 
sämre än män i samma befattning.24 

Teorier om orsaker till könssegregeringen 

En första frågeställning är alltså varför kvinnor är oproportionellt represen
terade inom vissa branscher, hos vissa arbetsgivare, i vissa yrken och i vissa 
befattningar. Förklaringsmönstren kan grupperas i fyra grupper, förklaringar 
som riktar in sig på utbudet av arbetskraft, förklaringar som riktar in sig på 
efterfrågan av arbetskraft, förklaringar som riktar in sig på den roll manliga 
anställda spelar samt teorier om vissa upprätthållande och förstärkande me
kanismer. 

De flesta förklaringar till kvinnors utbud av arbetskraft (val mellan hem
arbete och förvärvsarbete, val av yrke och arbetsplats) är på ett eller annat 
sätt kopplade till det faktum att det oftast är kvinnan i familjen som har 
(eller väntar sig att senare i livet få) huvudansvaret för hem och barn. 

En grupp förklaringar riktar in sig på de praktiska svårigherna att kombi
nera förvärvsarbete med detta huvudansvar. Har kvinnan huvudansvaret för 

(Se Fredholm & Jonsson 1987 och Fredholm 1989). För en diskussion av frågan se 
också Åberg (1989). 

24 När jag gjort översikten har jag haft särskild nytta av Baude m fl (1981), 
Baude m fl (1985) och Löfström (1987). I dessa finns hänvisningar till litteratur 
samt redogörelser för forskningsresultat. 
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hem och barn kommer yrkesvalet att präglas av en strävan att klara kombi
nationen yrkesarbete och hushålls-/omsorgsarbete; kvinnor väljer yrken där 
det går att få deltidsarbete, där de inte tvingas arbeta över och där arbetsplat
sen ligger nära hemmet. Kvinnornas dubbelarbete gör det också svårare för 
dem att delta i internutbildning och därigenom också svårare för dem att 
byta till ett bättre och mer välbetalt arbete inom företaget.25 

En annan grupp förklaringar riktar in sig på att kvinnorna genom sitt an
svar för hem och barn får färdigheter som gör att vissa yrken framstår som 
lämpliga och naturliga, nämligen sådana som innehåller arbetsuppgifter som 
liknar dem i hemmet (vård av barn och sjuka, matlagning, städning). 

För humankapitalskolan slutligen utgör kvinnors barnafödande och hu
vudansvar för hem och barn viktiga faktorer i en kalkyl av vilka utbild
ningsinvesteringar som kommer att löna sig; en kalkyl som i sin tur antas 
påverka yrkesvalet. Kvinnorna räknar med att skaffa sig barn och att göra 
avbrott i färvärvsarbetandet på grund av detta. De räknar med att de därmed 
kommer att få utdelning på sitt satsade kapital under färre år än männen och 
väljer därför i större utsträckning än män yrken som inte kräver lång utbild
ning. De väljer också yrken där kunskaperna inte så lätt blir föråldrade under 
den tid de stannar hemma.26 

25 I sin avhandling Kamrater, kollegor och kvinnor - en studie av könssegrege-
ringsprocessen i två mansdominerade organisationer, bilaga 2, ger Gerd Lindgren 
en konkret bild av hur kvinnor på en industri anpassar sitt arbetsliv efter kraven i 
hemmet. Förhållandet arbetsliv - familjeliv har också studerats bl a inom projektet 
"Arbetslivet och barnen" på Arbetslivscentrum. 

Det har påpekats att kvinnor generellt i större utsträckning än män låter andras 
behov och intressen ingå i de egna målen och att detta är en effekt av att de har hu
vudansvaret för hemmet. Det har också påpekats att detta kulturella mönster för
stärks av de krav som ställs i många kvinnojobb; att arbeta med barn och sjuka övar 
exempelvis upp sådana egenskaper som lyhördhet för andras behov. 

26 Mot dessa senare resonemang har invändningar rests. Man har sagt att det 
återstår att förklara varför kvinnor bara väljer vissa av de yrken som vore lämpliga 
ur de här synpunkterna (se t ex Löfström 1987 sid 69) samt påpekat att det inte alls 
är så att kvinnor maximerar sin livsinkomst om de väljer att arbeta i traditionella 
kvinnoyrken (för referenser till litteratur med sådan kritik se Dex 1987). Man har 
också kritiserat humankapitalskolan för att den inte tillräckligt diskuterar orsaksrikt
ningen mellan å ena sidan skillnaderna i kunskap/erfarenhet och å andra sidan skill-

Forts... 
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En annan förklaring som förts fram till att kvinnor är oproportionellt re
presenterade i jobb med lågt löneläge är att männen inte vill ha de jobben 
just för att de är så dåligt betalda. Kvinnor accepterar (eller tvingas accep
tera) den lägre lönen i större utsträckning än männen. Detta faktum måste 
naturligtvis sedan i sin tur förklaras. Förklaringar har sökts i kulturellt för
tryck (maktförhållandena i ett mansdominerat - patriarkaliskt - samhälle27), 
i att kvinnors lön i första hand ses som ett tillskott till mannens lön (i sig ett 
uttryck för mansdominans i samhället), samt i att kvinnor skulle se det som 
så positivt att få omväxling från arbetet i hemmet och komma ut och få ar
betskamrater att de är beredda att acceptera en lägre lön. 

Dessa förklaringar till könssegregeringen tar fasta på utbudssidan. När 
det gäller efterfrågesidan söks förklaringar främst i arbetsgivarnas uppfatt
ning om könens inbördes produktivitet (sett i relation till den lön som måste 
betalas) eller lämplighet i övrigt, i de kostnader arbetsgivaren kan ha för att 
ha anställda av bägge könen och i relationerna arbetsgivare - manliga an
ställda - kvinnliga anställda. 

Exempel på uppfattningar om genomsnittskillnader i produktivitet är att 
kvinnor är bättre än män på finmotoriskt arbete, att de är uthålligare i mono
tona arbetsuppgifter, att de är mer disciplinerade och att de vårdar maskiner 
bättre. Exempel på föreställningar om att kvinnor är mindre produktiva/-
lämpliga än män är att vissa yrken är för tunga för dem fysiskt eller att kvin
norna är frånvarande mer än män.28 Exempel på uppfattningar om lämplig

naderna i lön. Dex ställer frågan: tjänar kvinnor mindre för att de samlat på sig min
dre kunskap, eller samlar de på sig mindre kunskap för att de vet att de i alla fall 
kommer att tjäna mindre (få mindre avkastning än männen på ett visst kunskaps
kapital)? Är det kvinnornas preferenser för hemmarollen som gör att de blir mindre 
produktiva i arbetslivet och därför tjänar mindre, eller föredrar de hemmarollen för 
att de vet att de kommer tjäna dåligt på arbetsmarknaden? (Dex 1987 sid 48). 

27 En översikt över teorier om varför samhället i sin tur är mansdominerat och 
på vilket sätt denna mansdominans upprätthålls finns i Baude m fl (1987). 

28 Att uppfattningar om genomsnittliga könsskillnader får så stor genomslags
kraft har naturligtvis samband med att arbetsgivaren upplever det som rationellt att i 
brist på säker information om den enskilde arbetssökande låta valet påverkas av 
dessa sina uppfattningar om genomsnittliga skillnaderna. Arbetsivaren handlar här 
på samma sätt som ett försäkringsbolag som sätter premierna efter den förmodade 
olycksrisken. 
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het i övrigt är uppfattningar om vilket kön kunderna helst vill ha kontakt 
med i olika befattningar (t ex att den mansdominerade gruppen flygpassa
gerare helst vill ha kvinnliga flygvärdinnor eller att inköparna av maskinut
rustning hellre köper av en man än av en kvinna). 

Kostnader förenade med att ha bägge könen anställda kan exempelvis 
vara kostnaden för att ha dubbla omklädningsrum. 

Den tredje typen av efterfrågeförklaring till könssegregeringen analyserar 
alltså rekryteringen som ett spel mellan de tre parterna arbetsgivaren -
männen - kvinnorna. Ett mönster i detta spel kan vara att männen inte vill 

ha in kvinnor på tidigare mansdominerade arbetsplatser/befattningar (se 
nedan) och att arbetsgivaren böjer sig för detta för att undvika bråk, ett annat 
att segregeringen är ett medvetet försök från arbetsgivarens sida att härska 
genom att splittra de anställda i män - kvinnor. 

Att män ibland är negativa till att få in kvinnor på arbetsplatserna förkla
ras med hänvisning till att männen inte vill ha konkurrens om jobben, till att 
kvinnor på befattningarna skulle sänka yrkets status och lön, till att männen 
skulle få utföra tunga lyft som kvinnorna inte klarar av och till att stäm
ningen på arbetsplatsen skulle förändras på ett negativt sätt. 

I vissa fall förbjuds arbetsgivare i lag att anställa kvinnor i ett yrke. 
Kvinnor utestängs t ex i vissa länder från att arbeta under jorden, från att ar
beta med vissa kemiska ämnen och från att arbeta på natten29. Kvinnor ute
stängs också i många länder från de flesta befattningar inom krigsmakten. 
Dessa begränsningar i kvinnors rätt att fritt välja yrke har setts just som ett 
försök från männens sida att monopolisera vissa yrken. (Den officiella moti
veringen som ges är i allmänhet att kvinnor har lägre fysisk förmåga eller att 
de och deras eventuella foster är känsliga för vissa typer av arbetsuppgifter 
och vissa typer av ämnen. I vissa länder hänvisar man också till religiösa 
bud eller till vad anständigheten anses kräva). 

Ett sista område inom vilket förklaringar till könssegregeringen söks är 
slutligen de upprätthållande mekanismer som uppstår just ur det faktum att 
kvinnor är i minoritet i många yrken. Kvinnor försöker exempelvis bemästra 

29 Ett exempel från Sverige är det förbud som 1911-1962 rådde mot kvinnligt 
nattarbete i industrier av en viss storlek. (Se t ex Karlsson 1981). Åsa Löfström har i 
sin doktorsavhandling undersökt vad borttagandet av nattarbetsförbudet betytt för 
kvinnolönerna; se Löfström (1989) kapitel 6. 
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mansdominansen genom olika strategier. Vissa av dessa strategier kan bidra 
till att upprätthålla mansdominansen.30 

Teorier om varför lönen är lägre i typiska kvinnojobb och teorier om 
varför kvinnor betalas sämre än män i samma befattning 

Nästa frågeställning är hur man ska förklara att lönen är lägre i/hos kvinno-
dominerade branscher, arbetsgivare, yrken och befattningar. 

En första förklaring till detta utgår från utbud och efterfrågan. Kvinnor är 
av praktiska eller andra skäl begränsade i sitt yrkesval; inom vissa jobb 
kommer därför tillgången att överstiga efterfrågan vilket pressar ner lönen. 
(Teorier om "crowding"). Inom vissa typiska kvinnobranscher (t ex sjukvår
den) föreligger dessutom ofta en situation där en enda arbetsgivare har en 
mycket dominerande ställning inom ett visst geografiskt område. (Teorier 
om "monopsoni").31 

En andra förklaring till löneskillnaderna är att de fackliga organisatio
nerna ofta domineras av män och att detta leder till att kvinnornas intressen 
inte tillvaratas. 

En tredje förklaring är de föreställningar om mannen som familjeförsör
jare som funnits - och i viss mån fortfarande finns kvar - i samhället, före
ställningar som ledde (leder) till uppfattningen att kvinnor har lägre behov 
än männen. 

En fjärde förklaring tar fasta på arbetsuppgifternas karaktär. Många ty
piska kvinnojobb har utvecklats ur arbetsuppgifter som utförts (och fortfa
rande utförs) i hemmet. De tas där för givna och är oavlönade. Detta har 
kommit att prägla värderingen av dem när de utförs yrkesmässigt. 

En femte förklaring slutligen (som delvis kan ses som en sammanfattning 
av flera av de andra) säger att orsaken till den lägre lönen är just att det är 

30 Detta har här i Sverige studerats av bland andra Gerd Lindgren. Se Lindgren 
(1985). Det kommer också att behandlas i den slutrapport som ska publiceras från 
projektet "Jämställdhet vid sju företag inom livsmedelsbranschen". 

31 För en beskrivning av resonemanget om crowding och monopsoni samt litte
raturhänvisningar se Löfström (1987). 
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kvinnor som har jobben - kvinnor har allmänt lägre status i samhället och 
detta speglas i värderingen av arbetsuppgifterna. 

Utöver de förklaringar jag här tagit upp till att lönen är lägre i/hos kvin-
nodominerade branscher, arbetsgivare, yrken och befattningar finns en för
klaring som går i motsatt riktning: lönen är inte lägre för att kvinnorna do
minerar utan kvinnorna dominerar för att lönen är lägre - jämför vad jag sa 
om ovan när det gällde att förklara kvinnors yrkes"val". 

De förklaringar som ges till löneskillnader mellan könen i samma be
fattning liknar dem som förs fram till att kvinnodominerade befattningar be
talas sämre än mansdominerade. Det handlar t ex om föreställningar om 
skillnader i behov och om fackets vilja att tillvarata kvinnornas intressen. 

Den neoklassiska skolans analyser av produktivitetsskillnader som 
förklaringsgrund till löneskillnader mellan könen 

Till sist några ord om den neoklassiska skolans analyser av produktivitets
skillnader som förklaringsgrund till löneskillnader mellan könen. 

I ett neoklassiskt perspektiv borde diskriminering i betydelsen olika lön 
för arbete av samma produktivitet inte kunna förekomma i någon större ut
sträckning eller under någon längre tid på en marknad om det på denna råder 
fri konkurrens. En arbetsgivare som betalar män mer än lika produktiva 
kvinnor borde nämligen slås ut. Andra, klokare, arbetsgivare skulle ju an
ställa kvinnor i stället för män och på så vis få en marknadsfördel gentemot 
den diskriminerande arbetsgivaren. Finner man att kvinnor under en lång tid 
systematiskt betalas sämre än män är det naturliga i ett neoklassiskt per
spektiv därför att förklara detta med att männen faktiskt är produktivare 
och/eller att det inte råder fri konkurrens. En tredje möjlighet är att det finns 
skillnader i preferenser mellan män och kvinnor, t ex att kvinnor har lägre 
anspråksnivå. 

Vill en företrädare för humankapitalskolan testa om skillnader i produk
tivitet är förklaringen, blir det naturliga att undersöka om det existerar skill
nader när det gäller ackumulerat humankapital; humankapitalskolan ser ju 
lönen som en avkastning på de investeringar individen gjort i utbildning och 
träning. Man har därför gjort många undersökningar där man med statistiska 
metoder undersökt om skillnader i lön motsvaras av skillnader i ackumulerat 
humankapital. Oftast finner man att detta inte är fallet. Den oförklarade de
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len tolkar man då som att kvinnorna får lägre betalt för en viss given pro
duktivitet än vad männen får.32 

Sammanfattning 

Den lönestruktur som finns på arbetsmarknaden vid en given tidpunkt är re
sultatet av en långvarig process där olika krafter verkat. Sett vid en viss tid
punkt uppträder resultatet av denna långsiktiga process i form av den grund
läggande lönestrukturen i avtalen och i form av anspråksnivåer och uppfatt
ningar om vilken lönestruktur som är rimlig. Jag har här gett exempel på en 
stor mängd faktorer som på ett eller annat sätt ingår i denna process och 
påverkar lönestrukturen. Dessa faktorer kan hänföras till något av följande 
områden (där sambanden mellan faktorerna på de olika områdena som fram
gått är mycket starka): 

(1) Marknaderna för varor och tjänster. Förhållandena på dessa påverkar 
efterfrågan på företagets produkter och det pris till vilket dessa kan säljas. 
De påverkar också priset på den produktionsutrustning företagets anställda 
arbetar med och på den produktionsutrustning som är ett alternativ till de 
anställdas arbetskraft. På dessa sätt påverkar marknaderna för varor och 
tjänster vad arbetsgivaren kan betala för arbetskraften och vad arbetsgivaren 
är villig att betala för arbetskraften. 

Förhållandena på varu- och tjänstemarknaderna påverkar också kraven på 
de produkter företaget tillverkar, vilket i sin tur påverkar arbetsorganisatio
nen och befattningsstrukturen och därigenom lönestrukturen. 

Förhållandena på marknaderna påverkas i sin tur bland annat av konsu
menternas köpkraft och preferenser. 

(2) Arbetsmarknaden. Förhållandena på arbetsmarknaden påverkar vad 
arbetsgivaren måste betala för arbetskraften. Utbudet av arbetskraft bestäms 
bland annat av demografiska faktorer och utbildningssystemets /tidigare/ 
dimensionering samt av de alternativ individerna har och individernas vär
dering av dessa alternativ. 

32 En redogörelse för en svensk undersökning finns i Gustafsson & Lantz 
(1985). En annan undersökning finns redovisad i Löfström 1989.1 den finns också 
en översikt över ett antal utländska undersökningar. 
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(3) Kollektivs organiserade försök att påverka lönebildningen och dessa 
kollektivs inbördes styrka. Med "kollektiv" syftar jag både på olika arbetsta-
garkollektiv (t ex fackförbund och klubbar) och på olika arbetsgivarkollektiv 
(t ex arbetsgivarförbund). 

(4) Statens agerande. (Kan också ses som en del av kollektivs ansträng
ningar att främja sina intressen). 

(5) Arbetsgivarnas försök att få lönesättningen att främja, eller åtmins
tone inte motarbeta, mål som avser personalomsättning och styrningen av 
de anställdas beteende. Restriktioner på arbetsgivarnas strävanden i dessa 
avseenden utgörs bland anat av lagar, avtal samt attityder hos de anställda. 

(6) På individnivå individens resurser i form av för arbetsgivaren attrak
tiva kunskaper och färdigheter, de maktmedel!resurser individen har gent
emot arbetsgivaren (t ex genom en strategisk ställning i produktionen) och 
gentemot andra anställda (t ex genom att effektivt kunna föra sin och sina 
arbetskamraters talan på fackmöten) samt individens sociala situation (som 
påverkar vilka alternativ individen har). 

När det gäller metoden systematisk arbetsvärdering sedd ur jämställd
hetssynpunkt, visar genomgången av lönebildningsteorier på fyra situationer 
i vilka kvinnodominerade jobb skulle kunna missgynnas då systemet skapas 
eller tillämpas. 

Den första är om parterna medvetet eller omedvetet anser att kvinnorna 
ska tjäna mindre än männen. (Jämför vad som sas om synen på männen som 
familjeförsöijare). 

Den andra är om parterna har utgångspunkter för sin lönesättning som 
visserligen inte gör skillnad mellan kvinnor och män men som i praktiken 
leder till en låg värdering av kvinnojobben. Sådana utgångspunkter kan ex
empelvis vara en lönesättning efter utbud och efterfrågan på arbetskraft eller 
en lönesättning efter plats i en auktoritetshierarki. 

Den tredje är om de som utformar systemet inte lägger märke till kraven 
i kvinnojobben. (Jämför vad som sas om kraven i arbetsuppgifter som ut
vecklats ur arbetsuppgifter som också utförs i hemmen). 

Den fjärde slutligen är om det finns maktskillnader mellan könen som 
försvårar för kvinnorna att hävda sina intressen. 
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Metoden systematisk arbetsvärdering sedd i 
ljuset av lönebildningsteorierna 

Den genomgång jag nu gjort av lönebildningsteorier pekar ut ett antal aktö
rer samt ett antal intressen dessa har. Det verkar rimligt att utgå från att de 
intressen aktörerna har påverkar deras inställning till systematisk arbetsvär
dering som metod. Det verkar också rimligt att anta att intressena tillsam
mans med parternas inbördes styrkeförhållanden bestämmer innehållet i 
systemen, bestämmer den ram inom vilken systemen används samt slutligen 
ger upphov till krafter som strävar efter att påverka tillämpningen av syste
men. 

I återstoden av det här kapitlet ska jag utifrån genomgången av lönebild
ningsteorier föra en allmän diskussion om hur metoden systematisk arbets
värdering förhåller sig till de lokala parternas intressen. Jag utgår från en 
diskussion av ett antal tänkbara anledningar till att man på ett företag använ
der sig av systematisk arbetsvärdering i lönesättningen. 

Ett antal tänkbara anledningar till att man använder ett /visst/ 
arbetsvärderingssystem 

Att använda ett arbetsvärderingssystem för lönesättning innebär för det för
sta att man kopplar lönen eller delar av denna till kraven i arbetet. Om man 
på ett företag använder ett arbetsvärderingssystem ligger det därför nära till 
hands att anta att det (a) är för att uppnå en /viss/ koppling arbetskrav - lön. 
Orsaken till att man inför systemet skulle då vara att man bedömer att an
vändningen av ett sådant system gör det möjligt att ta hänsyn till fler eller 
andra krav än man annars kunnat göra, gör det möjligt att uppnå en närmare, 
i betydelsen mer detaljerad, koppling mellan krav och lön eller gör det möj
ligt att ge kraven en annan inbördes vikt. 

För det andra innebär systematisk arbetsvärdering att man gör denna 
koppling just systematiskt. I förklaring "a" är systematiken ett sätt att få till 
stånd en /viss/ koppling krav - lön. Systematiken får emellertid effekter i 
sig, och en andra tänkbar förklaring är att det i stället (eller också) är dessa 
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effekter man är intresserad av. Orsaken till att man inför systemet skulle då 
kunna vara att man (b) vill förändra graden av rigiditet i lönesättningen, att 
man (c) vill ha större konsekvens i denna, att man (d) vill göra grunderna för 
lönedifferentieringen mer explicita och/eller att man (e) vill underlätta för
handlingsarbetet. Alla dessa saker är ju tänkbara effekter av systematiken. 

En sjätte möjlighet är att det parterna är intresserade av i själva verket är 
(f) slutresultatet, den lönestruktur det aktuella systemet ger, och att de i ar
betsvärderingssystem ser en smidig möjlighet att uppnå sina mål i detta av
seende. Bakgrunden till att ett företag börjar använda systemet skulle då 
närmare bestämt kunna vara en önskan att förändra de interna lönerelatio
nerna (rangordning, storlek på lönespridningen) och/eller en önskan att höja 
eller sänka vissa gruppers löner i relation till lönerna utanför företaget. 

Arbetsvärdering och parternas intressen 

Vilka fördelar kan parterna (eller den ena, starkare, parten) tänkas se med att 
arbetskraven påverkar lönen /på ett visst sätt/, med att lönesättningen är kon
sekvent, med att ha ett visst bestämt mått av rigiditet i lönesättningen och 
med att lönedifferentieringsprinciperna är explicita? Vilka intressen är 
knutna till olika lönestrukturer? (Den återstående förklaringen, en önskan att 
underlätta förhandlingsarbetet, behöver knappast utvecklas närmare). 

• Lönesättning efter kraven i arbetet 

Det som värderas i arbetsvärderingssystem är bland annat negativa faktorer i 
arbetet samt vilka kunskaper, färdigheter och attityder33 som krävs för att 
den anställde ska kunna utföra arbetet. 

En tänkbar anledning till att ett företag vill låta lönen påverkas av de ne
gativa faktorerna i arbetet är att detta underlättar rekryteringen. En annan är 
att det svarar mot rättviseuppfattningar hos de anställda - står inte lönestruk
turen i samklang med de anställdas uppfattning om rättvisa kan produktivite
ten sjunka, t ex genom att samarbetet mellan de anställda försvåras. 

33 I fortsättningen låter jag ordet "färdigheter" stå även för attityder till/i arbetet. 
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Ett alternativ till att använda ett arbetsvärderingssystem för att skapa en 
koppling lön - negativa faktorer som uppfattas som rättvis är att låta mark
nadskrafterna skapa denna. Att man använder ett arbetsvärderingssystem 
kan då tolkas som ett uttryck för att parterna anser att marknadskrafterna 
inte skapar denna koppling, t ex på grund av de nyss nämnda skillnaderna 
mellan arbetssökande när det gäller makt och resurser. Det kan också tolkas 
som ett uttiyck för att man anser att kopplingen inte bör skapas genom 
marknadsmekanismerna. En sådan lösning skulle ju för arbetsgivaren inne
bära stora kostnader för personalomsättning. (Jämför avsnittet om interna 
arbetsmarknader).34 För den anställde skulle den innebära att han skulle be
höva byta arbete för att få en lön som kompenserar de negativa dragen. 

En andra fråga är vilket intresse arbetsgivaren har av att lönens storlek 
påverkas av vad som krävs av kunskaper och färdigheter för att utföra ar
betsuppgifterna. Även här gäller att han har ett intresse av det om det är 
nödvändigt för att företaget ska kunna konkurrera med andra företag om ar
betskraft eller om det motsvarar rättviseuppfattningar hos de anställda. Yt
terligare ett skäl till varför arbetsgivaren kan vilja ha en sådan koppling 
mellan lön och krav på kunskaper och färdigheter är att den stimulerar de 
anställda att utveckla sin förmåga och vidareutbilda sig. Den kan också ligga 
i arbetsgivarens intresse genom att stimulera ännu ej anställda att skaffa sig 
de kunskaper och färdigheter som behövs i branschen. Det gäller särskilt när 
det rör sig om ett företag vars behov av personer med de aktuella kunska
perna och färdigheterna utgör en stor del av det totala behovet i branschen. 

Framförallt i förhållande till de intressen som är knutna till rättviseupp
fattningar och till intresset av att stimulera yrkesutbildning gäller att lönen 
bör vara knuten inte bara till storleken på kraven på kunskaper och färdighe
ter, utan också till vad det innebär av uppoffringar att skaffa sig de aktuella 
färdigheterna. 

Detta om vilka intressen arbetsgivaren kan ha av de nämnda typerna av 
koppling. Att de anställda har ett allmänt intresse av sådana kopplingar mel
lan lön och krav anser jag självklart. Lika klart är att detta intresse kan 
komma i motsättning till andra intressen de anställda har (se nedan). 

34 Se också diskussionen i Åberg (1988b). 
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• Rigiditet i lönesättningen 

Med "rigiditet" syftar jag på den minskning av handlingsutrymmet som en 
formalisering av lönesättningen innebär. Att använda ett arbetsvärderings
system innebär dels att man bestämmer att en del av lönen (eller hela lönen) 
ska sättas efter kraven i arbetet i stället för efter något annat, dels att man 
bestämmer hur man ska ta hänsyn till kraven i arbetet i den del av lönen som 
ska sättas efter dessa. 

För arbetsgivaren har rigiditet fördelen att han kan tillbakavisa lönekrav 
med argumentet att den anställde har den lön han enligt systemet ska ha. 

För de anställda har rigiditet fördelen att det i vissa lägen kan innebära ett 
skydd för de av de anställda som har en svag position gentemot arbetsgiva
ren. På kollektiv nivå har rigiditeten fördelen att den ökar möjligheten att 
tvinga arbetsgivaren att köpa de höjningar denne av någon anledning vill ha 
med en höjning av den allmänna lönenivån. 

• Konsekvens i lönesättningen 

Konsekvens i lönesättningen kräver två saker, att man har regler (principer) 
för lönesättningen och att man följer dessa regler. Användningen av ett sys
tem för systematisk arbetsvärdering i lönesättningen innebär att regler ställs 
upp på ett visst bestämt område, nämligen när det gäller vilka krav i arbetet 
som ska påverka lönen. Detta bör öka möjligheterna att få en konsekvent lö
nesättning. 

För de anställda svarar konsekvens i lönesättningen mot ett allmänt in
tresse av rättvisa i och med att den innebär att fastlagda principer tillämpas 
lika för alla. I den utsträckning konsekvensen därigenom minskar risken för 
missnöje ligger konsekvensen också i arbetsgivarens intresse. I övrigt bör 
fördelarna med en hög grad av konsekvens vara desamma som när det gäller 
rigiditet; för en anställd med en svag ställning ett skydd mot att hans eller 
hennes lön pressas ner, för arbetgivaren möjligheter att tillbakavisa löne
krav. 

53 



• "Explicitet" 

De anställda har ett allmänt intresse av att få veta på vilka grunder lönen 
sätts. Leder expliciteten därigenom till minskat missnöje bland de anställda 
har även arbetsgivaren ett intresse av explicitet. Arbetsgivaren kan vidare ha 
ett intresse av explicitet på det sättet att de anställda om deras beteende ska 
kunna styras genom lönesystemet och lönestrukturen måste kunna se sam
bandet mellan beteende och lön. 

Att principerna för lönedifferentieringen är klart utsagda är slutligen en 
förutsättningen för att lönesättningen ska kunna vara konsekvent. Därmed 
blir "expliciteten" en förutsättning för att de fördelar det innebär att ha kon
sekvent lönesättning ska kunna uppnås. 

• Önskemål om en viss lönestruktur 

En av de hypoteser jag förde fram ovan om orsaken till att arbetsvärderings
systemen används var att det är slutresultatet när det gäller lönestrukturen 
man är intresserad av, och att en lönesättning efter kraven i arbetet snarast är 
en förevändning för att uppnå denna lönestruktur. Tänkbara orsaker till att 
partema kan vilja ha en viss lönestruktur som jag givit exempel på är ön
skemål om en bättre marknadsanpassning och önskemål om en lönesättning 
som de anställda anser rättvisare. Ytterligare en tänkbar sådan är önskan om 
att få en lönestruktur som understödjer företagets hierarkiska struktur och 
naturliga befordringsgångar. 

Vid sidan av de beskrivna fördelarna har de olika aspektema också nack
delar för de inblandade partema: 

En kompensation av kraven i arbetet är ibland onödig sedd ur arbetsgiva
rens synpunkt. I vilken utsträckning arbetsgivaren av rekryteringsskäl behö
ver kompensera för kraven i arbetet är beroende av vilka alternativ de poten
tiellt arbetssökande och han själv har. Finns det gott om arbetssökande vars 
val är begränsade, minskar arbetsgivarens behov av att kompensera kraven 
lönemässigt. Detsamma gäller om han själv har goda alternativ (t ex att au
tomatisera). 

Rigiditet och konsekvens kan för den som är i en svag position gentemot 
arbetsgivaren innebära ett skydd. Men för en anställd med en stark position 
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kan rigiditet och konsekvens i vissa fall innebära minskade möjligheter att 
använda sin styrka. På kollektiv nivå kan en hög grad av rigiditet innebära 
att klubbens möjligheter att "saxa" lönerna - dvs att ena året föra fram en 
viss grupp i löneförhandlingarna för att nästa år föra fram en annan-
minskar. 

För arbetsgivaren innebär rigiditeten minskade möjligheter att utnyttja 
sin styrkeposition gentemot svaga grupper. Den innebär också minskade 
möjligheter att göra önskvärda eftergifter för starka grupper av anställda; ef
tergifter som är nödvändiga för att hindra dessa att använda sina kampme
del. Rigiditeten kan också minska möjligheterna rekrytera och behålla ar
betskraft. 

Explicitet i lönesättningen kan leda till att anställda med låg lön känner 
sig utpekade om den innebär att det tydligt framgår att den låga lönen beror 
på att han eller hon har ett okvalificerat arbete. För arbetsgivaren kan expli
citet leda till problem i form av missnöje genom att avvikelser från principer 
syns tydligare om principerna är klart utsagda. 

De nackdelar jag nu tagit upp kan påverka de lokala parternas inställning 
till metoden i negativ riktning. Listan blir också en lista på potentiella källor 
till påfrestningar på tillämpningen om man på företaget trots allt inför ett ar
betsvärderingssystem. Till dessa återkommer jag i kapitel 6. 

Parternas intressen - sammanfattning 

De intressen som berörts hittills i diskussionen är följande: 
När det gäller arbetsgivarna: Intresset av att kunna rekrytera (internt och 

externt, nu och i framtiden), av att de anställda accepterar lönsättningen, av 
att lönesättningen understödjer befattningsstrukturen, av att förenkla för
handlingsarbetet, av att inte behöva betala mer än nödvändigt till svaga 
grupper samt slutligen att kunna hålla tillbaka lönekrav från starka grupper 
men samtidigt göra nödvändiga eftergifter för dessa. 

När det gäller de anställda: Intresset av rättvisa lönerelationer, av konse
kvens i lönesättningen, av att känna till grunderna för lönesättningen, av att 
ha ett skydd när den anställde är i underläge, av att kunna omsätta en stark 
position i högre lön, av att få utdelning på de investeringar den anställde 
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gjort i utbildning samt av bevarad självkänsla (det sistnämnda tog jag upp 
under diskussionen om konsekvenserna av explicitet). 

Vid sidan av dessa intressen har parterna även andra som kan vara av re
levans när det gäller systematisk arbetsvärdering: 

De anställda har ett intresse av att kunna utvecklas i sitt jobb. 
De anställda (och i mänga fall naturligtvis också arbetsgivaren) har ett 

intresse av att lönesystemet är sådant att det främjar en bra arbetsmiljö och 
frånvaro av skador och arbetsolycksfall. 

För arbetsgivaren är det viktigt med flexibilitet i arbetsorganisationen; 
lönestruktur och löneformer ska understödja, inte hämma denna. 

Även dessa intressen kan tänkas påverka parternas instälning till metoden 
systematisk arbetsvärdering. 

Två tolkningar av användningen av systematisk arbetsvärdering 
inom industrin i USA 

Vissa av de intressen jag tagit upp är relaterade till interna förhållanden på 
företaget, andra till företagets förhållande till den externa arbetsmarknaden. 
I Internal Labor Markets and Manpower Analysis för Doeringer och Piore 
en diskussion om den inbördes betydelsen av de interna förhållandena jäm
fört med den externa arbetsmarknaden för användningen av arbetsvärdering 
inom industriföretag i USA. Utifrån resultatet av en intervjuundersökning 
argumenterar de för åsikten att användningen av metoden första hand syftar 
till att lösa problem inom företagen, inte till att uppnå en marknadsanpass
ning av lönerna. 

Den syn på systematisk arbetsvärdering de polemiserar mot beskriver de 
så här: Företagen vill maiknadsanpassa lönerna. För att kunna göra detta gör 
de undersökningar om andra företags löner. De relaterar sedan resultatet av 
löneundersökningarna till den egna befattningsstrukturen. Den uppgift ar
betsvärderingarna har är att göra det möjligt att överföra resultatet av mark
nadsundersökningen även till jobb som inte ingått i undersökningen. Det är 
marknadskrafterna som styr och arbetsvärderingssystemen har i förhållande 
till dessa en passiv roll. Det kan visserligen kan se ut som om systemen har 
en självständig roll, men det är bara en synvilla som beror på att marknads
krafterna är ganska stabila. (De säger att i en annan version av denna upp
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fattning är det den långsiktiga, inte den kortsiktiga marknadsanpassningen 
com är viktig; syftet med formaliserade lönesystem är bl a att hindra att ar-
betsledarna gör alltför kortsiktiga anpassningar av lönenivån). 

Doeringer och Piore häller med om att det finns saker som talar för denna 
tolkning. En sådan sak är att det förekommer att man fuskar i arbetsvärde
ringsarbetet så att resultatet av värderingen ska överenstämma med markna
dens krav och att man justerar arbetsvärderingsresultatet med hjälp av me
ritvärderingen. De säger att det emellertid också finns mycket som talar 
emot den. Företagen lägger exempelvis mycket större vikt vid arbetsvärde
ring än vid löneundersökningar, införandet av arbetsvärdering ses som ett 
stort beslut och arbetsvärderingen utförs noggrannt och med stort allvar, 
medan man inte har lika hög ambitionsnivå när man gör löneundersökning
arna - om den refererade tolkningen var riktig borde det vara tvärtom. En 
annan sak som talar emot tolkningen (att syftet är marknadsanpassning) är 
att det i allmänhet är resultatet av arbetsvärderingen man följer i de fall ar
betsvärderingen ger ett resultat som inte överenstämmer med lönestrukturen 
på den externa marknaden; får man på företaget stora problem med dålig 
anpassning till den externa marknadens krav löser man detta med att auto
matisera jobbet eller lämna ut det på entreprenad hellre än att gå ifrån den 
lönestruktur man fått genom arbetsvärderingen. 

Doeringer och Piores slutsats blir att arbetsgivarna i själva verket är 
mycket mer intresserade av intern än av extern konsistens. De säger att an
vändningen av arbetsvärderingssystem i de företag de studerat till betydande 
del ska ses om ett försök från arbetsgivarens sida att lösa problem inom före
tagen. Ett sådant problem arbetsvärderingen ska lösa är hur arbetsgivaren 
ska kunna hindra den enskilde arbetaren från att använda sin förhandlings
styrka, t ex den förhandlingsstyrka som ligger i att arbetsgivaren är beroende 
av att han eller hon delar med sig av sin - ofta mycket specifika - kunskap 
till andra anställda. (Jämför resonemanget ovan). Genom det sätt på vilket 
systemen är utformade, och genom den apparat som byggs upp kring dem, 
får systemen en viss legitimitet som gör att lönesättningen accepteras även 
när den kommer i konflikt med intressena hos de arbetare som har en stark 
förhandlingsposition gentemot arbetsgivaren. En annan orsak till att arbets
givarna vill använda systemen är att de vill minska antalet förhandlingar om 
löner, vilket de uppnår om man har formaliserade lönesystem. 
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I de kommande kapitlen kommerjag att på olika sätt granska och belysa 
den roll metoden systematisk arbetsvärdering spelar inom den svenska in
dustrin. Det gör jag genom att beskriva metodens historia och användning, 
beskriva vad parterna uttalat om den i officiella dokument, granska AG/F:s 
system, ge erfarenheter frän företag som använder metoden och genom att 
ge ett antal centrala handläggares bild av parternas - och sin egen - syn på 
metoden. 
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3 Metoden systematisk arbets
värdering samt dennas använd
ning i samband med lönesätt
ning av arbetarbefattningar 
inom den svenska industrin 

Framväxten av systematisk arbetsvärdering i 
utlandet 

Vad man ska betrakta som de första försöken till systematisk arbetsvärdering 
beror på hur man definierar begreppet. ILOs skrift Job Evalutation nämner 
en metod att klassificera arbeten som 1871 föreslogs av de federala myndig
heterna i USA som ett tidigt exempel på systematisk arbetsvärdering. Ana
lytisk arbetsvärdering började enligt samma skrift utvecklas 1920 inom 
American Management Association (AMA) av Charles E Bedaux. År 1923 
föreslog F A Kingsbury ett faktorsystem och 1926 publicerades en handbok 
med titeln "Wage Scales and Job Evaluation". Handboken var skriven av 
Merrill R Lott, som hade provat ut ett system med 13 faktorer inom metall
industrin. Faktoijämförelsemetoden utvecklades samma år av E J Benge och 
testades först av Philadelphia Rapid Transit Corporation. Ytterligare en mil
stolpe var det klassifikationssystem som infördes genom 1923 års Classifi
cation Act för att harmonisera lönerna inom USAs federala förvaltning. 
ILOs skrift konstaterar att vid slutet av 1920-talet hade alla de fyra huvud
metoderna för systematisk arbetsvärdering utvecklats och testats. Stort infly
tande fick ett system utvecklat av A L Kress för National Electrical Manu
facturers Association (NEMA) och National Metal Trades Association 
(NMTA). Detta förde tillbaka ett stort antal faktorer på de fyra grundläg
gande faktorerna "skill", "effort", "responsibility" och "job conditions". 

Något som fick avsevärd betydelse för AV - systemens spridning i USA 
och ledde till att arbetsvärdering infördes på ett stort antal företag var den 
lönekontroll som infördes under andra världskriget genom 1942 års Act on 
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Economic Stabilisation. National War Labor Board (WLB) gjorde undantag 
för lönestoppet bara i ett enda fall: parterna hade möjlighet att rätta till vad 
man med ett modernt ord skulle kalla "snedsitsar" som visat sig när man in
förde systematisk arbetsvärdering. Det var brist på arbetskraft och arbetsgi
vare och fack fick ett gemensamt intresse av att utnyttja den här möjligheten 
att höja lönerna. Att WLB gav företagen möjlighet att höja lönerna i sam
band med införandet av systematisk arbetsvärdering berodde bl a på att 
myndigheten just ville främja införandet av systematisk arbetsvärdering. 
Skälet till detta var i sin tur att användningen av arbetsvärderingssystem dels 
minskade antalet konflikter inom industrin, dels underlättade myndighetens 
kontrollarbete. (Se Northrup 1980). 

I Västeuropa började arbetsvärderingssystem användas åren efter andra 
världskrigets slut. Särskilt kan nämnas användningen av arbetsvärdering i 
Nederländerna. Där införde man efter kriget ett lönestopp, som i likhet med 
det man under kriget infört i USA bara tillät lönehöjningar som hade till 
syfte att rätta till sådana löneskillnader som inte stämde överens med resulta
tet av en systematisk arbetsvärdering. Parterna utvecklade 1949 gemensamt 
ett arbetsvärderingssystem för arbetarbefattningar i alla branscher. Det 
skulle inte bara skapa systematik inom respektive företag, utan också mellan 
företagen i samma bransch och mellan branscherna. (Systemet avvecklades 
1959) (Se också avsnittet om Runökonferensen nedan).1 

I Östeuropa använde man arbetsvärderingssystem redan under mellan
krigstiden. Under 1950-talet och böljan av 1960-talet började man använda 
metoden på nationell nivå som ett led i en central lönereglering.2 

1 Job Evalutation. International Labour Organization. Sid 11 och 108. 
2 Uppgifter om användningen av systematisk arbetsvärdering i olika länder finns 

i ILO-skriften Job Evaluation, liksom i skriften General Survey..., även den utgiven 
av ILO. I Job Evaluation finns en översikt över fackföreningarnas inställning till 
metoden i olika länder (sid 144 ff samt Appendix 2). Fackföreningarnas inställning 
summeras så här: 

"A number of years ago an AFL-CIO bulletin declared that 'there is no single or 
overall union attitude or policy towards job evaluation'. This statement is still valid, 
despite a trend in the last decades towards greater, albeit conditional, trade union 
support for job evaluation." (Job Evaluation sid 144). 
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Systematisk arbetsvärdering och rationa
liseringssträvandena inom industrin 

År 1911 publicerades Frederick Taylors bok Principles of Scientific Ma
nagement. I den presenterade Taylor de idéer han utvecklat om hur produk
tionen borde vara organiserad och företag skötas, idéer som byggde på hans 
egna erfarenheter inom industrin, framförallt från de år han arbetade på 
Midvale Steel Co (1878-1890) och från hans tid som konsult (från 1890). 
Taylor pläderade för att tillverkningen skulle organiseras och ledas med ve
tenskapligt utarbetade metoder. Några grunddrag i hans idéer var att plane
ringen och ledningen av arbetet skulle skiljas från själva utförandet och att 
arbetet skulle delas upp i små arbetsmoment, som skulle studeras noggrannt 
så att man kom fram till det snabbaste och mest kraftbesparande sättet att ut
föra dem på. Specialisering och standardisering var viktiga. Man skulle ha 
skriftliga instruktioner för arbetet och arbetet skulle kontrolleras noga. Till 
varje arbetsuppgift skulle de mest lämpade arbetarna väljas ut och tränas. 
Han pläderade också för vad han kallade "functional foremanship". "Func
tional foremanship" innebar att även arbetsledarna skulle vara specialisera
de. 

De metoder Taylor föreslog bearbetades, modifierades och utvecklades 
under åren av hans läijungar och efterföljare. Det gällde bl a tids- och rörel
sestudierna, där man utvecklade metoder som MTM. 

Under de första decennierna av 1900-talet växte också en industripsyko
logi fram, med Hugo Münsterberg som ett av de stora namnen. Man utveck
lade psykologiska metoder för arbetsledning samt för yrkesvägledning och 
urval av arbetssökande inom och utom företagen. Man studerade också hur 
olika faktorer i den fysiska arbetsmiljön påverkar människan och hur raster 
bör fördelas för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. 

Intresset för att med vetenskapliga metoder rationalisera företagens verk
samhet gällde inte enbart produktionen. Även ekonomiska kalkyl- och re
dovisningsmetoder utvecklades, liksom principerna för hur företag ska ad
ministreras. Principer för företagsadministration utarbetades bl a av Henri 
Fayol, som 1916 publicerade tidskriftsartikeln "Administration industrielle 
et générale". 
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Hans de Geer ställer upp följande lista över områden som under mellan
krigstiden var föremål för "rationalisering": 

- Arbetsmiljö- och arbetarskyddsfrågor, olycksfall 
- Personalfrågor, urval och utbildning, personalpolitik 
- Lönesystem, särskilt prestationslöneformer 
-Arbetsmetoder, förenkling och standardisering 
-Arbetsledning, arbetsledarnas ställning, planering 
-Mekanisering, maskiner, kraftkällor, transmissioner 
-Massproduktion, förenkling och standardisering 
- Interna transporter och lagerhållning 
- Distribution, försäljning, reklam, externa transporter 
- Kostnadsberäkningar och statistik 
- Kontorsadministration, rutiner 
- Forskning 
- Industriellt samgående och strukturella förändringar, t ex drifts
inskränkningar, särskilt i produktionsledet 
- Industriell samverkan, särskilt i distributionsledet3 

3 De Geer (1978) sid 34 f. För en översikt över teorierna se denna bok. 
I böckerna Rationaliseringsrörelsen i Sverige och Job studies and industrial re

lations har de Geer beskrivit den svenska "rationaliseringsrörelsen" och det motta
gande rationaliseringsidéerna fick i Sverige. Han säger där bl a att det idémässiga 
beroendet av de amerikanska effektivitetsprogrammen i början var mycket stort, 
men att de punkter som var specifikt taylorska - det funktionella förmansskapet, av
löningssystemet och oviljan att acceptera arbetarnas organisationer - aldrig slog 
igenom i Sverige. Detta förklarar han med en kombination av nya impulser från ut
landet och inhemska traditioner. Han säger att det traditionella svenska systemet för 
arbetsledning, brukshushållningen, "utgick från en uppfattning av breda sociala rela
tioner och ansvarsförhållanden mellan företag och arbetare, som var taylorismen 
helt främmande." (De Geer 1978 sid 237). Han menar att detta förklarar det positiva 
mottagande som Fayols och Mayos idéer fick i Sverige. Mot de Geers historieskriv
ning när det gäller taylorismens inflytande i Sverige har invändningar rests av andra 
forskare, som anser att han underskattar skolans inflytande i Sverige. (Se exempel
vis Berggren 1981). Debatten refereras i Åmark (1984) sid 51 ff. 

Det mottagande Taylors idéer fick av den svenska arbetarrörelsen har beskrivits i 
bl a Jonsson (1981). 
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Det var i denna miljö tekniken att differentiera lönerna med systematiska 
metoder växte fram. Dessa tekniker rörde dels metoder att beräkna hur 
mycket arbete som skall utföras per tidsenhet (metoder för ackordsprissätt
ning), dels metoder att differentiera lönen mellan olika befattningar utifrån 
arbetskraven (arbetsvärderingssystem).4 

En grundtanke hos förespråkarna för Scientific Management var speciali
sering. En sådan specialisering förutsätter att man definierar en struktur av 
befattningar och definierar befattningarnas innehåll. En annan grundtanke 
var inordnandet av befattningarna i en hierarki av över- och underordning. 
Det fanns som framgått vidare ett starkt intresse för standardisering, syste
matik och kvantifiering, liksom en stark betoning av vikten att ha "rätt man 
på rätt plats". Allt det här gjorde det naturligt att bygga löneskillnaderna 
mellan olika befattningar på en systematisk genomgång av arbetet och dess 
krav, precis som man byggde ackordspriserna på metodstudier. Det fanns 
dels ett idémässigt samband, dels ett praktiskt - arbetsvärderingarna kunde 
bygga på de metodstudier man gjorde som ett led i att rationalisera tillverk
ningen.5 

4 För en redogörelse för hur system för ackordsprissättning utvecklades i Sverige 
inom metall- och textilbranschen och spelet kring detta se De Geer (1982). 

För ordningens skull ska påpekas att både olika former av ackordslön och en lö
nesättning efter kraven i arbetet naturligtvis förekommit mycket långt tillbaka i ti
den. Det nya var det systematiska angreppssättet. 

5 Ett idémässigt samband finns framförallt med scientific management-skolan. 
Det bör påpekas att ett samband även finns med human relation-skolan i vilken 
George Elton Mayo och andra intresserade sig (främst) för gruppsykologiska feno
men på arbetsplatsen, särskilt för hur man ska kunna skapa primärgrupper som är 
sådana att de effektivt motiverar individen i arbetet. Denna skola stod visserligen 
delvis i opposition till scientific management-skolan, men kännetecknades även 
denna av att den ansåg att det går att studera verksamheten inom ett företag veten
skapligt och utifrån resultatet av studierna ge råd om hur verksamheten bör planeras 
för att vara så rationell som möjligt. 

I vilken utsträckning Taylor själv intresserade sig för arbetsvärderingssystem för 
lönesättning känner jag inte till. Jag kan dock konstatera att han inte på något ställe i 
boken Scientific Management skriver om sådana system. 
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Arbetsvärdering för arbetarbefattningar inom 
den svenska industrin 

Det första företag i Sverige som använde sig av ett arbetsvärderingssystem i 
sin lönesättning var Surte Glasbruk, som 1947 började använda ett system 
som utvecklats inom det egna företaget.6 

Tre år senare publicerade Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna 
grupp ett utkast till system. Ytterligare fem år senare publicerades den första 
partsgemensamma verisonen av detta system. (Mer om AG/Fs system i se
nare kapitel). 

Om arbetsvärderingens introduktion inom järnhanteringen berättar P A 
Geijer, då överingenjör på Järnbruksförbundet, i en artikel i tidningen Ar
betsgivaren.7 Redan 1943 gjorde man vid ett av de större järnbruken vissa 
begränsade försök att differentiera lönerna med hjälp av systematisk arbets
värdering. Några år senare tillsatte Järnbruksförbundets styrelse en kommit
té för att utveckla ett AV - system för järnhanteringen. Kommittén tänkte sig 
först att bara översätta ett redan färdigt system till svenska och undersökte 
ett system utvecklat av US Steel Corporation. Efter att ha granskat det, gjor
de man emellertid bedömningen att systemet inte skulle passa svenska för
hållanden. Man var bland annat missnöjd med faktoremas inbördes vikt, 
t ex med att "Fysisk ansträngning" endast fått ca 6 procent av den totala po
ängsumman, medan "Ansvar för material" fått ca 25 procent. Man beslöt 
därför att arbeta om systemet fullständigt. Inte heller efter omarbetningen 
(som var färdig 1948) var man emellertid nöjd med systemet. Man ansåg det 
vara svårhanterligt och innehålla några onödiga faktorer (vilka dessa var 
framgår inte av artikeln). Man utarbetade därför ett helt nytt system som inte 
hade någon anknytning till några utländska förebilder. Detta var klart 1952. 
Det provades ingående och man gjorde matematiska undersökningar av ut
fallet av provvärderingar på ca 600 olika befattningar. 

6 Nordström (1972). 

7 Geijer (1963). 
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Utkastet 1948 presenterades för Metall inför publiceringen och Metall 
inbjöds att delta i de provvärderingar som skulle göras. Metall ville emeller
tid inte omedelbart delta aktivt utan ställde sig avvaktande. När systemet se
dan provades vid sex företag deltog dock på några av företagen representan
ter för de lokala fackföreningarna som observatörer i de kommittéer som 
svarade för provvärderingarna. Hösten 1952 anordnade Järnbruksförbundet 
och Metall en gemensam kurs i arbetsvärdering. Man kom överens om att 
det nya systemet skulle prövas, men att man tills vidare inte skulle diskutera 
den lönemässiga tillämpningen. År 1956 tillsattes en gemensam arbetsvär
deringskommitté som bestod av representanter för de båda förbunden. Den 
utarbetade riktlinjer för arbetsvärderingen. Dessa godkändes av förbunden 
1959. 

När Geijer skrev sin artikel 1963 fanns arbetsvärderingskommittéer vid 
30 av Järnbruksförbundets 62 medlemsföretag och vid ytterligare tio företag 
pågick förberedande arbeteten. Det var de stora och medelstora som infört, 
eller höll på att införa, arbetsvärderingssystem. Dessa 40 företag sysselsatte 
tillsammans omkring 97 procent av de anställda vid medlemsföretagen. 

Även inom pappers- och massabranschen var det arbetsgivarparten 
(Sveriges Pappersbruksförbund respektive Pappersmasseförbundet) som tog 
initiativet till införande av systematisk arbetsvärdering. Efter prov med re
dan existerande system utarbetade man ett eget system, med vilket man se
dan började värdera under första delen av 1950-talet. Värderingarna lades 
till grund för hur man lokalt skulle föra befattningarna till branschavtalens 
lönegrupper.8 

Inom verkstadsindustrin var ASEA och Volvo pionjärer.9 Det system 
som infördes på ASEA hade förmodligen NEMA - systemet som förebild.10 

Det partsgemensamma system som sedan utvecklades för verkstadsindustrin 
var en vidareutveckling av ASEAs system. Anpassningen gjordes av en av
talskommitté som tillsattes vid 1954 års avtalsuppgörelse och var samman

8 En beskrivning av införandet finns i Åhlén (1957). 

9 Nordström (1972). 

10 Victorin (1973) sid 49 samt not 67 på sid 278 f. 
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satt av representanter för Sveriges Verkstadsförening, Metall och dåvarande 
Gjutareförbundet. Systemet presenterades 1956.11 

Under 1950-talet utarbetades system även för andra avtalsområden, bl a 
för bryggerierna12, för Elektriska Arbetsgivareföreningens område och för 
sågverken. Under 1960-talet utvecklades ett system för träindustrin.13 

År 1957 gjorde LO en enkätundersökning bland sina 44 medlemsförbund 
om systematisk arbetsvärdering. Enligt svaren användes arbetsvärdering för 
lönesättning vid den aktuella tidpunkten för 5 500 arbetare inom bryg
gerinäringen, 1 000 arbetare inom butelj glasbruk, 500 arbetare inom den 
tunga och 300 arbetare inom den lätta kemiska industrin, för ett antal gjute-
riarbetare på Volvo - Penta i Skövde, 3 500 anställda i varuhus, 1 000 me
tallarbetare (500 vid Volvo - Penta och 500 vid ASEA), 20 000 arbetare i 
pappers- och massaindustrin samt 10 000 anställda vid posten. Totalt alltså 
för drygt 40 000 anställda. Detta motsvarade ca tre procent av LOs med
lemmar14. Man höll dessutom på att införa det för 60-70 kraftstationsarbe
tare anställda av ASEA, ett antal arbetare vid Lillåns skiljeställe i Umeå 
samt för arbetare på kraftverk och kraftstationer. Arbetsvärdering användes 
inom 11 av de 44 förbunden.15 I samtliga fall utom för de anställda vid 
posten rörde det sig om poängsystem. De senare hade ett klassificeringssys
tem.16 

Ytterligare en undersökning gjordes det följande året med ungefär 
samma resultat. Nya grupper vars löner sattes efter arbetsvärdering var 550 

11 Nordström (1972). 
121 Arbetsvärdering. Översikt och terminologi sägs att man ansåg befattning

arna inom bryggeribranschen vara så lika på dc olika företagen att man med detta 
system i motsats till vad som var brukligt gjorde en central värdering. En och 
samma befattning, t ex mältare, fick samma poäng på alla företag inom branschen. 
(Sid 21 och 26). 

13 Nordström (1972). 
14 Arbetsvärdering. Översikt och terminologi sid 26. 

15 Lundberg (1958) sid 72 f. 

16 Holmberg (1958a) sid 271. 
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kommunalanställda vid vatten, avlopps- och energiverk. Man hade då också 
påbörjat försök som omfattade 3 500 gruvarbetare i Kiruna.17 

En LO - undersökning 1962 visade att vid den tidpunkten drygt 150 000 
anställda eller ca tio procent av LO - förbundens medlemmar hade systema
tisk arbetsvärdering som underlag för lönesättningen.18,19 

17 Lundberg (1958) sid 72 f. 
18 Fackföreningsrörelsen och den tekniska utvecklingen sid 164. Det framgår ej 

hur denna undersökning gjordes. 

19 När det gäller arbetsvärdering för tjänstemän skrev Per Holmberg 1958 att 
"Arbetsvärdering i egentlig mening syns för tjänstemannagruppen ha tillämpats blott 
i tre fall, nämligen dels för de statliga arbetsledarna (efter en utredning från år 
1952), dels för vissa föreståndare och annan personal inom kooperationen och inom 
enhetsprisföretagen, dels för tjänstemännen vid Svenska Shell. Uppsala stad, Statens 
Vattenfallsverk, Cellulosakoncernen, ASEA och säkert några ytterligare företag har 
gjort utredningar om införande av arbetsvärdering för personalgrupper i kameral och 
liknande tjänst, vilka utredningar som regel dock inte syns ha omsatts i praktiken." 
(Holmberg 1958 a sid 270). 

Erland Lind skrev i IVAs år 1959 utkomna skrift Arbetsvärdering. Översikt och 
terminologi att "Poängsystem för tjänstemannabefattningar förekommer för närva
rande inte i praktisk tillämpning i Sverige". (Sid 14). 

I Fackföreningsrörelsen och den tekniska utvecklingen skrev man 1966 att ar
betsvärdering av tjänstemannabefattningar provats inom vissa industriföretag, bl a 
AB Svenska Shell, inom Statens Vattenfallsverk (kamerala tjänster), inom Domän
verket (vissa kontorsbefattningar), inom några andra statliga verk (arbetsledartjäns-
ter vid större verkstäder och verkstadsförråd) samt inom Uppsala stadsförvaltning. 
Man säger att man emellertid nu (dvs 1966) "endast i mindre utsträckning torde (...) 
sätta tjänstemannalöner på grundval av systematisk arbetsvärdering". Man påminner 
samtidigt om det inslag av systematisk arbetsvärdering som finns i de klassificering
ar man har i bl a de statliga och kommunala löneskalorna. Man nämner också B NT. 
(Sid 164). En beskrivning av läget i mitten av 1960-talet finns också i Systematisk 
arbetsvärdering på tjänstemannaområdet (...) från 1967. Där omnämns ytterligare 
ett antal områden där arbetsvärdering använts för tjänstemannabefattningar. Ett an
tal system redovisas också. 

Ett försök av en kommunal kommitté i Uppsala i början av 1950-talet att skapa 
ett arbetsvärderingssystem för kommunalt anställda finns beskrivet i Hamrin-
Thorell (1952) (Ett referat av Hamrin-Thorells föredrag finns i Kyle 1979 sid 72-
74). Systemet utvecklades med målsättningen att främja en könsneutral lönesättning. 
Det infördes dock aldrig. 
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Den fortsatta utvecklingen kan man i grova drag följa i SAFs undersök
ningar om löneformer för kollektivanställda. I undersökningarna för 1965, 
1970, 1973 och 1975 finns uppgifter om hur stor andel av företagen inom 
fjorton av SAFs medlemsförbund som använder systematisk arbetsvärdering 
uppdelat efter arbetsplatsens storlek.20 

Tabell 3.1: Andelen arbetsplatser21 inom 14 av SAFs medlemsför
bund som tillämpar systematisk arbetsvärdering. 

Arbetsplatsstorlek Andelen arbetsplatser med systematisk arbets-
efter antal arbe- värdering i procent av totalt antal arbetsplatser 
tare 

1965 1970 1973 1975 

51-100 6 15 23 18 
101-200 11 18 25 26 
201-500 17 36 37 33 
501-1000 38 51 61 50 
1001- 67 70 67 69 

Totalt genom
snittsföretaget 13 23 30 30 

Källa: Löneformsundersökning arbetare 1975, tabell 6 sid 11 
(utdrag). 
Anm: Att ett företag finns registrerat som att det använder systematisk 
arbetsvärdering betyder inte att alla arbetarbefattningar på företaget 
behöver ha varit arbetsvärderade. 

20 Enligt Arne Fryklund på Allmänna gruppen (intervju med författaren 1984-
10-19) missuppfattar många mindre företag vad som menas med systematisk arbets
värdering. När det gäller dessa är resultaten av undersökningarna därför ganska osä
kert. 

2 1 1 tabel lerna s tår  de t  i  v issa  fa l l  "före tag".  Uppgi f terna avser  emel lert id  för  
samtliga år arbetsplatser, inte företag. Källa: Samtal med Jan-Peder Norstedt, SAF. 
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I artikeln "Aktuella problem och utvecklingstendenser inom arbetsvärde
ring" uppskattade Håkan Lundgren att faktoruppdelade poängsystem 1975 
inom industrin tillämpades på mellan 600 och 700 arbetsplatser.22 

Mer uppgifter om läget 1975 kan man få i en rapport från LOs kontakt
grupp i rationaliseringsfrågor.23 Gruppen gick det året ut med en enkät till 
de förbund som var medlemmar i gruppen (20 stycken förbund, som till
sammans representerade 1,8 miljoner medlemmar). Förbunden inom grup
pen "Gruvor och tillverkningsindustri" gav följande svar när det gäller före
komst av systematisk arbetsvärdering (procenttalen inom parentes är för
bundets uppskattning av hur stor andel av medlemmarna inom respektive 
avtalsområde som berördes): 

Fabriks: Förekom inom fyra av de tio avtalsområdena, nämligen inom 
Allmänna fabriksavtalet (15 procent), Byggnadsämnesavtalet 
(10 procent), Kemiska fabriker (30 procent) och Explosiv (50 
procent). Totalt berördes 14 procent av förbundets samtliga 
medlemmar. 

Livs: Förekom inom två av de tio avtalsområdena, nämligen inom 
Mejeri (avtalet med LAF) (10 procent) och Tobaksbolaget 
(avtal med SFO) (100 procent). Totalt berördes fyra procent av 
förbundets samtliga medlemmar. 

Metall: Förekom inom samtliga tre avtalsområden, nämligen inom 
Verkstadsindustrin (35 procent), Bilreparationsverkstäder (13 
procent) och Järnbruk (60 procent). Totalt berördes 38 procent 
av förbundets samtliga medlemmar. 

22 Rättvis lön med gemensam arbetsvärdering? sid 33 

23 Löneformsundersökning LO 1975. 
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Trä: Förekom i två av de fyra avtalsområdena, nämligen inom Trä
industriavtalet (under fem procent), och Sågverksavtalet (80 
procent). 

Beklädnads, Grafiska och Pappers svarade att systematisk arbetsvärdering 
inte förekom inom deras avtalsområden.24 Gruv svarade att systematisk ar
betsvärdering förekom inom samtliga tre avtalsområden och att 100 procent 
av medlemmarna berördes. Av rapporten framgår att det dock är tveksamt 
om man verkligen använt ett arbetsvärderingssystem när man värderat.25 

Totalt omfattades 26 procent av arbetarna inom gruppen "Gruvor och till
verkningsindustri" 26 

Statsanställdas Förbund och Kommunal svarade att 19 respektive 97 pro
cent av deras medlemmar berördes. När det gäller den offentliga sektorn 
hade man en vid definition av systematisk arbetsvärdering. I enkäten skrev 
man att "För offentliga sektorn där man använder överenskomna normer för 
inplacering i lönegrader bör dessa betraktas som systematisk arbetsvärde
ring". 

Av LOs samtliga medlemmar var det totalt 31 procent som berördes. 
I en sammanställning gjord på SAF bedömde Peter Müller att något min

dre än 60 procent av alla företag inom den egentliga industrin 1984 använde 
någon form av systematisk arbetsvärdering. Hans säger att "hälften av dessa 

24 Som framgått, visade LOs undersökning 1957 att arbetsvärdering då användes 
för 20 000 arbetare inom pappers- och massaindustrin. Om undersökningsresultatet 
1975 betyder att man slutat använda arbetsvärdering vore det intressant att undersö
ka varför man slutat använda metoden. Som jag beskrev ovan, använde man emel
lertid arbetsvärderingsystemet inom pappers- och massaindustrin till att lokalt föra 
befattningarna till branschavtalens lönegrupper. Det troliga är att de som besvarade 
1975 års enkät ansåg att arbetsvärdering använd på det sättet inte skulle tas med i 
enkäten. En liknande förklaring kan finnas till det faktum att 1957 års undersökning 
angav att arbetsvärdering användes för 5 500 arbetare inom bryggerinäringen medan 
Livs 1975 inte tar upp bryggeri som ett av de avtalsområden inom vilket systematisk 
arbetsvärdering används. 

25 Löneformsundersökning LO 197 5 sid 16. 
2^ Löneformsundersökning LO 1975 tabell 2 sid 5. 
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arbetsvärderingssystem utgörs av faktoruppdelade poängsystem och resten 
av olika former av enklare faktorsystem". De förra var vanligare vid stora än 
vid små företag. Han drar av detta slutsatsen att fler anställda inom den 
egentliga industrin 1984 omfattades av dessa än av de enklare systemen. 
Han säger att ökningen mellan 1975 och 1984 dock i första hand beror på en 
ökning i användningen av de enklare systemen.27 

I en rapport från LO:s Demokrati- och inflytandeutredning till LO:s kon
gress 1991 finns en uppgift att tio procent "av lönesystemen" inom LO för 
närvarande bygger på systematisk arbetsvärdering.28 Att utifrån denna upp
gift dra en slutsats om utvecklingen sedan 1984 är dock vanskligt; dels där
för att denna uppgift och Müllers rör olika saker, dels därför att båda uppgif
terna bygger på grova uppskattningar.29 

Även vid företag som officiellt inte använder arbetsvärdering kan arbets
värderingens idéer och metodik användas. Inom verkstadsindustrin, särskilt 
vid mindre företag, förekommer det exempelvis att man skickar folk till en 
AV - kurs för att lära sig principerna för arbetsvärdering, och sedan använ
der kunskaperna man fått på kursen utan att använda själva systemet.30 

27 Müller (1984) sid 1 f. Müllers uppdelning mellan "faktoruppdelade poängsys
tem" och"enklare faktorsystem" är oklar. Antagligen rör det sig även i det senare fal
let om poängsystem, men förenklade sådana. 

Uppskattningarna bygger på intervjuer med företrädare för vissa (ej angivna) ar-
betsgivarförbund. Müller betonar att det är fråga om grova uppskattningar. 

När det gäller Verkstadsföreningens och Metalls gemensamma system uppger 
Anders Kristoffersson att detta i början av 1980-talet användes i cirka 200 företag. 
Det var i första hand stora företag som använde det. (Kristoffersson 1982 sid 26). 

Inom Jämbruksförbundets område hade 1983 ca 80 procent av de anställda löner 
som satts med systematisk arbetsvärdering. (Källa: P A Geijer, intervju med förfat
taren). 

28 Det utvecklande arbetet sid 182. 
29 Källa för uppgiften att LO-utredningen gjort en grov uppskattning: samtal 

med Margareta Pettersson, ordförande i utredningens arbetsgrupp "Arbetsorgani
sation och lönesystem". 

Uppskattningen gäller arbetsvärderingssystem för lokal lönesättning. Gruppe
ringar av den typ som finns i verkstadsavtalet är således ej medräknade. 

30 Lennart Avenäs och Ragnar Örnberg på Verkstadsföreningen. Intervju med 
författaren 1984. 

Forts... 
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Parternas inställning: Arbetsgivarna och deras 
organisationer31 

Som nämnts var Surte Glasbruk det första företag i Sverige som införde ar
betsvärderingssystem. Bakgrunden till att man började använda systematisk 
arbetsvärdering som hjälpmedel vid lönesättningen beskrivs i en artikel i 
"Fackföreningsrörelsen" 1947.32 Av den framgår det att det var arbetsgiva
ren som tog initiativet och att bakgrunden var en önskan att öka lönediffe
rentieringen. Artikelförfattaren citerar ur en promemoria skriven av arbets
givaren. Facket hade ena året lagt betoningen på en grupp, nästa år på en an
nan. Arbetsgivaren säger i promemorian: "Detta vartannatåriga närmande till 
likalönsprincipen har menligt inverkat på nyrekryteringen av sådana arbeten, 
där arbetsförhållandena varit särskilt påfrestande eller krävt lång utbildning, 
ty det är ju naturligt att en arbetare icke önskar gå in i ett tungt arbete eller 
lära upp sig till ett kvalificerat sådant, om detta icke medför en bestående 
ekonomisk fördel".33 Artikelförfattaren fortsätter själv: "Särskilt under tid, 
som lik den senaste präglats av överfull sysselsättning, blir svårigheterna att 
besätta sådana arbetsområden markanta. Ett försök att komma ur dessa svå
righeter ansåg företagsledningen böra tagas genom att få till stånd en bestå

Att man kan ha systematik i lönesättningen utan att formellt använda sig av olika 
system framhölls av Lena Östman i ett föredrag om arbetsvärdering i Sverige hon 
höll på the 7th International Conference on Work and Pay. Hon sa också utifrån sin 
erfarenhet som löneexpert på S AF att ledningen i små företag ofta handlar mer sys
tematiskt än ledningen i stora, även om de inte använder sig av formaliserade sys
tem. (Östman 1988 sid 10). 

3 1 1 det  fö l jande  lägger  jag  tonvikten  på  den per iod då  systemat isk  arbetsvärde
ring blev vanlig inom industrin. I kapitel 8 kommer jag att redogöra för hur ett antal 
centrala handläggare på arbetsgivar- och arbetstagarsidan jag intervjuade i Arbets
värderingsprojektet såg på metoden och på orsakerna till att den används. 

32 Vallstrand (1947) sid 461 ff. Vallstrand var redaktör och studiesekreterare i 
Fabriks. 

33 Vallstrand (1947) sid 462. 
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ende lönedifferentiering, med en arbetsvärdering som saklig grund för 
differentieringen".34 

Det framgår inte av Vallstrands artikel om löneskillnaderna faktiskt 
ökade. Detta verkar dock sannolikt då arbetsgivaren var mycket nöjd med 
resultatet av införandet. Enligt artikeln framhåller han att nyrekryteringen 
till kvalificerade arbeten upphört att vara ett av företagets största problem. 

Samma bild av arbetsgivarens huvudmotiv (önskan om ökad lönediffe
rentiering för at underlätta rekrytering) gav ombudsman Gunnar Lundgren 
från Metall på LOs konferens om arbetsvärdering på Grand Hotel Saltsjöba
den 1959 (se nedan). Han sa där att bakgrunden var att lönerna på Surte 
Glasbruk utjämnats under 1930-talet och att detta lett till att det blivit svårt 
att få arbetskraft till vissa av de mest krävande arbetena vid de helautoma
tiska buteljglasmaskinerna. Parterna hade ansett att detta var ett hot mot 
produktionen, som man gemensamt måste avvärja. Det var arbetsgivaren 
som hade fört fram tanken att arbetsvärdering kunde vara ett medel att lösa 
problemet.35 

Möjligheterna till förändringar i lönerelationerna så att rekryteringen un
derlättades var inte den enda fördel arbetsgivaren på Surte Glasbruk såg. 
Företagsledningen ansåg också att systematisk arbetsvärdering - som det 
uttrycks i artikeln - "skapar möjlighet till mer objektiv och rättvis lönesätt
ning". Vidare att arbetsvärdering har fördelen att ge information om vad 
som krävs i de olika arbetsuppgifterna vilket gör det lättare att få rätt man på 
rätt plats samt att den underlättar löneförhandlingarna genom att man i dessa 
bara behöver fastställa lönerna för befattningarna med lägsta och med högsta 
arbetsvärderingspoäng varefter övriga befattningars löner kan räknas ut me
kaniskt.36 

Önskan om en ökad lönedifferentiering var ett viktigt motiv även för 
många andra företag när de införde arbetsvärderingssystem. Ture Flyboo 

34 Vallstrand (1947) sid 462. Kursiveringar i originalet. 

35 Arbetsvärdering under debatt sid 23. 
36 Vallstrand (1947) sid 468. Partemas motiv beskrivs också i Hemberg (1952) 

och Ljungmark (1952). I Hembergs föredrag finns också en beskrivning av det sys
tem som användes. 
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från Landssekretariatet37 sa på LO - kongressen 1951 att "arbetsvärderingen 
syftar till en ökad lönedifferentiering" och att den "innebär en medveten 
strävan att lyfta upp de s. k. kvalificerade arbetarna. Man vill premiera ut
bildningen, särskilt en genom praktik erhållen utbildning, och man vill upp
muntra arbetarna att underkasta sig den längre utbildningstid, som fordras 
för mera krävande arbetsuppgifter".38 Detsamma skrev Pappersmasseför
bundets dåvarande ingenjör Per Åhlén i en artikel 1957. Han beskrev bak
grunden till att man inom pappersmasseindustrin införde arbetsvärdering så 
här: "Vad man på arbetsgivarsidan var angelägen om att uppnå genom en 
systematiserad värdering var väl främst att kunna vidmakthålla och kanske 
helst öka lönedifferentieringen."39. Under årens lopp hade det skett en sam
manpressning av löneskalan. Denna sammanpressning var effekten av flera 
olika saker. En var att arbetarparten drev igenom att många arbeten flyttades 
upp från de lägre till de högre lönegraderna i den sexgradiga löneskala man 
infört 1922. En annan var att avtalsuppgörelserna under 1940-talet i allmän
het innebar att alla arbetare fick samma öreshöjning. En tredje att man under 
kriget hade ett särskilt tillägg, som också detta utgick med samma belopp till 
alla arbetare. Åhlén skrev: 

"En sådan utjämning var (...) ej något endast för pappersmasseindus
trin unikt. Även inom andra branscher hade samma fenomen gjort sig 
gällande. Så småningom hade man böljat leta efter metoder, med vil
kas hjälp man skulle kunna på ett bättre sätt än dittills upprätthålla den 
lönedifferentiering, som ansågs nödvändig, inte minst för att säker
ställa en tillräcklig rekrytering till de ansvarsfullaste eller ur andra 
synpunkter mest kvalificerade befattningarna." (Åhlén 1957 sid 195 
0. 

37 Flyboo var ombudsman med uppgift bl a att bevaka arbetsvärderingsfrågor. 

38 Vid den tidpunkten hade bara några få företag i Sverige infört systematisk ar
betsvärdering. Flyboo säger: "Hittills ha endast några enstaka företag genomfört 
den. Men på arbetsgivarsidan kan man märka en tendens att liksom stöta fram denna 
fråga för att möjliggöra en tillämpning även branschvis." (Protokollet från 1951 års 
LO-kongress sid 275.) Som framgick ovan pågick vid den tidpunkten redan ett ar
bete inom Järnbruksförbundet på ett arbetsvärderingssystem och ett första utkast 
hade presenterats för Metall redan 1948. 

39 Åhlén (1957) sid 209. 
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Ytterligare ett vittnesmål om att önskan om en ökad lönedifferentiering var 
en viktig del av bakgrunden till intresset för metoden finns i referatet av ett 
rundabordssamtal som hölls på en konferens på Örenäs slott 1952. Dispo
nent E A Larsson redogör där för en gruppdiskussion under konferensen och 
säger bl a: 

"Det är (...) svårt att få ungdomarna att utbilda sig i något kvalificerat 
yrke. Vår industri är i stor utsträckning en kvalitetsindustri och vi är 
beroende av att få kvalificerad arbetskraft till den. Om vår skickliga 
arbetarstam decimeras, kommer vår industri i svårigheter. Man har en 
känsla av att något måste göras för att komma fram till en något mera 
differentierad lönesättning, så att det verkligen lönar sig att skaffa sig 
en utbildning. (...) Arbetsvärdering i och för sig betyder ej gradering 
av lönerna, och sådan kan åstadkommas på andra vägar. Men många 
hyser den uppfattningen, att en mera differentierad lönesättning lättare 
accepteras, om den baseras på en systematisk arbetsvärdering med 
analys av arbetena enl. de faktorer, som anses ge arbetet dess värde. 
(...)". (Arbetsvärdering och individens anpassningsproblem sid 34 1) 

Att önskan om en lönedifferentiering som underlättar möjligheterna att re
krytera även i fortsättningen var ett viktigt motiv när arbetsvärdering inför
des framgår av Nordströms artikel från 1972. Han konstaterar att man inom 
verkstadsområdet har ett stort intresse för en vidgad tillämpning av arbets
värdering som underlag för lönedifferentiering och lönesättning och säger 
att "Ungdomens yrkesval ger vid handen att verkstädernas rekryteringsbe
hov kan bli bekymmersamt. Arbetsvärdering är ett värdefullt hjälpmedel för 
att klarlägga behovet av en rimlig lönespridning med hänsyn till olika ar
betsuppgifters svårighetsgrad."40 

En aspekt på lönedifferentieringen är det lönemässiga avståndet mellan 
de olika lönegrupperna. En annan är antalet grupper. Ofta hade man i 
branschavtalen bara några få grupper, t ex "Yrkesarbetare"41, "tempoarbeta

40 Nordström (1972) sid 9. 

41 För en diskussion av yrkesarbetarbegreppet se Victorin (1973) sid 44 ff. 
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re" och övriga samt en kvinnogrupp.42 K G Paulson skrev i en artikel i Soci
ala Meddelanden 1958 att: 

"Det har (...) skapats en mängd arbetsbefattningar liggande emellan de 
typiska exponenterna för yrkesarbete och grovarbete, och man kan till 
och med tala om en påtaglig koncentration av arbeten i detta mellan
skikt. Det traditionella lönesystemet lämnar ingen anvisning om hur 
man skall placera in de nya befattningarna i lönegapet mellan grovar
bete och yrkesarbete."43 

Ville man lokalt ha fler lönegrupper samt göra det enkelt att placera in de 
nya befattningarna i dessa var det praktiskt att använda systematisk arbets
värdering. 

Ett motiv som både hänger samman med detta och samtidigt är ett själv
ständigt motiv är att man ville ha en ökad systematik i lönesättningen. Som 
vi såg i tabell 3.1 varvid alla fyra undersökningstillfällena andelen arbets
platser som använde systematisk arbetsvärdering större ju större arbetsplat
sen är. Ju större företagen är och ju fler befattningar som finns, desto svårare 
är det för löneförhandlarna att ha överblick över lönesättningen och få en 
sådan systematik.44 

42 Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning beskrev 1950 avtalens kon
struktion på följande sätt: 

"De svenska avtalen äro i allmänhet uppbyggda med en timlönesats för kvinnliga 
arbetare, en högre för okvalificerade manliga arbetare och därutöver en eller flera 
ännu något högre för olika grupper av mera kvalificerade arbetare, vilka outsagt för
utsättas vara män. Därjämte finnas i allmänhet bestämmelser om ackordsriktpunkter, 
vilka ligga vissa procent över de för vardera kategorin gällande timlönerna. Ibland 
finns också bestämmelser om - och i vaije fall möjlighet till - individuellt högre 
löner med hänsyn till skicklighet o. dyl." (Betänkande avgivet av arbetsmark-
nadskomitténs kvinnoutredning sid 95). 

43 Paulson (1958) sid 526. 
44 När Miiller på SAF tar upp tre saker som han anser påverkar om ett företag 

använder systematisk arbetsvärdering är en av dem just "Omfattande och komplex 
industriell produktion med många olika befattningar inom samma löneavtalsom
råde". (Muller 1984 sid 5). 

Forts... 
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De företag jag hade i centrum för arbetsvärderingsprojektet var livsme
delsföretag. I en skrift från en arbetsgrupp med representanter för det största 
arbetsgivarförbundet inom livsmedelsindustrin, Livsmedelsbranschens Ar
betsgivareförbund (LAF), och fyra andra arbetsgivarförbund inom livsme
delsbranschen säger arbetsgruppen - efter att ha konstaterat att arbetsvärde
ring inte används i någon större omfattning inom livsmedelsindustrin - att 
det kan vara motiverat att använda ett arbetsvärderingssystem i de medel
stora och större företagen. Argumenten är även här differentiering av lö
nerna och likformighet och konsekvens. Man framhåller också som positivt 
med arbetsvärdering att systemen bidragit till att föra fram arbetssvårigheten 
som differentieringsgrund och att de diskussioner om lönedifferentiering 
som uppstått i samband med införandet av arbetsvärdering bidragit till en 
allmän systematisering av lönesättningen i företaget.45 

Parternas inställning: Arbetarna och deras 
organisationer 

Facket på Surte Glasbruk hade varit positivt till att införa systematisk ar
betsvärdering och nära samarbetat med arbetsgivaren då man införde syste
met. Vallstrand skrev i den ovan nämnda artikeln att "Företagsnämndens ar-
betarrepresentation, som följt denna frågas utveckling så gott som från bör

(Den andra punkten han tar upp är att arbetsvärdering också är vanligt vid pro
cessindustrier. Orsaken till detta menar han är att det där är svårt att mäta individu
ella prestationer bland arbetarna, eftersom arbetet i så hög grad styrs av processen 
och de anställda ofta arbetar i nära samverkan med varandra. Han utvecklar inte 
detta närmare. Tanken måste vara att man alltid bör ha en differentiering av lönerna 
och när det är svårt eller meningslöst att ha individuella ackord får man ha differen
tieringen i form av en differentiering av befattningslönerna. Den tredje punkten är 
"det lokala klimatet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna" Inte heller 
den punkten utvecklar han närmare). 

45 Löneawägning och löneformer för arbetare inom livsmedelsindustrin. All
männa riktlinjer sid 44 ff. 
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jan och vid systemets slutliga avputsning lämnat verksamt bidrag, delar före
tagsledningens bedömning av systemets värde och verkan."46 

Presentationen av Surtesystemet i LOs organ "Fackföreningsrörelsen" 
följdes av flera debattartiklar som diskuterade för- och nackdelar med sys
temet. Gunhild Kyle har refererat delar av debatten i boken Gästarbeterska i 
manssamhället:47 Hon skriver att "Inläggen är övervägande positiva men det 
framhålls att metoden är subjektiv och endast kan användas som hjälpmedel 
vid lönesättningen. 'Det gäller att få fram en saklig motivering för ofrån
komliga löneskillnader arbetargrupperna emellan"'. 

Det första tillfälle då LO officiellt uttalade sig om systematisk arbets
värdering var i ett remissutlåtande 1951 över riksdagsmotioner om att till
ämpa systematisk arbetsvärdering för att placera in statligt anställda i det 
statliga lönesystemet. LO uttalade i det sammanhanget en allmänt positiv 
inställning till systematisk arbetsvärdering som hjälpmedel vid lönesätt
ningen.48 

De fackliga organisationernas inställning till systematisk arbetsvärdering 
under de år som följde var mer avvaktande än arbetsgivarnas men - åtmins
tone när det gäller LO och fackförbunden - i grunden positiv. Fackförbun
den deltog som framgick ovan i arbetet på att utveckla branschsystem för 
arbetsvärdering och systemen fastställdes efter överenskommelser mellan 
parterna på förbundsplanet. 

År 1958 och 1959 hölls två fackliga konferenser om arbetsvärdering. 
Materialet från dem ger en bild av hur diskussionerna gick i fackliga kretsar. 

Runökonferensen 1958. På konferensen 1958, som hölls på Runöskolan, 
deltog ett tjugotal fackföreningsrepresentanter från vardera av de tre skandi
naviska länderna. På konferensen diskuterade man sex stycken rapporter 
som skickats ut i förväg. Tre av dessa behandlade läget i Sverige, Danmark 
respektive Norge, en behandlade franska erfarenheter av vad arbetsvärdering 
betyder för de fackliga organisationerna, en arbetsvärdering i Nederländerna 
och en erfarenheter av arbetsvärdering på fabriksnivå i Tyskland. 

46 Vallstrand 1947 sid 468 f. 
47 Kyle 1979 sid 68 och not 14 (=114) på sid 353. 

48 Ture Flyboo på en konferens 1959 (se nedan). Arbetsvärdering under debatt 
sid 47. 
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Den bild de svenska deltagarna gavs i de utländska rapporterna var föl
jande: 

Av den danska rapporten (Anderssson 1958) framgick att arbetsvärdering 
för lönesättning inte var vanligt i Danmark vid den aktuella tidpunkten. I ett 
antal branscher hade arbetsgivarna föreslagit att man skulle använda meto
den, men facket hade sagt nej. Metoden användes bara vid fyra företag. För
fattaren ansåg att det skulle komma att gå långsamt att introducera arbets
värdering i Danmark om det överhuvud taget var möjligt. Han citerade med 
instämmande ett uttalande från ILOs Metal Trades Committee där det bl a 
sagts att metoden är komplicerad, att den även om den framställs som veten
skaplig bygger på subjektiva omdömen, att den skapar en rigid lönestruktur 
och att den inte bidrar till att skapa harmoniska relationer mellan arbets
marknadens parter. Författaren till rapporten sa att många inom fackföre
ningsrörelsen delade denna inställning.49 Han sa att diskussionerna om ar
betsvärdering även påverkats av de diskussioner som pågick i Danmark om 
övergången från hantverksmässiga till industriella förhållanden och av de 
diskussioner om priciperna för den fackliga organiseringen som fördes (det
ta utvecklade han tyvärr inte närmare). Han sa slutligen att en annan faktor 
som kunde verka återhållande på användningen av systematisk arbetsvärde
ring var att fackföreningsrörelsen ansåg att om fackets principer för lönepo
litiken skulle kunna uppfyllas kunde arbetsvärdering bara införas i en situa
tion där lönerna stiger. (Med detta bör han ha menat att facket ville ha starka 
garantier för att inga individer skulle få sänkt lön). 

Författaren till den franska rapporten (Jouffret 1958) lämnade en ganska 
neutral redogörelse för vad arbetsvärdering är samt gav några råd. Han ansåg 
det vara alltför vanligt att facket passivt gick med på införandet efter att 
medlemmarna utlovats lönelyft om metoden infördes på företaget. Han an
såg det viktigt att facket är med från allra första böljan. Som en fördel med 
systematisk arbetsvärdering tog han upp att facket får tillgång till detaljerade 
uppgifter om kraven i befattningarna, uppgifter som facket kan använda när 
det utformar sin linje i olika frågor. Som en annan fördel tog han upp att 
systemet om det ska vara framgångsrikt förutsätter att de anställda 

4 9 1 den engelska  översät tn ingen s tår  det  " . . .  the  opinion of  many members  o f  the  
labour movement is based on this attitude." Eventuellt ska detta översättas som att 
många påverkats av denna inställning. 
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accepterar principerna, att fackets medverkan därför blir viktig, och att 
införandet av systematisk arbetsvärdering därigenom kan stödja ett fack som 
försöker få företaget att erkänna dess rätt att organisera de anställda. När det 
gäller orsakerna till att arbetsvärdering används, framhöll han som särskilt 
betydelsefullt att den tekniska utvecklingen skapar anomalier i 
lönesättningen. 

Även den västtyska rapporten (Schaefer 1958) var en ganska neutralt 
hållen redogörelse för vad systematisk arbetsvärdering är, kompletterad med 
en del råd till facket. Det framkommer i rapporten att arbetsvärdering inte 
användes i någon större utsträckning i Västtyskland vid den här tidpunkten. 

Den nederländska rapporten (van Tilburg 1958) berättade att ett antal 
stora företag infört arbetsvärdering före andra världskriget och att facken då 
varit starkt kritiska till metoden. Efter andra världskriget blev man medveten 
om behovet av att kunna jämföra arbeten inom olika sektorer med varandra 
och inställningen till arbetsvärdering blev då mer positiv. Mycket viktigt för 
metodens spridning var att regeringen efter kriget frusit alla löner för att 
hejda inflationen och sagt att lönehöjningar bara kunde medges i de fall par
terna kunde hänvisa till speciella omständigheter. Regeringen krävde av 
parterna att de kunde bevisa att dessa omständigheter förelåg med hjälp av 
en utförd arbetsvärdering. 

Den norska rapporten (Ahlsen 1958) omtalade att det fanns ett stort in
tresse för arbetsvärdering i Norge, men att få företag ännu använde metoden. 

Diskussionen på konferensen skedde dels i plenum, dels i tre stycken ar
betsgrupper som hade att diskutera var sin aspekt på arbetsvärdering. Ar
betsgrupperna (som alltså bestod av deltagare från de tre skandinaviska län
derna) rapporterade sedan sina diskussioner varefter dessa antogs i ple
num.50 

En av arbetsgrupperna hade i uppgift att diskutera vilken fackets allmän
na inställning till systematisk arbetsvärdering borde vara. Enligt referenten 
fanns tre olika åsiktsriktningar bland gruppdeltagarna. Vissa ansåg att facket 
skulle ställa sig positivt och aktivt verka för införandet av arbetsvärderings

50 Rapporten från konferensen, som innehåller de sex rapporterna samt rapporter 
från de tre arbetsgrupperna finns publicerade i Job evaluation - Report on the Scan
dinavian conference De sex rapporterna publicerades också före konferensen, 
dels på svenska, dels på engelska. 
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system. Andra ansåg att man inte skulle motsätta sig införandet, men ligga 
lågt och avvakta utvecklingen. En tredje grupp slutligen ansåg att det var för 
tidigt att uttala sig eftersom erfarenheterna dittills var så begränsade. I dis
kussionen fördes farhågor fram att arbetsgivaren skulle utnyttja den kunskap 
han fick under arbetet med arbetsbeskrivningarna till att göra en del jobb 
mindre kvalificerade. 

En annan arbetsgrupp diskuterade praktiska frågor kring införandet och 
användandet av arbetsvärdering. En av de frågor som diskuterades var om 
värderingen borde ske lokalt eller centralt. Det svar gruppen gav var att detta 
borde avgöras utifrån den aktuella branschens struktur. Även i de fall värde
ringen skedde lokalt borde dock principbeslut först tas på förbundsnivå; 
därefter kunde man fatta beslut lokalt om man skulle införa det eller ej. Man 
ansåg vidare att man inte skulle blanda in frågor om lönens storlek i AV -
kommittéernas arbete, att ingen grupps lön borde få sjunka som ett resultat 
av värderingen samt att det är viktigt att fackets medlemmar fick ordentlig 
utbildning i arbetsvärdering. Det framfördes slutligen stort missnöje med att 
vissa arbetsgivare infört arbetsvärdering ensidigt. När det gäller gruppens 
allmänna inställning till arbetsvärdering är referatet oklart. Man säger att 
"The group was very critical in its attitude towards job evaluation and con
sidered that some job evaluation methods had already been installed and 
were being applied unilaterally and indirectly to fix wages". (Sid 6. Min 
kursivering). Å andra sidan står det att "The various methods now in use in 
industry are based on the evaluation of such factors as skill, strain, respon
sibility, working conditions etc. The group considered that, if the evaluation 
is made fairly, and with the participation of the worker, a just wage differen
tial can be arrived at." (Sid 6. Min kursivering). 

Den tredje arbetsgruppen ansåg det vara viktigt att arbetsvärderingsme
toderna blev någorlunda lika i de olika branscherna. Den centrala fackliga 
organisationen (i Sverige alltså LO) borde besluta om de principer som 
skulle gälla för arbetsvärderingen och rekommendera en eller två standard
metoder. Man sa samtidigt att detta kunde vara ganska svårt att uppnå och 
därför var ett mål på lång sikt. Man uttalade sig för att samma arbetsvärde
ringsmetod skulle användas för arbetare och tjänstemän. (Referenten skriver 
"method", inte "system". Exakt vad som avses med "method" framgår inte). 

Konferens i Saltsjöbaden 1959. Året därpå - 1959 - höll LO en konfe
rens om arbetsvärdering på Grand Hotel Saltsjöbaden med föredrag av LOs 
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ordförande Arne Geijer, fil lic Erland Lind frän SAF, ombudsman Gunnar 
Lundberg från Metall, ingenjör K G Karlsson från LO, ordföranden i Atlas 
Copcos verkstadsklubb Sten Rosander samt direktör Carl Erik Vos från 
SAFs Allmänna grupp. Föredragen publicerades - bearbetade och delvis 
kompletterade - efter konferensen av LO under titeln "Arbetsvärdering un
der debatt" i serien "Aktuella frågor". 

På konferensen redovisade man resultatet av de två undersökningar LO 
gjort 1957 och 1958 om användningen av systematisk arbetsvärdering (se 
ovan). Man redovisade också resultaten av en undersökning 1959 om in
ställningen till och erfarenheterna av arbetsvärdering hos de fackförbund 
inom vars område man använde arbetsvärderingssystem. 

Frågorna i den senare undersökningen gällde bl a om det funnits några 
problem i samband med övergången till arbetsvärdering, hur löneutveck
lingen påverkats och om det uppstått några tvister med arbetsgivarna om ar
betsvärderingen. Gunnar Lundberg som lämnade redovisningen sa följande 
om undersökningens resultat: 

Inget av förbunden hade redovisat några större problem när det gäller in
förandet. Gjutarförbundet hade dock klagat på att "det ibland varit svårt att 
få arbetsgivarna att förstå att den gemensamma kommittén borde vara rela
tivt liten och ha lika stor representation från arbetsgivare och arbetstagare." 
(sid 24). Inte heller när det gäller tillämpningen (användningen) hade för
bunden redovisat några större problem. 

Huruvida införandet av arbetsvärdering lett till en höjning av lönenivån 
hade förbunden ansett sig ha svårt att avgöra eftersom införandet ofta skett 
samtidigt som man genomförda andra förändringar på företagen. Lundberg 
sa att man dock "Till övervägande del anser (...) att löneutvecklingen följt 
den allmänna utvecklingen inom branschen". 

Tvister som varit föremål för förhandlingar mellan huvudorganisatio
nerna hade varit få. Lundberg sa sammanfattande att "det förefaller allmänt 
sett av förbundens svar som om svårigheterna i samband med arbetsvärde
ringen inte skulle vara alltför stora". (Sid 24) Fabriks ansåg dock att arbets
värderingen skapat en viss stelhet i lönesystemet och i några fall säger för
bunden att man inte varit helt tillfreds med värderingen av vissa faktorer, 
exempelvis fysisk ansträngning och utbildning. (Tyvärr framgår det inte av 
Lundbergs redogörelse på vilket sätt man varit missnöjd). 
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På förbundsplanet var man alltså på det hela taget nöjda med det sätt på 
vilket arbetsvärderingssystemen införts och tillämpats. Den positiva inställ
ning som fackföreningsrörelsen centralt hade till arbetsvärdering kommer 
till uttryck i Arne Geijers anförande. Temat i anförandet var den positiva in
ställning fackföreningsrörelsen haft till olika former av arbets- och metod
studier och till metoder för prestationsbedömning. Det framgår klart att den 
positiva synen även gällde metoder för systematisk arbetsvärdering. Den po
sitiva inställningen kommer också till uttryck i förordet till dokumentationen 
från konferensen. Där sägs: 

"För fackföreningsrörelsen är det inte fråga om arbetsvärdering ska 
förekomma eller inte, utan i stället om det är ett fackligt intresse att 
söka förbättra eller systematisera den arbetsvärdering i skilda former 
som redan existerar. Den traditionella formen för värdering och löne
sättning är många gånger bristfällig. Andra faktorer än arbetets art och 
natur är ofta utslagsgivande. Frågan är därför om man i samverkan 
mellan berörda parter genom någon form av systematisk arbetsvärde
ring kan rikta upp de subjektiva omdömena om arbetets art, eliminera 
godtycklighet och ge större stadga och säkerhet i bedömningen." 
(Arbetsvärdering under debatt sid 3. Någon författare till förordet 
finns inte angiven). 

De formuleringarna sammanfattar den inställning man från centralt håll hade 
och även i fortsättningen skulle ha till systematisk arbetsvärdering. 

Ett av arbetsgivarnas skäl att vilja ha systematisk arbetsvärdering var att 
man ville få tillstånd en ökad lönedifferentiering, en lönedifferentiering som 
framförallt skulle gynna yrkesarbetarna. Tankegångar om att göra det mer 
lönsamt att utbilda sig till yrkesarbetare fanns också hos LO. LOs lönetek
niska expert K G Karlsson sa i sitt inlägg att: 

"Genom att en systematisk arbetsvärdering är en bedömning av ar-
betskraven vid olika arbeten, kommer de mest kvalificerade arbetena 
att ligga högst på poängskalan och följaktligen bli de mest betalda ar
betena per tidsenhet. 

På grund av att tillräcklig hänsyn tidigare ej tagits i lönehänseende 
till en del av våra mest kvalificerade arbeten, skulle arbetsvärderingen 
kunna bidra till att en revidering av lönerna skedde på ett sådant sätt, 
att människorna kunde få en god garanti för att yrkesutbildning inom 
alla branscher lönar sig." (Arbetsvärdering under debatt sid 33). 
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I en artikel i Fabriksarbetaren 1956 som refererar en utredning framlagd av 
Arbetsmarknadens Yrkesråd (ett samarbetsorgan mellan SAF och LO) säger 
man: 

"Det vore orealistiskt att förbigå lönens betydelse. Den utjämning i 
detta hänseende mellan yrken som kräver flerårig utbildning och så
dana, som tack vare ett utvecklat ackordssystem medger goda förtjän
ster efter relativt kort tid, har ur yrkesutbildningssynpunkt troligen 
varit ogynnsam. (...)" (Yrkesutbildningen kräver mera än en fördubb
ling sid 8). 

Inläggen på Saltsjöbadskonferensen ger också glimtar av opinionen bland 
medlemmarna ute på arbetsplatserna. Gunnar Lundberg från Metall sa: 
"Diskussionerna kring arbetsvärderingen och de frågor som har nära an
knytning till detta problemkomplex har på senaste tiden varit ganska livliga 
inom de fackliga organisationerna i vårt land. Ofta förs diskussionen för el
ler mot arbetsvärdering".51 Sten Rosander från Atlas Copcos verkstadsklubb 
gav följande bild av hur diskussionen kunde gå i en fackklubb: 

"Det är naturligt att det uppstår problem för en verkstadsklubbs sty
relse när arbetsvärdering skall införas. Det är ju ett nytt system för lö
nesättning som aktualiseras, där hänsyn skall tagas till många faktorer 
som tidigare icke varit särskilt uppenbara. De flesta av oss är väl 
också mer eller mindre konservativa och reagerar negativt mot nyhe
ter. Ett av de argument som framföres av medlemmarna är detta, att 
om arbetsgivaren vill införa arbetsvärdering så måste väl motivet där
till vara, att han vill tjäna mera pengar och därför kan det inte gärna 
vara till nytta för arbetarna. När värderingarna sedan kommer igång 
och man böljar göra jämförelser blir diskussionerna både många och 
långa om riktigheten av de gjorda värderingarna. Därvid är man oftast 
bunden till den traditionella uppfattning som man har om de olika ar
betena." (Arbetsvärdering under debatt sid 40 f). 

Vid tidpunkten för konferensen var det förfarande vanligt med särskilda 
kvinnolöner; först året efter konferensen träffade LO och SAF en överens

51 Arbetsvärdering under debatt sid 18. 
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kommelse om att avskaffa dessa under en femårsperiod. Frågan om kvinno
lönerna togs upp i några av inläggen. Lundberg från Metall sa52: 

"Då arbetsvärderingen innebär att själva arbetet värderas, oberoende 
av vem som ska utföra det, föreställer man sig lätt att lönen också bör 
vara densamma oavsett om arbetet utförs av män eller kvinnor. Denna 
principiella fråga har diskuterats ganska flitigt med motparterna inom 
de förbundsområden där arbetsvärdering förekommer. Någon slutgil
tig lösning har frågan inte fått. (...) 

En väg tycks emellertid stå öppen i detta sammanhang. Vissa ar
betsgivare har sagt, att man kan tänka sig en påbyggnad av arbetsvär
deringen med ett meritvärderingssystem. (...) Om grundlönen fast
ställts enligt tidigare tankegång, samma lön för manliga och kvinnliga, 
skulle exempelvis de kvinnor, som har samma meritvärderingstillägg 
som sina manliga kollegor, få samma lön som dessa om de utför 
samma arbete." (Arbetsvärdering under debatt sid 24 f). 

Den lösning "vissa arbetsgivare" kunde tänka sig speglade en uppfattning 
som var vanlig53, nämligen att det i och för sig vore rimligt att kvinnorna 
fick lika mycket betalt som männen när de utförde samma arbete, men att 
kvinnornas produktion kostade arbetsgivaren mer per producerad enhet än 
vad männens gjorde, bl a på grund av en större frånvaro bland kvinnorna. 
Den tankegången återfinns i ett inlägg av Erland Lind från SAF. Han sa i 
detta att olika arbetstagare är olika dugliga och innebär olika kostnader för 
arbetsgivarna. Om man har ett meritvärderingssystem och värderar många 
befattningar, skulle kvinnorna antagligen få lägre genomsnittspoäng på den 
faktor som tar hänsyn till närvaro och den som tar hänsyn till - som han ut
trycker det - "industriell livslängd" samt möjligen på ytterligare någon eller 

52 Exakt vad av det som ingår i referaten som faktiskt sades under konferensen 
framgår inte. I förordet står det att "Då föreläsningsreferaten utformats har förelä
sarna tillmötesgått en framställning att i vissa fall komplettera sitt material med 
uppgifter och synpunkter, som aktualiserades av frågor, ställda under konferensen. 
Så är t. ex. fallet beträffande kvinnolönerna." (Sid 4). 

53 Den hade bland annat spelat stor roll i betänkandena från LOs kvinnolöne-
kommitté (Kvinnoarbetet och kvinnolönerna), som lades fram 1946, och från Ar
betsmarknadskommitténs kvinnoutredning, som lades fram 1950 (Betänkande av
givet av Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning). 
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några faktorer; han nämner här användbarhet för andra arbetsuppgifter. (På 
övriga faktorer tror han inte att det skulle bli några större skillnader). 

Arbetsvärdering och rationaliseringarna. I rapporten Fackföreningsrö
relsen och den tekniska utvecklingen till 1966 års LO - kongress säger man 
att "inställningen till olika former av systematisk arbetsvärdering /synes/ 
inom många fackliga kretsar vara ganska avvaktande"54 Gunhild Kyle som 
gått igenom hur organisationsteorier behandlats i fackförenings- och arbets-
givarpress skriver att "I Fackföreningsrörelsen och Metallarbetaren uttrycks 
(...) tveksamhet inför arbetsstadier/arbetsvärdering. (...) / Motståndet har 
framför allt berott på att man uppfattat arbetsvärderingen som ett medel att 
pressa lönerna."55 

Likheterna mellan de arbetsstudier som görs i samband med att man an
vänder arbetssvärderingssystem för lönesättning och de arbetsstudier man 
gör när man ska sätta ackord eller när man (på annat sätt) ska rationalisera 
produktionen är stora. Det är därför inte konstigt om de anställda förknip
pade arbetsvärderingssystemen med rationaliseringar. Det är därför på sin 
plats att säga något om synen inom fackföreningsrörelsen på rationalise
ringar och på arbetsstudier i allmänhet. 

Rationaliseringsåtgärderna inom den svenska industrin var av betydande 
omfattning. En undersökning utförd av Sveriges Verkstadsförening om fö
rekomsten av tid- och rörelsestudier inom metallindustrin 1943 visade ex
empelvis att av de 570 arbetsplatser med totalt 107 000 anställda som sva
rade var det 213 arbetsplatser med 82 797 anställda som använde tids- och 
rörelsestudier.56 Mer än 77 procent av dessa företags anställda omfattades 
alltså. År 1965 varierade andelen arbetstimmar på ackord inom den egent
liga industrin där ackordspriset byggde på ett arbetsstuderat underlag mellan 
60 procent (arbetsplatser med 51-100 arbetare) och 75 procent (arbetsplatser 

54 Fackföreningsrörelsen och den tekniska utvecklingen sid 157. 

55 Kyle (1979) sid 68. De tidskrifter hon gått igenom är Fackföreningsrörelsen, 
Metallarbetaren, Arbetsgivaren, Verkstäderna och Industria (Sid 19). 

56 Specialundersökning nr 27/1943. Refererat efter De Geer (1982) tabell 6 sid 
39 samt text sid 41. 

En sammanställning av material om utbredningen av tidsstudier fram till början 
av sjuttiotalet finns i Gunnarsson (1971) kapitel 2. 
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med 501-1000 arbetare).57 Vid mitten av 1960-talet hade alla svenska före
tag med mer än 500 arbetare egna tidsstudieavdelningar.58 

LO hade ställt sig klart positiv till rationaliseringarna som sådana. Detta 
uttrycktes bl a i "15-mannakommitténs" utredning "Fackföreningsrörelsen 
och näringslivet" som lades fram till LO - kongressen 1941.59 År 1948 träf
fades ett arbetsstudieavtal i vilket det bl a sägs följande: 

"De anställda ha liksom vaije annan samhällsmedlem fördel av en ra
tionalisering, vilken leder till ökad produktion och därigenom i sin 
mån skapar underlag för en allmän höjning av levnadsstandarden. I 
denna rationalisering ingår som ett viktigt led åtgärder med syfte att 
befria produktionen från onödiga utgifter för material och arbetskraft. 
Arbetsstadier äro, rätt utförda, ett rationellt hjälpmedel för vinnande 
av detta syfte. 

(...) 
Arbetsstadierna (metod- och tidsstudier) äro hjälpmedel för att ut

finna den enklaste och effektivaste metoden för arbetets utförande och 
för att erhålla tillförlitligt underlag för ackordssättning. (...)" Avtal 
angående arbetsstadier mellan Svenska arbetsgivareföreningen och 
Landsorganisation i Sverige 1948. Citerat efter Landssekretariatets 
berättelse för år 1948. Avgiven till representantskapets årsmöte den 
27 april 1949 sid 16. 

År 1951 skrev Landssekretariatet: "Från fackföreningsrörelsens sida har man 
anledning att kritisera att alltför många företag försumma att tillämpa me
todstadier i tillräcklig grad."60 I rapporten "Fackföreningsrörelsen och den 
tekniska utvecklingen" till 1966 års LO - kongress sa man: "Arbetsstadierna 

57 Eskilsson (1966) tabell sid 76. Man studerade bara arbetsplatser med mer än 
50 arbetare. Uppgifterna bygger på SAFs Löneformsundersökning arbetare 1965. 
Observera att definitionen på "ackordsarbete" är mycket vid i de här undersökning
arna. 

58 Årnark (1984) sid 54. 

59 Se utredningens avsnitt "Fackföreningsrörelsen och rationaliseringen" sid 135 
ff. 

60 Landssekretariatets utlåtande nr 10 till motionerna till 1951 års LO-kongress 
sid 273. 
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har, från att tidigare ha utgjort en högst kontroversiell verksamhet, kommit 
att mer och mer betraktas som en sam arbetsuppgift för arbetsmarknadspar
terna."61 

Bland arbetarna ute på arbetsplatserna fanns emellertid ett omfattande 
missnöje med arbetsstadierna. Detta hade minst fem orsaker: 

Tidsstudierna försämrade arbetarnas möjlighet att påverka ackordspri
serna. Inom verkstadsindustrin vägrade arbetsgivarna ända till slutet av fyr
tiotalet att överhuvudtaget förhandla om ackordspriser som satts med hjälp 
av tidsstudier.62 Även i de branscher där arbetsgivarna gick med på att dis
kutera sådana ackordspriser minskade emellertid arbetarnas möjligheter att 
argumentera mot de ackordspriser de ansåg dåliga. I förhandlingarna om 
ackordspriserna mötte de nämligen förmän och tidsstudiemän som kunde 
hänvisa till för arbetarna ofta svårförståeliga formler och diagram. 

Metod- och tidsstudierna ledde till ökad hets och anklagades för att leda 
till en ökning av antalet olycksfall.63 

61 Fackföreningsrörelsen och den tekniska utvecklingen sid 160. De Geer säger 
att "Från en klart positiv men passiv hållning under 1920-talet övergick LO vid 
mitten av det följande decenniet till en mer aktiv inställning. Fackföreningsrörelsen 
förklarades ha ett eget ansvar för att rationaliseringen drevs framåt." De Geer (1978) 
sid 350. När det gäller fackföreningsrörelsens inställning till rationaliseringarna 
under olika perioder se också Anders L Johanssons bok Tillväxt och klassamarbete 
- en studie av den svenska modellens uppkomst. 

62 De Geer (1982). 

63 Frågan om rationaliseringarna och olycksfallen behandlas i Johansson (1989); 
bl a på sid 149 ff. 
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Den ökade arbetstakten (och övriga rationaliseringar) ledde till att samma 
produktion kunde göras med en mindre arbetsstyrka. I perioder av arbetslös
het såg många arbetare detta som något negativt. 

Arbetarna kände sig påpassade och övervakade. Tidsstudiemännen var 
också ofta unga, opsykologiska och hade dålig utbildning för sin uppgift. 
Det kändes förnedrande för en äldre yrkeserfaren arbetare att i detalj få för
klarat för sig av en ung tidsstudieingenjör hur han eller hon i fortsättningen 
skulle utföra arbetet.64 

Slutligen innebar metoderna att arbetsgivaren tillägnade sig kunskaper 
om produktionsprocessen som arbetarna tidigare haft monopol på. Detta för
sämrade både arbetarnas position i löneförhandlingarna och deras allmänna 
ställning på arbetsplatsen. 

En notis av Yngve Möller under vinjetten "Veckans perspektiv" i ett 
nummer av Fackföreningsrörelsen 1947 fångar både den positiva inställ
ningen från centralt håll och det missnöje som fanns lokalt. 

"Mitt i allt det politiska larmet sätter sig arbetarnas och arbetsgivarnas 
representanter i arbetsmarknadskommittén kring det gröna bordet i 
Saltsjöbaden. Förhandlingar skall tas upp om arbetsstudierna den 15-
16 april. I samband med förhandlingarna om avtalet om företags
nämnder överenskoms att arbetsstudierna skulle tas upp till behand
ling. (...) 

Det är tillfredställande att denna fråga tagits upp. Arbets- och tids
studierna har ofta förorsakat irritation på arbetsplatserna, och på 
många håll har ett starkt missnöje rotat sig bland arbetarna över det 
sätt på vilket dessa studier bedrivits. Fackföreningsrörelsen har nyli
gen förklarat sig fullt beredd att medverka till en rationalisering och 
effektivisering av näringslivet, såsom LO nyss förklarade i skrivelse 
till regeringen. Skall man kunna uppväcka allmänt intresse härför 
bland de fackligt organiserade är det angeläget att avlägsna de friktio

64 Ombudsman Eric Collin på Metall vittnade om detta i ett föredrag på en 
rundabordskonferens anordnad av KFs bokförlag och tidningen Vi när han sa: 

"Tyvärr har man på vissa arbetsplatser satt in unga arbetsstudiemän, direkt ut
gångna från ett tekniskt institut med vissa teoretiska kunskaper, men med ringa 
praktisk erfarenhet. När dessa unga personer ställer sig att mästra gamla beprövade 
yrkesmän och tala om för dem hur de skall arbeta, utan att alltid peka rätt, kan ett 
sådant förhållande inte annat än att irritera." (Collin 1946 sid 55). 
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ner som uppstår i samband med tidsstudierna. Själva systemet med 
sådana studier är nödvändigt i rationaliseringsprocessen, men dess 
avarter och ojusta tillämpning bör utmönstras på arbetsplatserna." 
(Fackföreningsrörelsen årgång 27, 1947, band 1, sid 315 f).65 

Vetenskapliga sanningar eller praktiska 
verktyg? - synen på arbetsvärderingssystemen 

Man var från fackföreningsrörelsen sida noga med att betona att arbetsvär
deringssystemen inte uttrycker någon sorts allmängiltig sanning och att det 
är svårt att få själva tillämpningen helt objektiv. Ture Flyboo sa t ex under 
diskussionen på Saltsjöbadskonferensen: 

"Fackföreningsrörelsen har icke velat betrakta den systematiska ar
betsvärderingen som någon vetenskap. De redovisningar, som lämnats 
under konferensen har visat, att man i regel följt och accepterat tanke
gångarna i LO:s uttalande härom /Syftar på remissutlåtandet från LO 
1951 över motioner i riksdagen om systematisk arbetsvärdering för 
statsanställda. Min kommentar/ (...)" (Arbetsvärdering under debatt 
sid 47-48). 

I rapporten "Fackföreningsrörelsen och den tekniska utvecklingen till LO -
kongressen 1966 skrev man: "Det bör kanske framhållas att hur raffinerade 

65 Arbetarnas kritik framkom också i det yttrande som arbetarsidans delegater i 
en utredningsgrupp tillsatt av Arbetsmarknadskommittén lade fram i februari 1946. 
Kritiken finns sammanfattad i Johansson (1989) sid 343 ff. 

I Gunnarsson (1971) finns refererat några svenska och utländska undersökningar 
om attityderna till arbetsstudier. Gunnarsson säger att "det gemensamma för resulta
ten av de olika studierna är att de visar ett relativt utbrett missnöje med arbetsstudi-
erna hos arbetarna.(...)". (Gunnarsson 1971 sid 106). 

Farhågor för att den typ av kritik som riktades mot arbetsstudier skulle riktas 
mot arbetsvärdering uttrycktes i en artikel av Ingenjör Arne K W Paulsson 1958. 
Han skrev att "De misstag som gjordes då arbetsstudier mera allmänt infördes i 
början av 30-talet, orsakade en negativ inställning till arbetsstudier, som varit svår 
att få bort. Man får hoppas, att de som nu introducerar arbetsvärdering i företag, på 
ett bättre sätt anpassar teorierna efter praktikens krav." (Paulsson 1958 sid 478). 
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systemen än görs är det dock hela tiden fråga om en ytterst subjektiv metod. 
Själva ordet 'värdering' anger ju för övrigt detta." (Sid 163). 

Man anklagade ibland från fackföreningsrörelsens sida arbetsgivarna för 
att vilja framställa arbetsvärderingssystemen just som någon sorts veten
skapliga sanningar.66 Att arbetsgivarna gärna framställde tidsstudier på ett 
sådant sätt är riktigt. Däremot är det mer tveksamt om anklagelsen är riktig 
när det gäller arbetsvärdering. Den är det åtminstone inte när det gäller de 
centrala arbetsgivarorganisationernas experter. SAFs expert Erland Lind sa 
exempelvis följande på Saltsjöbadskonferensen (i ett svar på frågan "Är inte 
i allmänhet poängtalen för faktorn psykisk ansträngning för låga i arbetsvär
deringssystemen?"): 

"Man kan inte på objektiv väg fastställa hur stora olika arbetskrav är i 
förhållande till varandra. Det finns sålunda ingen objektiv mätare, 
som kan användas för att bestämma hur stort ett visst krav t. ex. ifråga 
om ansvar är i förhållande till ett visst krav på t. ex. arbetstyngd. Den 
enda normen man har, då man vid konstruktionen av ett system för ar
betsvärdering fördelar poängtalen på de olika faktorerna och graderna, 
är att systemet vid en senare tillämpning måste ge resultat, som all
mänt accepteras och uppfattas som konsekventa och vettiga." {Arbets
värdering under debatt sid 48). 

Ingenjör Per Åhlén på Pappersmasseförbundet skrev i sin artikel om infö
randet av arbetsvärdering i pappersmassebranschen att: 

"Det säger sig självt att en objektiv metod att fastställa värderingsfak
torernas relativa betydelse saknas. Den lösning, som till slut framkom, 
måste därför ses som en av flertalet godtagen kompromiss, i vilken 
mångas subjektiva meningar gjort sig gällande." (Åhlén 1957 sid 
202).67 

66 Gunnar Lundberg sa t ex på Saltsjöbadskonferensen att "Företagsrepresen-
tanterna hävdar (...) ganska ofta, att arbetsvärderingssystemen är fullkomligt 
objektiva" och att "man ibland från motpartens sida vill göra gällande att arbets
värderingen är något oantastbart och heligt." Arbetsvärdering under debatt sid 17 
respektive 25. 

67 När det gäller synen på arbetsvärderingssystemens "vetenskaplighet" se också 
Lind (1958b) samt Per Holmbergs artikel "Objektivt och subjektivt i arbetsvärde-

Forts... 
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Den syn som kommer till uttryck i de citat jag återgivit ovan präglade ut
formningen av systemen. Parterna utgick från sina respektive uppfattningar 
om vilken rangordning befattningarna borde ha lönemässigt och om vilken 
betydelse olika krav skulle ges. Systemen utformades sedan så att de vid 
tillämpningen skulle ge ett resultat som var en acceptabel kompromiss. 

Tillvägagångssätt vid konstruktionen av 
systemen 

När man utformade systemen gjorde man provvärderingar och successiva 
anpassningar av systemen till dess man var nöjda. Geijer säger i den ovan 
nämnda artikeln i tidningen Arbetsgivaren om Järnbruksförbundets system 
att det prövades ingående innan det fastställdes, "bland annat genom en raa-
tematisk-statistisk undersökning av provvärdering av ca 600 olika befatt
ningar".68 Liknande provvärderingar gjordes också när man utvecklade och 
förändrade Verkstadsföreningens och Metalls system och Fabriks' och All
männa gruppens system.69 

Erland Lind skriver i Arbetsvärdering. Översikt och terminologi att fak
torernas vikter bestäms genom att ett antal personer får rangordna ett urval 
av referensbefattningar med avseende på hur stor "arbetssvårighet" de sub
jektivt anser att befattningarna har i förhållande till varandra och att skalan 
sedan byggs upp så att den ger ett resultat som överenstämmer med vad be
dömarna anser. (Sid 24 ff). Han säger att man gjort på detta sätt "vid kon
struktionen av de flesta nu förefintliga poängsystemen" (sid 34). Så gjorde 
man enligt en av de centrala handläggare jag intervjuat då man gjorde ett 

ringen" i Sociala Meddelanden 1958:5 (Holmberg 1958 a) och den debatt som följ
de på den (Holmberg 1958 b, Holmberg 1958 c, Lind 1958 a, Paulson, K G 1958 
och Paulsson, Arne K W 1958) samt Croner (1951) sid 7 ff. 

68 Geijer 1963 sid 6. 
69 Källa när det gäller AG/Fs system: Muntlig uppgift från Hans Lindestad på 

SAF. När det gäller provvärderingar med AG/Fs system se också förorden till de 
olika upplagorna av systemhandboken. 
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system för elektriker på kraftverken. Man hade en referensgrupp som först 
rangordnade ett antal riktexempel efter svårighetsgrad. Därefter valde man 
ut faktorer och löste ekvationssystem för att få fram vikterna. 

"Solidarisk lönepolitik", arbetsvärdering och 
svårighetsgraderad lönestatistik 

År 1951, alltså fyra år efter det att man på Surte Glasbruk som första företag 
böljat använda systematisk arbetsvärdering höll LO kongress. Till kongress
en lade en arbetsgrupp fram betänkandet "Fackföreningsrörelsen och den 
fulla sysselsättningen". I betänkandet kompletterades redan tidigare fram
förda tankar om en "solidarisk lönepolitik" med idéer om hur den ekono
miska politiken borde drivas.70 

I betänkandet ställs uppgiften för den fackliga politiken på följande sätt: 

"Det problem som fullsysselsättningssamhället reser för den fackliga 
politiken kan enklast sammanfattas som nödvändigheten att finna dels 
former för en fullsysselsättningspolitik, som inte utgör ett hot mot de 
fria arbetsmarknadsorganisationernas bestånd, dels former för löne
politiken, som inte äventyrar förverkligandet av den fulla sysselsätt
ningen genom att underhålla en ständig inflationstendens. Annorlunda 

70 Begreppet solidarisk lönepolitik hade diskuterats redan vid tidigare LO-kon-
gresser. Till 1936 års kongress hade Metall motionerat (motion 224) om en "socia
listisk (solidaritetsbetonad) lönepolitik, syftande till att i första hand bistå de lägst 
avlönade arbetargrupperna" och krävt en utredning om en revidering av LOs stadgar 
som skulle ge LO en aktivare roll i förhandlingsarbetet och möjliggöra en större 
samordning i lönerörelserna. Den utredning som til Isattses, "Femtonmannakommit-
tén", lade fram sitt betänkande Fackföreningsrörelsen och näringslivet till LOs 
kongress 1941 och förespåkade en utökad roll för LO i avtalsrörelserna. (Rudolf 
Meidner karakteriserar resultatet av 1941 års kongress på följande sätt: "1941 års 
kongress blev av avgörande betydelse för samordningen som utvecklingsform för 
facklig samverkan, för LOs roll i denna samverkan och för den solidariska löne
politiken som grundläggande facklig ideologi." - Meidner 1973 sid 13). Ytterligare 
steg mot en ökad samordning av lönerörelserna togs på kongressen 1946. 

Idéerna om hur den ekonomiska politiken borde drivas hade utvecklats av Gösta 
Rehn och Rudolf Meidner i artiklar i Tiden 1948. 
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uttryckt gäller det för den ekonomiska politiken att genomföra den 
fulla sysselsättningens program med bibehållande av ett system, under 
vilket lönebildningen sker genom kollektivavtal emellan fria organi
sationer och utan statlig inblandning i form av obligatorisk skiljedom 
eller lönelagstiftning; de fackliga organisationerna åter måste genom 
en samordning av sina strävanden söka undvika en kapplöpning mel
lan olika löntagargrupper och mellan dessa och andra samhällsgrup
per, vilken inte blott är meningslös och skadlig ur hela arbetarklas
sens synpunkt utan också utgör ett direkt hot mot den fulla sysselsätt
ningen samtidigt som den framkallar effektivitetsförsämrande stör
ningar i produktionen." (Sid 145 f. Min kursivering). 

Det krävs av lönepolitiken, skrev man, att den "samordnas med den ekono
miska politiken, och att fackföreningsrörelsen som helhet mer än tidigare 
övertar ansvaret för lönepolitiken". Dessutom måste fackföreningsrörelsen 
"åstadkomma en ur samhällsekonomiska och rättvisesynpunkter lämplig av
vägning av lönerelationerna mellan olika grupper". (Sid 146). 

Man diskuterar i betänkandet två olika sätt att komma fram till vilka lö
nerelationer som är "rimliga och rättvisa". Den ena är att göra en arbetsvär
dering ("genomföra en mer eller mindre systematisk arbetsvärdering under 
hänsynstagande till alla de faktorer, som man anser bör påverka lönerna för 
ett arbete i förhållande till ett annat" - sid 153). (Som exempel på faktorer 
man anser bör påverka lönen nämner man krav på yrkesutbildning, 
"accepterande av olycksrisker eller svåra påfrestande arbetsförhållanden", 
ostadiga arbetsförhållanden och säsongsarbetslöshet - sid 150). Den andra är 
att "döma efter möjligheterna att rekrytera och behålla arbetskraften i de 
olika näringsgrenarna". Man säger att ingen av dessa metoder är fullkomlig. 
Om arbetsvärdering säger man att den alltid "måste innehålla många inslag 
av godtycklighet" och om metoden att bygga bedömningen på arbetskrafts-
strömmarna att "möjligheterna att rekrytera och behålla arbetskraft inom en 
viss industri /ofta är/ tillfällighetsbetonade". (Sid 153 f) Man anser dock att 
bägge metoderna i någon form måste användas.71 

71 En nutida diskussion om vilka möjligheter man har att dra slutsatser om hur 
folk värderar för- och nackdelar i olika jobb med ledning av arbetsmarknadsstatistik 
finns i Dan Anderssons bok Vad säger marknaden om solidarisk lönepolitik? kapitel 
8-10. 
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När det gäller arbetsvärdering vore den mest långtgående lösningen att ha 
ett enhetligt arbetsvärderingssystem med vilket man värderar alla befatt
ningar som omfattas av förbundens förhandlingar. Detta tillbakavisar man 
dock med att det inte vore möjligt "av psykologiska skäl". (Sid 154). På nå
got sätt måste man dock på centralt sätt skaffa sig uppfattning om vad som 
är rättvist och rimligt. Man säger att: 

"I samma mån som landsorganisationen centralt skulle utöva ett ökat 
inflytande över lönerörelserna /vilket man föreslår i utredningen, min 
kommentar/, måste förbunden ha rätt att kräva att den ofrånkomliga 
bedömningen av vad som ska anses som 'riktiga' differenser mellan 
olika arbetargruppers löner grundas på ett starkare underlag än de be
slutande organens subjektiva uppfattning. Det får förutsättas att vajje 
enskilt förbund skulle finna det med sina intressen förenligt att inför 
den centrala ledningen framlägga bästa möjliga material till belysning 
av sina arbetsförhållanden för att därmed vinna stöd för sina löneön
skemål. 

Därmed tvingas fackföreningsrörelsen nästan automatiskt in på en 
grundligare värdering av arbetets art och krav på olika områden. Erfa
renheterna lär få visa hur långt det skall vara nödvändigt att gå på 
denna väg." (Sid 154 f). 

Längre fram i rapporten säger man om det avtalsråd man föreslår ska inrät
tas att det "inte gärna kan bedriva en rent mekanisk form av arbetsvärdering, 
grundad på poängsättning av olika moment i arbetet". I stället måste "det här 
närmast bli fråga om att avtalsrådet bl.a. vid diskussioner med de olika för
bundsledningarna söker skapa sig en vidgad kunskap om arbetsprocessens 
art, kvalifikationskrav, yrkesrisker o.s.v. inom vaije område". Man framhål
ler också den ovan nämnda möjligheten att dra slutsatser utifrån arbetsmark
nadsläget: "Rekryteringssvårigheter och avfolkningstendenser inom vissa 
arbetsområden ger /"så länge full sysselsättning upprätthålles"/ anvisning 
om att löneläget där är lågt i förhållande till arbetets art, även om det rent 
sifffermässigt skulle ligga högt." (Sid 162 f). 

Man betonar i betänkandet att möjligheten att få en rättvis lönestruktur är 
beroende av framgången av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna: 

"Den solidariska lönepolitikens princip - vilken överenstämmer med 
principen om lönedifferentiering efter arbetets art och krav, men där
emot står i motsättning till lönesättning efter näringsgrenarnas egen 
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bärkraft och arbetsmarknadsparternas organisatoriska styrka eller 
svaghet - kan följas i högre grad i samma mån som samhället under
lättar bortflyttningen av arbetskraft frän näringar med låg bärkraft och 
åstadkommer höjning av dessas bärkraft genom rationalisering och i 
nödfall genom subventioner, eller nedpressar vinstmarginalerna 
('bärkraften') genom monopolkontroll på områden, där monopolistisk 
prisbildning eller stor oumbärlighet hos den producerade varan gör 
det lätt att övervältra lönehöjningar på konsumenterna." (Sid 153). 

Samtidigt tänktes den föreslagna lönepolitiken spela en viktig och positiv 
roll i arbetsmarknadspolitiken. Mindre lönsamma företag skulle tvingas att 
rationalisera. Kunde de inte det, tvingades de läggas ner, varvid de anställda 
kunde överflyttas till andra företag eller branscher. 

För att den föreslagna lönepolitiken ska kunna genomföras, föreslog ut
redningen en ökad centralisering inom LO i avtalsfrågor. 

Man kan sammanfatta delar av förslaget så här: Betänkandet föreslog en 
lönepolitisk linje som innebär att lönerna inte ska sättas efter företagens bär
kraft eller organisationernas styrka utan efter vad medlemmarna uppfattar 
som rättvisa lönerelationer. Denna lönepolitiska linje hade till uppgift inte 
bara att skapa rättvisa löner utan också att rationalisera näringslivet. För att 
den ska kunna genomföras krävdes någon form av inbördes värdering av 
jobben. Man avvisade en generell arbetsvärdering omfattande alla befatt
ningar inom förbundens avtalsområden som orealistisk. I stället satsade man 
- tillsvidare - på mer osystematiska jämförelser. Möjligheterna att göra 
denna bedömning skulle ökas genom att lönestatistiken förbättrades och 
fackföreningsrörelsen skaffade sig utökade utredningsresurser. 

Kongressen ställde sig bakom förslaget.72 

Till användning av arbetsvärderingsystem i den lokala lönesättningen tog 
betänkandet inte ställning. Man sa visserligen att arbetsvärdering alltid 
"måste innehålla många inslag av godtycklighet". Läsaren får emellertid inte 
intrycket att detta ska tolkas som ett ställningstagande mot metoden från ut
redningens sida. Att LOs styrelse, Landssekreterariatet, hade en klart positiv 

72 Observera att detta inte gör anspråk på att vara någon uttömmande beskriv
ning av syftet med den solidariska lönepolitiken. Ett annat argument för den soli
dariska lönepolitiken som - särskilt i de tidiga diskussionerna - fördes fram var att 
den skulle minska motsättningarna inom fackföreningsrörelsen. 
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grundinställning till arbetsvärdering kan man utläsa ur vad dess föredra
gande sa. Han talade visserligen om "subjektiva och ofta godtyckliga bedö
manden", men sa också att man "å andra sidan /inte/ kan underkänna en väl 
utförd arbetsvärdering som ett gott hjälpmedel vid lönesättningen". 

Betänkandet "Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen" av
visade alltså tanken att man skulle värdera alla befattningar inom LO/SAF -
området med ett enhetligt arbetsvärderingssystem. Tanken på att centralt 
sammanställa information om kraven i arbetet med hjälp av systematisk ar
betsvärdering skulle dock återkomma. Till 1966 års LO - kongress framla
des rapporten "Fackföreningsrörelsen och den tekniska utvecklingen". I rap
porten för man fram tanken på en svårighetsgraderad lönestatistik: 

"Den systematiska arbetsvärderingen har under det senaste decenniet 
ökat sin betydelse som grund för lönesättningen inom LO - området. 
Förekomsten av flera olika system och strävandena att noggrant an
passa värderingen efter inom varje företag och arbetsplats gällande 
förhållanden och praxis har dock inte ökat möjligheterna till jämförel
ser mellan olika yrken och arbetsuppgifter på en bredare basis. Från 
en mer allmän utgångspunkt och mot bakgrund av den solidariska lö
nepolitikens mål, förefaller det oss som om fackföreningsrörelsen 
skulle ha ett intresse av att lägga ner mer ansträngningar på att få fram 
ett generellt yrkesklassificeringssystem, även om detta måste bli base
rat på relativt grova arbetsbeskrivningar." (Sid 176 1). 

LO hade länge försökt driva fram en bättre lönestatistik. I slutet av 1960-ta-
let började Statistiska Centralbyrån arbeta på att skapa en befattningsno
menklatur för hela arbetsmarknaden. Tanken var att arbetsmarknadens par
ter senare skulle bygga på nomenklaturen med en svårighetsskala. Parterna 
kunde emellertid inte enas om hur detta skulle gå till, varför projektet lades 
ner i slutet av 70-talet. LO beslöt då att själv utveckla en "svårighetsskala 
för lönestatistiska ändamål". En grupp tillsattes 1978. Den presenterade ett 
förslag 198473. Syftet med systemet var att ge LO ett underlag när organisa
tionen utformar sin lönepolitik. Ett delsyfte var att få tillgång till ett instru
ment med vilket man ur statistiken över löneglidningen kan särskilja sådana 

Svårighetsskala för lönestatistiska ändamål. Landsorganisationen 1984-03-
20. 
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förändringar i löneläget som kan hänföras till förändringar i de krav arbetet 
ställer. Detta är viktigt för LO att kunna göra dels i diskussionerna med an
dra huvudorganisationer, dels i diskussionerna mellan LOs egna förbund.74 

(Den nuvarande lönestatistiken för LO - förbunden bygger på branschavta
lens indelning i lönegrupper. Branschavtalens lönegrupper skiljer sig åt i 
detaljeringsgrad. Inte ens inom de branscher som har högst detaljeringsgrad 
ger statistiken någon mer detaljerad information om arbetskraven).75 

Det sas att systemet inte skulle användas för lönesättning ute på de en
skilda företagen.76 

En viktig del av förslaget var att värderingarna ska omfatta både arbetar-
och tjänstemannabefattningar. På så vis skulle frågan om rättvisa löner inte 
bara gälla förhållandet mellan olika LO - medlemmar, utan också förhällan

741 förslaget skrev man: "Genom svårighetsgraderingen erhålles en bättre löne
statistik. Denna lönestatistik är avsedd att användas av löneförhandlarna när de ut
formar den lönepolitiska målsättningen och formulerar avtalskrav." (Sid 7). Därefter 
lägger man något motsägande till: "Däremot skall systemet för svårighetsgradering 
vara lönepolitiskt neutralt och inte ha någon styrande inverkan på lönepolitik eller 
lönesättning." 

Förslaget om en svårighetsgraderad löneskala behandlas i Lönepolitik. Rapport 
till LO-kongressen 1971 på sidorna 119 ff och 162 ff, i Löner priser skatter. Rap
port till LO-kongressen 1976 i kapitel 3 och i Lönepolitik för 80-talet. Rapport till 
LO-kongressen 1981 på sid 114 ff och 137 ff. 

75 För en diskussion av dessa frågor se Lönesystem, lönestatistik mm inom pri
vat och offentlig sektor - en kartläggning samt Svensk lönestatistik: Betänkande 
från 1987 års lönekommitté. I Nilsson (1989) finns en historisk översikt över statis
tiksamarbetet mellan parterna. 

76 Anita Harriman, som är en av dem som varit ansvariga på LO för arbetet med 
den svårighetsgraderade löneskalan, skrev i en artikel i Kvinnovetenskaplig Tid
skrift nr 1 1987 att "Svårighetsskalan lämpar sig /.../ inte som direkt underlag för lo
kal lönesättning. Men det är fullt möjligt att vidareutveckla och finjustera den till ett 
arbetsvärderingssystem." Hon skrev samtidigt att "Detta är ett arbete som får göras 
för respektive avtalsområde av berörda organisationer. Att konstruera ett sådant en
hetligt och finmaskigt system som täcker hela arbetsmarknaden är nog en omöjlig 
uppgift." (Harriman 1987 sid 76). 
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det mellan LOs medlemmar och medlemmarna i andra kollektiv.77 Både 
SAF och tjänstemannaorganisationerna har emellertid varit emot förslaget 
om en gemensam svårighetsgraderad lönestatistik i den form LO förslår. Det 
finns också skillnader i uppfattning mellan olika LO - förbund.78 Man beslöt 
senast på LO - kongressen 1986 att fortsätta arbetet med svårighetsskalan.79 

I de betänkanden som lagts fram inför 1991 års LO - kongress av Lönepoli
tiska beredningen och av Demokrati- och inflytandeutredningen (DOI) är 
man dock pessimistisk när det gäller möjligheterna att genomföra försla
get.80,81 

77 Frågan om ett arbetsvärderingssystem som skulle täcka hela arbetsmarknaden 
var uppe redan på kongressen 1951. En motion från Svenska Kommunalarbetare
förbundets avdelning nr 227 i Västervik (motion nr 21) tog, bland flera andra frågor, 
upp frågan om ett arbetsvärderingssystem som skulle kunna användas, inte bara för 
arbetare, utan också för "tjänstemän, akademiker, fria näringsutövare och industrile
dare etc". I motionen skrev man att det " bör vara möjligt att skapa ett poängberäk
ningssystem som möjligen kan accepteras även av andra löntagareorganisationer, el
ler som i varje fall kan vara en hjälp för Landsorganisationen i dess strävan att främ
ja en mera rättvis inkomstfördelning. (...)" (Protokollet från LO-kongressen 1951 sid 
125). Landssekretariatets föredragande avvisade dock tanken: 

"Både av psykologiska och praktiska skäl måste det betraktas som omöjligt att 
genomföra en allmän systematisk arbetsvärdering inom hela det svenska näringsli
vet. Det bör få ankomma på de enskilda förbunden att från fall till fall pröva lämp
ligheten och ändamålsenligheten av en arbetsvärdering." (Ture Flyboo. Protokollet 
från LO-kongressen 1951 sid 275). 

78 Olika parters inställning till förslaget behandlas av Nils Elvander i Den sven
ska modellen sid 257 ff. När det gäller SAFs inställning till partsgemensam arbets
värdering se också Rättvis lön med gemensam arbetsvärdering? från 1975. 

79 Se protokollet från kongressen sid 1166 ff. 

80 Se Lönepolitiska beredningens rapport Lönepolitik för framtiden: En rapport 
till LO-kongressen 1991 sid 108 samt Demokrati- och inflytandeutredningens rap
port Det utvecklande arbetet: En rapport till LO-kongressen 1991 sid 206.1 den 
förstnämnda rapporten hänvisar man till svårigheter att få en uppslutning från alla 
arbetsmarknadens parter kring förslaget, i den sistnämnda mer till tekniska svårighe
ter när det gäller att samla in den stora datamängd som skulle behövas samt till att 
beslutsordningen i förhandlingarna skulle bli mycket komplicerad. 
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Systematisk arbetsvärdering och likalöns-
frågan82 

Vilken roll spelade jämställdhetsaspekter för införandet av systematisk ar
betsvärdering? 

Att jämställdhetsaspekter inte låg bakom introduktionen av systematisk 
arbetsvärdering under femtiotalet har redan framgått. Helt i enlighet med 
systemet med särskilda kvinnolöner fick kvinnorna också sämre betalt även 
vid samma arbetsvärderingspoäng.83 Man kan i sammanhanget lägga märke 

Demokrati- och infiytandeutredningen säger att man i stället för att ha ett riks
täckande system kan ha ett gemensamt arbetsvärderingssystem för arbetare och 
tjänstemän på varje arbetsplats. (Sid 206. Se också sid 197). 

I den bok DOIs arbetsgrupp för kvinnofrågor publicerat, Klass och kön (Asplund 
& Rosberg 1990) nämner man inte LOs utkast till svårighetsskala. Man har dock ett 
avsnitt där man pläderar för att jämföra exempelvis ett vårbiträdes arbete med en 
brevbärares eller en textilarbetares och säger att "Ett medvetet och rätt använt ar
betsvärderingssystem skulle på ett väsentligt sätt bidra till att vi skulle få en för
ändrad och mer rättvis lönestruktur mellan kvinnor och män och mellan arbetare och 
tjänstemän. Huvudprincipen lika lön för likvärdigt arbete blir verkligen ett reellt mål 
som går att uppnå." (Sid 133). 

81 Rudolf Meidner tog upp frågan om hur komplexet arbetsvärdering och solida
risk lönepolitik behandlats inom LO i en uppsats till LOs 75-årsjubileum. Han 
konstaterar där att man saknat ett instrument för att definiera vilka lönerelationer 
som är "rättvisa" och "rimliga" och att LOs lönepolitik fått formen av en allmän ut
jämningspolitik. Han skriver att den förda utjämningspolitiken förts "i den fasta 
förvissningen att varje steg mot utjämning också var ett steg mot ur arbetsvärde
ringssynpunkt motiverbara lönerelationer. Jämlikhetsideologin, djupt rotad i den 
svenska arbetarrörelsen, fick utgöra grunden och ersätta det normsystem som rörel
sen var oförmögen att konstruera. (...)" (Meidner 1973 sid 39 ff). 

8^ En historisk översikt över hur likalönsfrågan i stort behandlats inom LO finns 
bl a i Q vist (1974) kap 4. 

83 Per Holmberg skrev 1958 att 
"Det framgår (...) av kommentarerna till förekommande poängvärderingssystem 

att de strikt arbetsvärderade lönerna förutsätts kunna bli 'internt justerade' vid före
tagen innan de blir slutligt gällande. Motiven för sådana justeringar, där alltså vär-
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till att varken LOs kvinnolönekommitté, som lade fram sitt betänkande 
"Kvinnoarbetet och kvinnolönerna" 1946, eller Arbetsmarknadskommitténs 
kvinnoutredning (med representanter för LO och SAF), som lade fram sitt 
betänkande 1950, förde fram arbetsvärderingssystem som ett medel att 
uppnå lika lön för likvärdigt arbete.84 

När kvinnolönefrågan 1957 diskuterades på en konferens med företrädare 
för LOs förbund, avtalsråd och kvinnoråd inför överläggningar i arbets
marknadskommittén togs arbetsvärdering upp av några talare som ett, av 
flera, medel att höja kvinnornas löner i förhållande till männens.85 

År 1960 träffades överenskommelsen mellan LO och SAF om avskaf
fandet av de särskilda kvinnolönerna under en femårsperiod. I avtalet stod 
att "SAF och LO äro ense om den i arbetsmarknadskommitténs kvinnout
redning år 1950 fastslagna principen att lika lön bör gälla för likvärdig ar
betsinsats. Parterna rekommendera de anslutna förbunden att med utgångs
punkt från denna princip under en övergångsperiod på fem år ändra avtalen 
så, att beteckningarna män och kvinnor ersättas med ensartade gruppbe

deringsresultatet uttryckligt och medvetet frångås, sägs vara sådana omständigheter 
som företagens traditionella lönepolitik, tillgången och efterfrågan på vissa katego
rier anställda etc. Den mest bekanta 'interna justeringen', som därtill syns bli konse
kvent genomförd vid alla företag, är när kvinnorna vid lika poä ngantal ges lägre 
lön än männen. Detta sker tekniskt så att kvinn orna får en egen lönelinje, som avvi
ker från männens på ett för kvinnorna negativt sätt(Holmberg 1958 a sid 277. 
Min kursivering). 

84 Frågan om att jämföra olika typer av jobb behandlades på flera ställen i be-
tänkandena. Inte i något av de sammanhangen togs användning av arbetsvärderings
system upp som en tänkbar möjlighet. (Se Kvinnoarbetet och kvinnolönerna sid 19 f 
och 61 samt Betänkande avgivet av Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning sid 
98 näst sista stycket). Att arbetsvärderingssystem användes i väldigt liten utsträck
ning i Sverige vid de aktuella tidpunkterna kan inte förklara det faktum att man inte 
propagerar för metoden - metoden måste ha varit väl känd. (Särskilt av den sist
nämnda utredningen eftersom den diskuterats i samband med ILO-konventionen -
se nedan arbetet kring konventionen diskuteras i betänkandet). 

85 Protokollfört vid sammanträde den 17 april 1957 i LO:s stora sessionssal, 
Barnhusgatan 18, Stockholm. 

101 



teckningar. (...).86 I samband med att man tog bort kvinnolönerna ökade an
vändningen av arbetsvärderingssystem. I betänkandet "Arbetarrörelsen och 
den tekniska utvecklingen" till LO - kongressen 1966 sa man: 

"I en av LO gjord undersökning i januari 1957 visade det sig (...) att 
arbetsvärdering som ett hjälpmedel för lönesättning förekom inom 11 
förbunds verksamhetsområden. Sammanlagt berördes något över 
40 000 arbetstagare eller 3 procent av LO:s medlemmar av detta. 

En förnyad undersökning i april 1962 gav till resultat att drygt 
150 000 lönetagare eller ca 10 procent av LO - förbundens med
lemsantal hade systematisk arbetsvärdering som underlag för löne
sättningen. Sedan 1962 har arbetsvärderingen vunnit ytterligare ter
räng inom LO - området. En viktigt faktor i denna utveckling har bl.a. 
varit frågan om lika lön för lika arbete för män och kvinnor." (Sid 
164. Min kursivering). 

Att avtalet om att ta bort de särskilda kvinnolönerna stimulerade intresset för 
systematisk arbetsvärdering tyder också en intervju med Bert Lundin 1963 
som Gunhild Kyle citerar på. I samband med att kvinnolönerna togs bort ur 
verkstadsavtalet ersatte man den gamla indelningen i avtalet med en indel
ning i tre grupper; A, B och C. I intervjun säger Lundin: "Inom verkstadsin
dustrin är det tydligt att intresset för systematisk arbetsvärdering stegrats 
under den sista tiden, då ju systematisk arbetsvärdering är det alternativ som 
föreligger till ABC - systemet".87 

86 Avtal mellan SAF och LO 1960 punkt b, "Kvinnolönefrågan". Citerat efter 
Landssekretariatets berättelse för år 1960. Avgiven till representantskapets årsmöte 
den 27 april 1961 sid 5. Under punkt b står också att man i de branschvisa förhand
lingarna ska "undanröja sådana bestämmelser i kollektivavtalen, som förhindra lik
ställighet mellan män och kvinnor, när det gäller att utföra vissa arbetsuppgifter." 

Den ändrade konstruktionen på avtalen innebar i allmänhet inte några större för
ändringar i rangordningen mellan kvinno- och mansdominerade jobb. Ofta skapade 
man en lägsta grupp som i praktiken var en kvinnogrupp. I Kyle (1979) finns en be
skrivning av hur verkstadsavtalet förändrades. 

87 Han säger också: "Även om intresset för arbetsvärdering är stort, är det själv
fallet så att vid flertalet arbetsplatser diskussionerna, när det gäller grupperingen, 
kretsar kring de i avtalet angivna A-, B- och C-grupperna.". (Kvinnolönerna i trap-
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Att användningen av systematisk arbetsvärdering ökade i samband med 
borttagandet av de särskilda kvinnolönerna behöver dock inte innebära att 
det var jämställdhetsaspekter som låg bakom ökningen. Mycket talar också 
emot detta: 

När det gäller Fabriks' avtalsområden skriver Kuno Beckholmen och 
Lennart Vallstrand i sin bok "Fabriks 90 år" (i kapitlet "Lön efter kön") föl
jande efter att ha redogjort för LO - SAF - avtalet: 

"I Fabriks var man självfallet glad över att decenniers kamp för lika-
lönsprincipen resulterat i en överenskommelse att kvinnolönerna 
skulle rensas ut. ur avtalen. Men man var medveten om att frågan där
med inte lösts en gång för alla. Man ställdes omedelbart inför frågan 
vad som avsågs med likvärdig arbetsinsats. Vilken mätare skulle an
vändas vid bedömningen av en arbetsinsats? Ingen part behärskade 
arbetsvärdering och meritbedömning i sådan utsträckning, att man 
med dem som hjälpmedel kunde lösa kvinnolönefrågan i hela dess 
vidd. Det kunde kanske tänkas ske i framtiden om man fick så många 
utbildade medarbetare inom området, att problemet kunde angripas 
med dessa metoder." (Sid 224). 

Av citatet tycks man kunna dra två slutsatser. För det första ger det sagda 
inte intrycket av att det varit jämställdhetssynpunkter som legat bakom ska
pandet av Fabriks' och Allmänna Gruppens system (det hade 1960 funnits i 
fem år). För det andra tycks man inom Fabriks i situationen efter det att LO -
SAF - avtalet slutits främst ha sett arbetsvärdering som ett sätt att klara av 
själva övergången till gemensamma lönetariffer, inte som ett medel i sig att 
att aktivt främja jämställdheten mellan könen. Samma intryck ger en be
skrivning i skriften Systematisk arbetsvärdering på tjänstemannaområdet 
(...). I den skriften finns en sammanfattning av en redogörelse för använd
ningen av systematisk arbetsvärdering för arbetarbefattningar som lämnades 
av LO till den kommitté inom TCO som i mitten av 1960-talet utredde ar
betsvärdering för tjänstemän. Där sägs: 

"Under det senaste decenniet har systematisk arbetsvärdering (...) ökat 
snabbt inom LO - området. Som en viktig faktor i denna utveckling 

pan - uppe 1965 sid 7. Artikeln refereras i Kyle 1979 sid 70. Den publicerades 
alltså 1963, inte 1962 som Kyle uppger). 
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kan nämnas frågan om lika lön för män och kvinnor. Då SAF och LO 
år 1962 /ska vara 1960, min kommentar/ kommit överens om att ens-
artade avtalsbestämmelser skulle gälla för män och kvinnor, framstod 
det som naturligt att man på vissa förbundsområden valde någon form 
av arbetsvärderingsmetodik för att lösa likalönsfrågan inom det en
skilda företaget. (...)" (Bilagan sid 34). 

Gunhild Kyle säger i sin bok Gästarbeterska i manssamhället att det "Utan 
tvivel till en början (fanns) vissa förhoppningar om att arbetsvärderingen 
skulle ge 'rättvisare' lön åt kvinnorna" (Sid 66). Hon hänvisar till vad som 
står i ILOs konvention från 1951 om lika lön för arbete av lika värde där 
man rekommenderar en systematisk värdering av arbetena.88 Hon hänvisar 
också till ett bordssamtal med deltagare från LO och SAP och till diskussio
nerna i LOs kvinnoråd under 1950-talet. (Dessutom till Arbetsmarknads
kommitténs kvinnoutredning från 1951. När det gäller den har jag dock svårt 
att se att den skulle propagera för användningen av arbetsvärderingssystem -
se ovan). Inte heller hon förmedlar dock bilden att jämställdhetsaspekter 
skulle spelat någon större roll för införandet av systemen. 

När det gäller sjuttiotalet och början av åttiotalet kan man konstatera att 
debatten inom LO på central nivå när det gäller systematisk arbetsvärdering 
nästan uteslutande handlat om svårighetsgraderad lönestatistik och mycket 
lite om systematisk arbetsvärdering för lokal lönesättning. I rapporten Jäm
ställdhet och solidaritet: LO:s rapport om jämställdhet i arbetslivet och 

88 ILOs konvention nr 100, Equal Remuneration Convention, 1951 antogs 1951, 
men ratificerades av Sverige först 1962.1 konventionen står det i artikel 3: "1. 
Where such action will assist in giving effect to the provisions of this Convention 
measures shall be taken to promote objective appraisal of jobs on the basis of the 
work to be performed." En sådan värdering skulle kunna ske bl a genom använd
ningen av arbetsvärderingssystem. 

I ILOs Recommendation No 90, även denna från 1951, står under punkt 5: 
"Where appropriate for the purpose of faciliating the determination of rates or 

remuneration in accordance with the principle of equal remuneration for men and 
women workers for work of equal value, each Member should, in agreement with 
the employers' and workers' organisations concerned, establish or encourage the 
establishment of methods for objective appraisal of the work to be performed, 
whether by job analysis or by other procedures, with a view to providing a classifi
cation of jobs without regard to sex (...)". 
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facket till 1981 års LO - kongress togs arbetsvärdering för lokal lönesättning 
överhuvud taget inte upp.89 Det är först sedan mitten av 80-talet som arbets
värdering som jämställdhetsinstrument börjat diskuteras i någon större ut
sträckning. Debatten har bland annat varit ett resultat av ett antal enskilda 
debattörers ansträngningar att få upp frågan på dagordningen. (Skriften Kön 
bestämmer lön är ett exempel på en debattskrift på området). De allra se
naste åren har intresset för arbetsvärdering som jämställdhetsinstrument ökat 
markant. 

Det ökade intresset för systematisk arbetsvärdering som jämställdhetsin
strument har i tiden sammanfallit med tendensen att alltmer av intresset hos 
ledande grupper inom LO och fackförbunden koncentrerats till lönejämfö
relser mellan högt utbildade grupper inom LO - förbund och grupper av 
tjänstemän. Denna tendens verkar knappast i riktning mot en ökad premie-
ring av krav i kvinnodominerade jobb. 

Systematisk arbetsvärdering och 
arbetsorganisationen 

Arbetsvärderingen är knuten till en befattning. För all lönesättning som är 
knuten till befattningar gäller att befattningen måste avgränsas och beskri
vas. Om man inte tillämpar systematisk arbetsvärdering vid lönesättningen 
är den beskrivningen när det gäller arbetarbefattningar ofta kortfattad och 
schematisk (eller också saknas den helt). Att införa systematisk arbetsvär
dering innebär därmed att de arbetsuppgifter som ingår i befattningen, och 
de villkor under vilka arbetet utförs, kommer att beskrivas betydligt nog
grannare än vad annars skulle varit fallet. Detta kommer att leda till minskad 
flexibilitet i olika avseenden. Denna minskade flexibilitet har av både ar-
betsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som ett problem. 

Ur arbetsgivarsynpunkt är en viktig aspekt att snäva och väldefinierade 
befattningar minskar möjligheten att flytta omkring de anställda. Håkan 
Lundgren på SAF skriver i en artikel: 

Däremot talar man en hel del om svårighetsgraderad lönestatistik, se rappor
ten sid 74 ff och 147 f. 

105 



"I det direkta produktionsarbetet brukar vi basera arbetsvärderingen 
och lönesättningen på ett rätt finmaskigt positionssystem. Positionerna 
- arbetsrollerna - består av enskilda arbetsuppgifter eller operationer, 
som ofta är knutna till en viss maskin. Positionerna betraktas som giv
na av det tekniska systemet. Löneskillnader baseras på kraven i den 
enskilda arbetsuppgiften. 

Om man baserar löneskillnader på snävt avgränsade arbetsuppgif
ter får man naturligtvis ett nära samband mellan uppgiftemas krav och 
lönen. 

Men ett sådant nära samband mellan arbetsuppgift och lön har 
också skapat problem. Den enskilde individen har ansett det otillfred-
ställande med hänsyn till inkomsttryggheten. Det har hindrat flexibili
tet och försvårat omdisponeringar av personal. (...)" (Lundgren 1975 
sid 32. Min kursivering.) 

Från de anställdas organisationer har det framhållits att väldefinierade och 
snävt avgränsade befattningar kan komma i motsättning till önskemål om en 
organisation präglad av samarbete och möjligheter till utveckling. Dessa 
aspekter togs upp i LOs skrift "Arbetsorganisation" från 1976. Arbetsgrup
pen som utarbetat skriften sa där: 

"(...) Arbetsvärderingsinstrumenten är av betydelse dådet gäller att 
väga lön mot den uppoffring som arbetet kräver. Hur de hitintills har 
använts står dock ej i full överenstämmelse med våra intentioner på en 
ny arbetsorganisation. Huvudinvändningen gäller användningen av 
arbetsvärderingsinstrumenten. Det är ofta bara en snäv befattnings in
nehåll som beskrivs och analyseras. Detta sätter uppenbart gränser för 
den överlappning av arbetsroller som krävs i en demokratisk arbetsor
ganisation. Befattningen blir avgränsad från andra jobb och befatt
ningshierarkier kan skapas som hindrar förutsättningarna att göra ar
betsgruppen smidig och mångsidig. (...)." (Sid 64). 

Liknande synpunkter fördes också fram i rapporten Det goda arbetet till 
Metalls kongress 1985 (och upprepades i rapporten Solidarisk arbetspolitik 
för det goda arbetet till Metalls kongress 1989). Där skisseras en arbetsor
ganisation som bygger på gruppen som enhet, och det framhålls (sid 140) att 
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det är gruppens arbete som bör arbetsvärderas ("Alla medlemmar i gruppen 
har samma befattning och därmed samma arbetsvärdering").90 

Nuvarande användning av arbetsvärdering för 
tjänstemannabefattningar inom den privata 
sektorn 

För privatanställda tjänstemän förekommer systematisk arbetsvärdering som 
ett direkt led i lönesättningen främst för chefsbefattningar (nivåer motsva
rande nivå 3 och uppåt i BNT; se nedan). Då används i allmänhet ett system 
utvecklat av SKF91. Arbetsvärdering av tjänstemannabefattningar på alla 
nivåer förekommer bara i 20-30 företag.92 Det är vanligast inom företag 
med moderbolag i USA, särskilt dataföretag. 

När det gäller tjänstemän bestämmer resultatet av arbetsvärderingen i 
allmänhet ett löneintervall. Individen placeras sedan inom detta intervall ut
ifrån hur duglig han eller hon anses vara, tillgång och efterfrågan på den ak
tuella typen av arbetskraft osv. 

Den arbetsvärdering för privatanställda tjänstemän som har den i särklass 
största omfattningen är den klassning som görs med Befattningsnomenklatur 
Tjänstemän (BNT). Den första upplagan av BNT kom 1955. Den har där
efter reviderats i olika omgångar. Nomenklaturen utgör grundstommen i den 

90 Den här typen av frågor diskuteras också av LOs Demokrati- och inflytan
deutredning inför 1991 års LO-kongress. Se Det utvecklande arbetet sid 182 ff. 

91 Befattningsvärdering högre tj änstemän: SKF-systemet. SKFs system utveck
lades på 60-talet; främst för personalplaneringsändamål. Det innehåller faktorenia 
Utbildning, Erfarenhet, Befattningens omfång, Kontakter, förhandlings- och samar
betsförmåga, Problemlösning, Självständighet, Resultatpåverkan, Enhetens storlek, 
Personal- och budgetansvar samt Organisationsnivå. 

92 Uppskattning av Göran Klaesson, Löneanalyser AB (samtal med författaren 
november 1988). Klaesson ger tre förklaringar till att inte fler helsvenska företag 
använder arbetsvärdering för alla tjänstemän: att de svenska företagen är små med 
internationella mått och därför inte har samma behov av systematik som utländska 
jättekoncerner, att man inte har samma traditioner på området som i andra länder 
samt att man har klassningen med BNT. 
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tjänstemannastatistik: som är gemensam för Svenska Arbetsgivareföreningen 
(SAF), Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF), Sveriges Arbetsleda
reförbund (SALF), Handelstjänstemannaförbundet (HTF) och Sveriges Ci
vilingenjörsförbund (CF) (från böljan för SAF, SIF och SALF). Befattning
arna klassas efter dimensionerna funktion och svårighetsgrad. Funktionen 
uttrycks som befattningsfamilj. Varje befattningsfamilj består av ett antal 
befattningsskikt som uttrycker svårighetsgraden. Det finns sju befattnings
skikt, numrerade 2-8; alla familjer innehåller dock inte alla skikt. (Man kan 
inte utan vidare jämföra ett och samma skikt mellan familjerna). Resultatet 
av klassningen av de enskilda befattningarna med BNT ska officiellt använ
das just för statistiska ändamål (bl a för beräkning av potter i samband med 
avtalsuppgörelserna), ej för direkt lönesättning av befattningar eller indivi
der. I praktiken får värderingarna dock stor genomslagskraft genom att sta
tistiken ger individerna möjlighet att jämföra sina löner med lönerna hos an
dra individer med likartade arbetsuppgifter och erfarenhet. När detta skrivs 
pågår förhandlingar mellan parterna om BNTs framtid. 

Även andra system än BNT används för lönejämförelser. År 1972 bör
jade SAF med hjälp av ett system utvecklat av SKF samla in och samman
ställa statistik över löneläget för utlandsanställda vid de större svenska före
tagen. Genom att systemet också kommit att användas av utländska storföre
tag, kan de svenska företagen kontinuerligt anpassa lönenivån för sina ut
landsanställda till marknadsläget i respektive land. (Systemet marknadsförs 
av konsultfirman Business International som också sammanställer lönesta
tistik baserat på det). 

SAFs insamling av statistik över svenska utlandsanställda högre tjänste
mäns löner har senare utvidgats till att omfatta även högre tjänstemän inom 
den svenska delen av företagens verksamhet.93 

Ett utbyte av löneuppgifter förekommer även inom databranschen. Det 
bygger på en beskrivning av vissa typbefattningar.94 

93 Källa: Göran Klaesson, Löneanalyser AB (samtal med författaren november 
1988). 

94 Källa: Göran Klaesson, Löneanalyser AB (samtal med författaren november 
1988). 
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Löneanalyser AB (helägt dotterföretag till SAF) har utvecklat ett arbets-
värderingsystem, "Befattningsvärdering tjänstemän - BVT - systemet", som 
ska kunna användas av arbetsgivaren för att ge denne ett förhandlingsunder
lag i lönesättningen av tjänstemannabefattningar på det enskilda företaget. 
Det är avsett att användas till och med det som motsvarar låga "treor" i 
klassningen med BNT. BVT är tänkt att användas ensidigt av arbetsgivaren, 
även om motparten i allmänhet ges viss insyn. Systemet ska göra det möjligt 
att relatera lönen till kraven i arbetet. Det ska också möjliggöra lönejämfö
relser mellan företag, t ex i en viss region eller för en viss kategori. (Del är 
dock inte tänkt att användas för landsomfattande totala jämförelser). Jämfö
relserna kommer att administreras av Löneanalyser AB, som får underlag 
från företagen och sedan sammanställer dessa.95 

Svenska Industritjänstemannaförbundet har utvecklat "ALT - syste
met"96. Det bygger på SIFs System Lön 80". Systemet var tänkt att använ
das som underlag för förhandlingsarbetet på klubbnivå. Det används dock i 
mycket liten skala. Orsaken till detta är att man har BNT som tilldrar sig 
stort intresse samt att det kräver en stor arbetsinsats att värdera alla befatt
ningar med ALT - systemet.97 

95 Systemet skapades ursprungligen av SAFs enhet för tjänstemannastatistik. 
Det har sedan vidareutvecklats av Löneanalyser i flera omgångar. 

Det började användas först 1988. Det hade då provats sedan fyra-fem år tillbaka 
och därefter modifierats. Det användes i slutet av 1988 på 30-40 företag. Löneana
lyser AB kommer att lansera det i större skala. 

Systemet innehåller de nio faktorerna Utbildning, Erfarenhet, Problemlösning, 
Självständighet, Resultatpåverkan, Personalledning, Kontakter-samarbete, Påfrest
ning samt Miljö. Enligt Göran Klaesson på Löneanalyser AB (intervju med författa
ren i november 1988) ger systemet inte antalet underställda samma vikt som BNT 
gör. Rangordningen mellan befattningarna blir dock ungefär densamma som vid 
klassning med BNT. 

En beskrivning av SAFs syn på hur BVT-systemet kan användas finns i Att sätta 
lön: Lönepolitik och arbetsmodell för tjänstemannaområdet. 

96 ALT-systemet: Arbetsvärdering och lönesättning för tjäns temän inom indust
rin. 

97 Källa: Intervju med Ulf Sarlén, Svenska Industritjänstemannaförbundet april 
1990. Inom SIF arbetar man på ett nytt system med delvis annat uppläggning. 
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Tjänstgöringsnomenklaturen på det statliga 
området 

Under 1960-talet ville partema på det statliga området införa BNT inom 
staten. Den målsättningen övergavs emellertid och de lokala parterna fick 
själva avgöra om BNT skulle användas. BNT används nu främst vid några 
av de affärsdrivande verken, bl a vid Televerket.98 

Inom staten pågår när detta skrivs en försöksverksamhet med en tjänst
göringsnomenklatur (Tjänstgöringsnomenklatur S - TNS). I de allmänna an
visningarna sägs det att syftet med nomenklaturen är att förbättra möjlighe
terna att belysa yrkesstrukturen inom statsförvaltningen och dess förän
dringar samt att ge ett bättre underlag för löneanalyser och löneutvecklings-
beräkningar." Den skiljer sig i sin nuvarande utformning från BNT bl a däri 
att den inte innehåller någon gradering av befattningarnas svårighetsgrad. 
Den gör alltså en "horisontell" indelning av befattningarna, men - i stort sett 
- ingen "vertikal". (En viss vertikal indelning finns i och med att man har 
vissa kategorier av typen "Ledning av ...."). TNS består av 139 tjänstgö
ringsfamiljer fördelade på 34 tjänstgöringsområden. Den är utformad så att 
man med hjälp av en nyckel ska kunna översätta en klassning i TNS till 
B NTs horisontella klassning. Hösten 1990 pågår arbete på en revidering av 
systemet. Förslaget kommer antagligen att mynna ut i ett system liknande 
det reviderade BNT. Nomenklaturen kommer att vara svårighetsgraderad. 

Inom staten har också påböijats ett partsgemensamt arbete på att skapa 
arbetsvärderingssystem för det statliga området. 

98 Lemmel 1988 sid 4. 
99 Tjänstgöringsnomenklatur S sid 7. 
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4 Ett arbetsvärderingssystem i 
närbild: Allmänna Gruppens 
och Fabriks' system 

Inledning 

Det system som användes av Margarinbolaget i Lidingö och Findus i Bjuv 
var SAFs Allmänna Grupps och Fabriks' system. Systemet är utvecklat för i 
första hand dessa parters avtalsområden, men är mycket generellt, och an
vänds därför även av en del företag inom andra avtalsområden. 

Som framgick av kapitel 3 utvecklades systemet ursprungligen ensidigt 
av Allmänna Gruppen. Det publicerades 1950 och hade ett system använt av 
den finska motsvarigheten till Allmänna Gruppen som förebild1. Efter att 
systemet prövats under två år ute på ett antal företag bjöd Allmänna gruppen 
in De Förenade Förbunden2 och Svenska Fabriksarbetareförbundet att vara 
med om en revidering av det. En arbetsgrupp bildades som gjorde nya prov 
med systemet och därefter gav en expertkommitté i uppdrag att granska det. 
Gruppens arbete resulterade i den första partsgemensamma upplagan. Denna 
publicerades 1955. Systemet har sedan kommit ut i fyra reviderade uppla
gor; 1960, 1968, 1982 (kallas "1981 års version") och 1990.3 Fro m 1968 
års upplaga var det endast Allmänna Gruppen och Fabriks som stod för sys
temet; De Förenade Förbunden var då upplöst. 

1 P A Geijer, f d överingenjör på Järnbruksförbundet. Intervju med författaren. 

2 De Förenade Förbunden organiserade bl a gummiarbetare, kemiskt - tekniska 
arbetare och sprängämnesarbetare. 

3 I referenslistan: Tabeller för arbetsvärdering ...1950,1955, 1960,1968; Ar
betsvärdering fabriksyrken 1981, 1990. 
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I det följande ska jag granska 1968 års upplaga ur ett antal aspekter. Jag 
kommer också att undersöka hur systemet förändrats mellan de olika uppla
gor det kommit ut i samt, i den utsträckning det går, försöka fastställa bak
grunden till förändringarna. 

I kapitel 7 kommer jag att kommentera systemet ur jämställdhetssyn
punkt. 

Systemets uppbyggnad i stort 

Systemets uppbyggnad i stort framgår av nedanstående sammanställning. 
Systemet innehåller fem stycken huvudfaktorer: Fackkunskap, Praktisk 

färdighet, Fysisk arbetsinsats, Psykisk arbetsinsats och Arbetsförhållanden. 
Dessa huvudfaktorer är sedan indelade i 19 (i senaste upplagan 20) faktorer, 
grupperade i tretton olika underfaktorer. Nedanstående uppställning visar 
faktorerna samt respektive faktors minimi- och maximipoäng. 
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Faktorer i Allmänna Gruppens AV-system, 1968 års upplaga 

Spännvidd, 
poäng 

1 FACKKUNSKAPER 1-34 
11 Allmänna fackkunskaper 1-25 
12 Specialkunskaper 0-9 

121 Företagskännedom 0-3 
122 Varukännedom 0-3 
123 Skyddskunskaper 0-3 

2 PRAKTISK FÄRDIGHET 1-11 
21 Rörelseteknik 1-9 
22 Snabbhet 0-2 

3 FYSISK ARBETSINSATS 1-45 
31 Arbetstyngd 1-31 
32 Temperatur-luftfuktighet 0-10 
33 Synkrav 0-4 

4 PSYKISK ARBETSINSATS 1-37 
41 Uppmärksamhet - koncentrationa) 1-25 

411 Teknisk utrustning 0-5 
412 Råvaror och material 0-5 
413 Kvalitet 0-5 
414 Arbetsförlopp 0-5 
415 Egen och andras säkerhet 0-5 

42 Omdöme - initiativ 0-12 

5 ARBETSFÖRHÅLLANDEN 0-28 
51 Smutsighet 0-6 
52 Buller - vibrationer 0-5 
53 Övrigaolägenheter 0-12 
54 Kvarstående olägenheter 0-5 

а) Sammanlagt ska minst en poäng ges. 

Anm: Även halva poäng kan ges. I extrema fall kan högre poäng än de an
givna ges. (Denna möjlighet infördes i 1968 års upplaga). Maxpoängen får 
emellertid överskridas bara om det, som man uttrycker det, sker "i full över
ensstämmelse med de föreliggande tabellernas allmänna konstruktion" (sid 
б) och efter mycket noggrann prövning och i samråd med de centrala par
terna. 
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Vad ska ge poäng - och varför? 

De arbetsuppgifter som ingår i en befattning kan betraktas ur olika perspek
tiv. Några viktiga sådana perspektiv är följande: 

(a) Vad som krävs av den anställde för att denne ska kunna utföra arbets
uppgifterna, 

(b) vad det inneburit för denne att skaffa sig denna förmåga, 
(c) vilka positiva och negativa upplevelser som är förknippade med själ

va arbetssituationen samt 
(d) vilka fysiska, psykiska och sociala konsekvenser i övrigt arbetet har 

för den anställde 
Någon samlad diskussion av ur vilket eller vilka perspektiv arbetet be

traktas i AG/Fs system finns inte i systemhandboken. Man säger endast i 
dess inledning att "Arbetsvärdering är en metod för systematisk analys och 
bedömning av arbetskraven vid olika arbeten inom ett företag för att erhålla 
ett underlag för den inbördes löneavvägningen vid företaget." (Sid 8). Jag 
ska här undersöka om det går att fastställa (1) vad det är som ska ge högre 
poäng (alltså vilket perspektiv man har) och (2) varför det ska ge högre po
äng. Nedan granskar jag faktorbeskrivningarna i handboken till 1968 års 
upplaga. I slutet av detta kapitel undersöker jag vilka slutsatser som kan dras 
av de ändringar som gjorts av systemet genom åren och av de beskrivningar 
som i vissa fall finns i systemhandböckerna om bakgrunden till dessa än
dringar. (En genomgång av de vidtagna förändringarna finns i bilaga B). 

När det gäller några av faktorerna kommer jag att beskriva faktorns 
konstruktion. För uppgifter om övriga faktorers konstruktion hänvisar jag till 
bilaga A. 

• Huvudfaktorn Fackkunskaper 

Som framgår av översikten innehåller systemet fyra faktorer som behandlar 
krav på kunskaper, faktorn Allmänna fackkunskaper och tre faktorer Speci
alkunskaper (Företagskännedom, Varukännedom och Skyddskunskaper). 

Tabellen för Allmänna fackkunskaper är uppställd som en matris med de 
två dimensionerna (krav i) "Fortlöpande arbetsuppgifter" och (krav i) "Ar
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betsuppgifter utöver de fortlöpande, t. ex. justeringar och reparationer på 
den utrustning arbetaren använder eller svarar för underhåll av och andra in
grepp vid avbrott eller störningar i arbetsprocessen". Hur kraven på kunska
per beskrivs i gradstegen visas enklast genom citat av två av gradbeskriv
ningarna: Grad a: "Endast enkla uppgifter, som kan utföras efter blott en 
kort instruktion". Grad d: "Ett mycket stort antal svårare uppgifter, varom 
kunskaper särskilt måste förvärvas. Uppgifterna rör sig inom ett vidsträckt 
kunskapsområde och innebär ständiga variationer." Kraven på kunskaper i 
arbetsuppgifterna utöver de fortlöpande karakteriseras i termer av hur 
"enkla" och "svåra" uppgifterna är. Kraven på specialkunskaper karakterise
ras i termer av hur "omfattande" kunskaper som krävs. I systemhandboken 
ges exempel på hur stora kraven brukar vara i olika vanligt förekommande 
arbetsuppgifter och till vilken grad sådana befattningar då ska föras. (Se 
nedan).4 

Det perspektiv som finns i de här fyra faktorerna är perspektiv a, vad som 
krävs av den anställde för att denne ska kunna utföra arbetsuppgifterna. Re
levant för perspektiv b är den formulering som finns om att "På vad sätt ar
betaren förvärvar de erforderliga kunskaperna - genom ordnad yrkesunder
visning, självstudier eller uteslutande genom praktik - inverkar icke på be
dömningen". (Sid II).5 Systemet tar alltså inte hänsyn till det faktum att det 

4 När krav på kunskaper ska anges i arbetsvärderingssystem, används bland 
andra följande metoder (eller en kombination av dem): 

I systemen ... 
(1) beskrivs själva kunskapen, där en variant är att man beskriver arbetsuppgif

ten, men göra detta just i termer av vilka krav den ställer), 
(2) beskrivs vad den anställde ska kunna göra, 
(3) beskrivs vägen fram till kunskapen, och/eller 
(4) ges exempel på befattningar i vilka de aktuella kraven ställs. 
I AG/Fs system används i huvudsak metod ett och fyra (på en enstaka punkt 

även metod tre). 
Hur VF/Ms system i 1971 års version (Verkstadsindustrins arbetsvärderingssys

tem) i stora drag är uppbyggt framgår av bilaga F. För en jämförelse mellan faktor
strukturen i de båda systemen se Ericsson 1986c bilaga 14. 

5 Det finns några formuleringar som kan ses som undantag från detta. I system
handboken säger man exempelvis att ett villkor för att processarbeten av passnings
karaktär ska kunna hänföras till graden "Mycket svåra arbetsuppgifter" på dimensio-

Forts... 
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vid en viss given storlek på krav på kunskaper och färdigheter kan vara 
mycket stora skillnader i den tid/kostnad/ansträngning det inneburit att 
skaffa sig de erforderliga kunskaperna och färdigheter, både mellan olika 
typer av krav/färdigheter och mellan olika individer. 

• Huvudfaktorn Praktisk färdighet 

Det perspektiv som finns i de två faktorerna under huvudfaktorn Praktisk 
färdighet (Rörelseteknik och Snabbhet) är perspektiv a, vad som krävs av 
den anställde för att denne ska kunna utföra arbetsuppgifterna. Att en arbets
uppgift som måste utföras snabbt får högre poäng än en som inte måste utfö
ras snabbt motiveras exempelvis inte med att den förra är mer ansträngande 
än den senare, utan med att den är svårare. 

Sett ur perspektiv c och d borde poängskillnaderna på faktorn Rörelse
teknik på vissa punkter vara den omvända mot vad den är i systemet. Exem
pelvis borde i de perspektiven "Enkla ensartade rörelser" ge högre, inte lä
gre, poäng än "Enkla men mångsidiga rörelser". 

• Huvudfaktorn Fysisk arbetsinsats 

I handbokens formuleringar av faktorerna under huvudfaktorn Fysisk arbets
insats är det dominerande perspektivet perspektiv c. Man använder ord som 
"ansträngning"."belastning", "påfrestning" och "olägenhet". Samtidigt finns 
dock också formuleringar som närmast uttrycker perspektiv a; man säger t 
ex att faktorerna ska värdera "den insats arbetaren måste göra i fysiskt hän
seende för att utföra ett fullgott arbete" och talar om "den muskelkraft som 
måste utvecklas". Att perspektiven finns sida vid sida är naturligt med tanke 
på det nära praktiska samband som finns mellan dem. Så är exempelvis ett 
arbete som faller inom den högsta graden i faktorn Arbetstyngd inte bara 

nen arbetsuppgifter utöver de fortlöpande på faktorn Allmänna Fackkunskaper är att 
det för befattningen "regelmässigt /krävs/ dels viss mera omfattande grundutbild
ning, t.ex. examen från teknisk fackskola, maskinistexamen e.d., dels systematisk 
specialutbildning inom företaget. (Systemhandboken sid 12. Kursiveringar i origina
let). Även här modifierar man dock som synes det sagda med orden "t.ex." och 
"e.d". 
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påfrestande utan ställer också stora krav på den anställdes kroppskonstitu
tion. 

• Huvudfaktorn Psykisk arbetsinsats 

Faktorn Uppmärksamhet-koncentration är konstruerad på så vis att AV-
kommittén på fem olika områden (Teknisk utrustning, Råvaror och material, 
Kvalitet, Arbetsförlopp och Egen och andras säkerhet) ska uppskatta hur 
stor uppmärksamhet och koncentration arbetet kräver. Perspektivet i be
skrivningen av faktorn är perspektiv c; det är ansträngningen i uppmärksam
heten och koncentrationen som ska premieras. 

Under den andra faktorn under huvudfaktorn Psykisk arbetsinsats, Om
döme och initiativ, sägs att "Krav på omdöme anses föreligga då arbetaren 
självständigt måste bedöma hur arbet ska utföras utan att ha ledning av 
givna instruktioner och andra uppgifter angående arbetets utförande" och att 
"Krav på initiativ innebär att arbetaren vid avvikelser från det normala ar
betsschemat måste kunna icke blott bedöma vilka åtgärder, som fordras för 
att arbetsförloppet skall fortgå ostört, utan även själv vidtaga dessa åtgärder 
eller åtminstone tillkalla sakkunnig hjälp. (...)". Ur vilket perspektiv denna 
faktor ses framgår inte klart av systemhandbokens text. I beskrivningen av 
faktorerna tycks främst perspektiv a (krav på kunskaper, färdigheter och 
personliga egenskaper) finnas. 

• Huvudfaktorn Arbetsförhållanden 

I faktorerna under huvudfaktorn Arbetsförhållanden är perspektivet perspek
tiv c eller d. 

De olägenheter man ger exempel på under faktorn Smutsighetsgrad är att 
det går åt längre tid att tvätta sig, att kläderna slits snabbare och måste tvät
tas oftare samt det obehag det innebär att vara smutsig och att kanske inte 
ens efter noggrann tvättning bli helt ren. 

Under faktorn Buller/Vibrationer talar man om "den arbetsförsvårande 
inverkan" och "den allmänna olägenheten" av buller. En sådan konsekvens 
av buller är att man kan tvingas bära hörselskydd. 

Under faktorn Övriga olägenheter räknas upp ett antal besvärande fakto
rer i arbetsmiljön, bland annat drag och temperaturväxlingar. 
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Under faktorn Kvarstående olägenheter slutligen ger man som exempel 
på "olägenheter" missfärgning av hud eller hår eller obehaglig lukt som är 
kvar trots tvättning samt "fysiska obehag såsom huvudvärk o.d." 

Koppling till vikten för arbetsgivaren av att 
arbetsuppgifterna utförs korrekt 

Ett femte perspektiv vid sidan av de fyra jag listade ovan är vad det betyder 
för arbetsgivaren att arbetsuppgifterna utförs korrekt. Såvitt jag kan se är det 
endast när det gäller två av faktorerna som systemet i sin uppbyggnad är 
konstruerat på ett sådant sätt att poängen i något avseende kopplas till detta. 
Det är i faktorn Uppmärksamhet - koncentration och i faktorn Omdöme och 
initiativ. I tabellen till den förstnämnda står det under delfaktorn Teknisk ut
rustning: " (...) Ansvar ifråga om tillsyn och skötsel för att undvika skador 
eller onormalt slitage. (Bedömes med hänsyn till hur omfattande, dyrbar, in
vecklad resp. ömtålig utrustningen är.)" (Systemhandboken sid 23. Min 
kursivering). Liknande kommentarer finns i de övriga delfaktorerna (i del-
faktorn Arbetsförlopp exempelvis: "Bedömes med hänsyn till den kontrolle
rade anläggningens/arbetsstyrkans kapacitet samt betydelse för efterföljande 
produktionsled och dessas kapacitet"). I faktorn Omdöme och initiativ står 
det i gradbeskrivningen för den näst högst graden " (...) De beslut arbetaren 
har att fatta är ofta av stor ekonomisk betydelse (...)" (Kursiverat i originalet) 
och i gradbeskrivningen för den högsta graden " (...) De beslut, arbetaren har 
att fatta, är ofta av mycket stor ekonomisk betydelse (...)" (Kursiverat i origi
nalet). Som framgår, består den koppling som finns mellan poäng och vikten 
för arbetsgivaren av att arbetsuppgiften utförs korrekt i att kraven på upp
märksamhet och koncentration respektive omdöme och initiativ antas vara 
större ju svårare konsekvenserna av ett felaktigt handlande blir.6 

6 I VF/Ms system finns två faktorer "Risk för ekonomiska förluster" och "Risk 
att skada företagets anseende". I bägge ska kommittén uppskatta storleken på risken 
för ekonomiska förluster respektive skador på företagets anseende. I det förstnämn
da fallet ska kommittén också uppskatta storleken på den möjliga förlusten. (Man 
har också med två faktorer "Ansvar för skada på annan person" och "Ansvar för 
skada på egen person"). 
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Systemets behandling av risk för yrkes
sjukdomar och arbetsolycksfall 

Som framgått, finns risken för arbetssjukdomar och olycksfall inte med i 
systemhandbokens beskrivningar. När man värderar buller är det inte risken 
för hörselnedsättning eller den ökade risken för olycksfall i en bullrig miljö 
som ska ge poäng, utan obehaget. Inte ens det som sägs under Kvarstående 
olägenheter om huvudvärk är något undantag; det är fortfarande obehaget 
som ger poäng, inte risken för hälsan. Den delfaktor Egen och andras säker
het som finns i systemet är som framgått en delfaktor under faktorn Upp
märksamhet-koncentration; det är inte risken för skador som ger poäng utan 
den psykiska belastning som ligger i denna risk. 

Att risken för yrkessjukdomar och arbetsolycksfall inte finns med i sys
temhandbokens formuleringar speglar fackets inställning att arbetsgivaren 
inte ska kunna köpa sig fri från kraven på en säker arbetsmiljö.7 

7 Så resonerar man också när det gäller t ex SIFs system. I detta är faktorgrader
na under flera av miljöfaktorerna medvetet utformade på ett sådant sätt att det inte 
finns någon grad för de mest extrema situationerna. Den högsta graden i faktorn 
"Arbetsställning" beskrivs exempelvis så här: "Arbete där man större delen av ar
betsdagen arbetar i påfrestande arbetsställning eller ofta utför tunga lyft under ar
betsdagen". Under faktorbeskrivningen finns kommentaren "arbetsuppgifter, som 
innebär mycket obekväm arbetsställning ska inte värderas utan åtgärdas" (ALT -
systemet sid 5). Liknande kommentarer finns även under de andra miljöfaktorerna. 
Frågan om att ändra dåliga arbetsmiljöer i stället för att kompensera för dem tas upp 
i de riktlinjer International Federation of Clerical, Professional and Technical 
Employees (FIET) ställt upp om arbetsvärdering (FIET Guide - lines on Job Evalu
ation). Där sägs att " (...) Job Evaluation should not be used as a means to compen
sate for unacceptable working conditions. (...)" (Punkt 13. Riktlinjerna finns citerade 
i ILO s skri ft Job Evaluation Appendix 2). 

I LOs utkast till svårighetsgraderad skala är det i likhet med vad som gäller del
faktorn Egen och andras säkerhet i AG/Fs system den psykiska belastningen som 
ger poäng, inte risken för skador i sig. (Svårighetsskala för lönestatistiska ändamål 
sid 27). 

I USA är en del arbetsgivare starka motståndare till att ta med vissa typer av ar
betsmiljöfaktorer i systemen för att de fruktar att resultatet av arbetsvärderingen ska 

Forts... 
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Att man i systemhandboken inte tar upp risk för yrkessjukdomar och yr
kesskador som en premieringsgrund innebär inte att man inte försökt ta hän
syn till hur människan påverkas av olika faktorer i arbetet och arbetsmiljön; 
se nedan samt avsnittet "Anförda motiv till förändringarna". 

Försöker man i systemet ta hänsyn till 
interaktionseffekter mellan olika arbetskrav? 

Ett arbetsvärderingssystems förmåga att spegla den belastning arbetsuppgif
terna i en befattning innebär för den anställde ökar om konstruktörerna av 
systemet tagit hänsyn till att en människas upplevelse av ett krav påverkas 
av i vilken utsträckning andra krav föreligger samtidigt. I vilken utsträck
ning har konstruktörerna av AG/Fs system tagit hänsyn till sådana interak
tionseffekter? 

En granskning av detta visar att man tar hänsyn till sådana effekter i fyra 
olika fall: 

Som framgår av bilaga A, tar man under faktorn Arbetstyngd hänsyn till 
bl a tyngden hos de arbetsstycken, verktyg och reglage man arbetar med 
samt till arbetsställningarna och typ av belastning på musklerna. På poängen 
i de olika graderna kan man se att man inte bara adderat två olika typer av 
påfrestningar, utan också tagit hänsyn till kombinationseffekter. Ett exem
pel: Om man arbetar med lätta arbetsstycken/verktyg/reglage får befatt
ningen tre poäng mer om arbetsställningen är påfrestande eller belastningen 
ensidig. Om man däremot arbetar med lätta till medeltunga arbets
stycken/verktyg/reglage får befattningen inte tre utan sex poäng mer. 

Man har för det andra tagit hänsyn till att temperaturen är mer påfres
tande vid hög än vid låg relativ luftfuktighet. Skillnaden i poäng för att arbe
ta i medeltemperaturen 41-50 grader Celsius vintertid jämfört med att arbeta 

kunna användas som bevis i skadeståndsmål. (Källa: Samtal med Melissa Barker, 
University of Oregon. Se också Acker 1989 sid 75. Acker beskriver där det mot
stånd hon sett hos företrädare för delstaten Oregon mot att ge poäng för stress i ar
bete, ett motstånd som haft bl a just denna bakgrund). Detta argument har jag inte 
hört framföras när det gäller de svenska systemen. 
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i temperaturen 31-40 grader är exempelvis två poäng vid hög relativ luft
fuktighet men bara en poäng vid normal luftfuktighet. 

Man har för det tredje tagit hänsyn till att hög temperatur och luftfuktig
het är mer påfrestande vid tungt än vid lätt arbete. 

Man har för det fjärde slutligen tagit hänsyn till att rörelser som ställer 
krav på rörelseteknik är svårare att utföra i högt än i lågt tempo. 

Den teknik med vilken man tagit hänsyn till kombinationseffekterna va
rierar. I det första fallet har man valt att i beskrivningen av de olika graderna 
ta med kombinationer av värden på de skilda variablerna. I fallet tempera
tur-luftfuktighet har man en korstabell med den relativa fuktigheten längs 
ena axeln och temperaturen längs den andra. I fallet arbetstyngd - tempera
tur/luftfuktighet har man låtit poängen på temperatur/luftfuktighet fördub
blas vid tungt eller mycket tungt arbete. I fallet rörelseteknik/arbetstempo 
slutligen sker hänsynstagande till kombinationseffekter i form av att man på 
en separat faktor Snabbhet ska ge poäng bara om snabbheten gör rörelserna 
svårare. 

Faktorernas inbördes vikt 

Vad bestämmer en faktors vikt? 

Så som arbetsvärderingssystemen används inom den svenska industrin har 
man vanligen inte någon fast koppling mellan totalpoäng och lön så att en 
poäng alltid är värd ett visst antal kronor eller ören. I stället konkurrerar de 
olika befattningarna om en lönesumma. Det viktiga för individen är därför 
inte vilken totalpoäng hans eller hennes befattning får, utan vilken totalpo
äng den får i förhållande till de andra befattningarna på företaget. 

Vilken totalpoäng befattningen får i förhållande till de andra befattning
arna bestäms av vilken vikt just de krav som finns i den aktuella befatt
ningen har i förhållande till de krav som finns i de andra befattningarna. 
Denna vikt bestäms i sin tur av faktorns förmåga att ge upphov till po
ängskillnader. Faktorns förmåga att ge upphov till poängskillnader avgörs i 
sin tur av systemets utformning sedd i relation till de faktiska kraven på det 
aktuella företaget. Det här innebär att man inte kan säga att faktorerna i ett 
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system har en viss inbördes vikt; i princip har de en inbördes vikt för varje 
företag det tillämpas på.8 

Det som har betydelse för en faktors vikt är således i vilken utsträckning 
den diskriminerar mellan olika befattningar då den tillämpas, samtidigt som 
skillnaden mellan faktors teoretiska minimi- och maximipoäng sätter grän
sen för hur stor variationen i poäng kan vara mellan befattningarna. Det in
nebär bland annat att det inte går att dra några säkra slutsatser om en faktors 
betydelse enbart ur faktorns maxpoäng eller ur skillnaden mellan teoretisk 
minimi- och maximipoäng.9 

Nedan går jag igenom några av faktorerna i AG/Fs system och försöker 
ge en uppfattning om vilken tyngd faktorn har "i systemet". I kapitel 5 och 

8 Joan Acker berättar i boken Doing Comparable Worth - Gender, Class and 
Pay Equity om ett jämställdhetsprojekt i deltstaten Oregon i USA. I detta värderade 
man ett stort antal befattningar inom delstatens administration med hjälp av syste
met Hay Guide Chart - Profile Method från konsultfirman Hay Associates Inc. 
Några av ledamöterna i projektgruppen stred för att antalet grader i skalan Human 
Relations skulle utökas från tre till fem. (Och krävde dessutom att definitionerna 
skulle ändras så att systemet bättre fångade in kraven i den typ av samarbetsrelatio-
ner som är vanliga i kvinnodominerade jobb). Bakgrunden till kravet var just att 
skalan med den ursprungliga utformningen inte skulle differentiera på ett sådant sätt 
att kraven i de kvinnodominerade jobben gav poäng. (Acker 1989 sid 68 ff). 

(Efter en mycket hård strid i kommittén enades man om kompromissen fyra gra
der. Den utformning graderna kom att få, tillsammans med de anvisningar konsult
firman gav arbetsvärderingskommittéerna, innebar emellertid att endast sådana be
fattningar där det nästan inte förekom några mänskliga kontakter alls - med Ackers 
uttryck: graden "referred to the person who sits in a room all alone and gets direc
tion from pieces of paper shoved under the door" - Acker 1989 sid 87 - skulle pla
ceras i lägsta graden. Detta neutraliserade beslutet om att öka antalet grader). 

9 I den version av VF/Ms arbetsvärderingssystem som använts vid det företag 
vars värderingar Björn Dahlbäck studerat, angavs värderingsfaktoremas vikter som 
värderingsfaktorernas maximipoäng, uttryckt i procent av summan av maximipo
ängen i samtliga värderingsfaktorer. Dahlbäck jämförde den rangordning i vikt fak
torerna fick på detta sätt med den rangordning de fick om man rangordnade dem 
efter korrelationen mellan respektive faktor och totalpoängen sådana dessa korrela
tioner blev på det studerade företaget (vilken han tog som mått på faktorernas vikt). 
Det visade sig då att rangordningarna skilde sig åt starkt. (Dahlbäck 1966 sid 63 och 
69 f). 
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bilaga C visas vilken spridningen var på de olika faktorerna då systemet till
ämpades på Margarinbolaget och Findus. 

Den poängmässiga värderingen i systemet av ett antal arbetskrav 

Att på ett enkelt sätt få - och ge - en bild av hur systemet värderar olika ty
per av krav mot varandra är svårt. Sammanställningen på de två följande si
dorna är ett försök. 

Några kommentarer till den: (1) Poängen är den maxpoäng systemhand
boken anger för den aktuella kravnivån. (2) Poängen i lägsta graden är inte 
alltid noll. Poängen nedan anger skillnaden mellan poängen på den aktuella 
kravnivån och poängen i lägsta graden. 

När det gäller faktorn Arbetstyngd ger jag fyra olika exempel och när det 
gäller Rörelseteknik två olika exempel; i bägge fallen för att täcka in flera 
delaspekter. 

Det första kravet är krav på Allmänna fackkunskaper. Som exempel på 
en arbetsuppgift som ska ge något av de poäng jag anger i sammanställ
ningen ger systemhandboken bl a "arbeten på hjälp- och serviceavdelningar, 
t.ex. i mekanisk verkstad, plåtslageri-, rör-, eller elverkstad samt vid olika 
slags reparatörsarbeten, för vilka normalt förutsättes systematisk yrkesut
bildning" om det gäller "mera specialiserade arbeten, t.ex. vid vanliga ar
betsmaskiner i verkstad eller reparations- och underhållsarbeten, som avser 
ett begränsat antal typer av maskiner eller apparatur". Om ett sådant arbete 
bara kräver endast en kortare tids erfarenhet utöver fullgjord yrkesutbildning 
ska den ha sex poäng. Ett arbete som består av "Endast enkla uppgifter, som 
kan utföras efter blott en kort instruktion" och som har "inga eller enkla" 
uppgifter utöver de fortlöpande ska ha en poäng. Skillnaden i poäng på fak
torn Allmänna fackkunskaper mellan ett enkelt arbete som inte kräver någon 
yrkeskunskap eller någon längre upplärningstid och ett verkstadsjobb som 
kräver "systematisk" yrkesutbildning, men som inte hör till de mer avance
rade är alltså fem poäng. 
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Beskrivning av arbetskravet Poäng utöver 
minimipoängen 

"Ett flertal svårare arbetsuppgifter varom 
kunkaper särskilt måste förvärvas", men där 
uppgifterna "ryms (...) inom ett begränsat 
kunskapsområde, så att likartade uppgifter ofta 
återkommer" 

5,9,13 eller 17 poäng 
beroende på hur svåra 
uppgifterna utöver de 
fortlöpande uppgif
terna är. (Se också text 
efter översikten). 

Mycket omfattande kunskaper inom ett av 
områdena under Specialkunskaper 

2 poäng 

Stora krav på precision och/eller formsäkerhet i 
rörelserna 

4 poäng 

Invecklade och mångsidiga rörelser 4 poäng 

Stora krav på snabbhet 2 poäng 

Arbete hela dagen med medeltunga verktyg (2-5 
kg) eller tunga reglage eller arbete hela dagen 
med att lyfta och bära meddeltunga bördor (15-20 
kg) i samma plan 

9 poäng 

Arbete hela dagen med att skyffla, gräva och 
hacka 

18 poäng 

Påfrestande arbetsställning eller ensidig 
belastning hela dagen 

3 poäng vid lätta 
aibetsstycken, verktyg 
eller reglage; 6 poäng 
vid medeltunga sådana 

Långvarigt stillasittande eller ständiga 
förflyttningar 

3 poäng 

Forts... 
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Arbete hela dagen i 41-50 grader Celsius 
(medeltemperatur vintertid) vid normal 
luftfuktighet 

3 poäng; vid tungt eller 
mycket tungt arbete 6 
poäng 

Stark påfrestning på ögonen hela arbetsdagen 4 poäng 

Mycket stor insats när det gäller uppmärksamhet 
och koncentration för att undvika skador på sig 
själv och andra 

4 poäng 

Arbete utan fortlöpande övervakning och kontroll 
som förutsätter att arbetaren i betydande omfatt
ning självständigt bedömer hur arbetet ska utföras 
och tar initiativ. De beslut som arbetaren ska fatta 
har ofta stor ekonomisk betydelse och kräver 
snabb bedömning av ett flertal inverkande fakto
rer 

7 poäng 

Arbete så smutsigt att det kräver överdragskläder, 
byte av underkläder och noggrann tvättning 

3 poäng 

Arbete hela dagen i mycket besvärande 
arbetsbuller, 96-105 dB (A) 

4 poäng 

Vara utsatt för en "enstaka svårare olägenhet" 
(t ex drag) hela dagen 

6 poäng 

En enstaka svårare kvarstående olägenhet (t ex 
obehaglig lukt och huvudvärk) 

1-6 poäng beroende på 
varaktighet 
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Faktorernas avgränsning från varandra 

De olika faktorerna i ett arbetsvärderingssystem ges var sitt namn. I prakti
ken finns det emellertid ofta innehållsliga överlappningar mellan faktorerna 
så att två eller flera faktorer delvis mäter samma sak. (I fortsättningen talar 
jag om detta som samband av "typ I"). En annan typ av samband ("typ II") 
är att det finns någon form av logik i att ett högt värde på en faktor åtföljs av 
ett högt värde på en annan faktor, utan att faktorerna för den skull mäter 
samma sak. Bägge typerna av samband kan innebära att systemhandbokens 
presentation av systemet ger en felaktig bild av faktorernas betydelse. Den 
förra typen innebär dessutom risk för svårigheter i värderingsarbetet.10 

Det har gjorts en hel del undersökningar där man studerat samvariationen 
mellan faktorerna i arbetsvärderingssystem och där man med hjälp av t ex 
faktoranalys försökt se underliggande strukturer i systemen.11 Undersök
ningarna ger i allmänhet tydliga korrelationer mellan grupper av faktorer. 
Björn Dahlbäck gjorde en sådan undersökning på det material han hade från 
ett företag inom verkstadsbranschen som använt VF/Ms system i den då 
(1958) aktuella upplagan (Se kapitel 1). Han fick höga korrelationer bl a 
mellan faktorn Praktik och faktorn Handlag och noggrannhet och mellan 
faktorn Teori och faktorn Omdöme och initiativ.12 Även Sven Österman un
dersökte korrelationen mellan faktorerna i VF/Ms system i sin undersökning 
(se kapitel 1); dock bara på huvudfaktornivå. Österman fick positiva korre
lationer mellan huvudfaktorerna Skicklighet och Ansvar och mellan An
strängning och Arbetsplatsförhållanden.13 

101 Systematisk arbetsvärdering på tjänstemannaområdet (...) finns en diskus
sion av problem med överlappning mellan faktorer i arbetsvärderingssystem (sid 30 
ff). 

11 För sammanställningar av resultat från sådana undersökningar se Dahlbäck 
(1966) sid 28 ff. 

12 Dahlbäck (1966) bilaga 8, tabell 40 sid 1. 
13 Österman (1971) tabell 3 sid 74. 

Forts... 
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Resultaten från den här typen av undersökningar är svårtolkade. De sam
band man får fram mellan faktorerna kan ha åtminstone fem förklaringar: En 
förklaring är att det finns ett innehållsligt samband mellan faktorerna, alltså 
ett samband av den typ jag ovan kallar "samband av typ I". En andra förkla
ring är att det finns ett samband av den typ jag kallar "typ II". En tredje är att 
att de som utfört värderingarna medvetet eller omedvetet gynnat vissa be
fattningar framför andra, och gjort detta på flera faktorer samtidigt. En 
fjärde är att deras värdering på en faktor påverkats av deras värdering på en 
annan faktor (haloeffekt). En femte tänkbar förklaring slutligen är att sam
variationen speglar ett helt "yttre" samband mellan faktorerna. Ett exempel 
på den sistnämnda typen av samband är att det av en reparatör i allmänhet 
krävs stora fackkunskaper samtidigt som en reparatör ofta har dåliga arbets
ställningar. Om reparatörerna på en viss fabrik är den grupp som dominerar 
när det gäller krav på yrkeskunskaper, kan man få ett samband mellan fak
torn yrkeskunskaper och de faktorer som rör arbetsställningar, trots att det 
inte finns något som helst logiskt samband mellan faktorerna. 

Eftersom det är så svårt att tolka resultatet av samvariationsstudier har 
jag när jag velat se samband av typ I och II i AG/Fs system koncentrerat mig 
på att studera själva systemet och dra slutsatser utifrån detta. (Jag har också 
material från intervjuerna på Margarinbolaget och Findus; se nästa kapitel). 
Det jag funnit då är följande: 

• Allmänna fackkunskaper - Specialkunskaper. I systemet finns som 
framgått dels en faktor "Allmänna fackkunskaper", dels tre faktorer "Speci
alkunskaper"; "Företagskännedom", "Varukännedom" och "Skyddskunska
per". I systemhandbokens beskrivning av de tre faktorerna Specialkunska
per säger man att faktorn Allmänna fackkunskaper är tillräcklig för att vär
dera kunskapskraven "vid de flesta produktions- och hjälparbeten, dvs så
dana där arbetsuppgifterna hänför sig till ett visst begränsat produktions-led 
eller arbetsområde." Man säger att det i vissa arbeten emellertid krävs 
"särskilda kunskaper om arbetets organisation och förlopp inom ett större 
område, kanske hela företaget" och vidare att det "finns arbeten för vilka 
särskilda kunskaper om råvaror och material eller om de färdiga produkterna 

Han fick negativa korrelationer mellan Skicklighet och Ansträngning och mellan 
Ansvar och Ansträngning. Mellan Skicklighet och Arbetsplatsförhållanden och 
mellan Ansvar och Arbetsplatsförhållanden var det nästan ingen korrelation. 
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är ett speciellt framträdande krav, som icke kan anses inrymt i det allmänna 
kunskapskravet ifråga om utrustning och arbetsförlopp". Man säger att det 
också kan finnas "särskilda kunskapskrav ifråga om skyddsåtgärder". (Sid 
13). För att täcka in dessa krav har man de tre faktorerna under Specialkun
skaper. 

Den konstruktion man valt innebär alltså att man i tre faktorer värderar 
sådant som också tas upp i en fjärde faktor. Att det här finns risk för inne
hållslig överlappning mellan faktorerna (samband typ I) är uppenbart. Detta 
visade sig också att den här konstruktionen kan ställa till problem i värde
ringsarbetet (se kapitel 6). 

• Kunskapsfaktorerna - Omdöme och initiativ. Ett samband av den typ 
jag kallar "typ II" finns mellan faktorn Omdöme-initiativ och kunskapsfak
torerna. Faktorerna mäter helt olika saker, men det är i stor utsträckning de 
fackkunskaper arbetaren har som gör det möjligt för honom eller henne att 
uppfylla kraven på omdöme och initiativ. I faktorn Omdöme och initiativ 
ska värderingen exempelvis påverkas av huruvida arbetaren självständigt 
bedömer hur arbetet ska utföras. Det som gör att arbetaren självständigt kan 
bedöma hur arbetet ska utföras är bland annat just arbetarens fackkunskaper. 

• Kunskapsfaktorerna - Uppmärksamhet och koncentration. Även mellan 
kunskapsfaktorerna och faktorn Uppmärksamhet och koncentration finns ett 
samband av typ II. Tag exempelvis faktorn Skyddskunskaper och delfaktorn 
"Egen och andras säkerhet" under faktorn Uppmärksamhet och koncentra
tion. De här faktorerna värderar när det gäller innehållet helt olika saker; 
krav på uppmärksamhet och koncentration för att undvika skador är inte det
samma som krav på vissa kunskaper. Men det är samma förhållande, nämli
gen risken för skador, som ger upphov till bägge typerna av krav. 

• Uppmärksamhet!koncentration - Omdöme och initiativ. Den grad av an
svar som finns i en befattning ställer olika typer av konkreta krav. I texten 
till faktorn Uppmärksamhet - koncentration står det att "Den erforderliga 
uppmärksamheten och koncentrationen står i förhållande till den grad av an
svar för att arbetet blir rätt utfört, som åvilar arbetaren." (Sid 20. Kursiverat i 
orginalet). Även de krav som tas upp under Omdöme och initiativ har nära 
samband med arbetarens ansvar eftersom det handlar om sådant som hur 
självständigt arbetet är och i vilken utsträckning arbetaren själv måste ta ini
tiativ. Sambandet är även här av typ II; krav på uppmärksamhet, koncentra
tion, omdöme och initiativ är inte samma sak, men genom att graden av an
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svar påverkar kraven i de andra faktorerna kommer det att finnas någon 
form av logiskt samband mellan dem.14 

Överlappningar i förhållande till andra lönedelar. En innehållslig över
lappning kan naturligtvis också finnas mellan faktorer i arbetsvärderingssys
temet och andra lönedelar. I branschavtalet för margarinindustrin fanns vid 
tiden för Arbetsvärderingsprojektet ett särskilt yrkesarbetartillägg för vissa 
grupper. I avtalet stod det att tillägget inte skulle ges om man använde sig av 
ett arbetsvärderingsystem. På Margarinbolagets Helsingborgsfabrik hade 
man trots detta under ett antal år givit yrkesarbetartillägget samtidigt som 
man hade arbetsvärdering. Det innebar att kraven på fackkunskaper kom
penserades två gånger. 

Liknande innehållsliga överlappningar kan i vissa fall uppstå om man 
utan att göra justeringar i systemen samtidigt använder ett meritvärderings
system och ett arbetsvärderingssystem.15 

Förändringar i systemet mellan de olika 
upplagorna 

Som framgår av bilaga B, har förändringarna inte varit särskilt stora mellan 
de olika upplagorna när det gäller vilka typer av krav man tar hänsyn till. 
Några förändringar som skett är att man 1981 införde begreppet "statiskt ar
bete" samt att man samma år införde möjligheten att ta hänsyn till bunden
het. (Vilka förändringar som skett när det gäller möjligheten att ta hänsyn 
till enformighet råder det delade meningar om mellan parterna, se nedan). 

14 I den version av systemet som Allmänna Gruppen utarbetade ensidigt och pu
blicerade 1950 fanns en särskild faktor Ansvar. Denna togs bort i den därpå följande 
upplaga. Detta motiverades med att man vid provvärderingar "kunnat konstatera en 
påfallande överenstämmelse" mellan den faktorn och en faktor "Själslig ansträng
ning". (Se systemhandboken 1955 års upplaga sid 4). De två faktorerna ersattes av 
faktorn "Psykisk arbetsinsats". 

15 I Allmänna Gruppens meritvärderingssystem tas frågan om samordning mel
lan å ena sidan detta meritvärderingssystem och å andra sidan arbetsvärderings- och 
ackordssystem upp. Se bilaga G där jag beskriver detta meritvärderingssystem. 
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En undersökning av hur den inbördes vikt man velat ge olika faktori ! 
förändrats mellan upplagorna borde helst innefatta en genomgång av ck 
olika provvärderingar som gjordes inför revideringarna och en genomgång 
av skriftligt material där förändringarna kommenterades, t ex av intenia 
promemorior. En sådan genomgång har jag fått avstå från att göra av tids 
skäl. Det material jag har att dra slutsatser från är själva systemhäftena, där 
jag dels kunnat granska förändringar i faktorstruktur, gradbeskrivningar, 
gradgränser, poängsatser mm, dels kunnat granska de - ofta fåtaliga - moti
veringar som anförts för förändringarna i systemhäftenas förord. 

När man utifrån systemhandbokens tabeller ska bedöma hur faktorernas 
inbördes vikt förändrats finns det tre typer av svårigheter. En ligger i dot 
faktum att det skett förändringar i faktorstrukturen, alltså i hur värderingen 
av faktiska krav "fördelats" på faktorer i systemet. En annan ligger i det 
faktum att faktorernas inbördes vikt inte bara bestäms av systemet, utan 
också av den verklighet systemet tillämpas på (se ovan). En tredje ligger i att 
något som i systemhandboken beskrivs som endast en klargörande 
omformulering i själva verket kan förändra tillämpningen på ett sådant sätt 
att faktorns tyngd ändras).16 

Den genomgång jag trots dessa svårigheter försöker göra i bilaga B av 
hur utvecklingen varit när det gäller hur olika typer av krav värderats i f ör
hållande till varandra kan summeras så här: 

16 När det gäller att bedöma effekten av förändringar i gradgränser och poäng 
(under i övrigt lika villkor) kan man generellt säga följande: 

(1) Om poängen i de högsta graderna höjs, innebär det (naturligtvis) att jobb meri 
höga krav i det aktuella avseendet får högre poäng. Samma effekt får det om en ny 
grad med högre poäng än de tidigare läggs ovanpå de redan existerande graderna. 
Vilken praktisk betydelse sådana förändringar får, beror dock på två saker. Den ena 
är hur många befattningar som kommer att omfattas; påverkar förändringen .si 
n å g r a  f å  e x t r e m a  j o b b  b l i r  f ö r ä n d r i n g e n  n a t u r l i g t v i s  m a r g i n e l l .  D e n  a n d r a  ä r  i  v i l l  

utsträckning förändringen samtidigt - trots oförändrade gradbeskrivningai och olör 
ändrad poäng i de lägre graderna - leder till en allmän inflation av poängen. 

(2) Om gradgränserna justeras nedåt utan att poängnivåerna samtidigt höjs, 
kommer fler befattningar att få poäng på faktorn och i genomsnitt få fler poäng. 
Effekten för faktorns betydelse är inte helt säker. Det troliga är dock att faktorns be 
tydelse för differentieringen av totalpoäng minskar. 
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Den kommitté som utformade 1950 års system skrev i sitt utlåtande att 
det vid provvärderingarna visat sig att faktorn "Arbetsförhållanden" inte på 
långt när har den tyngd i systemet som dess andel i den totala poängsumman 
kan ge intryck av. Man sa i det sammanhanget: 

"I detta sammanhang vill kommittén vidare framhålla, att faktorn 
'skicklighet förvärvad genom praktik' erhållit relativt större andel i 
den totala poängsumman än i flertalet andra system. Vid försöksvär
deringarna har det också visats sig, att denna faktor, varunder bedö-
mes den för arbetet erforderliga lärotiden, i åtskilliga fall haft avgö
rande betydelse för värderingsresultatet. Enligt kommitténs uppfatt
ning är det rättvist, att den som kan utföra ett kvalificerat arbete icke 
blott nödtorftigt kompenseras för en relativ inkomstminskning under 
lärotiden utan även får en livslön, som är under i övrigt lika förhållan
den större än t.ex. en tempoarbetares. Det måste löna sig icke blott att 
arbeta utan också att utbilda sig. Bortsett från rättvisesynpunkten är 
det också i dagens läge inför en hotande brist på kvalificerad arbets
kraft nödvändigt, att lönesättningen uppmuntrar därtill skickade arbe
tare att underkasta sig den längre utbildningstid som erfordras för 
mera krävande arbetsuppgifter." (Citerat efter systemhandboken sid 
5). 

"Den för arbetet erforderliga lärotiden" gavs alltså stor vikt i denna upplaga. 
Som framgår av citatet gav man två argument för att låta den nödvändiga lä
rotiden få hög vikt: att det var rättvist och att det var nödvändigt för att sti
mulera till yrkesutbildning. 

I 1955 års upplaga gjorde man många förändringar. Effekten av dessa 
förändringar när det gäller faktorernas inbördes vikt är svårbedömd eftersom 
så många förändringar gjordes i faktorstrukturen. Man kan dock konstatera 
att det ingenstans i systemhäftet sägs att syftet med förändringarna varit att 
ändra den inbördes vikt olika krav givits i den föregående upplagan. 

En höjning av poängen i de högsta graderna på faktorn "Arbetstyngd" i 
1960 års upplaga innebar att riktigt tungt arbete premierades högre än tidi
gare. 

Förändringar i "Allmänna fackkunskaper" och "Omdöme och initiativ" 
1968 gynnade befattningar där kraven var stora i de avseendena. Förän
dringar i faktorn Buller kan ha lett till att buller gavs större vikt. Motsatsen 
är emellertid minst lika trolig. 
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Förändringar 1981 i faktorn "Specialkunskaper", i faktorn "Uppmärk
samhet, koncentration" och i faktorn "Buller. Vibrationer" var sådana att de 
gyn-nade befattningar med höga krav i dessa avseenden. Förändringar i fak
torn "Temperatur och luftfuktighet" bör ha gynnat alla befattningar utom 
dem där kraven var låga. (Vilket i praktiken blir: missgynnade dem där kra
ven är låga). Befattningar med bundet och monotont arbete fick nu poäng 
för denna bundenhet och denna monotoni och befattningar med statiskt ar
bete fick poäng för den aspekten på arbetstyngd. 

Anförda motiv till förändringarna 

Vilka poängmässiga konsekvenser parterna räknat med att få av en viss för
ändring och skälet till att de velat ha dessa förändringar framgår ibland, men 
inte alltid, av systemhandböckema. 

Ser man på samtliga förändringar som vidtagits genom åren finner man 
att de motiveringar man kan finna i systemhandböckerna faller inom någon 
av följande tre grupper: 

(1) Den första typen av motivering är att systemets uppbyggnad eller 
formuleringarna i gradbeskrivningama har visats sig oklara eller att anvis
ningarna har varit svåra att följa. 

(2) Den andra är att det har tillkommit nya befattningar i vilka kraven är 
så stora att de inte täcks av det gamla systemet. "Täcks" ska där inte tolkas 
som att kraven i och för sig skulle falla utanför gradbeskrivningen i den tidi
gare högsta graden. Vad man menar är i stället att skillnaderna inom den 
högsta graden mellan de befattningar som har högst krav och de befattningar 
som har lägst krav är så stora jämfört med skillnaderna i kraven mellan de 
lägre graderna att detta motiverar en ny grad. 

Denna motivering gavs i samband med att man i 1968 års upplaga lade 
till en grad på "Arbetsuppgifter utöver de fortlöpande" i faktorn "Allmänna 
fackkunskaper" samt lade till en grad i faktorn "Omdöme och initiativ". 
Samma motivering angavs som skäl för att man i denna upplaga också gav 
kommittéerna möjliget att på alla faktorer överskrida maximipoängen. Mo
tiveringen gavs också när man i 1981 års upplaga lade till en grad på faktorn 
"Specialkunskaper" samt också (indirekt) när man i samma upplaga lade till 
en grad på faktorn "Uppmärksamhet, koncentration". 
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Höjningen av poängen i de tre högsta graderna på faktorn "Arbetstyngd" 
1960 motiverades med att " ( ...) det visat sig att tabellen icke givit tillräck
ligt uttryck för de krav som ställs vid tyngre arbeten." Även här hänvisar 
man alltså till att skalan inte skulle räckt till. (Man hänvisar dock inte till att 
det skulle tillkommit några nya typer av jobb). 

(3) Den tredje typen av motivering är att parternas uppfattning om hur 
saker ska premieras har ändrats eller att parterna varit tvungna att ta hänsyn 
till en opinion. Denna motivering gavs när man 1981 införde den nya fak
torn "Enformighet, bundenhet". 

I vissa fall anger man att bakgrunden till den förändrade uppfattningen är 
att den arbetsvetenskapliga forskningen kommit med nya rön. Denna moti
vering gavs när man i 1968 års upplaga sänkte bullergränserna i faktorn 
"Buller" och när man i 1981 års upplaga sänkte den ytterligare samt dess
utom ökade poängen i de högre graderna. Det är också troligt att man såg 
införandet av begreppet "Statisk belastning" i 1981 års upplaga så, även om 
detta inte sas klart ut. 

Åsiktskillnader mellan parterna 

Några uppgifter om vilka åsiktsskillnader som funnits mellan parterna 
finns naturligtvis inte i systemhandböckerna. För att få en bild av hur Fab
riks såg på arbetsgivarnas system från 1950 och vilka motsättningar som 
eventuellt fanns i arbetet på den första partsgemensamma upplagan, har jag 
gått igenom samtliga nummer av Fabriks' förbundstidning Fabriksarbetaren 
för det år då den första partsgemensamma upplagan kom (1955) samt för 
året före och året efter. Jag har i d essa tre årgångar bara kunna hitta en enda 
artikel där systemet, eller systematisk arbetsvärdering överhuvud taget, tas 
upp. Det är en artikel av Valdemar Lundberg där det partsgemensamma 
systemet presenteras. Artikeln är beskrivande och hållen i en neutral ton. 
Författaren säger alt det funnit en del kritik mot Allmänna Gruppens system 
från 1950, men preciserar inte vilken och säger heller inget om vilka mot
sättningar som eventuellt funnits i det partsgemensamma arbetet på den nya 
verisonen. I artikeln sägs bara: 

"Då vi på arbetarsidan i s lutet av 40-talet konfronterades med arbets
värdering var vi mycket oerfarna och ovetande om vad detta innebar. 
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En viss misstänksamhet mot detta system som underlag för lönesätt
ning förekom också och förekommer väl än i dag. Olika system har 
under åren utarbetats av olika intressesammanslutningar. Bl. a. pre
senterade Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna Grupp ett sys
tem i böljan av 1951. Detta system var föremål för diskussion vid en 
konferens som förbundet ordnade i Örebro. Från vår sida riktades en 
del kritik mot systemet som sådant utan att därmed taga ställning till 
arbetsvärdering eller icke arbetsvärdering." (Lundberg 1956 sid 5).17 

När det gäller skillnader i parternas syn i fortsättningen gav de intervjuer jag 
gjorde i Arbetsvärderingsprojektet en bild av hur diskusionerna gick i den 
kommitté som reviderade systemet 1981. Den enda punkt det då fanns större 
åsiktsskillnader om var kompenseringen av monotoni. Företrädarna för All
männa Gruppen hävdade att den aspekten redan kunde kompenseras genom 
faktorn Uppmärksamhet-koncentration. Företrädarna för Fabriks hävdade 
att denna möjlighet inte användes och ville ha en särskild faktor. Till slut 
fick vek sig arbetsgivarsidan och gick med på att en skrivning fördes in som 
gav möjlighet att ge högst tre tilläggspoäng "vid mycket enformigt och/eller 
bundet arbete". 

En jämförelse med branschavtalet 

AG/Fs system är som framgått utvecklat för att i första hand användas inom 
det område där Allmänna Fabriksavtalet gäller. Lönegrupperingen inom det 
avtalsområdet var vid tiden för Arbetsvärderingsprojektet uppbyggt på föl
jande sätt när det gäller vuxna arbetare: 

17 Efter artikelns slut finns ett tillägg från tidskriftens redaktion: 
"De avdelningar som är intresserade av att närmare studera föreliggande system 

kan rekvirera ovannämnda publikationer från förbundskontoret som tillhandahåller 
desamma till självkostnadspris. 

Det är ett mycket intressant aktstycke, som bör studeras i våra avdelningar, vare 
sig man har avsikter att aktualisera arbetsvärdering på arbetsplatsen eller ej." (Sid 
6). 

("Ovanstående publikationer" i första stycket måste syfta på de två utgåvorna av 
systemet; några andra publikationer nämns ej. Eventuellt är pluralisformen ett miss
tag, se början av nästa mening). 
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I avtalets huvudtext fanns tre lönegrupper angivna; en för "Fabriksyr
ken", en för "Kvalificerade fabriksyrken" och en för "Högt kvalificerade 
fabriksyrken". (I den lägsta fanns också en uppdelning efter om arbetaren 
varit anställd minst tre månader eller ej). I en bilaga till avtalet fanns anvis
ningar om vilka krav som skulle finnas i befattningarna för att dessa skulle 
föras till respektive grupp. De krav som togs upp var den typ av arbetskrav 
som finns i arbetsvärderingssystemet under rubrikerna Fack (yr-kes-) kun
skaper och Psykisk arbetsinsats.18 

I avtalet står det att de lokala parterna kan göra en uppdelning i ytterli
gare lönegrupper "med hänsyn till arbetets art och innehåll". 

Man påpekar att man i grupperingsanvisningarna inte tagit hänsyn till 
påfrestningar i fysiskt hänseende och säger att "Om i den lokala lönegrup
peringen hänsyn icke tagits till sådana särskilt svåra olägenheter kan efter 
lokal överenskommelse särskilda lönetillägg betalas härför utöver grundtim
lönerna i moment 1". (Detta med "särskilt svåra olägenheter" utvecklas inte 
närmare). Man överlåter alltså i branschavtalet till de lokala parterna att av
göra i vilken utsträckning man ska ta hänsyn till den typen av arbetskrav. Att 
använda ett arbetsvärderingssystem är ett sätt att göra detta, att ha särskilda 
lönetillägg ett annat. 

När det gäller val av arbetsvärderingssystem säger man att "Om (...) sys
tematisk arbetsvärdering tillämpas skall om inte annat överenskommes par
ternas gemensamma system användas". Av formuleringen framgår att de lo
kala parterna har möjlighet att komma överens om ett annat system. 

18 Allmänna Fabriksavtalct. Avtal nr 8. (Giltighetstid: 1 april 1984-31 januari 
1985). 

De branschavtal som gällde för Margarinbolaget och Findus finns refererade i bi
laga E. 
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5 Systematisk arbetsvärdering 
på Margarinbolagets fabrik i 
Lidingö och på Findus' 
fabrik i Bjuv 

Om studierna på Margarinbolaget och Findus 

De tvä arbetsplatser jag lade ner mest kraft på att studera i Arbetsvärde
ringsprojektet var som framgick av kapitel 1 Margarinbolagets fabrik i Li
dingö och Findus fabrik i Bjuv. På Margarinbolagets fabrik (som då hette 
"Liva") hade man infört arbetsvärdering i böljan av sjuttiotalet. På Findus' 
fabrik i Bjuv hade man infört det 1981.1 

I det här kapitlet ger jag en kort beskrivning av användningen av AG/Fs 
system på dessa båda företag; för att beskriva det utfall systemet gav, för att 
visa i vilka situationer man införde systematisk arbetsvärdering samt för att 
ge en bakgrund till några exempel jag i kommande kapitel kommer att 
hämta från de två företagen. 

Materialet om Margarinbolaget bygger på intervjuer med dåvarande och 
tidigare medlemmar av arbetsvärderingskommittén (längre intervjuer med 
åtta stycken), dåvarande och tidigare medlemmar av klubbstyrelsen, med

1 Under förarbetet med projektet intervjuade jag förbundsombudsmän inom Livs 
samt ringde runt till ett antal företag för att få en bild av vilka företag inom livsme
delsbranschen som använde systematisk arbetsvärdering. Det visade sig vara ett tio
tal företagsenheter som gjorde detta. Jag började intervjua på Margarinbolaget. Skä
let till detta var delvis praktiskt; fabriken ligger i Storstockholmsområdet och re
sorna blev korta. Efter en tids intervjuer där påbörjade jag en studie på Findus. 
Findus använde samma arbetsvärderingssystem som Margarinbolaget. Fabriken 
skilde sig från Margarinbolagets fabrik bland annat genom att vara betydligt större. 
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lemmar i jämställdhetskommittén, arbetsgivarens representant i arbetarlöne
frågor samt fabrikschefen, sammanlagt 16 personer.2 (Sammanlagt genom
fördejag ca 40 kortare och längre intervjuer). Jag gick också igenom värde
ringsprotokoll och gjorde sammanställningar av resultaten av värderingarna, 
gick igenom listor med löneuppgifter samt gick igenom samtliga 135 proto
koll från de AV - kommittémöten som hölls åren 1971-81. 

På Findus intervjuade jag elva personer (åtta av dem vid mer än ett till
fälle). Precis som på Margarinbolaget gjordes uppföljningsintervjuer på tele
fon. De jag intervjuade var fackklubbens ordförande och vice ordförande, en 
medlem i jämställdhetskommittén, två ordinarie medlemmar och två supple
anter i arbetsvärderingskommittén (samtliga dessa representerar facket), en 
av arbetsgivarens representanter i AV - kommittén (som också var ansvarig 
för de kollektivanställdas löner inom en av fabrikens tre "delfabriker"), che
fen för den avdelning som bl a är ansvarig för de kollektivanställdas löner, 
personalchefen samt den på personalavdelningen som var ansvarig för per
sonalfrågor som gäller kollektivanställda.3 Förutom att intervjua dessa per
soner gick jag igenom lönestatistik, material om arbetsvärderingen m m. 

Intervjuerna på företagen gjordes i olika omgångar under åren 1982-
1986. Huvuddelen av dem gjordes under 1984. 

Bakgrunden till Arbetsvärderingsprojektet och de frågeställningar jag ar
betade med har framgått av kapitel 1. Den huvudmetod jag använde när jag 
sökte svaren var alltså intervjuer med anställda som är indragna i värde
ringsarbetet, anställda som ingår i jämställdhetskommittéer samt med andra 
representanter för arbetsgivare och fack. När jag planerade projektet hade 
jag planer på att också låta en konsult värdera ett urval av befattningarna på 
företagen för att få en uppfattning om kvalitén på värderingarna (hur objek
tivt värderingarna på dessa företag utförts). Detta fick jag dock avstå från. 
På Margarinbolaget var värderingarna i stor utsträckning inaktuella vid tiden 

2 Av dessa är tre kvinnor. Två av dem var med i klubbens jämställdhetskommitté 
och en var med i avdelningens jämställdhetskommitté. Den sistnämnda var också 
med i klubbstyrelsen. 

3 Av dessa är följande kvinnor: Fackklubbens vice ordförande, medlemmen i 
jämställdhetskommittén, den ena av de två ordinarie ledamöterna i AV-kommittén, 
bägge suppleanterna samt den anställde på personalavdelningen En av fackets ordi
narie ledamöter i AV-kommittén (man) är samtidigt huvudskyddsombud. 
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för mina första besök. Det innebar att konsulten skulle hittat många felaktig
heter som helt enkelt berodde på att arbetets utformning och/eller arbetsmil
jön ändrats.4 Det ligger också ett problem i att systemen delvis har en relativ 
karaktär (se kapitel 6). Det gör att konsulten skulle behövt göra ganska 
många värderingar för att kunna få grepp om kvalitén på AV - kommitténs 
värderingar. På Findus sa arbetsgivaren nej till att låta mig eller en konsult 
göra självständiga värderingar. Jag fick därför på båda företagen koncentrera 
mig på att försöka få en bild av de svårigheter som funnits och de krafter 
som verkat. Att få en bild av detta var också det som utifrån projektets ut
gångspunkter var viktigast. 

Margarinbolagets fabrik i Lidingö 

Om företaget och dess produktion 

Fabriken i Lidingö var den ena av Margarinbolagets enheter för produktion 
av margarin och matoljor (den andra låg i Helsingborg). Antalet kollek
tivanställda på fabriken i Lidingö var ca 150, varav en tredjedel var kvinnor. 

Margarinbolaget ägdes till femtio procent av Unilever och till femtio 
procent av Aritmos. Fabriken i Lidingö hade tidigare varit ett helägt dotter
bolag till Unilever, AB Liva Fabriker. År 1979 hade Liva slagits ihop med 
Pellerin/Zenith i Helsingborg och det som nu heter Margarinbolaget skapats. 

De avdelningar som fanns på företaget var följande: 
Råvaror och annat inkommande gods togs emot av Gården, som också 

hade hand om interna transporter. I Raffinaderiet renades, blandades och be
handlades oljorna. Dessa gick sedan vidare till två margarinavdelningar, kal
lade Margarinhallen och Flora. Där bearbetades margarinblandningen och 
förpackades det färdiga margarinet, varefter detta transporterades till Lagret. 

4 Arbetsvärderingskommittén höll på med revideringar, men dessa drog ut på ti
den. När revideringarna sedemera blev klara undersökte jag hur de nya värdering
arna skilde sig från de gamla. Det var dock en svår uppgift, eftersom man samtidigt 
organiserade om arbetet så att befattningarna ofta inte var jämförbara. På några 
punkter kunde jag dock göra jämförelser mellan de gamla och de nya värderingarna. 
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Förutom dessa linjer fanns en avdelning som tillverkade hyttorna till 
margarinet, Emballagetillverkningen, en avdelning som försåg fabriken med 
ånga och kyla, Å ngcentralen, samt en avdelning som kontrollerade produk
terna, Kontrollaboratoriet. 

.Det fanns också ett antal avdelningar som på olika sätt servade driften: 
Mekaniska verkstaden, Elverkstaden, en byggnadsavdelning (Byggservice), 
två olika förråd (Tekniska förrådet och Klädservice), städarna samt Köket 
(personalmatsalen). 

Införandet av systematisk arbetsvärdering 

På Margarinbolaget gick man i början av 1970-talet över till fast tidlön för 
huvuddelen av arbetarna. Tidigare hade man på produktionsavdelningarna 
haft ett ackordsystem där lönen bestämdes bl a av den tillverkade kvantite
ten, utbytet i förhållande till insatsen av råvaror, margarinpaketens viktjämn
het, hur väl arbetarna utnyttjade förpackningsmaterialet och hur väl de 
gjorde rent maskinerna. Riktpunkten för vad olika grupper skulle tjäna på 
ackorden bestämdes med ledning av den gruppering som fanns i branschav
talet. På verkstadsavdelningarna använde man ett annat ackordsystem, UMS 
- systemet (ett standardsystem skapat att passa den typen av arbetsuppgif
ter). 

Flerfaktorsystemet på produktionsavdelningarna fungerade dåligt. Ar
betsgivaren var missnöjd med att systemet var tungt att administrera och att 
det krävde att arbetarna lämnade en del uppgifter som var svåra att kontrol
lera för arbetsgivaren. De anställda i sin tur ansåg att systemet slog godtyck
ligt och orättvist. Det var också svårt för dem att se sambandet mellan sin 
arbetsinsats och lönens storlek eftersom det tog tid innan prestationen på
verkade lönen. Parterna kom därför överens om att gå över till fasta tidlöner 
för huvuddelen av personalen. Det var i samband med detta man bestämde 
att differentieringen av lönerna i fortsättningen skulle ske med hjälp av sys
tematisk arbetsvärdering. Initiativet kom från arbetsgivaren och facket ac
cepterade. 

När man skulle välja arbetsvärderingssystem granskade man tre system: 
Allmänna Gruppens/Fabriks', Verkstadsföreningens/Metalls samt Järnbruks
förbundets. Järnbruksförbundets ansåg man passa bra för processarbetena 
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men mindre bra för de andra arbetsuppgifterna. I valet mellan VF/Ms och 
AG/rs system valde man att använda det sistnämnda. Det som var utslags
givande var att Margarinbolagets fabrik i Helsingborg hade ingått i en för
söksverksamhet med det systemet. 

Övergången från ackordslön till fast, arbetsvärderad tidlön skedde i två 
steg. Under arbetet med att införa systemet fryste man lönerelationerna och 
omvandlade de tidigare ackordsförtjänsterna till personliga tidlöner. Dessa 
hade man i cirka två år. När värderingarna sedan var klara tog det ytterligare 
några år innan förändringarna var genomförda och alla löner "på plats". 

Mekaniska verkstaden och elverkstaden var undantagna från arbetsvär
deringen till 1977. 

Förändringar av lönerelationerna i samband med införandet av 
systematisk arbetsvärdering 

På både Margarinbolaget och Findus försökte jag få fram hur rangordningen 
mellan befattningarna förändrats i samband med införandet av arbetsvärde
ring. 

På Margarinbolaget hade det vid tiden för min undersökning gått mer än 
tio år sedan man gick över till arbetsvärderade löner. Detta gjorde att det var 
svårt att få fram några mer exakta uppgifter genom intervjuer. Jag försökte 
därför komma åt hur rangordningen ändrats genom att med hjälp av en 
facklig representant undersöka vad löneavtalen för åren efter genomförandet 
sa om vilka "avtrappningar" som skulle göras. Enligt den genomgången 
skedde bland annat följande förändringar: Av de typiska kvinnojobben hade 
arbetet som maskinoperatör på Floramaskinerna flyttats upp en hel del lö-
nemässigt. Städ- och köksarbete hade också flyttats upp, men inte lika 
mycket. Arbetet i klädförrådet hade flyttats ner något. Exempel på manligt 
dominerade arbetsuppgifter som flyttats upp var en del arbete med truckkör-
ning samt arbetet i "fettfällan". (I fettfällan avskilde man på mekanisk och 
kemisk väg fett som hamnat på golvet eller på annat sätt blivit över i proces
serna). Jag vill betona att det är svårt att utifrån de här uppgifterna dra några 
säkra slutsatser om vilken roll just arbetsvärderingssystemet spelat för för
ändringarna. Samtidigt med övergången till arbetsvärderade löner gjorde 
man stora förändringar i sättet att organisera arbetet och gick som nämndes 
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ovan också över från ackords- till tidlön. Båda dessa saker gjorde det svårt 
att fastställa vad i förändringarna i lönerelationerna som var resultatet av just 
införandet av arbetsvärderingen. (Den grupp vars lön sänkts mest i förhål
lande till de andras i samband med övergången till fasta, arbetsvärderade lö
ner var de som tidigare arbetat på den linje som tillverkade 10-15 grams 
portionsbitar. Detta var säkert till stor del ett resultat av slopandet av ackor
den; gruppen hade tjänat mest av alla på ackorden). 

Arbetsvärderingens plats i lönesystemet 

Vid tiden för min undersökning hade man arbetsvärderad grundlön, person
liga merittillägg och anställningstidstillägg. Därutöver hade man två olika 
ersättningar för obekväm arbetstid (OB - tillägg och skiftformstillägg), be
redskapsersättning samt några tillägg som ges för tillfälliga extrema miljö
förhållanden. Den arbetsvärderade grundlönen utgjorde den klart domine
rande delen av lönen, sett på hela kollektivet. För dem som gick skift hade 
dock OB- och skiftformstilläggen stor betydelse. 

Fördelningen av de personliga merittilläggen fungerade vid tiden för 
mina intervjuer på det viset att verkmästarna på fabrikens fyra huvudområ
dena fick en pott att fördela bland de anställda. Verkmästarna gjorde upp var 
sitt förslag till fördelning som sedan föredrogs för arbetsgivarens represen
tant i arbetarlönefrågor. Innan förslagen fastställdes gick de till de anställdas 
representaner som fick yttra sig om dem. Det slutgiltiga avgörandet låg hos 
arbetsgivaren.5 

5 En beskrivning av innehållet i det branschavtal som gäller för Margarinbolaget 
finns i bilaga E. 
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Tabell 5.1 : Margarinbolaget: Lönedelar (juni 1983). 

Lönedel Varierar mellan, kr 

Arbetsvärderad grundlön Nio grupper: 31,75 - 37,83 
Personligt merittillägg 0-9,18 
Anstäilningstidstillägg Fyra klasser: 0; 1,10; 1,60; 2,00 
Skiftformstillägg Tre klasser: 0; 1,85; 3,70 
OB-tillägg Tre klasser: 0; 3,03; 6,20 

Anm: Uppgifterna i koluran 2 gäller betalning per 
timme, uträknat efter 40 timmars arbete per vecka. 

De värderingar som gällde 1983 

Jag gick igenom de värderingar som gällde vid tidpunkten för mina besök 
och undersökte vilken rangordning mellan befattningarna dessa resulterat i 
och hur poängen fördelats på de olika faktorerna. Jag undersökte också vilka 
skillnader som fanns mellan de befattningar som starkt dominerades av män 
och de som starkt dominerades av kvinnor. 

Totalt undersökte jag 63 stycken värderingar. Sextiotre värderingar var 
vad som återstod sedan jag sorterat bort befattningar som inte längre fanns 
kvar och arbetsuppgifter som visserligen fanns kvar, men som utfördes 
mycket sällan. I dessa 63 befattningar arbetade 150 kollektivanställda. 

Samtliga 63 befattningar hade under den period värderingarna gällde ut
förts nästan enbart av män eller nästan enbart av kvinnor. Fyrtioåtta befatt
ningar hade starkt dominerats av män och femton starkt av kvinnor. De sist
nämnda var befattningarna i köket och kontrollaboratoriet samt arbetet med 
maskinpassning och städning. 

När jag gjorde min undersökning var det bara på 3 av de 15 avdelning
arna som det arbetade både män och kvinnor. På 8 av de resterande arbetade 
bara män och på 4 av dem bara kvinnor. (Tabell C.l) 
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AV - poängen varierade mellan 14,5 poäng (diskare) och 62,5 poäng 
(mekaniker med lång erfarenhet6). De manliga befattningarnas genomsnitt
liga totalpoäng var 39,1 poäng. De kvinnligas var 23,6 poäng. Rangordnar 
man befattningarna efter poäng finner man att alla befattningar i den övre 
halvan starkt dominerades av män. (Tabell C.2). 

Diagram 5.1 visar den genomsnittliga poängen (y-axeln) på de olika 
faktorerna (x-axeln), uppdelat på befattningar dominerade av män respektive 
av kvinnor. Den faktor som de "kvinnliga" befattningarna fått högst genom
snittspoäng på var Arbetstyngd, följd av Allmänna fackkunskaper och Rö
relseteknik. För de "manliga" befattningarna var det samma faktorer, men i 
ordningen Allmänna fackkunskaper, Arbetstyngd och Rörelseteknik. 

De kvinnligt dominerade befattningarna hade högre genomsnittspoäng än 
de manligt dominerade på faktorerna Synkrav samt Buller - vibrationer, 
samt samma genomsnittspoäng på faktorn Kvarstående olägenheter. På öv
riga sexton faktorer hade de manligt dominerade befattningarna fått högre 
genomsnittspoäng. Den största skillnaden fanns på faktorerna Allmänna 
fackkunskaper, Övriga olägenheter och Arbetstyngd. (De siffror diagrammet 
bygger på finns i tabell C.3 där man också kan se vilken faktor i diagrammet 
som är vilken). 

6 På företaget hade man skapat ett antal befattningar på mekaniska verkstaden 
och på elverkstaden där befattningarna beskrevs genom den erfarenhet innehavaren 
hade (eller förväntades ha). På mekaniska verkstaden hette befattningarna "Meka
nisk reparatör, långtidserfaren", "Mekanisk reparatör, erfaren", "Mekanisk reparatör, 
korttidserfaren", "Mekanisk reparatör, hjälpare " och Mekanisk reparatör, elev, prak
tikant". På mekaniska verkstaden hade systemet dock inte tillämpats på detta sätt. 
Alla befattningarna hade nämligen placerats i samma lönegrupp. Individens erfaren
het hade i stället påverkat storleken på hans merittillägg. Befattningen "Mekanisk 
reparatör, långtidserfaren" hade värderats efter den arbetsbeskrivning jag citerar i 
bilaga D. 

Som framgår, är den här befattningen ett undantag från den regel för urvalet jag 
beskrivit, nämligen att i översikten bara ta med befattningar som verkligen existe
rade vid undersökningstillfället. 
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Störst spridning i poäng var det på faktorn Allmänna fackkunskaper, följt av 
Övriga olägenheter, Arbetstyngd och Rörelseteknik.7 (Se tabell C.9). De öv
riga olägenheter det gällde var i de flesta fall drag, kyla och temperaturväx
lingar. Det var befattningarna på Lagret och Gården som fått höga poäng på 
den faktorn. 

I bilaga D går jag igenom åtta av befattningarna och presenterar arbets
beskrivningarna tillsammans med totalpoängen och poängen på de olika 
faktorerna. Jag har valt ut befattningarna så att jag fått med arbetsuppgifter 
som är vanliga inom livsmedelsindustrin. De fyra första befattningarna do
minerades på Margarinbolaget helt av män, de fyra sista helt av kvinnor. 

Beskrivningarna är hämtade från arbetsvärderingsprotokollens punkt 
"Arbetsförlopp". Förutom punkten "Arbetsförlopp" finns en beskrivning av 
vilken teknisk utrustning man använder, vilka råvaror och material man 
handskas med, hur stora tyngder man måste lyfta samt en punkt "Arbets
förhållanden" där man beskriver arbetsställningen, ljudnivån m m. Det finns 
också en särskild tabell där man väger poängen för arbetstyngd med hur stor 
andel av tiden tyngden är av en viss storlek. Dessa uppgifter utgör tillsam
mans den arbetsbeskrivning som legat till grund för värderingen. I proto
kollet finns också själva värderingen (poängsättningen) samt bedömningar 
som kommittén gjort vid värderingen. 

Tabell 5.2 visar hur de åtta befattningarna fördelade sig när det gäller to
talpoäng. 

Löneskillnader 

Man hade nio stycken lönegrupper kallade 4-12. Sambandet mellan arbets
värderingspoängen och lönen hade formen av en trappa. Med den indelning i 
AV - lönegrupper man valt att ha, blev fördelningen på AV - grupperna den 
som framgår av diagram 5.2. 

7 Jag har som synes valt att ta upp varje delfaktor för sig. Man skulle naturligtvis 
också kunna undersöka hur spridningen blev om man tog upp faktorerna på "två-
siffer-" eller "ensiffer"-nivå. 
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Tabell 5.2: Margarinbolaget: Åtta utvalda befattningars 
totalpoäng. 

Befattning Totalpoäng 

Mekaniker, långtidserfaren 62,5 
Neutraliserare 45,5 
Maskinskötare 42 
Truckförare 36 
Maskinpassning 28 
Kontrollant, vikt och vatten 27 
Lokalvårdare, personalutrymmen 21,5 
Beredning, servering 20,5 

Diagr 5.2: Margarinbolaget: Könens fördelning på AV - grupperna. 

Ü3 Procent av männen • Procent av kvinnorna 

Anm 1 : Tre män och en kvinna med personlig lön ingår ej. 
Anm 2: Observera att det här handlar om individer; medan diagram 
5.1 avser befattningar. 
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Ingen av kvinnorna låg i högre grupp än grupp 7. Det gjorde däremot 61 
procent av männen. 

AV - lönen var i juni 1983 i den lägsta av de nio AV - grupperna 31,75 
och i den högsta 37,83 krAim. AV - lönen i den lägsta gruppen var alltså 84 
procent av den lönen i den högsta gruppen. (Den lägst värderade befatt
ningen hade 23 procent av den högst värderade befattningens poäng. Obser
vera att kopp-lingen mellan poäng och lön alltså var sådan att löneskillna
derna inte på långa vägar var proportionella mot skillnaderna i poäng). 

Kvinnornas genomsnittsförtjänst på den arbetsvärderade grundlönen var 
93 procent av männens. Förtjänsten på övriga lönedelar framgår av tabell 
5.3, där man också kan se spridningen på de olika lönedelarna. 

Tabell 5.3: Margarinbolaget: Genomsnittsförtjänster (kr/tim) samt lönernas 
genomsnittliga avvikelse från respektive lönedels medelvärde 
(juni 1983). 

Lönedel Genomsnittsförtjänst Kv/män Genomsn 
Män Kv Alla x 100 avvik 

Arbetsvärderad grundlön 35,23 32,86 34,43 93 1,49 
Personliga merittillägg 2,23 1,77 2,07 79 1,01 
Anställningstidstillägg 1,74 1,84 1,77 106 0,30 
Skiftformstillägg 1,34 1,00 1,23 75 1,13 
OB - tillägg 2,23 1,64 2,03 74 1,87 

Totalt dessa lönedelar 42,77 39,11 41,53 91 3,14 
Antal ind (95) (48) (143) 

Anm 1 : Någon vägning med antalet arbetade timmar har ej skett. Del-
tidsarbetandes genomsnittsförtjänster väger alltså lika tungt som de 
heltidsarbetandes. 
Anm 2: Några stycken arbetare med personlig lön (bl a 
klubbordföranden) ingår ej. 
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AV - kommitténs sammansättning 

Under de drygt tio år man haft systematisk arbetsvärdering hade man hunnit 
byta representanter i kommittén flera gånger. I kommittén satt vid den tid
punkt jag gjorde min undersökning som ordinarie ledamöter för arbetsgiva
ren fabrikens produktionstekniker samt driftchefen på en av de fyra produk
tionsavdelningarna. Från klubbens sida satt en arbetare från raffinaderiet och 
en från den ena margarinavdelningen. Arbetet leddes av produktionstekni
kern. (Samtliga dessa är män). 

Under huvuddelen av den tid man använt sig av systematisk arbetsvärde
ring hade företagets dåvarande produktionstekniker fungerat som sekreterare 
i AV - kommittén. På den tiden man hade ackord hade han hand om tids
studier och ackordsprissättning. Han hade, förutom att vara produktionstek
niker, även fungerat som skyddsingenjör. 

Findus' fabrik i Bjuv 

Om företaget och dess produktion 

Findus ingick i Nestlékoncernen. (Koncernledningens styrning av verksam
heten inskränkte sig till att man gick igenom investeringplaner och liknande. 
Beslut i lönefrågor fattades i Sverige). Förutom i Bjuv hade Findus här i 
Sverige fabriker även i Helsingborg och Karlskrona. Dotterbolaget Wiener-
bagaren i Loftahammar tillverkade djupfrysta bageri- och konditorivaror. 

Fabriken i Bjuv var när det gäller antalet anställda en av de största livs
medelsfabrikerna i Sverige. Vid årsskiftet 1983/84 var antalet kollektivan
ställda 938 stycken. Av dem var ungefär hälften kvinnor. Tillverkningen i 
Bjuv omfattade djupfrysta och konserverade grönsaker, djupfryst fisk, fär
digmat och konserverad barnmat. I den s k "cerealiefabriken" gjordes barn-
och annan välling. Några exempel på befattningar är maskinskötare, kokare, 
kontrollant, packningsarbetare, expeditionsarbetare, truckförare och repara
tör. De största yrkesgrupperna var maskinskötama, packarna och kokarna. 
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Införandet av systematisk arbetsvärdering 

År 1975 tog arbetsgivaren initiativ till diskussioner om att införa systematisk 
arbetsvärdering vid företagets tre enheter. En överenskommelse träffades 
med fackklubben och man tillsatte en arbetsvärderingskommitté. Kommittén 
värderade ungefär hälften av befattningarna. När man i löneförhandlingarna 
skulle omsätta poängen till lön och göra indelningen i lönegrupper lyckades 
parterna dock inte komma överens. Åsikterna gick framförallt isär om var 
gränsen mellan lägsta och näst lägsta lönegruppen skulle gå. Det fanns 
dessutom hos vissa medlemmar i facket ett motstånd mot att överhuvud ta
get använda systematisk arbetsvärdering. Det hela slutade med att ett klubb
möte sa nej till företagets förslag till indelning. Detta i sin tur ledde till att 
man officiellt fick släppa tanken på att införa systematisk arbetsvärdering. 
AV - kommittén upplöstes dock inte utan fortsatte att värdera befattningar
na. I lönediskussionerna vid de följande löneförhandlingarna hänvisade 
arbetsgivaren till resultatet av värderingarna. 

Det dröjde ända till 1981 innan man kunde komma fram till en överens
kommelse om kopplingen mellan poäng och lön och börja använda systemet 
officiellt. Man gjorde i det årets avtalsförhandlingar en kompromiss där för
delningen av de nya "icke - nivåhöjande lönetilläggen" (INL) ingick som en 
del av överenskommelsen. Uppgörelsen innebar att man slog ihop den lägsta 
och den näst lägsta lönegruppen. Klubben uppnådde vidare att en del av INL 
- pengarna lades på ett nyinrättat anställningstidstillägg i stället för att gå till 
de högst betalda arbetarna (som arbetsgivaren hade velat) samt att arbetsgi
varen drog tillbaka ett förslag om att införa meritlön. Å andra sidan var 
klubben tvungen att gå med på att C - gruppen (den högsta gruppen) för ac
kordsarbetarna delades upp i flera grupper.8 Man var också tvungen att gå 
med på regler för omflyttning som innebar att omflyttningstillägget blev 
mindre om man var sjuk (och det inte rörde sig om arbetsskada) eller arbe
tade fackligt. 

8 Man hade alltså fler lönegrupper efter införandet av systematisk arbetsvärde
ring än före. Det ska dock påpekas att det tidigare fanns en flora av olika lönetillägg 
och att så gott som samtliga av dessa nu togs bort. 
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Beslutet att gå med på att införa arbetsvärdering togs på ett välbesökt 
klubbmöte. Det rådde stor enighet om att gå med på förslaget. 

När man skulle välja system valde man mellan AG/Fs system och VF/Ms 
system. Orsaken till att man fastnade för AG/Fs var att det är mer generellt 
än VF/Ms, som i första hand är utformat att passa verkstadsindustrin. 

Man använde 1968 års upplaga av systemet. Man hade inte haft några 
allvarliga diskussioner om att värdera om befattningarna efter senaste upp
lagan av systemet. (Tre kvinnliga medlemmar i kommittén jag intervjuade 
kände inte ens till att systemet kommit i en ny upplaga). Facket hade inte 
krävt detta, och från arbetsgivarens sida ansåg man att det skulle vara alltför 
besvärligt att göra om alla värderingarna. Den enda modifiering man gjort 
av systemet var att man bestämt att man aldrig skulle ge noll poäng på fak
torn omdöme - initiativ. 

I de senaste branschavtalen finns beskrivet ett förenklat AV - system. Vid 
tiden för mina besök hade man dock inga planer att gå över till detta. 

Vid övergången till arbetsvärderade löner hade de som haft sin befattning 
i minst två år fått ligga kvar i den lönegrupp som motsvarade deras gamla 
grupp. De övriga hade fått ha kvar lägst sin gamla lön till dess det planerade 
databaserade systemet för omflyttningstillägg introducerats. 

Det var alltså arbetsgivaren som tog initiativet till att införa systematisk 
arbetsvärdering. Denne hade haft två motiv till att vilja införa arbetsvärde
ring, motiv som delvis hängde samman. 

Det ena motivet var att man hade velat undvika uppslitande diskussioner 
kring inplaceringen i lönegrupperna. När diskussionerna togs upp om att in
föra arbetsvärdering hade man på företaget tre lönegrupper (A, B och C). I 
en protokollsanteckning till det centrala branschavtalet fanns en lista som 
beskrev vilka arbetsuppgifter som skulle höra till vilken lönegrupp. Det 
fanns emellertid på företaget många arbetsuppgifter som inte fanns med
tagna på listan. Det var då företagets ansvarige för arbetarlönefrågor som 
bestämde till vilken grupp arbetsuppgiften skulle föras. Många gånger hade 
det varit bråk kring inplaceringen. Det fanns också en klar tendens att de ar
betare som kunde tala bäst för sig (och/eller hade en förman som talade för 
dem) fått den förmånligaste placeringen. Arbetsgivaren hade velat ha ett 
system som var rättvisare och som ledde till färre kontroverser. 

Arbetsgivarens andra motiv hade varit att göra det lättare att öka lö
nespridningen. Man hade haft svårt att rekrytera till vissa befattningar. Detta 
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gällde bl a befattningar där den anställde skulle göra vissa för- och/eller ef-
terarbeten och därför måste komma tidigare och/eller gå senare än övriga 
anställda. Dessa befattningar hade redan betalats bättre än de andra befatt
ningarna, men löneskillnaderna hade inte varit tillräckligt stora för att göra 
dem attraktiva. Man hade också haft svårt att rekrytera folk med elektronik
kunskaper. Av dessa skäl hade man velat öka antalet lönegrupper. Arbetsgi
varen hade sett införandet av systematisk arbetsvärdering som ett medel att 
uppnå det målet. 

Förändringar av lönerelationerna i samband med införandet av 
systematisk arbetsvärdering 

AV - systemet hade givit en rangordning mellan befattningarna som i stora 
drag överenstämde med den rangordning man haft tidigare. De som tidigare 
legat lägst låg även i fortsättningen lägst, och de som tidigare legat högst låg 
även i fortsättningen högst. Det skedde dock en del förändringar för jobben i 
mellanskiktet. 

Arbetsvärderingens plats i lönesystemet 

De som arbetade i den direkta produktionen hade biandackord med en fast 
del och en ackordsdel vars storlek beräknades utifrån gruppens insats. 
(Storleken på gruppen varierade; som mest bestod den av ca 20 arbetare). 
Arbetsuppgifterna var indelade i åtta olika lönegrupper. Arbetsvärderingen 
avgjorde till vilken lönegrupp en viss arbetsuppgift hörde. Att man arbetade 
på ackord gjorde att det hände att en arbetare i en lägre grupp tjänade mer än 
en arbetare i en högre grupp. Arbetet var dock hårt maskinstyrt, vilket gjorde 
att ackordsdelen inte varierade speciellt mycket. 

De som arbetade med serviceuppgifter, t ex städade, hade fast tidlön. 
Även för dem fanns det åtta lönegrupper. Inplaceringen skedde också här 
utifrån arbetsvärderingspoängen. 

Även på verkstaden hade man fast tidlön med åtta lönegrupper. Verksta
dens befattningar var dock inte arbetsvärderade. Inplaceringen i grupperna 
bestämdes i stället av antal år i yrket, arbetarens ålder samt av hur kvalifice
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rad arbetaren var. (Man hade dock inte någon egentlig meritvärdering, upp-
flyttningen skedde ganska automatiskt). 

Utöver detta hade man för alla ett särskilt anställningstidstillägg. Detta 
fick alla som arbetat minst 6 000 timmar. Det fanns dessutom ett frystillägg 
samt ett OB - tillägg för dem som arbetade skift. 

Femton till tjugo (av 938) arbetare hade personliga löner (dessa kallades 
"veckolön"). Dessa arbetares löner, som i allmänhet låg högt, bestämdes vid 
sidan av det vanliga lönesystemet. I vissa fall var bakgrunden att man ville 
betala individen bättre än man kunnat göra om man följt det normala löne
systemet. Ett exempel på detta var att kassörskan i matsalen fått en lön som 
var högre än hon egentligen skulle haft. Man ansåg nämligen att arbetsvär
deringssystemet inte täckte (eller inte tillräckligt täckte) det ansvar det bl a 
innebar att redovisa kassan. De flesta som hade "veckolöner" hade haft dem 
långt innan arbetsvärderingen infördes. I samtliga fall då personliga löner 
förekom handlade det om befattningar som den anställde var ensam om. Lö
nerna var knutna till individen; det hade dock enligt uppgift förekommit att 
en efterträdare till någon som haft "veckolön" fått överta dennes lön. 

Grundlönen varierade mellan ca 38 kr (lägst betalda gruppen i produktio
nen) och 43,80 kr (de högst betalda reparatörerna). (Tabell C.5 visar löne
spännvidd i januari 1984). 

Resultatet av arbetsvärderingarna 

Poängen på de befattningar som arbetsvärderats (alltså ej gafflats; se kapitel 
6) varierade mellan 65 poäng (Processkötare) och nio poäng (Sortering mo
rötter). Genomsnittspoängen för de befattningar som värderats var 34,2 po
äng. 

Liksom på Margarinbolaget domineras nästan alla befattningar av ena 
könet. (Tabell C.6). De arbetsuppgifter som starkast dominerades av kvinnor 
var kontroll, packning, vägning och dosering. De mest mansdominerade var 
truckkörning, kokning, arbete som processkötare samt arbeten i verkstaden 
(de sistnämnda var alltså ej arbetsvärderade). Genomsnittspoängen för de 
manligt dominerade befattningarna var 37,7 poäng och för de kvinnligt do
minerade 27,4 poäng. De kvinnligt dominerade befattningarna hade högre 
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genomsnittspoäng på fem av de nitton faktorerna, samma på två och lägre på 
tolv. (Diagram 5.3/tabell C.7). 
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Störst spridning var det även på Findus på faktorn Allmänna fackkunskaper. 
Därefter kom Arbetstyngd följd av Omdöme - initiativ och Uppmärksam
het - koncentration/råvaror och material. (Se tabell C.10).9 

Nedan följer några exempel på hur befattningar värderats. 
"Processkötare" 65 poäng. Den här befattningen fanns på cerealiefabri-

ken. Arbetaren styr och övervakar hela processen med hjälp av en dataan
läggning. 

"Köttbullar, sås" 47 poäng. En befattning som kokare. Arbetaren arbetar 
efter färdiga recept och får kryddor m m uppvägt åt sig. Befattningen kräver 
kunskaper i bakteriologi och hygien. 

"Uppackning fiskblock" 27 poäng. Arbetet består i att ta bort emballaget 
från fiskblock som kommer på pallar och lägga upp fiskblocken på ett bord. 

"/Maskinen/ Jacob White, vänster sida" 26 poäng. Ett maskinskötarjobb. 
Arbetaren startar och stoppar maskinen. Han eller hon ska lägga kapslar 
(tomma förpackningar) i ett magasin och övervaka att de vecklas ut och 
hamnar rätt på bandet. Om vikten är för låg ska arbetaren lägga på mer av 
produkten. I arbetet ingår också att smörja en kedja, justera magasininställ
ningen samt att rengöra utrustningen. 

"Personalmatsalen" 25 poäng. Arbete som köksbiträde. Befattningshava
ren ska hjälpa till i köket, göra sallader, brygga kaffe samt städa i köket och 
vissa andra lokaler. Dessutom köra omkring med kaffevagnen ute på avdel
ningarna. 

"Packning i kartong" 16 poäng. Arbetet består i att vika kartonger och 
sätta dem i plastpåse. Därefter att sätta kartongen på en våg och fylla i rätt 
mängd (vikt) köttbullar. Därefter ska kartongen vikas ihop och placeras på 
en pali, kartongerna ska stämplas och pallen märkas. 

"Sortering morötter" 9 poäng. Arbetarna sitter vid ett band och sorterar 
bort defekta morotsbitar. (Arbetet kräver ständig koncentration. Arbetaren 
kan ej stoppa bandet). 

9 Som framgår av tabellhuvudena har jag i tabell C. 10 använt standardavvikelsen 
som mått på spridning, medan jag i tabell C.9 använt den genomsnittliga avvikelsen 
från medelvärdet. Detta gör att man inte utan vidare kan jämföra spridningen mellan 
företagen. 
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Löneskillnader 

På Margarinbolaget var varje arbetare placerad i en bestämd AV - grupp ut
ifrån den poäng arbetaren hade i sin befattning. På Findus fungerade det inte 
riktigt på samma sätt. Där flyttade arbetarna ofta mellan olika arbetsuppgif
ter. Befattningarna var dessutom definierade snävare än på Margarinbolaget. 
Detta gjorde att en arbetare på Findus kunde arbeta i flera olika lönegrupper. 
(Mer om detta i kapitel 6). 

Diagram 5.4/tabell C.8 visar hur de manliga respektive kvinnliga arbe
tarnas arbetstimmar fördelades på lönegrupperna. 

Diagr 5.4: Findus: Fördelning av mäns respektive kvinnors arbetade 
timmar på lönegrupperna. 

6 0 - -

50-

40 - -

30- -

B2 Cl C2 C3 C4 C5 A Bl 

Proc av männens timmar CU Proc av kvinnornas timmar 

Anm 1 : Gäller arbetare som arbetat minst 80 timmar den se
naste perioden om 1 024 timmar. 
Anm 2: Verkstaden ingår ej. 
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Av alla timmar som utfördes av män, betalades två tredjedelar efter någon 
av C - grupperna. Motsvarande för kvinnorna var en tjugondel. 

Den utgående lönen första kvartalet 1984 var för kvinnorna 93 procent av 
männens (tidlön+ackord). 

Tabell 5.4: Findus: Utgående lön vuxna arbetare 
(kr/tim) (första kvartalet 1984). 

Lönedel Män Kv Kv/män x 100 

Tidlön+ackord 38,39 35,76 93 
Individuella 
tillägg 0,44 0,43 98 

Totalt 38,83 36,19 93 

Anm: De individuella tillägg som avses i tabellen är i 
första hand anställningstidstilläggen. I något enstaka fall 
kan det också röra sig om ett litet tillägg som man tidi
gare fick om man gått en viss kurs. 

AV - kommitténs sammansättning 

AV - kommittén var gemensam för fabrikerna i Bjuv, Helsingborg och 
Karlskrona. Den bestod av tre representanter för arbetsgivaren och tre repre
sentanter för fackklubben. Under det stora arbetet med att värdera befatt
ningarna första gången bestod kommittén av två arbetsledare och en tidsstu
dieman (samtliga män) som representanter för arbetsgivaren och en manlig 
frysskötare, en kvinnlig maskinskötare samt den manlige klubbordföranden 
(chaufför) som representanter för klubben. Senare hade en av arbetsgivarens 
och två av klubbens representanter bytts ut. I december 1985 representera
des facket av en manlig kokare, det manliga huvudskyddsombudet och en 
kvinnlig maskinskötare som ordinarie ledamöter med en kvinnlig maskin
skötare och en kvinnlig maskinförare som suppleant. 
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6 Rigiditet och konsekvens 
vid användningen av 
arbetsvärderingssystem 

Kraftfältet. Handlingsutrymmet 

Att införa ett system för systematisk arbetsvärdering innebär att man på ett 
ganska detaljerat sätt kopplar lönen till kraven i arbetet. Sett ur arbetsgiva
rens synpunkt är det framförallt på tre sätt som resultatet av arbetsvärde
ringen skulle kunna komma i motsättning till viktiga intressen: 

(1) Resultatet kan komma i motsättning till arbetsgivarens intressen när 
det gäller att rekrytera och behålla arbetskraft. Detta kan ske på två sätt. An
tingen genom att rangordningen mellan befattningarna blir sådan att de be
fattningar till vilket det är svårt att rekrytera personal inte hamnar högt. Eller 
också genom att befattningar till vilka det är lätt att rekrytera inte hamnar 
lågt. (I det senare fallet kommer arbetsgivaren att få lägga pengar i - ur det 
här perspektivet - onödan, pengar han i stället kunnat lägga på de befatt
ningar till vilket det är svårt att rekrytera). 

(2) Resultatet kan komma i motsättning till befattningsstrukturen, t ex till 
en auktoritetshierarki eller en naturlig befordringsgång. 

(3) Resultatet kan komma i motsättning till för arbetsgivaren viktiga 
gruppers uppfattning om önskvärda lönerelationer. 

När det gäller sannolikheten att allvarliga kollisioner mellan resultatet av 
arbetsvärderingen och dessa intressen inträffar, är ett grundläggande faktum 
att systemens användning förutsätter en lokal överenskommelse mellan ar

159 



betsgivare och fack. I allmänhet utför man provvärderingar innan systemet 
införs och gör man inte detta, finns alltid möjligheten att genom kontakt 
med andra företag få en uppfattning om hur systemet slår. Ser arbetsgivaren 
då att systemet kommer att komma i motsättning till viktiga intressen är det 
troliga att systemet aldrig införs.1 

Trots detta kan naturligtvis motsättningar uppstå; antingen därför att för
hållandena ändras efter det att man infört arbetsvärderingen eller därför att 
arbetsgivaren ansett införandet ha sådana positiva fördelar i andra avseenden 
att han är beredd att ta risken att motsättningar till de aktuella intressena 
uppstår. 

Motsättningar till intressen kopplade till möjligheten att rekry
tera och behålla anställda 

Om resultatet av arbetsvärderingen skulle komma i motsättning till möjlig
heten att rekrytera eller behålla personal, vad kan då arbetsgivaren (eller 
parterna gemensamt) göra? 

Åtminstone följande möjligheter står till buds: 
(a) Sluta använda arbetsvärderingssystemet. (Och eventuellt använda ett 

annat system). 
(b) Be om tillstånd av de centrala parterna att få ändra viktningen i sys

temet. 
(c) Undanta de aktuella kategorierna från arbetsvärderingen. 
(d) Införa andra lönedelar eller variera redan existerande sådana för att få 

den önskade lönedifferentieringen. En möjlighet är att införa en lönedel (ett 
tillägg) som öppet utgår från arbetsmarknadsläget. (De statliga marknadslö
netilläggen är - åtminstone på papperet - en sådan lönedel). En annan är att 
låta storleken på andra tillägg påverkas av arbetsmarknadsläget, t ex sätta ett 
meritlönetillägg generöst just på de personer det är ont om, eller man är rädd 

1 På den ena av de chokladfabriker jag besökte, liksom på en annan choklad
fabrik jag hade kontakt med, var situationen vid tiden för mina undersökningar den 
att man värderat jobb men sedan inte infört systemet för att den ena eller bägge de 
lokala parterna var missnöjd(-a) med resultatet. 
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ska lämna företaget, eller höja ett jour- eller skifttillägg om detta skulle gyn
na den grupp arbetsgivaren vill få upp lönemässigt. 

(e) Ge den eftertraktade gruppen fler tillfällen än andra grupper att 
komma i åtnjutande av ett attraktivt tillägg, t ex ge gruppen möjlighet till 
välbetalt övertidsarbete. 

(i) Manipulera tillämpningen av olika regler till förmån för gruppen (in
dividerna), t ex tillämpa regler om lön vid tillfälliga eller pemanenta om
flyttningar särskilt generöst eller vid ackordslön ge gruppen förmånligare 
ackordspriser än andra grupper. 

(g) Gynna gruppen genom att förbättra annat än lönen, t ex genom att 
göra arbetsmiljön attraktivare eller ge goda möjligheter till personlig utveck
ling. 

(h) Påverka grupperingen av arbetsuppgifter till befattningar på ett sådant 
sätt att de grupper som ska gynnas får byta till sig några arbetsuppgifter som 
ger hög arbetsvärderingspoäng. 

(i) Göra gruppen till förmän eller tjänstemän. (Den möjligheten begränsas 
dock av de gränsdragningsöverenskommelser som finns mellan de fackliga 
organisationerna). 

(j) Höja allas löner för att kunna höja någras löner, alltså acceptera en 
allmän höjning av lönenivån. 

(k) Minska behovet av den aktuella typen av arbetskraft. De möjligheter 
som finns i detta avseende kan i sin tur sammanföras i följande grupper: 
Höja produktiviteten hos den grupp det är brist på; genom att höja arbetstak
ten eller genom att rationalisera produktionen. Förlänga arbetsstiden; t ex 
genom övertidsarbete. Organisera om arbetet så att de anställda i bristgrup
pen avlastas rutinuppgifter som kan utföras av andra. Utbilda redan anställda 
på arbetsuppgifterna. Köpa in varor och tjänster utifrån (anlita underleveran
törer och entreprenadföretag). Slutligen genom att minska behovet av den 
aktuella gruppen genom att ändra produktens utformning eller låta den utgå 
ur sortimentet. 

De centrala handläggare jag intervjuat anser att det är ovanligt att AV -
kommittéernas poängsättning påverkas av rekryteringsproblem och att man i 
stället använder någon av de metoder jag nu gått igenom. De av metoderna 
som nämndes under intervjuerna var att undanta grupper från arbetsvärde
ringen, att ge svårrekryterade individer särskilda merittillägg, att ge extra 
miljötillägg, att trixa med ackordspriserna, att konstruera nya befattningar 
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samt att göra arbetare till tjänstemän. Att företag ansöker hos de centrala 
parterna om att få ändra viktningen sa handläggarna är ovanligt, åtminstone 
när när det gäller AG/Fs och VFs system. Skälet till detta är att det finns så 
många andra utvägar att ta till. 

Den situation jag nu diskuterat är att de befattningar det är svårt att rekry
tera till får lägre poäng än de det är lätt att rekrytera till. Om de förstnämnda 
befattningarna ligger i toppen när det gäller arbetsvärderingspoäng är pro
blemet för arbetsgivaren bara att öka avståndet mellan grupperna. Så som 
arbetsvärderingssystemen används inom den svenska industrin kan detta lö
sas inom ramen för den arbetsvärderade lönedelen. Resultatet av arbetsvär
deringskommitténs värderingsarbete är bara att varje befattning får en viss 
poäng. Den lönemässiga kopplingen görs i de vanliga avtalsförhandlingarna. 
I dem kan löneförhandlarna översätta en given poängfördelning till en 
önskad lönefördelning genom besluten om hur mycket varje poäng ska vara 
värd (i de fall relationen poäng - lön getts formen av en rät linje) eller ge
nom besluten om hur många trappsteg man ska ha, hur breda dessa ska vara, 
var dess gränser ska gå och vilken lön trappstegen ska ha (i de fallen sam
bandet poäng - lön getts formen av en trappa).2 

Det vanliga är att en viss poäng (respektive ett visst poängintervall) ges 
en viss bestämd lön. Det förekommer dock att man bygger in ytterligare 
flexibilitet genom att låta poängen (trappsteget) bestämma ett poängi'nfer-
vall. Det ger en möjlighet att ge befattningar där arbetskraven är desamma 
olika lön även på den arbetsvärderade lönedelen.3 

2 När det gäller frågan om att använda en trappa eller en linje, kan man konstate
ra att en trappa ger parterna större möjligheter att välja vilka individer och grupper 
som ska ha samma lön. På Margarinbolaget hade man tidigare haft en linje, men ha
de vid tiden för mina besök gått över till en trappa just av det skälet. Med en trappa 
kunde parterna i vissa fall genom att dra gränserna på lämpliga ställen se till att alla, 
eller nästan alla, på en avdelning hamnade i samma AV - grupp. Man ansåg att en 
sådan lönebild minskade risken för motsättningar mellan de anställda. 

3 Gösta Edgren skrev 1967 om erfarenheterna på tjänstemannaområdet följande: 
"Även om tjänstemannaförbunden inte accepterar marknadslönesynpunkten som 

en målsättning, tvingas de i rätt stor utsträckning acceptera att marknadsförhållan
dena påverkar lönesättningen på ett sätt som många gånger strider mot arbets- och 
meritvärderingssynpunkterna. Genom att acceptera större lönehöjningar för befatt
ningsområden med stark arbetskraftbrist vid en tidpunkt och därefter vid en senare 

Forts... 
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Allt detta är alltså möjligheter arbetsgivaren har att neutralisera konse
kvenserna av ett icke marknadskonformt resultat av arbetsvärderingarna. 
Vissa av dem kan han använda ensidigt, andra kräver en överenskommelse 
mellan parterna. 

Varken på Margarinbolaget eller Findus hade det funnits någon motsätt
ning mellan behovet av att kunna rekrytera och resultatet av arbetsvärde
ringen. Margarinbolaget hade haft svårt att rekrytera under perioder på sjut
tiotalet. Detta gällde emellertid generellt - inte bara enstaka kategorier av 
arbetare - och berodde inte på resultatet av arbetsvärderingen utan 
på företagets allmänt låga löneläge. På Findus hade de befattningar som fö
retaget åtminstone tidigare haft svårt att rekrytera till hållits utanför arbets
värderingen. Med tanke på hur AG/Fs system slår, finns det dock inget skäl 
att tro annat än att dessa befattningar skulle hamnat i topp om de arbetsvär-
derats. 

tidpunkt kräva ett återställande av relationerna under åberopande av arbetsvärde
rings- och meritvärderingssynpunkter har man för övrigt från den fackliga sidan 
ibland kunnat bedriva en framgångsrik saxningspolitik, som haft till följd att arbets
kraftsbrist på en punkt i befattningskollektivet resulterat i lönehöjningar över hela 
linjen. 

I de fall, där sambandet mellan arbetsvärderingspoäng och lön är bestämt genom 
en matematisk formel, omöjliggörs emellertid sådana förskjutningar i lönestruktu
ren. Om brist skulle uppstå inom en speciell grupp i kollektivet, kan man inte höja 
lönen för denna grupp utan att samtidigt göra en likformig höjning för hela kollekti
vet. Detta förhållande kan vara till förfång inte endast för den fackliga parten, som 
förhindras att bedriva saxning, utan också i än högre grad för arbetsgivaren, som i 
regel är den som har mest att tjäna på en lönesättning med utgångspunkt i mark
nadsförhållandena. Detta är ett av de viktigaste skälen till att så många av de system 
som beskrivits i TCO - undersökningen (...) har övergivits eller (...) förlorat i betyd
else som underlag för lönesättningen. Om ett värderingssystem under en längre tid 
ska bestå konfrontationen med marknadskrafterna, fordras det uppenbarligen att 
metoden för att 'översätta' värderingsresultatet till lön skall vara mer flexibel än en 
ren matematisk formel". {Systematisk arbetsvärdering på tjänstemannaområdet (...) 
sid 65). 
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Motsättningar till befattningsstrukturen, t ex till en auktoritets
hierarki eller en naturlig befordringsgång 

När det gäller sannolikheten att resultatet av arbetsvärderingen ska komma i 
konflikt med någon princip att chefer alltid ska tjäna mer än underställda, 
kan man för det första konstatera att de arbetsvärderingssystem som används 
för arbetarbefattningar i Sverige används endast just för arbetarbefattningar 
och inte för förmans- eller tjänstemannabefattningar. (I AG/Fs system står 
det att "Föreliggande system är avsett för värdering av kroppsarbeten och är 
alltså ej användbart beträffande arbetsledare och övriga tjänstemän").4 För 
det andra är systemets uppbyggnad sådant att krav som finns i befattningar 
av typen försteman ger många poäng (t ex under de fem faktorerna under 
Uppmärksamhet - koncentration). Skulle en befattning som exempelvis förs
teman trots allt hamna lågt, kan arbetsgivaren använda någon eller några av 
de metoder som nämndes ovan (t ex ge ett väl tilltaget förstemanstillägg). 

Sannolikheten för kollision med en naturlig befordringsgång är större. På 
Findus hade en sådan inträffat. På en avdelning hade man en naturlig befor
dringsgång från plockare till kontrollant. Vid värderingen hamnade plock
arna högre än kontrollanterna. (Hur man slutgiltigt löste detta fick jag aldrig 
veta. De som var kontrollanter vid värderingstillfället hade fått behålla sin 
gamla lön. Några nya hade inte tillträtt). 

Motsättningar till för arbetsgivaren viktiga gruppers 
uppfattningar om önskvärda lönerelationer 

Arbetsvärderingssystemen utformas av samma parter som utformar bransch
avtalen. (I vissa fall har arbetsvärderingssystemet dessutom använts när man 

4 Situationen blir en annan om man på företaget använder ett och samma arbets
värderingssystem för många hierarkiska nivåer. Det förekommer bland annat i USA. 
Frågor kring förhållandet arbetsvärderingssystem - hierarki diskuteras i Acker 
(1989), liksom i Barker (1986b). Barker gör bland annat en granskning av organisa
tionsteoretiska antaganden i systemet Hay Guide Chart - Profile Method. 
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gjort indelningen i branschavtalet. Så är exempelvis fallet när det gäller cho
kladavtalet5). Det är därför inte förvånande att systemen också innehåller 
ungefär samma grundläggande värderingar om hur olika arbetsuppgifter ska 
betalas i förhållande till varandra som branschavtalen. Att de gör det, inne
bär i sin tur att sannolikheten är ganska stor att resultatet av värderingarna 
inte upplevs som omvälvande i förhållande till vad de anställda är vana vid. 

Andra omständigheter som minskar sannolikheten att införandet av ar
betsvärdering ska leda till missnöje på grund av att befattningar får en för
sämrad relativ position är att man har övergångsregler som innebär att ingen 
individ får sänkt lön även om själva befattningen flyttas ned, samt att ar
betsvärdering ofta införs i samband med förändringar i övrigt (t ex för
ändringar i andra delar av lönesystemet och/eller omläggningar i produktio
nen med åtföljande förändringar i befattningsstrukturen). Det senare minskar 
möjligheten att göra jämförelser mellan hur befattning betalades före och ef
ter införandet av arbetsvärderingen. 

Det jag nu sagt, innebär inte att för arbetsgivaren besvärligt missnöje inte 
kan uppstå. På Margarinbolaget skulle raffinaderiarbetarnas löner sänkas or
dentligt i förhållande till de andras som ett resultat av värderingarna. De fick 
därför tre år i rad i avtalsförhandlingarna bara det generella påslaget. Reak
tionen blev häftig och de berörda hade allvarliga planer på att gå i strejk. De 
försökte också få bli undantagna från arbetsvärderingen. Detta satte fack
klubben stopp för. En före detta sekreterare i arbetsvärderingskommittén 
hävdade att befattningarna i Raffinaderiet dock gynnats vid poängsätt-
ningen. Han ansåg att det i Margarinhallen fanns befattningar som ställde 
lika stora krav på kunnande som de i Raffinaderiet. Om en maskin av flera i 
Margarinhallen stod stilla fick det emellertid inte lika stora konsekvenser 
som om något trasslade i Raffinaderiet, där konsekvenserna blev stora och 
omedelbara för resten av fabriken. 

Det jag nu behandlat är alltså sannolikheten att införandet av systematisk 
arbetsvärdering ska medföra kollisioner med för arbetsgivaren viktiga in
tressen, samt vilka lösningar som finns till hands om sådana kollisioner 
skulle inträffa. Jag har sett frågan ur arbetsgivarens perspektiv. Många av de 

5 Källa: Intervju med ombudsman Rune Åkerlund på Svenska Livsmedelsarbeta
reförbundet. 
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lösningar jag berört är emellertid sådana som också fackklubben kan försöka 
driva igenom om resultatet av värderingarna i något avseende skulle komma 
i motsättning till klubbens intressen, eller som parterna tillsammans kan an
vända för att skydda gemensamma intressen. 

Värderingsarbetet 

I fortsättningen av det här kapitlet ska jag diskutera arbetsvärderingskom
mitténs arbete med att tillämpa systemet. Sett i ett allmänt lönebildningsper
spektiv handlar det jag tar upp bland annat om vilken grad av flexibilitet 
som finns i värderingsarbetet. Sett i ett jämställdhetsperspektiv handlar det 
om på vilka punkter det finns risk att befattningar som domineras av svaga 
grupper missgynnas i värderingsarbetet. 

Att anlägga det senare perspektivet och använda begrepp som "missgyn
nas" förutsätter att man kan säga att en viss tillämpning av systemet är den 
rätta. Går detta att göra? 

En naturlig utgångspunkt är texten i systemhandböckerna och de anvis
ningar som finns i dessa om hur systemet ska tillämpas. Jag kommer att an
vända uttrycket "korrekt värdering" för en värdering som görs som den en
ligt systemhandboken ska göras. 

Parterna kan emellertid vilja göra lokala modifieringar i systemet. Gör de 
sådana, verkar det ur rättvisesynpunkt rimligt att ställa kravet att dessa i så 
fall ska göras konsekvent och lika för alla befattningar. Jag kommer att an
vända uttrycket "enhetlig" värdering för en värdering som är konsekvent, 
antingen genom att systemhandbokens regler följs eller genom att de modi
fierade reglerna tillämpas lika för alla. 

En modell 

För att ge framställningen en struktur, skisserar jag nedan en modell över 
vad som under arbetet med Arbetsvärderingsprojektet framstod som strate
giska punkter när det gäller värderingarnas kvalitet (enhetlighet). Figur 6.1 
tar upp vissa aspekter och skisserar de tänkta relationerna mellan dem. 

166 



u> 
JJ 

:c3 W) 
•4—» <D T3 
*-i :c3 C 

T3 G C<3 ^ ^  X) •4—* 
S <D X3 
a .5? C/5 

4Ü O O 
•*—> <L> 
•§ 

<§ O 

•a +-» <L> -i— » 

C3 
M Ì3 
ZA CO 

'S) d 
ri 

B E c3 od Ui bX) 
•*—> C/5 C 
ctf w 

•c <D 
H :c3 +-> 

'S :o3 > 
Ut <D > O 

!=3 
<D TD O 
S 
a 
tt 

a 
£ 

XI 

00 bö C g x: 

£ 
q w 

:c3 00 C 
8 
bß 

Ix 

S 

q w 
:c3 00 C #g o o cd c <ü 

M 
> 5 

6 
2 a o X) < CS 00 3 s 

bß O 

(T) a 

bX) oo OQ <D 

r^C <4-1 

167 



Utgångpunkten för modellen är att man på ett företag använder ett visst be
stämt arbetsvärderingssystem (ruta al i figuren). Detta system ger vid en 
tillämpning som följer systemhandbokens anvisningar (eventuellt lokalt 
modifierade) ett visst resultat. Det modellen tar upp är omständigheter som 
kan påverka i vilken utsträckning den poängsättning kommittén kommer 
fram till avviker från detta resultat. (I figuren representeras denna påverkan 
av ruta b2). Den utgår från arbetsvärderingskommittén och dess arbete. Öv
riga personer och deras agerande ses i relation till detta. 

Jag tänker mig två potentiella huvudkällor till påverkan på värderingsar
betet: 

Den första är ett medvetet eller omedvetet hänsynstagande till kommitté
ledamöternas egna eller andra individers och gruppers åsikter om vilket re
sultat av värderingarna som är önskvärt. 

I vilken utsträckning någon vill påverka resultatet (ruta a2) bör dels bero 
på hur mycket resultatet av en enhetlig värdering skulle avvika från perso
nens åsikter eller intressen, dels på vilka alternativa möjligheter individen 
(gruppen) har att främja sina intressen. 

En aspekt relevant för dessa bägge senare saker är vilket genomslag ar
betsvärderingspoängen får på den totala lönen, vilket i sin tur bland annat är 
beroende av hur man utformar sambandet mellan arbetsvärderingspoäng och 
lön och av den arbetsvärderade grundlönens plats i det totala lönesystemet 
(ruta a3). 

En individs (grupps) förmåga att främja sina intressen bör allmänt sett 
öka om individen har en stark ställning antingen gentemot arbetsgivaren 
eller inom fackklubben. En stark ställning gentemot arbetsgivaren kan bygga 
exempelvis på att den anställde har kunskaper som är viktiga och ovanliga 
eller på att den anställde har en position i produktionen som är sådan att han 
eller hon kan störa densamma. 

Den andra tänkta källan till påverkan på värderingsarbetet är de objektiva 
svårigheter som finns i värderingarbetet, t ex när det gäller att göra arbetsbe
skrivningarna, att tolka systemet och att uppskatta storleken på arbetskraven 
(ruta b3). De objektiva svårigheterna kan inte bara i sig sänka kvalitén 
(enhetligheten) i värderingarna. Det är också rimligt att anta att de dessutom 
ökar svängrummet för medvetet eller omedvetet hänsynstagande till olika in
tressen och alltså inte bara ger upphov till slumpmässiga, utan även till sys
tematiska fel. (När man ur jämställdhetssynpunkt bedömer arbetsvärdering 
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som metod är det intressanta naturligtvis inte storleken på detta hänsynsta
gande i sig, utan huruvida hänsynstagandet blir större eller mindre än vid en 
mer osystematisk lönesättning). 

Av uppenbart intresse för frågan om kommitténs möjligheter att över
vinna de objektiva svårigheterna är vilken utbildning kommittén fått. Som 
strategisk, inte bara i detta avseende, framstår också kommitténs samman
sättning samt dess arbets- och beslutsformer. 

Förhållandet poängnivå - lönenivå 

Några tänkbara intressen som kan komma i konflikt med det resultat en en
hetlig tillämpning av arbetsvärderingssystemet skulle ge har jag diskuterat i 
första delen av det här kapitlet. Jag har också diskuterat sannolikheten att 
konflikter ska uppstå samt vilka möjligheter parterna har att lösa konflikten 
andra än att försöka påverka värderingsarbetet. 

De intressen jag har diskuterat har varit knutna till individers eller grup
pers lönenivå eller till den lönemässiga rangordningen mellan individer 
(grupper). Parterna har också intressen knutna till hela kollektivets lönenivå. 
På vilket sätt skulle dessa intressen kunna påverka värderingsarbetet? 

Den frågan aktualiserar frågan om sambandet mellan poängnivå och lö
nenivå. Man kan sammanfatta detta samband i följande punkter: (1) Den 
koppling som görs mellan poäng och lön i de lokala löneförhandlingarna är 
inte en gång för alla given utan kan ändras. Det finns därför ingen automatik 
som gör att en höjning av poängnivån automatiskt leder till en höjning av 
lönenivån. (2) Poänghöjningar som görs under löpande avtalsperiod leder till 
höjda löner för de individer som berörs (förutsatt att höjningen innebär att en 
lönegruppsgräns passeras). Den höjningen kommer i partemas gemensamma 
lönestatistik att uppträda som en löneglidning, vilket kan påverka storleken 
på de lönepotter företaget får. Den kan exempelvis påverka de låglöne- och 
förtjänstutvecklingsgarantipotter som varit vanliga i avtalen. Slutresultatet 
av en lönehöjning för en individ under löpande avtalsperiod kan därför bli 
höjd lön för individen men samtidigt en minskning av den gemensamma lö
nepotten i nästa avtalsrörelse. (Exakt vad som händer beror bl a på om man 
har företaget eller branschen som underlag då man räknar ut potterna). 
(3) Om de höjningar som görs går i en riktning som inte passar arbetsgiva
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ren, kan höjningen leda till att arbetsgivaren ger extra påslag i avtalsförhand
lingarna för att bibehålla en lönestruktur han vill ha. Detta kan utnyttjas av 
fackets representanter i arbetsvärderingskomittén om de vill höja den all
männa lönenivån. Om de lyckas driva upp poängen (och lönen) på någon av 
de grupper arbetsgivaren inte prioriterar kanske arbetsgivaren går med på att 
ge sådana extra påslag. (4) De anställda har ett allmänt intresse av att arbets
uppgifterna framställs som så svåra och avancerade som möjligt, då detta 
kan användas som argument i löneförhandlingarna. 

Trots att det inte finns någon automatisk koppling mellan nivån på ar
betsvärderingspoängen och kollektivets lönenivå som gör att kollektivets lö
nenivå stiger om poängnivån stiger, finns det alltså mekanismer (det jag tar 
upp under 3 och 4) som gör det rationellt (i just "lönenivåperspektivet") för 
fackets representanter i AV - kommittén att försöka driva upp poängnivån. 

På Margarinbolaget (men inte på Findus) hade det förts en kamp inom 
AV - kommittén om poängnivån mellan arbetsgivar- och arbetstagarrepre-
sentanterna. Mönstret vid värderingarna hade i stort varit att kommitténs 
sekreterare (som var arbetsgivarrepresentant) hade försökt att hålla nere po
ängen^ medan de anställdas representanter hade försökt att få upp den.6 

Kritiska punkter i värderingsarbetet 

Arbetet i en värderingskommitté omfattar följande moment: 
• Att definiera vad som ska vara enheten då kommittén värderar med 

systemet. 
• Att upprätta arbetsbeskrivningar. Dessa kommer att utgöra grunden för 

värderingarna. Ibland görs arbetsbeskrivningarna av en produktionstekniker 
utanför kommittén, ibland av ett arbetsutskott inom kommittén, ibland av 
hela kommittén. I arbetet ska normalt den anställde själv, hans eller hennes 

6 Tidvis hade det rått mycket stora motsättningar i arbetsvärderingskommittén 
mellan sekreterare och några av fackets representanter. Dessa motsättningar var 
dock inte bara ett uttryck för en sådan kamp om poängnivån. Enligt flera av dem jag 
intervjuat hade motsättningarna - eller åtminstone styrkan i dem - också delvis sin 
grund i den kombination av individer som satt i kommittén. 
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förman samt den facklige kontaktmannen på den aktuella avdelningen vara 
med. 

• Att tillämpa systemet; alltså att befattning för befattning uppskatta vilka 
krav som finns i befattningen i de olika avseenden som tas upp i systemets 
faktorer. Ofta väljer man först ut ett antal referensbefattningar och värderar 
dessa. Därefter värderar man resten av befattningarna. (Den uppläggningen 
rekommenderas i AG/Fs systemhandbok). 

Standardförfarandet i värderingsarbetet är att först värdera en befattning i 
taget på alla faktorerna, för att därefter värdera alla befattningar först på den 
första faktorn, därefter på den andra faktorn osv. Syftet med detta förfarings
sätt är att förbättra möjligheterna att göra en konsekvent bedömning av kra
ven. 

Det förekommer att man inte genomför en fullständig värdering av alla 
befattningar, utan "gafflar" vissa. Detta förekommer framförallt om det finns 
befattningar som är mycket lika varandra. Då nöjer man sig med att värdera 
vissa av befattningarna och placerar sedan in de övriga i förhållande till de 
värderade befattningarna. 

När alla värderingarna är klara lämnas resultatet över till företagets löne
förhandlare som får bestämma koppling poäng - lön. 

• Slutligen att revidera värderingarna vartefter innehållet i befattningarna 
och den miljö i vilken de utförs ändras. 

Nedan ska jag gå igenom några punkter i detta arbete som utifrån erfa
renheterna från Arbetsvärderingsprojektet framstår som strategiska när det 
gäller att få en enhetlig tillämpning av systemet. (Det jag tar upp är punkter i 
själva värderingsarbetet. Frågor kring arbetsvärderingskommittéernas sam
mansättning, utbildning och arbetsformer diskuteras i Ericsson 1986 och 
Ericsson 1987). 

Fyra svårigheter som finns i värderingsarbetet är de som ligger i att den 
verkliga arbetsorganisationen ofta skiljer sig från den formella, svårigheter 
att tolka systemet, svårigheter att att uppskatta storleken på kraven samt 
svårigheter att uppskatta hur stor andel av tiden ett visst krav föreligger. Här 
ska jag ta upp de tre sistnämnda. 
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Att tolka systemet 

När det gäller att tolka systemet är en typ av oklarhet den som kan uppstå 
om det finns innehållsliga överlappningar mellan faktorerna i systemet. I 
kapitel 4 berättade jag om de överlappningar som i AG/Fs system finns mel
lan Allmänna fackkunskaper och de tre faktorerna Specialkunskaper. Dessa 
överlappningar hade skapat stora svårigheter på Margarinbolaget. Ett exem
pel är att det av en verkstadsarbetare krävs både företagskännedom, va
rukännedom och skyddskunskaper. Det gäller då att avgöra om dessa krav 
ska anses ingå i kraven på Allmänna fackkunskaper eller om de ska tas upp 
under Specialkunskaper. Tas de upp under Specialkunskaper kan det hända 
att befattningen i praktiken får poäng för kraven både under Allmänna 
Fackkunskaper och under Specialkunskaper. (Hur man väljer att göra kan få 
stort utslag i totalpoängen). Den här överlappningen har vållat svårigheter 
inte bara på Margarinbolaget.7 

En annan svårighet som brukar uppstå är att på faktorn Allmänna fack
kunskaper skilja mellan vad som är "fortlöpande arbetsuppgifter" och vad 
som är "arbetsuppgifter utöver de fortlöpande".8 Poängen på Allmänna 
fackkunskaper bestäms som jag beskrev i kapitel 4 (se också bilaga A) av 
kombinationen av värden på den skala som gäller "Fortlöpande arbetsupp
gifter" och den skala som gäller "Arbetsuppgifter utöver de fortlöpande". Att 
skilja mellan vad som är det ena och vad som är det andra kan ibland vara 
svårt, särskilt som de två dimensionerna i viss utsträckning blandas ihop re
dan i systemhandbokens gradbeskrivningar. I grad b på skalan som rör fort
löpande arbetsuppgifter står det t ex "Huvudsakligen enkla arbetsuppgifter 
men även vissa svårare arbetsuppgifter...". Med detta måste menas att man 
oftast har enkla arbetsuppgifter, men ibland svårare sådana. Men detta är 
detsamma som att säga att man utöver de fortlöpande arbetsuppgifterna även 
har vissa svårare arbetsuppgifter, dvs det som ska värderas i den andra di
mensionen. 

7 Källa: Intervju med ombudman Allan Fält på Fabriks. 

8 Källa: Intervju iïied ombudman Allan Fält på Fabriks. 
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Att uppskatta kravens storlek 

Vad som ska uppskattas. När en AV - kommitté ska tillämpa AV - systemet 
är det en stor mängd uppskattningar av kravens storlek som måste göras. Tre 
exempel på vilka som ska göras i AG/Fs system:9 

På faktorn "Uppmärksamhet - koncentration" ska följande uppskattas: 
(a) Arbetarens ansvar för att arbetet blir rätt utfört, vilket i sin tur bedöms 
efter graden av övervakning och kontroll, (b) Hur svåra arbetsuppgifterna är, 
i betydelsen hur stort det område är som ansvaret gäller. Man ska t ex i un-
derfaktom Teknisk utrustning ta hänsyn till hur omfattande utrustningen är 
och i underfaktorn Egen och andras säkerhet ta hänsyn till antalet berörda 
personer, (c) Risken att något ska hända. (Detta sägs uttryckligen bara när 
det gäller faktorn Egen och andras säkerhet), (d) Konsekvenserna av att ar
betaren brister i uppmärksamhet och koncentration (hur vidsträckta konse
kvenserna är och vilka kostnader och andra problem som blir följden). 

På faktorn "Omdöme - initiativ" ska kommittén uppskatta: (a) I vilken 
omfattning arbetaren självständigt behöver bedöma hur arbetet ska utföras 
och ta initiativ, (b) Den ekonomiska betydelsen av de beslut arbetaren måste 
fatta, (c) Om bedömningen måste ske snabbt, (d) Mängden inverkande fak
torer som arbetaren måste bedöma. 

På faktorn "Buller - vibrationer" slutligen ska man uppskatta: (a) Buller
styrkan mätt i dB(A). (b) Expositionstiden i procent av arbetstiden, (c) Före
komsten och graden av intermittent ljud. (d) Förekomsten och graden av 
vibrationer. 

De uppskattningar kommittén ska göra när man använder AG/Fs system 
kan föras samman i följande grupper: storleken på kraven (inklusive att upp
skatta antal, varaktighet och omfattning), andel av den totala arbetstiden som 
ett visst krav föreligger och - när det gäller kvarstående olägenheter - var
aktigheten, sannolikheten att något ska hända samt slutligen konsekvensen 
av att något händer. 

9 En fullständig sammanställning finns i Ericsson (1986c) bilaga 10. Vilka 
uppskattningar som ska göras på kunskapsfaktorema framgick av kapitel 4. 
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"Relativ" kontra "absolut" värdering. I en del arbetsvärderingssystem 
jämför man kraven i en viss befattning med beskrivningarna i en system
handbok och sätter poäng efter den beskrivning man tycker passar bäst in på 
den befattning som ska värderas. En annan typ av system är den där man för 
varje faktor jämför befattningarna med varandra. (Se kapitel 1). Man kan 
jämföra med två betygssystem där man i det ena fallet grundar betygen på 
vilka kunskaper eleverna har i förhållande till en viss kursplan och i det 
andra fallet jämför elevernas kunskaper inbördes. AG/Fs är liksom andra 
poängsystem formellt av den förra typen. Trots det måste AV - kommittén 
även i detta system på vissa faktorer bygga värderingen på en jämförelse 
mellan den aktuella befattningen och andra befattningar. I systemhandboken 
har man en generell anvisning om att det är alla arbeten "inom industrin" 
(inte bara på det egna företaget) som ska utgöra referenspunkt.10 

Några exempel belyser skillnaden mellan olika faktorer i detta avseende: 
På faktorn Temperatur och luftfuktighet ska kommittén ta hänsyn till medel
temperaturen vintertid och till relativa luftfuktigheten. Gradbeskrivningarna 
innehåller gradgränser för temperaturen och procentgränser för relativa 
luftfuktigheten. I det fallet kan AV - kommittén alltså mäta temperaturen 
och luftfuktigheten och därefter bestämma poängen. När det gäller faktorn 
Synkrav däremot anges inget sätt att mäta synkraven på. Den hjälp kommit
tén får i systemhandboken är bara att det ges exempel på typer av arbets
uppgifter som brukar passa in på gradbeskrivningarna (som är "Särskild på
frestning å synorganen" och "Stark påfrestning å synorganen"). 

På de faktorer där värderingen är relativ måste kommittén om dess 
tillämpning ska kunna bli enhetlig bygga upp en praxis som den sedan inte 
avviker ifrån. Detta ställer krav på kontinuitet i kommittén. 

10 "Varje faktor innehåller en poängtabell eller poängskala efter vilken värde
ringen sker med ledning av de gradbeskrivningar, som infogats i tabellen. Därvid 
bör observeras att tabellerna är så utformade, att de i princip gäller alla slags arbe
ten inom industrin och att poängsättningen därför ej kan ske endast med hänsyn till 
de arbeten, som förekommer inom företaget, utan man måste vid val av grad och 
poängtal göra jämförelser med industriellt arbete över huvud taget. (1968 års upp
laga. Systemhandboken sid 9. Kursivering i originalet). 
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Några erfarenheter från arbetsvärderingsprojektet. Detta om de uppgif
ter AV - kommittéerna ställs inför. Erfarenheterna på "mina" företag var 
följande. 

På Findus sade man sig inte ha haft några större svårigheter att uppskatta 
kravens storlek. Den kvinnliga medlem som varit med från böljan i k ommit
tén säger att i de fall man haft svårigheter har dessa gällt faktorn Allmänna 
fackkunskaper. 

På Margarinbolaget hade svårigheterna varit större. Flera nuvarande och 
tidigare medlemmar i kommittén sa att faktorerna under Psykisk arbetsinsats 
vållat problem. (Psykisk arbetsinsats består som framgått av fem delfaktorer 
under rubriken "Uppmärksamhet - koncentration" samt av delfaktorn 
"Omdöme - initiativ"). Dessa faktorer togs också upp av den f d och den nu
varande ombudsman på Fabriks jag intervjuade, liksom av den ombudsman 
jag intervjuat på Allmänna gruppen (den faktor han tog upp var underfak
torn Omdöme - initiativ). Även andra faktorer (Rörelseteknik och Snabbhet) 
har nämnts som problematiska, men då bara av någon enstaka av de inter
vjuade. 

(När det gäller problem på Margarinbolaget se också ovan under rubriken 
"Att tolka systemet" om svårigheterna att värdera på Allmänna fackkunska
per och Specialkunskaper). 

Att ta hänsyn till hur stor andel av tiden ett krav har en viss storlek togs 
upp som svårt på Findus liksom av flera andra av de intervjuade. 

Mer material om vilka problem som kan uppstå i värderingsarbetet finns 
i bilaga F. (Där gäller det Verkstadsföreningens och Metalls system). 

Att uppskatta hur stor andel av tiden ett visst krav föreligger 
(är av en viss storlek) 

Som framgått, ansåg flera intervjuade att det var svårt att uppskatta den an
del av tiden ett visst krav föreligger. Samtidigt är det viktigt att kunna göra 
detta. I AG/Fs system liksom i de flesta andra system kan denna uppskatt
ning få stor betydelse för slutresultatet. 

Att uppskatta hur stor andel av tiden ett viss krav föreligger innehåller i 
sig två problem: dels att avgöra hur lång tid ett krav föreligger i en viss be
fattning, dels att ta hänsyn till det faktum att de anställda ibland växlar mel
lan olika befattningar. 
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Att ta hänsyn till variationer inom en och samma befattning. Två sätt 
som används i arbetsvärderingsystem för att ta hänsyn till tidsmässiga varia
tioner är att ta hänsyn till den frekvens med vilken en viss aktivitet utförs 
och att hänsyn till den andel av tiden kravet har en viss storlek.11 I AG/Fs 
system använder man den sistnämnda metoden. De faktorer där man ska 
väga med andelen av tiden är Arbetstyngd, Temperatur-luftfuktighet, Syn
krav, Buller-vibrationer och Övriga olägenheter. Där uppskattar man hur 
stor andel av arbetstiden kraven är av en viss storlek och räknar sedan fram 
ett genomsnittsvärde. På motsvarande sätt ska man göra på faktorn Kvarstå
ende olägenheter. (Det står "För sådana olägenheter ges tilläggspoäng mot
svarande obehagets storlek resp. varaktighet i jämförelse med de resultat, 
som erhållits enligt tabell 53" /faktorn Övriga olägenheter; min kommen
tar/). 

När det gäller vilka svårigheter som finns i uppskattningarna koncentre
rar jag mig här på dem som finns vid faktorn Arbetstyngd. Svårigheterna på 
övriga faktorer (t ex Synkrav) torde vara liknande. 

Den instruktion arbetsvärderingskommittén får i systemhandboken om 
hur bedömningen ska gå till, är att kommittén ska bedöma hur stora delar av 
den sammanlagda arbetstiden som arbetet är att hänföra till var och en av de 
fem graderna (skalstegen) på faktorn och därefter beräkna ett medelvärde. 
När det gäller att bedöma hur stora delar av den sammanlagda arbetstiden 
som arbetet är att hänföra de olika graderna står det: "Därvid tas endast hän
syn till den tid arbetaren verkligen utsätts för belastning; återhämtningstid 
hänföres alltså genomgående till grad a" (Systemhandboken till 1968 års 
version sid 17). Under en rubrik "Anvisning" står det: 

"Undersök först huruvida den fysiska insatsen varierar under arbetsti
den och bestäm hur stor del av den totala arbetstiden som åtgår för 
vaije moment (...)" 

11 Vilken metod man använder speglar hur man uppfattar att människan reagerar 
på en påfrestning. I VF/Ms system är det när det gäller tunga lyft frekvensen av lyf
ten som ska mätas, inte andelen av tiden som i AG/Fs system. Att man valt den lös
ningen i VF/Ms system beror på att man ansett att det är möjligheten till återhämt
ning som har betydelse för hur fysiskt krävande lyften är, snarare än hur stor andel 
av tiden den anställda utsätts för påfrestningen. 
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Försöker man sätta sig in i arbetsvärderingskommitténs situation när den ska 
värdera, inser man att det i praktiken finns ett ganska stort spelrum i värde
ringen (uppskattningen). Den allra mest "snäva" värderingen är att ta fasta 
på det som står i det första citatet och vid exempelvis lyft av tunga föremål 
endast räkna med den tid den anställde har det tunga föremålet i händerna. 
En mindre snäv värdering är att bygga värderingen på den tid den anställde 
utför de arbetsmoment - i vidare mening - i vilka lyften ingår som ett del
moment. 

Val av enhet att värdera. Det andra problemet kring tidsmässiga varia
tioner i kraven gäller som nämnts att ta hänsyn till det faktum att de an
ställda ibland växlar mellan olika befattningar. 

Sådana växlingar kan vara av två typer. Den ena typen är att anställda 
planmässigt arbetar i flera befattningar. Orsaken till att de gör det kan vara 
att man vill minska belastningen på de anställda. En annan vanlig orsak är 
att arbetsuppgifterna i en viss befattning inte är så omfattande, eller före
kommer så ofta, att det behövs att en anställd utför dem under hela sin ar
betstid. Den andra typen av växling är den mer oplanerade och tillfälliga 
som uppstår exempelvis vid sjukdom eller annan frånvaro eller vid variatio
ner i orderingången. 

Oberoende av vilken typ av omflyttning det gäller, kan arbetsvärderings
kommittén välja att antingen värdera vaije grupp av arbetuppgifter för sig -
och alltså avgränsa befattningen snävt - eller också som utgångspunkt vid 
värderingen ha alla de arbetsuppgifter som den anställde under en tidsperiod 
normalt utför.12 

Det viktiga i det här sammanhanget är att det val kommittén träffar på
verkar vilken poäng befattningen får. Generellt kan man säga att om de an
ställda flyttar mellan befattningar som är värderade var för sig kommer de 
krav som arbetet ställer på kunskaper och färdigheter att underskattas. Kra

121 systemhandboken för AG/Fs system säger man att varje arbetsbeskrivning 
som görs upp endast bör omfatta "ett arbete, utgörande ett sammanhängande arbets
förlopp", att många befattningar består av flera sådana "arbeten" och att det alltså 
kan bli nödvändigt att upprätta flera arbetsbeskrivningar för samma befattning, (sid 
27). Huruvida man anser att dessa arbetsbeskrivningar i den slutliga värderingen bör 
behandlas som en enhet framgår ej av systemhandboken. 
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ven när det gäller miljöfaktorerna kan däremot tvärtom komma att överskat
tas, eftersom bytet av arbetsuppgifter ger en omväxling som minskar på
frestningen. 

Underskattningen av kraven på kunskaper kan neutraliseras om företaget 
har ett särskilt mångkunnighetstillägg eller ett meritvärderingssystem som 
tar hänsyn till mångkunnighet. Allmänna Gruppens meritvärderingssystem 
som jag beskriver i bilaga G har en sådan faktor. 

Några iaktagelser i arbetsvärderingsprojektet när det gäller de problem 
jag här tar upp: 

På Findus påverkades produktionen av att grönsakerna har olika säsong. 
Arbetsgivaren försökte dessutom anpassa produktionen till svängningarna i 
efterfrågan för att hålla nere lagerkostnaderna. Båda dessa saker gjorde att 
många anställda flyttades mellan olika befattningar. Man värderade emeller
tid varje befattning för sig. Detta ledde till att summan av befattningarna 
krävde mer av kunskaper än befattningarna tagna var för sig. Man hade 
heller inga merittillägg eller (andra) mångkunnighetstillägg som tar hänsyn 
till detta vid lönesättningen. 

På Raffinaderiet på Margarinbolaget fanns kombinerade befattningar. 
Där flyttade de anställda planerat mellan de olika arbetsuppgifterna. De 
olika delbefattningarna värderades för sig, varefter en gemensam arbetsvär
dering för hela gruppen fastställdes. Man hade under årens lopp tillämpat 
olika regler för de kombinerade befattningarna. I en överenskommelse om 
arbetsvärderade löner från 1973 står det att "Kombinerade befattningar vär
deras genom att högsta faktorpoäng i varje delbefattning adderas. Den på så 
vis erhållna poängsumman utgör befattningens slutpoäng." Det var ett sys
tem som var ganska generöst mot de kombinerade befattningarna. Man hade 
senare ändrat systemet så att de kombinerade befattningarna fick den total
poäng som delbefattningen med högsta totalpoängen hade. Det systemet gav 
lägre poäng. 

Betydelsen av skillnader i systemens uppbyggnad 

De olika arbetsvärderingssystemen skiljer sig åt när det gäller uppbyggnad. 
De skiljer sig bl a åt när det gäller antalet faktorer, när det gäller hur många 
grader de olika faktorerna har, i vilken utsträckning värderingarna kan grun
das på objektiva mätningar (se ovan), när det gäller hur omfattande och tyd

178 



liga instruktioner som finns samt när det gäller i vilken utsträckning det 
finns riktexempel. 

Att möjligheterna till en enhetlig värdering ökar om det går att grunda 
uppskattningarna av kraven på objektiva mätningar och att den likaså ökar 
om det finns tydliga instruktioner är uppenbart. 

Det finns också saker som tyder på att faktorerna inte får vara alltför få 
och graderna heller inte de alltför få. I systemhandboken för 1981 års upp
laga av AG/Fs system säger man (sid 40) att frågan om att skapa ett särskilt 
förenklat system kom upp när representanter för Allmänna gruppen, Fabriks 
och byggnadsämnesindustrin 1976 satte sig ner för att revidera 1968 års 
upplaga av systemet. Något sådant system kom aldrig till stånd på Fabriks -
Allmänna gruppens avtalsområde.13 Om skälet till detta säger man i system
handboken: 

"För Allmänna Gruppens del /av sammanhanget framgår att det säkert 
är avtalsområdet som avses. Min kommentar/ har kommittén kommit 
fram till att en förenkling av systemet, som skulle innebära att antalet 
faktorer, grader och anvisningar skärs ned, inte medför att arbetsvär
deringen underlättas utan i stället kan leda till ett otillförlitligt resul tat 
med obalans, inkonsekvens och bristande uppföljning vid förändringar 
i arbetena och när nya arbeten tillkommer. (.••)" (sid 41) 

Inställningen att förenklade system leder till ökade svårigheter delades av 
flera av de handläggare jag intervjuat. Ett problem med förenklade system är 
att alla arbetsvärderingssystem kräver att AV - kommittén bygger upp en 
egen referensram (se ovan). Om man har färre faktorer kommer vaije faktor 
att innehålla flera dimensioner. Det blir då svårare att hålla fast vid den refe
rensram man skapat. 

När det gäller förekomsten av riktexempel har denna två sidor. Å ena 
sidan är det uppenbart att riktexempel kan underlätta för kommittéerna att 
placera in befattningarna i de olika graderna. Å andra sidan - och ur jäm
ställdhetssynpunkt är detta viktigt - innebär förekomsten av riktexempel att 
arbetsvärderingskommittén i mindre utsträckning kommer att göra en egen 

13 Parterna inom byggnadsämnesindustrin däremot konstruerade ett eget förenk
lat system. 
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uppskattning av de faktiska kraven i befattningarna sådana de ser ut just på 
det egna företaget. Detta ökar utrymmet för schablonartade och fördomsfulla 
värderingar. Ju fler och detaljerade riktexempel som förs in i ett poängsys
tem, desto mer tenderar det att i stället bli ett klassificeringssystem. De an
visningar som finns i AG/Fs system i gradbeskrivningarna till faktorn All
männa fackkunskaper (se kapitel 4) är ett exempel på hur ett poängsystem 
kan ha drag av klassificeringssystem. 

Psykologiska och andra mekanismer 

Några erfarenheter från arbetsvärderingsprojektet. I bilaga D redogör 
jag för hur arbetsvärderingskommittén på Margarinbolaget värderat en be
fattning "Beredning, servering" i personalmatsalen, och visar på den låga 
värdering befattningen fått på de faktorer som tar upp krav på fackkunska
per. Jag pekar på den formulering som finns i systemhandboken om att man 
som fackkunskaper inte ska räkna "sådana kunskaper, som alla normalarbe
tare genom folkskoleundervisningen eller eljest måste förutsättas besitta". 
Den låga värderingen på befattningen kan ha berott på att kommitténs leda
möter ansett att de krav på kunskaper som ställdes i denna enligt reglerna 
inte skulle ge poäng. En annan möjlighet är att kommitténs ledamöter ansåg 
det så självklart att kvinnorna hade de här kunskaperna att de därför inte 
lade märke till dem. Ett exempel på hur en värderingskommittés värderingar 
kan påverkas av vad den anser "naturligt" att den anställde kan fick jag vid 
värderingen av en befattning på en av de fabriker vi besökte på den arbetets-
värderingskurs jag deltog i. På fabriken, en bilfabrik, använde man Verk
stadsföreningens och Metalls gemensamma arbetsvärderingssystem. I det 
systemet finns en faktor Praktik. I tillämpningsanvisningarna sägs att det 
som ska uppskattas är vilken tid det tar för någon som är helt obekant med 
miljön och arbetsuppgifterna att lära sig jobbet. Den värdering som är intres
sant i det här sammanhanget är den grupperna gjorde av befattningen Rull
test. Arbetet i den befattningen bestod i att köra de nästan färdiga bilarna på 
en rullbana och testa bilens samtliga tekniska funktioner efter ett testschema. 
Arbetaren skulle dessutom justera tändningen och förgasarinställningen 
samt åtgärda enklare fel. När grupperna jämförde sina värderingar med va
randras och med lärarnas visade det sig att fyra av grupperna ansåg att be
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fattningen krävde betydligt kortare praktik än vad lärarna ansåg. Orsaken till 
detta var antagligen att grupperna inte kunnat hålla fast vid att det de skulle 
uppskatta var hur lång praktik som krävs för en person som är helt obekant 
med arbetsuppgiften och arbetsplatsen. När gruppmedlemmarna såg en kille 
i 25-30-årsåldern jobba med bilar var det lätt hänt att de i stället tänkte på 
hur lång praktik han hade behövt. 

Leslie Zebrowitz McArthur om psykologiska mekanismer. Leslie Zebro-
witz McArthur, professor i psykologi, tar i en uppsats, "Social Judgment 
Biases in Comparable Worth Analysis", upp tre snedvridande mekanismer 
Cbiases) och diskuterar hur dessa skulle kunna påverka resultatet av en ar
betsvärdering (arbetsbeskrivningen och uppskattningen av kravens stor
lek).14 

De mekanismer hon tar upp är "the availibility bias", "the halo bias" och 
"the expectancy bias". 

"The availibility bias" innebär bl a att man har en tendens att bedöma hur 
ofta händelser inträffar efter hur lätt det är att komma ihåg dem. Hur lätt det 
är att komma ihåg dem, kan i sin tur påverkas bl a av hur välbekant händel
sen (företeelsen) är, av hur aktuell den är och av hur "framträdande" den är i 
olika avseenden ("its perceptual salience"). Det sistnämnda skulle, skriver 
hon, i arbetsvärderingssammanhang t ex kunna innebära att en arbetsledare 
som ska beskriva en sekreterares arbete har lättare att minnas sådant arbete 
som hörs och syns tydligt, t ex knattrande skrivmaskinsarbete, än sådant 
som är mer tyst, t ex arbetet med att formulera brev (den förstnämnda ar
betsuppgiften har större "perceptual salience"). Att man lättast minns sådant 
som är välbekant kan göra att en person som ska beskriva en läkares arbets
uppgifter och inte på förhand är mycket bekant med dessa kan komma att 
överskatta den tid som ägnas åt sådant som personen förknippar med läkar
rollen, exempelvis att undersöka patienter, och underskatta den tid som går 
åt till annat, t ex till pappersarbete. 

14 Uppsatsen skrevs till ett seminarium i oktober 1983 om "comparable worth"-
forskning, anordnat av the National Research Council's (NRC) Committee on 
Women's Employment and Related Social Issues. 
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Hon tänker sig att de här mekanismerna påverkar olika inblandade olika 
mycket. Utomstående experter15 överbetonar (överdriver frekvensen av) så
dant som är mest välbekant för dem, den anställde själv överbetonar sådant 
som ligger närmast i tiden och arbetsledare överbetonar sådant som syns och 
hörs mest. 

"The halo bias" är en effekt av att människor tenderar att forma kon-
sistenta omdömen om andra människor och företeelser. Detta innebär att 
man får spridningseffekter: om man exempelvis uppfattar någon som bra i 
ett visst viktigt avseende, kan detta leda till att man uppfattar denne som bra 
även i andra avseenden. När det gäller arbetsvärdering, skulle den kunna in
nebära att den som ska göra en arbetsbeskrivning eller värdera ett jobb på
verkas av vetskap om vilken lön befattningen har eller av könet på den som 
utför arbetet. Eller - min kommentar - av vilka kunskaper och färdigheter 
den anställde har; att arbetsvärderingskommittén trots påpekanden i system
handboken t ex glömmer att det är de kunskaper arbetet ställer som ska vara 
utgångspunkten vid värderingarna och påverkas av vilka kunskaper den som 
innehar befattningen har. 

En människas uppfattning kan också påverkas av i vilken ordning hon får 
information ("the primacy halo"). Den som ska göra en arbetsbeskrivning 
kan lägga oproportionerlig vikt vid sådan information som han eller hon får 
först. Även vid själva poängsättningen skulle detta kunna påverka bedöma
ren: om kraven är höga på den första faktorn, kan detta leda till höga poäng 
även på de därefter kommande faktorerna. I detta sammanhang tar hon 
också upp en psykologisk mekanism som kan sägas gå i motsatt riktning. 
Hon talar om en "recency effect". Den innebär att man tar stor hänsyn till 
den sista information man får och att denna påverkar hur man uppfattar tidi
gare information. 

Den tredje mekanismen, "the expectancy bias" innebär att man lättare tar 
till sig information som stämmer med vad man redan vet/anser/tror. Det in
nebär exempelvis att man kan tro att vissa krav som vanligen förknippas 
med mansdominerade jobb föreligger även när de inte gör det. 

"The halo bias" gör att arbete som är relativt sett prestigefyllt och välbe
talt kommer att övervärderas. "The expectancy bias" gör att kraven på fär

15 I USA gör värderingarna ofta av inhyrda konsultföretag. 
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digheter, ledarskap, utbildning och ansträngning kommer att överskattas när 
det gäller sådana arbeten som traditionellt anses ställa stora krav i dessa av
seenden. "The availibility bias" kommer att förstärka denna effekt, eftersom 
uppmärksamheten riktas mot sådant i arbetet som är välbekant, dvs väntat. 
MacArthur drar slutsatsen att de mekanismer hon beskrivit totalt sett miss
gynnar kvinnojobb. 

McArthur säger att det emellertid finns mycket lite av forskning om vil
ken effekt de här mekanismerna faktiskt får i arbetsvärderingssammanhang. 
Den forskning som bedrivits kring mekanismerna har i allmänhet inte gällt 
arbetsvärdering, och i de fall den gjort det har experimentsituationen varit 
mycket laboratoriemässig. Donald J Treiman diskuterade frågan i sin rapport 
till The National Academy of Sciences (Treiman 1979). Han sa där bl a: 

"(...) are jobs traditionally held by women evaluated differently from 
jobs traditionally held by men even when their content is the same? 
The evidence on this question is very sparse. There is almost no 
evidence available that pertains directly to sex stereotyping in job 
evaluations, and the two studies we have located yield contradictory 
results." (Sid 48). 

Han sa att det däremot finns många experimentella socialpsykologiska stu
dier som visar att kvinnor skattas lägre än män i olika avseenden även när de 
har samma karakteristiska som männen. Han refererade ett antal undersök
ningar och sa sedan: 

"In sum, the data are very clear. In a variety of contexts the mere fact 
of identifying a performance as done by a woman results in a lower 
evaluation and a lower likelihood of reward - hiring, promotion, etc. -
than when the identical performance is attributed to a man. The only 

exception is when the performer is certified as competent on indepen
dent grounds; in such cases there is no significant tendency to evalu
ate women more poorly than men." (Sid 52). 

Han drog slutsatsen att det föreligger en risk att arbetsvärderingar påverkas, 
men sa att det inte finns tillräckligt med forskning för att avgöra om det fak
tiskt är så. 

Treiman och McArthur skrev sina texter 1979 respektive 1983. Såvitt jag 
kan bedöma, är deras slutsats att det behövs mer forskning kring de psyko
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logiska effekternas faktiska påverkan på värderingsarbetet fortfarande gil
tig-

Suzanne Schlyter om skillnader i folks sätt att uttrycka sig. Susanne 
Schlyter, docent i lingvistik, har på uppdrag av Arbetslivscentrum gjort en 
undersökning av skillnaderna i en mans och två kvinnors språk i det s k 
blanketteknikermålet i Arbetsdomstolen.16 (Schlyter 1986). De skillnader 
hon pekar på mellan mannens och den ena kvinnans språk (den andra kvin
nan talade nästan inte alls) är sådana som i många undersökningar visat sig 
finnas just mellan mäns och kvinnors sätt att uttrycka sig. Hennes under
sökning är intressant ur arbetsvärderingssynpunkt eftersom den ger en lista 
på skillnader mellan olika individers språk som kan påverka det intryck en 
arbetsvärderingskommitté får då de anställda ska beskriva sina arbetsuppgif
ter. (Däremot säger den inget om huruvida sådana skillnader faktiskt påver
kar AV - kommittéerna. Effekten är ju på inget vis automatisk; av betydelse 
är också hur noggrann och tränad lyssnaren är. De jurister som intervjuas av 
Kerstin Brunnberg - Brunnberg 1986 sid 85 ff - pekar på att domarna är trä
nade att bortse från skillnader i språk). 

Schlyter jämförde mannens och kvinnans språk utifrån ett tiotal olika 
aspekter. Hon fann följande: 

Taltiden: Mannen talade betydligt längre än kvinnan. Undersökningar vi
sar att män i allmänhet talar längre än kvinnor. Schlyter ger två möjliga för
klaringar till att det är så. Dels att kvinnor i s törre utsträckning än män av
bryts eller får se "otålighetssignaler", dels att kvinnor är vanare, och gillar 
mer, att tala informellt och i dialogform där de hela tiden kan få reaktioner 
på det de säger. 

Självhävdelse/självutplånande (-ning): Mannen framhävde sin insats mer 
än vad kvinnan gör. Hon snarast förringade den. 

Informationsurval: Kvinnan tog inte med allt som vittnade om betydelsen 
av hennes eget arbete. 

Ämnesorientering: Mannen var mer sakorienterad än kvinnan, kvinnan 
talade mer om personer och relationer. Schlyter kommenterar att kvinnor 
ofta undviker att framhäva sig själva. Hon refererar bl a en undersökning där 
man lät 140 studenter diskutera ett ämne parvis. Hälften av studenterna fick 

16 När det gäller detta mål se bilaga I. 
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läsa in det ämne som skulle diskuteras i förväg så att de blev experter. Där
efter delade man in studenterna i tvåmannagrupper som bestod av alla kom
binationer av man/kvinna och expert/icke-expert. Det visade sig att den som 
var expert dominerade i konversationen över den som inte var expert i alla 
kombinationerna utom kvinnlig expert - manlig icke-expert. I den sistnämn
da dominerade de manliga icke-experterna över de kvinnliga experterna. 

Självframhävning genom pronomen och aktiva verb: Mannen använde i 
större utsträckning pronominet "jag" i framhävd form (t ex först i satsen) 
och använde fler aktiva verb än kvinnan. 

Även i sin användning av tempus skilde sig mannen och kvinnan ät. 
Mannens tempus ger ett kraftfullare intryck (mannen använde ofta perfekt 
där kvinnan använde imperfekt; sa exempelvis "jag har gjort" i stället för 
"jag gjorde"). 

Empati centrum (från vems perspektiv det som skildras ses): Mannen 
hade sig själv som empaticentrum i sina utsagor i större utsträckning än vad 
kvinnan hade - i kvinnans utsagor var det ofta någon annan som var empati
centrum. Undersökningar har visat att detta är ett typiskt kvinnligt drag. 
Schlyter refererar tre olika förklaringar som förts fram till att det är så: att 
kvinnor i sin relation till barnen tränar upp sin förmåga att lyssna, vara upp
märksamma och tänka på andra, att det är ett sätt att blidka de makthavande 
männen att vara uppmärksam på deras önskemål samt för det tredje att det är 
ett uttryck för att pojkar som ett led i sin könsidentifikation tvingas vända 
sig bort från modern och på det sättet - med Schlyters ord - grundlägger en 
helt annan ensamhet än flickor. 

Avsvagningspartiklar m m: Kvinnan använde i större utsträckning än 
mannen uttryck som syftade till att hålla kvar den lyssnandes uppmärksam
het (t ex "...och sedan så...", "...i alla fall så...", "...och för övrigt så..."). 
Schlyter säger att för kvinnor som är vana vid en dialogstil är den typen av 
uttryck naturliga, men uttrycken kan göra att den som talar ger ett mindre 
vederhäftigt intryck. 

Språklig komplexitet: Mannen hade ett något komplexare språk när det 
gäller antalet ord per mening och antalet bisatser. Även typerna av bisatser 
skilde sig något åt. Kvinnan använde något mer talspråksaktiga satsinskjut
ningar och mannen något mer skriftspråksaktiga. 

Proportion substantiv - verb: Mannen använde fler substantiv i förhål
lande till verb än vad kvinnan gjorde. 
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Explicita kausalmarkeringar: Schlyter säger att en påfallande skillnad 
mellan mannens och kvinnans språk var att mannen oftare än kvinnan för
klarade varför han utför sitt arbete på ett visst sätt. (Använde fler ord av ty
pen "eftersom", "därför", "alltså", "för att"). 

Skillnader i möjlighet att främja sina intressen 

I modellen tidigare i kapitlet tog jag som en tänkbar orsak till påverkan på 
arbetsvärderingskommittéernas arbete att den anställde har en position i 
produktionen som är sådan att han eller hon kan störa densamma. Jag har 
också refererat hur den förre sekreteraren i AV - kommittén på Margarinbo
laget ansåg att befattningarna på Raffinaderiet i åtminstone några fall påver
kats av att de var strategiska för arbetsgivaren. Samma sekreterare tog också 
upp arbetsledarnas roll och menade att en grupp som backas upp av sin ar
betsledare gynnas av detta i värderingsarbetet. Han berättade att arbetsleda-
ren på Raffinaderiet varit aktiv när det gällt att få upp poängen för jobben på 
sin avdelning. I det sammanhanget är det värt att citera vad ordföranden i 
Atlas Copcos verkstadsklubb Sten Rosander sa vid LOs konferens 1959: 

" Arbetsledaren från den berörda avdelningen strävar också till att av 
skilda anledningar ge höga poäng. En anledning kan vara att han för 
sin prestiges skull vill framhålla just arbetsuppgifterna på hans avdel
ning som särskilt krävande. Samstämmigheten mellan förman och ar
betare på de olika avdelningarna brukar ju inte alltid vara den allra 
bästa, men när det gäller samarbetet i värderingskommitténs rörliga 
del har man kunnat konstatera ett perfekt samspel.(...)" (Arbetsvärde
ring under debatt, sid 37) 

Man kan konstatera att en arbetsledare kan ha åtminstone tre olika motiv för 
att vilja få upp de egna underlydandes poäng. Ett är det Rosander nämner; 
att det ger en arbetsledares status om hans underställdas arbetsuppgifter 
framstår som krävande. Ett andra motiv är att få de underställda nöjda. Ett 
tredje är att öka möjligheten att rekrytera externt eller dra till sig attraktiva 
anställda från andra förmansområden. 

En förutsättning för att en individ eller en grupp ska kunna bevaka sina 
intressen är att de känner till arbetsvärderingssystemet (och lönesystemet i 
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övrigt). I mina intervjuer på Margarinbolaget och Findus försökte jag få 
fram hur noggrann arbetarnas, arbetsledarnas och fackets kontaktmäns 
granskning av arbetsbeskrivningarna var. Den bild jag fick fram på Mar
garinbolaget var att många av arbetarna inte hade intresserat sig för arbets
värderingen i den utsträckning som behövts för att de skulle kunnat bevaka 
sina intressen. De hade heller inte tillräckliga kunskaper om systemet. Även 
för de flesta av kontaktmännen gällde att de saknade utbildning på arbets
värderingssystemet. Det var därför svårt för kontaktmännen att veta vilken 
typ av uppgifter som borde tas med i beskrivningen. 

På Findus hade klubben tagit upp arbetsvärderingen vid två tillfällen på 
sina fackliga aktiveringskurser. Frågor kring arbetsvärderingen hade också 
tagits upp på klubbmöten och i den företagsutbildning man haft under perio
der då det varit ont om jobb. Trots det var det många som inte var insatta i 
systemet. En orsak till detta var att många inte hade svenska som moders
mål, en annan att klubbmötena var dåligt besökta. Det var de bäst betalda 
arbetarna (exempelvis kokarna) som kände till systemet bäst. Hos dem som 

. arbetade på linjerna var kunskaperna sämre.17 

Att dra slutsatser om tillförlitligheten utifrån studier av sam
stämmigheten i poängsättningen 

En betydande del av den forskning som bedrivits kring systematisk arbets
värdering har bestått i att forskaren jämfört olika värderingar av samma be
fattningar och utifrån resultatet av en analys av samstämmigheten i värde
ringarna uttalat sig om tillförlitligheten i desamma. Den vanligaste upplägg
ningen av studierna har varit att ett antal bedömare var för sig fått värdera en 
uppsättning befattningar. En annan uppläggning har varit att ett antal bedö
mare fått göra upprepade värderingar av samma befattningar (så att man 
kunnat jämföra varje bedömares värdering vid den första tidpunkten med 
hans bedömning av samma befattningar vid den andra tidpunkten). 

17 När Sven Österman intervjuade 184 slumpmässigt utvalda arbetare på en me
delstor verkstadsindustri visade det sig att endast 28 procent var bekanta med ter
men arbetsvärdering, trots att samtliga befattningar var arbetsvärderade. (Österman 
1971 sid 94). 
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Kring undersökningar som dessa finns mänga problem. 
Ett sådant ligger i det faktum att undersökningarna bygger på jämförelser 

mellan de olika värderingarna. En hög grad av samstämmighet mellan be
dömningarna utesluter inte förekomsten av systematiska fel. Det kan ju vara 
så att medlemmarna i kommittéen alla har en fördomsfull uppfattning om 
vissa befattningar. 

Andra problem ligger i värderingsförfarandet. Många av undersökning
arna har gjorts med påhittade eller i vart fall anpassade system. Många har 
också gjorts på beskrivningar av befattningar; de som värderat har alltså inte 
studerat verkliga arbeten ute på företagen.18 

Att dessa senare undersökningar blir orealistiska är uppenbart. Även om 
verkliga kommittéer värderat verkliga befattningar med verkliga system blir 
emellertid resultaten svårtolkade med den typ av analys som görs, jämförel
ser mellan de olika bedömarnas värderingar (satta poäng). Det vanliga är ju 
nämligen, åtminstone i Sverige, att kommittén resonerar sig fram till en ge
mensam ståndpunkt. Det verkar rimligt att anta att den diskussion som då 
förs innebär att frågan blir bättre och mer allsidigt belyst och att de enskilda 
ledamöterna ändrar sin ståndpunkt mot en mer genomtänkt sådan. Som 
framgått, har den gemensamma diskussionen också till funktion att mejsla 
fram en konsekvent praxis. 

I sin rapport till The National Research Council sammanfattade Donald J 
Treiman resultaten av undersökningarna så här: 

"Regarding the question of the reliability of job evaluation ratings, the 
evidence is not particularly encouraging. First, there is very little of it. 
Reliability was a concern of early students of job evaluation, and a 
few - relatively limited - reliability studies were conducted in the late 
1940's. Since that time, there has been virtually no research on the 
question. The main conclusion that can be drawn from the availible 
research is that, compared to the standards ordinarily invoked for 
judgmental scales, total job points can be reasonably reliably meas
ured although individual factor scores are sometimes quite un
reliable." (Treiman 1979 sid 47).19 

18 Se Dahlbäck (1966) sid 74. 

En sammanfattning av resultat finns även i Dahlbäck (1966) sid 71 ff. 
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Treiman säger att även om den samstämmighet i totalpoäng man får fram i 
undersökningarna ser hög ut, så är den emellertid ändå låg om man ser till 
reliabiliteten när det gäller lönesättningen av ett visst jobb.20 Han menar att 
man dock inte ska överdriva svårigheterna och pekar på det jag sa ovan, 
nämligen att värderingarna i praktiken ofta görs gemensamt av en kommitté 
och att detta ökar tillförlitligheten. 

En svensk undersökning där man undersökte en verklig arbetsvärde
ringskommittés värderingar i dess löpande värderingsarbete gjordes av 
Björn Dahlbäck i slutet av femtiotalet. (Rapporteras i Dahlbäck 1966). 
Dahlbäck hade tillgång till protokollen från de värderingar AV - kommittén 
på ett verkstadsföretag gjort med VF/Ms system. Värderingsarbetet hade 
gått till så att kommitténs åtta ledamöter i tur och ordning fått ge sitt förslag 
på poäng (växelvis en arbetsgivar- och en arbetarrepresentant). Dahlbäck 
hade tillgång både till de enskilda poängförslagen och till den poäng man 
sedan efter diskussion enats om. Han undersökte samstämmigheten i de en
skilda ledamöternas förslag till värdering. Han redovisar en mängd olika 
mått på samstämmigheten. Någon klar bild av hur han ser på de erhållna re
sultaten får man tyvärr inte. Det närmaste han kommer till ett sammanfat
tande omdöme när det gäller denna undersökning är när han säger: "Även 
om vi har anledning att anta att vissa felinflytanden oegentligt höjt de rap
porterade reliabilitetskoefficienterna i denna och andra studier så är de ändå 
påfallande höga med tanke på att mätförfarandet är helt av subjektiv art." 
(Sid 87). Att samstämmigheten är stor i hans undersökning säger han "kan 
förklaras av en omedveten, social norm om arbetsvärdet hos olika arbeten". 
(Sid 114). Tyvärr ställer han inte resultaten av de statistiska undersökning
arna i relation till innehållet i de olika faktorerna. Det finns i hans rapport 

20 Han visar med ett räkneexempel vad en angiven samvariation ger för sprid
ning i lönegrupper och drar sedan följande slutsats: 

"The conclusion we draw from this exercise is that job evaluation procedures 
may not be very reliable given the purpose they are meant to serve, the assignment 
of individual jobs to pay classes." (Sid 48). 

I bilaga F har jag räknat ut vad den grad av samstämmighet i värderingarna som 
uppnåddes på arbetsvärderingskursen skulle betytt för samstämmigheten i placering 
i lönegrupper. 

189 



heller inget om vilka svårigheter som fanns i värderingsarbetet eller om dis
kussionen i kommittén. 

Ytterligare en undersökning har gjorts inom ramen för PA - rådet. Bertil 
Mårdberg gjorde i böljan på 1970-talet en studie (rapporterad i Mårdberg 
1972) där han lät en industripsykolog studera 38 befattningar på ett järnverk 
och därefter jämföra dem alla mot alla utifrån deras "likhet". Skattningen 
gjordes om efter 18 månader. Mårdberg jämförde därefter den första och den 
andra skattningen. Han drog utifrån resultaten slutsatsen att metoden med 
jämförelser alla-mot-alla bör vara användbar och föreslog att man skulle 
göra om experimentet och därvid låta bedömaren (-arna) göra jämförelser 
utifrån specificerade dimensioner. Mårdbergs undersökning är en i raden av 
undersökningar där man tar likheten i en bedömares värderingar vid olika 
tidpunkter som ett tecken på att tillförlitligheten i bedömningen är hög. Om 
den typen av undersökningar kan man säga att en hög grad av samstämmig
het mellan värderingarna verkar vara ett nödvändigt men ej tillräckligt vill
kor för hög kvalité på värderingarna. Ej tillräckligt därför att det mycket väl 
kan finnas systematiska fel i personens poängsättning. 

I det här kapitlet har jag använt exempel från den undersökning jag själv 
gjort om samstämmigheten i värderingarna på en arbetsvärderingskurs. Den 
situation i vilken dessa värderingar gjordes var realistisk i vissa avseenden 
(verkligt system, verkliga befattningar som studerades på platsen), orealis
tisk i andra (tillfälligt sammansatt kommitté, ej kommittéledamöternas egen 
arbetsplats). I redovisningen av resultatet (i bilaga F) lägger jag vikt vid att 
försöka förstå varför det blev bristande överenstämmelse mellan gruppernas 
värderingar i de fall det blev det. 

Centrala handläggare om kvalitén på värderingarna 

Det jag försökt göra i senare delen av det här kapitlet är att ge frågan om vad 
som påverkar värderingarnas enhetlighet en struktur samt belysa de olika 
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aspekterna på frågan med det material som kom fram i arbetsvärderings
projektet och med material från annan forskning.21 

Jag har pekat på ett antal omständigheter (snedvridande krafter, objektiva 
svårigheter osv) som kan leda till oenhetliga värderingar. I vilken utsträck
ning leder då dessa omständigheter till att värderingarna inom den svenska 
industrin faktiskt blir oenhetliga? Den uppfattning ett antal centrala hand
läggare med stor erfarenhet av värderingsarbete som jag intervjuat gav ut
tryck för var att kvalitén på värderingarna i allmänhet är god. De sa att det 
visserligen finns svårigheter och fållor i värderingsarbetetet, men menade att 
svårigheterna trots allt är måttliga. Som nämnts ansåg de också att det är 
sällsynt att man på företagen låter exempelvis rekryteringsaspekter påverka 
värderings arbetet. Uppkommer motsättningar mellan den rangordning en 
enhetlig värdering skulle ge och exempelvis möjligheten att rekrytera löser 
man detta på andra sätt än att fuska i värderingsarbetet. (Vad som däremot 
förekommer är att man inte reviderar värderingarna tillräckligt snabbt när 
förhållandena på företaget ändras, att värderingarna alltså är inaktuella). 

Några kommentarer 

Alternativet till att använda sig av ett arbetsvärderingssystem när man ska 
uppskatta kraven i arbetet är att göra en osystematisk helhetsbedömning av 
skillnaderna i arbetskrav mellan olika befattningar. Även om det finns svå
righeter och fällor när man tillämpar ett arbetsvärderingssystem är det up
penbart att svårigheterna är ännu större vid en sådan osystematisk bedöm
ning. Arbetsvärderingsprocessen innehåller ju ett antal moment avsedda just 
att minska risken för att olika typer av hänsyn ska påverka bedömningen. De 
viktigaste av dessa är att man öppet redovisar vilka krav man ska ta hänsyn 
till och vilken vikt dessa ska ha, att man gör protokollförda arbetsbeskriv
ningar som granskats av olika personer och diskuterats i en partssammansatt 
kommitté samt att befattningarna systematiskt jämförs aspekt för aspekt och 
att protokoll förs över vilka bedömningar som görs. 

21 Några praktiska slutsatser jag dragit av det jag tar upp i kapitlet finns redovi
sade i skriften A» sätta poäng på jobben (...), Ericsson 1987). 
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När det gäller de centrala handläggarnas positiva syn på kvalitetén i vär
deringarna är det samtidigt viktigt att ha i minnet två saker jag tog upp i ka
pitel 3 och i första delen av det här kapitlet: 

Den ena är att arbetsvärderingssystem när de utformats och sedan ändrats 
inte i någon större utsträckning gått emot de krafter som påverkar lönesätt
ningen. Systemen har i stor utsträckning inneburit en systematisering och 
kodifiering av de lönerelationerna man redan haft, ändringar i dem har gjorts 
för att ta hänsyn till förändrade uppfattningar och till ändringar i utbud och 
efterfrågan på arbetskraft. Om de centrala parterna skulle utforma ett system 
som ett led i ett försök att genomföra en mer drastisk förändring av lönere
lationerna skulle de krafter som verkar på tillämpningen blir betydligt större. 

Den andra är följande. I början av det här kapitlet tog jag upp ett antal 
möjligheter parterna har att lösa kollisioner mellan resultatet av arbetsvär
deringen och olika typer av intressen, åtgärder som de centrala handläggarna 
sa att företagen också använder sig av. Dessa åtgärder minskar risken att 
värderingsarbetet påverkas. Samtidigt innebär de flesta av dem att resultatet 
av arbetsvärderingen får minskad betydelse för lönesättningen. En ur jäm
ställdhetssynpunkt viktig kommentar är att även om man på ett företag 
skulle använda ett ur jämställdhetssynpunkt bra system och tillämpa detta på 
ett könsneutralt sätt så är naturligtvis inte mycket vunnet om resultatet av 
värderingarna sedan inte får ett genomslag i lönesättningen. 

Önskvärd forskning 

Som framgått hade jag inte möjlighet att ställa de utförda värderingarna på 
Margarinbolaget och Findus mot ett objektivt underlag. Sådana undersök
ningar anser jag mycket angelägna. Av särskilt intresse vore undersökningar 
där man ställer texten i en arbetsvärderingskommittés arbetsbeskrivning av 
ett antal befattningar mot en oberoende undersökning av befattningarnas ar
betsinnehåll och av de omständigheter under vilket arbetet bedrivs och där
efter - bl a genom intervjuer med var och en av kommittéledamöterna - för
söker analysera orsakerna till eventuella brister i kommitténs beskrivningar. 
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7 Systematisk arbetsvärdering 
och jämställdheten mellan 
könen 

I det här kapitlet ska jag diskutera ytterligare aspekter på metoden 
systematisk arbetsvärdering sedd ur jämställdhetssynpunkt. Först fortsätter 
jag den granskning jag påböijat av AG/Fs system med en granskning av hur 
systemet behandlar kraven i kvinnodominerade jobb. Därefter diskuterar jag 
några aspekter på den svenska jämställdhetslagen som är av intresse i 
förhållande till metoden systematisk arbetsvärdering. Slutligen diskuterar 
jag vilken roll metoden kan ha som jämställdhetsinstrument. 

AG/F:s system ur jämställdhetssynpunkt 

Om krav i kvinnodominerade jobb 

Jobben inom industrin är, precis som på arbetsmarknaden i övrigt, könsmäs-
sigt segregerade. Som framgick av kapitel 5 utfördes exempelvis på Marga
rinbolagets fabrik i Lidingö samtliga de 63 befattningar vars värderingar jag 
undersökte nästan enbart av män eller nästan enbart av kvinnor. Situationen 
på Findus i Bjuv var likartad. Segregeringens styrka och utseende skiljer sig 
åt en del mellan olika branscher. Arbetsuppgifter i vilka det genomgående 
arbetar en hög andel kvinnor är emellertid packning, montering (framförallt 
av små detaljer), avsyning/-kontroll, maskinpassning, städning och arbete i 
kök och personalmatsalar.1 

1 Andelen kvinnor av dem som arbetade med förpackningsarbete på de sju före
tagen som studerades i Arbetslivscentrums undersökning om jämställdheten inom 
livsmedelsbranschen var 94,100,94,73, 76,100 respektive 70 procent. (Baude m fl 
1981 tabell 2 sid 42). 

Forts... 
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De arbetskrav/påfrestningar de kvinnodominerade jobben utmärks av är 
särskilt ensidig belastning (bland annat i packnings- och monteringsjobb 
med repetitiva rörelser), monotoni (bland annat vid upprepning av ett kort-
cykliskt förlopp2), bundenhet (bland annat vid löpande band och passning av 
maskiner), krav på långvarig koncentration (bland annat i avsyningsarbete), 
krav på hög arbetstakt, krav på finmotoriken (bland annat i monteringsar
bete) och belastning på ögonen (bland annat vid montering av små detaljer 
och vid avsyning). Dessutom krav på vissa fackkunskaper som förekommer i 
arbetsuppgifter som liknar dem som utförs i hemmet (bland annat i arbete i 
personalrestauranger och i städarbete). 

De här kraven förekommer naturligtvis inte bara i kvinnodominerade be
fattningar, utan också i mansdominerade och mer blandade befattningar. Ef
tersom de är så vanliga i kvinnodominerade befattningar är de emellertid 
särskilt intressanta att undersöka när man granskar ett arbetsvärderingssyn
punkt ur de kvinnliga arbetarnas synpunkt. 

Följande är några undersökningsresultat som är av intresse i saman-
hanget: 

LO gjorde i mitten av 1980-talet specialbearbetningar av SCBs under
sökningar av levnadsförhållanden (ULF - undersökningarna). Dessa visade 
bland annat följande när det gäller LO - medlemmarna: 

För dem med privat arbetsgivare svarade 72 procent av kvinnorna och 55 
procent av männen att deras arbete innebar mycket upprepade och ensidiga 
arbetsrörelser. Andelen som valde svarsalternativet "ja, för jämnan" var 50 

Annika Baude klassificerade arbetsuppgifterna på de sju företagen i fem olika 
grupper. Andelen av kvinnorna som hade de olika typerna av jobb på dessa företag 
var (andelen av männen inom parentes): Tempoarbete 81 (17), Tempo/övervakning 
5 (3), Övervakning av maskiner 1 (25), Maskinstött hantverk 1 (6), Andra arbets
uppgifter (transporter, mekanisk service, städning etc) 12 (49) procent. (Baude m fl 
1985, tabell 3 sid 18). 

2 En annan typ av monotoni är den som består av händelselöshet och isolering. 
Denna förekommer mest i mansdominerade jobb av typen kontrollrumsarbete. Se 
Johansson (1988). (I hennes artikel finns också en kortfattad beskrivning av olika 
negativa fysiska, psykiska och sociala konsekvenser som forskningen visat blir följ
den av monotont och repetitivt arbete samt referenser till forskning om detta). 

194 



respektive 31 procent.3 Inom livsmedelsindustrin svarade 76 procent av de 
anställda (män och kvinnor) att deras arbete innebar mycket upprepade och 
ensidiga arbetsrörelser. 

Trettionio procent av kvinnorna och 30 procent av männen svarade att 
deras arbete var enformigt. (För jämnan: 22 respektive 12 procent).4 

Andelen som hade ett arbete som på en gång var enformigt och jäktigt 
var 29 procent för kvinnorna och 20 procent för männen. 

I den intervjuundersökning SCB gjorde på uppdrag av LO våren 1988, 
svarade 89 procent av de LO - anslutna männen och 75 procent av de LO -
anslutna kvinnorna inom den privata sektorn att de kan gå ifrån sin arbets
plats under fem minuter utan att be om lov eller be om ersättare.5 

Hur systemet behandlar dessa krav 

Den granskning jag gjort av huruvida systemet kan ge poäng för de ovan
nämnda kraven ligger som bilaga H. Granskningen visar följande: 

• Krav på finmotoriken kan ge poäng under faktorn Rörelseteknik. 
• När det gäller krav på fackkunskaper finns i systemet en formulering 

om att "(...) fråga är om/acfckunskaper i egentlig bemärkelse, alltså sådana 
kunskaper, som arbetaren särskilt måste förvärva för att kunna utföra arbetet, 
ej sådana kunskaper, som alla normalarbetare genom folkskoleundervis
ningen eller eljest måste förutsättas besitta". Oberoende av vad systemkon

3 LO-medlemmar i välfärden: Om klasskillnader i Sverige vid 80-talets mitt, sid 
23 samt tabell 2 sid 132. Siffrorna gäller hela den privata sektorn, inte bara indus
trin; de uppgifter som redovisas för olika branscher inom industrin är ej uppdelade 
på kön. 

Andelen LO-medlemmar med privat arbetsgivare som svarade ja på frågan om 
arbetet var sådant att den anställde tvingades till "krokiga, vridna eller på annat sätt 
olämpliga arbetsställningar" var högre bland männen; 64 procent jämfört med 54 
procent för kvinnorna. Siffrorna för alternativet "ja, för jämnan" var 23 respektive 
22 procent. 

4 Sid 42 samt tabell 8 sid 142. 
5 Röster om facket och jobbet. Del 2: Friheter och förmåner i arbetet tabell 3 A 

sid 59. Uppgifterna gäller hela privata sektorn, inte bara industrin. 

195 



struktörerna avsett att utesluta med formuleringen "eller eljest måste förut
sättas besitta" är det uppenbart att formuleringen innebär en /ökad/ risk att 
arbetsvärderingskommittéerna inte tar hänsyn till krav i städ- och matlag
ningsjobb; se kapitel 6. 

• Ensidig belastning, krav på långvarig koncentration och belastning på 
ögonen kan ge poäng under faktorerna Arbetstyngd, Uppmärksamhet - kon
centration respektive Synkrav. 

• De av de "påfrestningskrav" jag listat ovan som inte alls täcks i syste
met i den version man använde på Margarinbolaget och Findus är monoton 
upprepning och bundenhet. Dessutom kan faktorn Snabbhet ge poäng endast 
vid tvångsstyrt arbete (och ses i systemet dessutom inte ur påfrestningsper
spektivet).6 

I vilken utsträckning ett arbetsvärderingssystem mäter kraven i arbetet, 
handlar inte bara om huruvida ett visst krav kan ge poäng, utan också om 
faktorernas inbördes vikt. Det ställer frågan om i vilken utsträckning det är 
meningsfullt att jämföra olika typer av krav med varandra. 

Teoretiskt är det svårt att göra sådana jämförelser. Om man gör en in
delning av konsekvenser av arbetet i smärta/obehag, minskning av hand
lingsutrymmet och ekonomiska konsekvenser (mellan vilka det naturligtvis 
finns många kopplingar), måste man i princip kunna 

-jämföra olika typer av smärtor/obehag med varandra (tex kunna väga 
obehaget av att vara understimulerad mot obehaget av att vara utsatt för 
drag), 

- jämföra olika typer av minskning av handlingsutrymmet med varandra 
(t ex kunna väga social isolering till följd av en hörselskada mot att inte 
kunna arbeta i vissa yrken på grund av förlust av en kroppsdel), 

-jämföra olika typer av ekonomiska konsekvenser med varandra, 

6 Som framgår av bilagan har jag också granskat huruvida systemet täcker krav 
på "social kompetens" och den belastning som ligger i sociala kontakter. (Inom in
dustrin måste man exempelvis kunna samarbeta i arbetslag och en del befattningar 
innehåller kontakter med kunder, t ex i samband med leveranser och installation av 
utrustning). Det visade sig att systemet ej täcker dessa aspekter. Jag undersökte 
också om systemet täcker frånvaron av sociala kontakter, tristessen i ensamarbete. 
Inte heller detta täcker systemet. 
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-jämföra smärta/obehag, minskning av handlingsutrymmet och ekono
miska konsekvenser med varandra samt 

- väga storleken på risken mot allvaret i själva konsekvensen.7 

Dessutom måste man kunna väga konsekvenserna i/av arbetet mot de 
ansträngningar och uppoffringar det inneburit att skaffa sig de kunskaper 
och färdigheter som krävs. 

Det är naturligtvis omöjligt att hitta någon sorts objektiv grund att göra 
dessa jämförelser på. Det enda undantaget förefaller vara de fall då man ska 
jämföra olika ekonomiska konsekvenser med varandra.; där finns ju ett na
turligt mått i och med att det handlar om pengar. I praktiken kan emellertid 
de flesta göra jämförelser, och väljer, även mellan sådant som på ett teore
tiskt plan är svårt att jämföra; de flesta kan exempelvis säga vilket av två 
obehag de helst skulle vilja slippa även när obehagen är av helt olika karak
tär.8 

7 Den här sista typen av jämförelse diskuteras i Lindell & Sjöberg (1989a) och 
Lindell och Sjöberg (1989b) samt i Arbeten utsatta för särskilda hälsorisker kapitel 
9.1 Arbeten utsatta för särskilda hälsorisker ger man exemplet att den andel av 
kvinnliga verkstadsmekaniker som under en femårsperiod anmälde skada på rörel
seorganen till följd av förslitning eller belastning i arbetet var drygt tio procent och 
att andelen kvinnliga läkare som under en femårsperiod begick självmord var under 
tre promille och ställer frågan hur man ska kunna väga den större risken men mindre 
konsekvensen mot den mindre risken men större konsekvensen. (Sid 56 f). 

8 LO gjorde våren 1988 en undersökning där man lät SCB göra telefonintervjuer 
med drygt 2 500 löntagare i åldern 18-64 år. I en av frågorna bad man den intervjua
de att med någon av siffrorna 0 till 5 (där 5 stod för "oerhört viktig") ange hur vikti
ga olika uppräknade faktorer bör vara för lönens storlek. De tillfrågade tvingades 
inte rangordna faktorerna direkt mot varandra eller fördela en viss angiven poäng
summa på dem. De individuella svarsmönstren finns heller inte angivna. Trots det 
ger undersökningen en viss bild av hur de tillfrågade väger olika faktorer mot var
andra. Fyra av de uppräknade alternativen var "Svår fysisk miljö", "Fysiskt slitsamt 
arbete", "Psykiskt påfrestande arbete" och "Enformigt arbete". Av LO-medlemmar-
na var det följande andel som gav respektive faktor en femma eller fyra: 

Svår fysisk miljö: 80 procent 
Fysiskt slitsamt arbete: 72 procent 
Psykiskt påfrestande arbete: 72 procent 
Enformigt arbete: 45 procent 

Forts... 
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När det gäller AG/Fs system är det framförallt tre saker jag vill lyfta fram 
sett ur de kvinnliga arbetarnas synpunkt: 

• Ett arbete kan ha inte bara negativa, utan också positiva drag, t ex in
tressanta arbetsuppgifter, stimulerande utmaningar, kamratskap och känsla 
av att utföra ett nödvändigt och nyttigt arbete. Systemet betraktar emellertid 
implicit alla krav som något negativt. Att ett arbete - som en gradbeskriv
ning i en av faktorerna under huvudfaktorn Psykisk arbetsinsats lyder -
"utföres utan fortlöpande övervakning och kontroll och förutsätter att arbeta
ren i betydande omfattning självständigt bedömer hur arbetet ska utföras och 
tar initiativ (..)" kan naturligtvis upplevas som påfrestande. Många anställda 
tycker emellertid i stället att sådana krav är stimulerande.9 Motsvarande gäl
ler kraven på fackkunskaper, ett arbete som kräver stora fackkunskaper är 
ofta betydligt mer stimulerande än ett som inte gör det. Med tanke på hur 
könen är fördelade på befattningarna inom industrin bör detta drag hos sys
temet gynna männen och missgynna kvinnorna. 

• Systemet täcker i den version som användes på Margarinbolaget och 
Findus inte monoton upprepning samt ger låg vikt åt ensidig belastning10. 
Detta innebär att många kvinnodominerade befattningar där dessa krav är ett 

(En femma gav större andel på "Fysiskt slitsamt arbete" än på "Psykiskt påfres
tande arbete"). (Röster om facket och jobbet, rapport 3. Bearbetning av diagram 1 
sid 16). 

9 För en översikt över forskning om hur individens fysiska och psykiska välbe
finnande påverkas av kvalifikationsgrad och grad av kontroll i arbetet se Aronsson 
(1987). 

10 Som framgick av kapitel 4, kan poäng ges i systemet under faktorn Kvarstå
ende olägenheter för olägenheter som kvarstår efter arbetstidens slut, bl a för "fysis
ka obehag såsom huvudvärk o.d." (Systemhandboken sid 26). Faktorn handlade i 
den allra första versionen om besvär på grund av luftförhållanden. I den första parts
gemensamma upplagan togs den kopplingen bort. (Se kapitel 4). Fortfarande ges 
emellertid inte poäng annat än i speciella fall, t ex för den huvudvärk som under le
dighet kan drabba dem som arbetar med nitroglycerin (en form av abstinenssymp
tom). Poäng ges på den här faktorn inte för smärtor förorsakade av ensidiga rörelser. 
(Källa: Tom Johansson, Allmänna Gruppen. Samtal med författaren). 
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framträdande drag hamnar lågt trots att arbetsuppgifterna ofta får stora ne
gativa konsekvenser för den arbetande11. 

• Monotoni och ensidig belastning ger inte bara upphov till skador. I ett 
annat perspektiv ställer de också stora krav på den anställdes förmåga, näm
ligen förmåga att uthärda påfrestningar; det är inte för inte man ofta hör 
manliga arbetare säga att de inte skulle stå ut många timmar i den typen av 
jobb. 

Att utgå från en normalarbetare och en normalsituation 

Den påfrestning en arbetsuppgift innebär för den anställde bestäms i ett 
samspel mellan å ena sidan den anställde och å andra sidan arbetsuppgiften 
och arbetsmiljön. Exempelvis kan en arbetsuppgift som vissa arbetare kan 
utföra i en bekväm arbetsställning vara mycket påfrestande för andra arbe
tare som är längre eller kortare. I systemhandboken finns en anvisning om 
att arbetsvärderingskommittén i sina värderingar ska utgå från kraven på en 
tänkt normalarbetare och i en tänkt normalsituation. Uppenbarligen blir det 
strategiskt ur jämställdhetssynpunkt hur arbetsvärderingskommittén tänker 
sig denna normalarbetare och denna normalsituation. Skulle den utgå från 
männens genomsnittliga längd i stället för från kvinnornas skulle detta miss
gynna kvinnorna. (Risken för den här typen av problem bör vara störst när 
det gäller de befattningar där det arbetar både män och kvinnor). Det här 

11 Rapporten Arbeten utsatta för särskilda hälsorisker samt de bilagor som hör 
till den rapporten ger en översikt över förekomsten av olika typer av yrkesskador i 
olika jobb. 

När det gäller belastningsskador inom LO-området finns material också i skrif
ten Arbetsskador inom LO-området. (Uppgifterna i skriften bygger på bearbetningar 
av materialet i Arbetarskyddsstyrelsens informationssystem för arbetsskador, ISA). 
Där finns t ex uppgifter om medelantalet sjukdagar per fall av belastningssjukdo
mar. För kvinnliga industriarbetare rörde det sig 1985 om ca 150 sjukdagar per fall. 
(Diagram 16 sid 18). 
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vore ett intressant delämne för en studie av arbetsvärderingskommittéernas 
praxis.12 

Systematisk arbetsvärdering och 
j ämställdhetslagen 

Den svenska jämställdhetslagen 

De allra flesta länder har någon form av lagstiftning mot könsdiskrimineran-
de lönesättning. Stadganden om likalön kan finnas i landets grundlag, i en 
arbetsmarknadslag, i en särskild lag mot könsdiskriminering eller i en dis
krimineringslag som också tar upp diskriminering på grund av ras och reli
gion. Ofta finns förbud mot lönediskriminering, explicit eller implicit, i flera 
av landets lagar. 

De olika ländernas lagar skiljer sig åt när det gäller vilka befattningar 
som kan komma ifråga för en jämförelse, i vilka avseenden befattningarna 
ska vara lika för att lagens regler om likalön ska vara tillämpliga, hur lika de 
behöver vara samt hur denna likhet ska fastställas. De skiljer sig också åt 
bland annat när det gäller vad lagen accepterar som giltiga ursäkter från ar
betsgivarens sida och om det krävs en avsikt att diskriminera för att han ska 
bli fälld.13 

12 Problem med begreppet "normalarbetare" togs upp redan i den debattartikel 
som Per Holmberg skrev om arbetsvärdering i Sociala Meddelanden 1958. (Holm
berg 1958a. När det gäller Holmbergs övriga inlägg i debatten se referenslistan). 

Intressant att notera när det gäller "normalarbetare" är att man i den allra första 
upplagan hade olika viktgränser för män och kvinnor på den faktor som skulle ta 
hänsyn till arbetstyngd. Detta gjorde antagligen att de kvinnliga arbetarna fick en 
skala som var bättre anpassad till förhållandena i deras arbetsuppgifter. Någon bety
delse för löneskillnaderna mellan män och kvinnor kan det dock knappast ha haft i 
och med att man ända fram till några år in på 60-talet hade särskilda kvinnolöner. 

13 För exempel på hur lagarna skiljer sig åt i dessa och andra avseenden mellan 
olika länder se General Survey En översikt över lagstiftningen i olika länder 
finns också i Elizur (1987) och i Tio år med jämställdhetslagen - utvärdering och 
förslag. 
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Lagarna utgår i allmänhet frän en formel som anger hur lika jobben ska 
vara, och preciserar därefter i vilka avseenden de ska vara lika för att arbets
givaren ska vara skyldig att betala samma lön för ena könet som för det an
dra. Den formel som beskriver hur lika de ska vara sträcker sig från att det 
ska vara "samma" arbete över att det ska vara "i huvudsak samma arbete" till 
att det räcker med att det är "likvärdigt arbete". Exempel på formuleringar 
är, i engelsk översättning, att det ska vara fråga om "same work" (General 
Survey ... - som kom ut 1986 - anger som exempel bl a Kuwait), "substan
tially identical work" (bl a i Ghana och Israel), "similar work" (Etiopien), 
"equal work"(bl a i Förenade Arabemiraten) eller "work of equal value" (här 
nämns i General Survey .... tjugoen stater, bland dem Frankrike, Grekland, 
Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, 
Storbritannien, Sverige och Västtyskland).14 Formuleringarna om i vilka av
seenden de ska vara lika riktar in sig på (främst) karakteristika hos arbetet 
(krav och påfrestningar), på den anställdes kvalifikationer och lämplighet 
och på den anställdes prestation. 

Den svenska jämställdhetslagen kom till 1979 på förslag av den borger
liga regering som då satt vid makten.15 Lagen innehåller dels förbud mot 

14 General Survey ... paragraf 45-49. 

15 Jämställdhetslagen antogs i december 1979 efter en proposition av regeringen 
Fälldin. Lagförslaget lades först fram i mars 1979 av regeringen Ullsten. De social
demokratiska ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet reserverade sig emellertid. De 
ville att endast delar av den föreslagna lagen skulle införas. De delar de vände sig 
mot var de som talar om aktiva jämställdhetsåtgärder. Skälet var att de ansåg att de 
aktiva åtgärderna är en fråga för arbetsmarknadens parter. De ville heller inte ha nå
gon jämställdhetsombudsman eller någon jämställdhetsnämnd. Vid omröstningen i 
riksdagen vann reservanternas förslag. Den lag som antogs saknade alltså vissa delar 
som regeringen ansett väsentliga. Under hösten kom emellertid regeringen Fälldin 
med en proposition som gick ut på att den nyss antagna lagen skulle upphävas och 
att riksdagen i stället skulle anta en lag med det innehåll det ursprungliga lagförsla
get haft. Den här gången gick förslaget igenom. Material om jämställdhetslagens 
tillkomst och förhistoria finns i Bergqvist, Laurén & Lunning (1980) och i Tio år 
med jämställdhetslagen - utvärdering och förslag. 

Även andra lagar och författningar tar upp diskriminering på grund av kön, t ex 
Regeringsformens 2 kap 16 § som (med vissa undantag) förbjuder föreskrifter som 

Forts... 
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diskriminering i vissa fall, dels stadganden om att arbetsgivaren är skyldig 
att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdheten. Det är arbetsgivaren 
som är ansvarig för att det inte förekommer någon könsdiskriminering. 

Diskrimineringsreglerna har formen av en arbetsrättslig lagstiftning, en 
lagstiftning som ska tillämpas i partsförhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare (och i vissa fall även arbetssökande). Talan i domstol kan föras 
av den anställde, av facket eller - om facket inte vill göra det - av JämO. 
Om talan förs av den anställde förs den vid tingsrätt, med möjlighet att 
överklaga till arbetsdomstolen. I övriga fall förs den vid arbetsdomstolen. 
Om arbetsgivaren fälls för lönediskriminering kan han dömas att betala ut 
den överskjutande lönen retroaktivt (ändringen ska inte belasta några löne
potter) samt dömas till skadestånd. 

När detta skrivs har en utredning lagt fram förslag på ändringar i lagen. 
(Tio år med jämställdhetslagen - utredning och förslag. SOU 1990:41). En 
proposition har aviserats till våren 1991. Syftet med ändringarna är bland 
annat att anpassa den svenska lagen till EGs direktiv. 

Lagens diskrimineringsavsnitt 

Lagens diskrimineringsavsnitt innehåller fyra paragrafer: 
Paragraf två säger att "En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare 

eller en arbetssökande på grund av hans eller hennes kön". Om den paragra
fen står det i propositionens avsnitt "Specialmotivering": 

"Regeln i denna paragraf om förbud mot könsdiskriminering får sin 
närmare innebörd bestämd genom vad som sägs i 3 och 4 §§ om när 
ett missgynnande på grund av någons kön föreligger. Dessa två senare 
paragrafer anger uttömmande diskrimineringsförbudets omfattning. 
Konstruktionen ska alltså förstås så att det inte finns något utrymme 
att tillämpa 2 § utanför tillämpningsområdet för de båda övriga para
graferna." (Propositionen sid 115) 

Paragrafen har alltså karaktären av en allmän deklaration. 

innebär att någon missgynnas på grund av sitt kön. (För en översikt se Tio år med 
jämställdhetslagen - utvärdering och förslag sid 62 11). 
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Själva diskrimineringsförbudet kommer i paragraferna tre och fyra. Pa
ragraf tre handlar om diskriminering vid anställning, befordran och utbild
ning för befordran. Paragraf fyra handlar om diskriminerande anställnings
villkor (t ex diskriminerande lönesättning), diskriminerande ledning och 
fördelning av arbetet samt diskriminerande uppsägning, omplacering, per-
mittering och avskedande. 

Paragraf fem slutligen säger att "Ett avtal är ogiltigt i den mån det före
skriver skillnader mellan kvinnor och män i fråga om anställningsvillkor 
eller det på annat sätt tillåter sådant missgynnande på grund av kön som an
ges i 3 och 4 §§." Paragrafen gör som synes ett avtal som föreskriver skill
nader i anställningsvillkor mellan män och kvinnor ogiltigt. Dessutom gör 
den innehållet i paragraf tre och fyra till tvingande rätt, alltså omöjligt att 
förhandla bort. 

När det gäller jämställdhetslagen och systematisk arbetsvärdering är det 
två frågor som är intressanta; dels vilken roll systematisk arbetsvärdering av 
den typ, och med den typ av användning, jag studerat spelar i lagen när det 
gäller att definiera lagstridig könsdiskriminering i lönesättningen, dels vilka 
möjligheter det finns att använda lagen för att komma tillrätta med ett köns-
diskriminerande system eller en könsdiskriminerande tillämpning av ett så
dant system. 

Lönediskrimineringsförbudet 

Lagens lönediskrimineringsförbud finns i den fjärde paragrafen. Där sägs: 

"Missgynnande på grund av kön föreligger även när en arbetsgivare 
1. tillämpar sämre anställningsvillkor för en arbetstagare än dem 

som arbetsgivaren tillämpar för arbetstagare av motsatt kön när de 
utför arbete, som enligt kollektivavtal eller praxis inom verksamhets
området är att betrakta som lika eller som är likvärdigt enligt en över
enskommen arbetsvärdering, om arbetsgivaren inte kan visa att de 
olika anställningsvillkoren beror på skillnader i arbetstagarnas sakliga 
förutsättningar för arbetet eller att de i vaije fall inte beror på arbets
tagarnas kön, (Lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvin
nor och män i arbetslivet, 4 § 1). 
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Som framgår av citatet är momentet uppbyggd på följande sätt: Om två 
arbeten är lika (enligt en viss angiven definition) eller är likvärdiga (enligt 
en viss angiven definition), så åligger det arbetsgivaren att visa att en existe
rande skillnad i anställningsvillkor inte beror på de anställdas kön. Kan han 
inte det, ska missgynnande på grund av kön anses föreligga. 

Med "lika" arbete menar man, som framgår av texten, arbete som är att 
betrakta som lika "enligt kollektivavtal eller praxis inom verksamhetsområ
det". Detta utvecklas i propositionen. Man talar där om "arbeten som är av 
samma eller i det väsentliga likartad natur med hänsyn till yttre kännetecken, 
såsom arbetsuppgifternas art och innehåll och de förhållanden under vilka de 
utförs." (Sid 75). Man säger att en jämförelse mellan arbetena måste inne
fatta 

"en värdering av de skillnader som kan iaktagas med hänsyn till deras 
art och till hur ofta de inträffar. Den värderingen, som ska gå ut på att 
avgöra om skillnaderna är sådana att man har anledning att vänta sig 
att de ska avspegla sig i anställningsvillkoren, måste naturligtvis 
bygga på ett erfarenhetsmaterial, men detta material kan vara av gans
ka allmän natur. Det avgörande bör kunna vara vad man vet om vad 
som förekommer på arbetsmarknaden eller inom den ifrågavarande 
branschen och vilka skillnader som brukar tillmätas betydelse vid lö
nesättningen eller bestämmandet av anställningsvillkoren i övrigt, 
t.ex. vid jämförelser mellan arbetstagare av samma kön." (Sid 75) 

Man formulerar således en tumregel som innebär att om skillnaderna mellan 
befattningarna är så små, att de normalt i branschen eller på arbetsmarkna
den i stort inte brukar ge upphov till löneskillnader, ska arbetena betraktas 
som lika. Man pekar i citatet dessutom på ett test man kan använda: Om 
skillnaderna i arbetskrav är så små att de inte skulle leda till löneskillnader 
mellan två män ska de heller inte få leda till löneskillnader mellan en man 
och en kvinna. (Paragraf fyra talar om "anställningsvillkor", inte bara om 
lön. När jag här och i fortsättningen talar om "lön" står detta för anställ
ningsvillkoren. Vad lagstiftaren närmare avser med "anställningsvillkor" 
framgår av propositionen sid 127 f). 

När detta skrivs har bara ett enda mål om "lika" arbete avgjorts i domstol. 
I detta mål vann arbetsgivaren. (Arbetsdomstolens mål nr A 75/84, dom nr 
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140/84.1 bilaga I ger jag en sammanfattning av hur arbetsdomstolen resone
rade i det målet). 

När det gäller "likvärdigt" arbete talar lagen om arbete "som är likvärdigt 
enligt en överenskommen arbetsvärdering". Det är här oklart om lagstiftaren 
med "arbetsvärdering" endast avser systematisk arbetsvärdering med ett ar
betsvärderingssystem. Det finns några saker som talar för den tolkningen. 
En sådan är att lagen hade den brittiska lagen i dess dåvarande lydelse som 
närmaste förebild. En annan är en formulering på sid 76 i propositionen där 
statsrådet säger att jämställdhetskommittén påpekat att det är ganska ovan
ligt med systematisk arbetsvärdering i Sverige och strax därefter säger att 
"Det torde (...) ligga i sakens natur att regeln /om diskrimineringsförbudets 
innebörd. Min anmärkning/ i praktiken kommer att i första hand låta sig till
ämpa när det rör sig om lika arbete i den här beskrivna meningen" (att det 
alltså ofta inte kommer att vara aktuellt att tillämpa lagens skrivningar om 
likvärdigt arbete). Mot tolkningen talar att man på andra ställen i propositio
nen använder ordet "arbetsvärdering" i en opreciserad och mycket allmän 
betydelse. 

När det gäller vad "arbetsvärdering" syftar på är det också oklart om lag
stiftaren tänker sig att värderingen ska ha gjorts just för lönesättningsända-
mål, eller om även statistiknomenklaturer och liknande kan definiera vad 
som ska anses som likvärdigt arbete.16 

Inget enda mål har avgjorts i Arbetsdomstolen om "likvärdigt arbete". 

16 Anita Dahlberg tolkar i sin bok Jämt eller ibland - om jämställdhet lagen som 
att det inte måste vara fråga om systematisk arbetsvärdering och att värderingen hel
ler inte behöver vara gjord just för lönesättningsändamål. (Se Dahlberg 1984 sid 
131). 

Margit Kärrström, som varit tillsatt för att göra en utvärdering av lagen och före
slå ändringar i den, tolkar lagen som att det måste vara fråga om en systematisk ar
betsvärdering. (Se Tio år med jämställdhetslagen - utvärdering och förslag sid 260). 

Statstjänstemannaförbundet och Televerket har tvistat om huruvida klassningen 
av befattningar på Televerket med hjälp av BNT på det sätt BNT använts där ska an
ses vara en överenskommen arbetsvärdering i lagens mening. Fallet kom aldrig upp 
i Arbetsdomstolen. 
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Kan domstolen ifrågasätta den genomförda värderingen? 

Ytterligare en oklarhet i lagen är huruvida lagstiftaren med "överenskom
men arbetsvärdering" syftar på själva arbetsvärderingssystemet eller om han 
i stället syftar på resultatet av en arbetsvärdering parterna gjort med 
systemet. Antag att en viss kvinnas befattning har fått lägre arbetsvär
deringspoäng än en viss mans och att hon därför fått lägre lön än denne. 
Kvinnan hävdar emellertid att arbetsvärderingen är felaktig, och att hennes 
befattning vid en korrekt värdering skulle ha haft lika många arbetsvärde
ringspoäng som mannens befattning. Med den förstnämnda tolkningen av 
lagens skrivning skulle domstolen kunna göra en egen värdering med par
ternas system. Fann den då att kvinnans befattning mycket riktigt skulle ha 
lika många poäng som mannens skulle presumtionen inträda; arbetsgivaren 
skulle vara tvungen att försvara löneskillnaden. Med den sistnämnda tolk
ningen skulle domstolen däremot vara tvungen att acceptera parternas ut
förda värdering och arbetsgivaren skulle inte behöva försvara löneskillna
den. 

Vilken av tolkningarna som är den korrekta går konstigt nog inte att ut
läsa ur förarbetena. I pra ktiken överlåts tolkningen alltså till arbetsdomsto
len. Jag har gått igenom det enda mål som avgjort i arbetsdomstolen (som 
alltså handlade om lika arbete) för att se om man i sättet att resonera kan 
finna några ledtrådar till hur domstolen skulle döma. (Se bilaga I). Min slut
sats av genomgången är att man inte kan dra några slutsatser av själva sak
innehållet i domskälen. Möjligvis skulle man kunna säga, att det faktum att 
domstolen i det målet anser sig kunna bortse från att lagens ordalydelse krä
ver att arbeten ska vara lika enligt avtal eller praxis, visar på en sådan all
män inställning att det är troligt att den skulle anse sig ha rätt att göra egna 
värderingar.17 (När detta skrivs verkar det troligt att något fall aldrig hinner 
komma upp i AD innan lagen ändras). 

17 Bergqvists, Lauréns och Lunnings kommentar till jämställdhetslagen, "Jäm
ställdhet i arbetslivet: Kommentarer till den nya lagstiftningen", ger inget svar på 
frågan. Författarna talar bara om "en genomförd arbetsvärdering" (sid 95) utan att 
precisera vad de anser att lagstiftaren menar med detta. 

Forts... 
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Att göra självständiga värderingar med parternas system för att konsta
tera om värderingen av en viss befattning är felaktig kan vara ett omfattande 
arbete. Det beror på att de flesta AV - system är mer eller mindre "relativa" 
till sin karaktär, dvs när man värderar kan man inte bara jämföra kraven i 
en befattning med texten i systemhandboken, utan måste också jämföra dem 
med kraven i de andra befattningarna (olika mycket i olika system och på 
olika faktorer). (Se kapitel 6). Att konstatera att en befattning som på en viss 
faktor värderats lägre än en annan befattning i stället borde värderats högre 
på den faktorn är inte så svårt. Däremot kan det vara svårt att konstatera hur 
mycket högre den borde ligga. För att kunna avgöra detta måste domstolen 
själv värdera så många befattningar att den får en uppfattning om vilken 
praxis kommittén utvecklat. Omfattande värderingar kan också krävas av ett 
annat skäl. Antag att arbetsgivaren säger så här: "Tydligen har arbetsvärde
ringskommittén gjort ett misstag; jag håller med om att den befattning målet 
gäller har värderats felaktigt. Jag bestrider emellertid bestämt att detta har 
något med befattningsinnehavarens kön att göra. Om ni granskar de andra 
värderingar som gjorts, kommer ni att finna, att det här var ett enstaka miss
tag, och att alla andra kvinnliga befattningar har värderats helt korrekt." La
gens formulering "(...) om arbetsgivaren inte kan visa att de olika anställ
ningsvillkoren beror på skillnader i arbetstagarnas sakliga förutsättningar för 
arbetet eller att de i varje fall inte beror på arbetstagarnas kön" (§ 4 punkt 
1. Min kursivering) ger arbetsgivaren en möjlighet att försvara sig på det 
sättet. Arbets - domstolen måste då granska om argumentet håller, dvs göra 

Folke Schmidt har i sin bok "Löntagarrätt" några formuleringar som tyder på att 
han tänkt sig att AD skulle kunna göra självständiga värderingar med hjälp av par
ternas eget system. I samband med att han diskuterar vilken roll B NT kan spela 
skriver han: 

"Som ovan redovisats bygger Befattningsnomenklaturen för tjänstemän på en 
värdering av arbetet även om den främst syftar till att vara en grundval för lönesta
tistik. En arbetstagare bör därför (enligt min mening) kunna bygga ett krav på lika 
lön på en felaktig inplacering i nomenklaturen." (...) (Schmidt (1980) sid ... Min 
kursivering). 

En senare upplaga av Schmidts bok hänvisar till en dom i arbetsdomstolen, dom 
1986 nr 84 (Schmidt 1988 sid 216). Den domen handlar om paragraf tre. Jag har 
svårt att ur dom skälen utläsa på vilket sätt domen skulle vara relevant för frågan om 
huruvida domstolen måste acceptera den utförda arbetsvärderingen. 

Margit Kärrström tar såvitt jag kan se inte ställning i frågan. 
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en egen värdering inte bara av den befattning målet rör och några få andra 
befattningar, utan av ganska många befattningar. 

Förhållandet mellan "lika arbete" och "likvärdigt arbete" 

Lagen talar alltså både om "lika arbete" och om "likvärdigt arbete". I debat
ten kring lönediskrimineringslagstiftning framställs begreppet "lika" arbete 
som snävare än "likvärdigt" arbete. Med tanke på att arbetsvärderingssystem 
ofta är mycket detaljerade och kan fånga in små skillnader i arbetskrav be
höver det emellertid inte alltid vara så med den utformning den svenska 
lagen har. Det är fullt möjligt att tänka sig fall där skillnaderna mellan två 
befattningar är så små att skillnaderna normalt i branschen eller på arbets
marknaden i stort inte brukar ge upphov till löneskillnader, och befattning
arna alltså är "lika" i lagens mening, men där befattningarna vid en arbets
värdering får olika poäng, och alltså inte är i "likvärdiga". Antag exempelvis 
att männen och kvinnorna på ett företag gör nästan samma saker och att den 
enda skillnaden är att männen vid sällsynta tillfällen lyfter vissa tunga bör
dor. Denna lilla skillnad i arbetskrav kan mycket väl ge en, visserligen liten, 
men dock skillnad i arbetsvärderingspoäng. Eftersom parterna har stor frihet 
att bestämma hur kopplingen mellan poäng och lön ska se ut, kan denna lilla 
skillnad i poäng sedan läggas till grund för en inte obetydlig skillnad i lön, 
t ex genom att gränsen mellan två lönegrupper läggs så att kvinnornas be
fattningar hamnar på ena sidan om gränsen och männens på andra. 

Huruvida Arbetsdomstolen skulle anse att denna lönesättning strider mot 
lagen är svårt att veta. Å ena sidan kan domstolen ta fasta på att lagen talar 
om fallet att jobben är lika eller likvärdiga, och säga att det alltså bör räcka 
med att de är i lagens mening lika. Å andra sidan kan den hänvisa till att för
arbetena starkt betonar att det är parternas egna principer för lönesättningen 
som ska gälla och säga att parterna genom att använda arbetsvärderingssys
temet ansett att den lilla skillnaden i arbetskrav ska kunna ge upphov till lö
neskillnader. 

Skulle domstolen anse att resultatet av arbetsvärderingen (som säger att 
jobben inte är likvärdiga) är det avgörande, kan detta innebära att använd
ningen av systematisk arbetsvärdering i vissa fall minskar värdet av vad la
gen säger om lika lön för lika arbete. 
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Vilken roll kan jämställdhetslagen spela i förhållande till 
systematisk arbetsvärdering? 

Hittills har jag diskuterat vilken roll systematisk arbetsvärdering kan spela i 
förhållande till jämställdhetslagens lönediskrimineringsavsnitt. Den andra 
frågan var vilken roll lagen i sin tur kan spela i förhållande till systematisk 
arbetsvärdering. Det är där framförallt två frågor som är av intresse: dels om 
lagens lönediskrimineringsavsnitt kan användas för att komma tillrätta med 
ett könsdiskriminerande system, dels om det kan användas för att komma 
tillrätta med en könsdiskriminerande tillämpning av systemet. 

Frågan om tillämpningen sönderfaller i sin tur i två. Den ena har jag re
dan diskuterat ovan: kan domstolen ifrågasätta tillämpningen i ett fall där 
frågan står om två befattningar är likvärdiga? Den frågan gick alltså inte att 
besvara. Den andra frågan är om en felaktig tillämpning i sig kan vara lag-
stridig.18 Där är svaret att ingenting i lagtexten eller förarbetena talar för 
detta. 

När det gäller frågan om systemet kan vara olagligt, kan man konstatera 
att det ingenstans i själva lagtexten står att systemet inte får se ut på ett visst 
sätt. I propositionen finns skrivningar som tycks tyda på att ett arbetsvärde
ringssystem under vissa förutsättningar skulle kunna vara olagligt. Dessa 
skrivningar är dock oklara. De skrivningar jag tänker på finns i specialmoti
veringens avsnitt om paragraf fem. Där tar man upp fallet att man "vid fast
ställande av normer för en arbetsvärdering fäster avseende vid faktorer, som 
motsvarar skillnader typiskt sett mellan kvinnor och män" och säger att "I 
den mån sådana normer inte har karaktär av kringgående av diskriminerings
förbudet (...) genom att de saknar betydelse för arbetet, kan de inte drabbas 
av ogiltighet såsom stridande mot lagens regler om förbud mot könsdiskri
minering" (Propositionen sid 131). Innehållet i detta tycks vara följande: 

18 Frågan om huruvida tillämpningen av systemet är felaktig kan ju uppkomma 
även i de fall ingen ifrågasätter att det även vid en korrekt värdering skulle finnas 
poängskillnader mellan de aktuella befattningarna. Diskussionen kan exempelvis 
gälla huruvida de kvinnliga befattningarna på ett företag verkligen ska ha så mycket 
lägre poäng än de manliga. 
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(a) Att ha "normer för en arbetsvärdering" som gynnar det ena könet gör inte 
normerna ogiltiga, (b) Det finns dock ett fall då de kan bli ogiltiga. Detta fall 
är att normerna "saknar betydelse för arbetet", (c) Att dessa normer blir 
ogiltiga beror på att de strider mot lagens förbud mot könsdiskriminering. 
Om detta kan man säga följande: För det första att skrivningen "såsom stri
dande mot lagens regler om förbud mot könsdiskriminering" är konstig. Det 
finns ju inget allmänt förbud mot könsdiskriminering i lagen (när det gäller 
paragraf två se citatet ovan). Lagens regler om detta anges uttömmande i pa
ragraferna tre och fyra, och där står inget om att normerna inte får se ut på 
ett visst sätt. Och paragraf fem som kommentaren handlar om gäller i vilka 
situationer ett avtal är ogiltigt, vilket är något annat än att det är lagstridigt. 

För det andra att det fall man tar upp som undantag, nämligen att man tar 
hänsyn till faktorer som saknar betydelse för arbetet, knappast är intressant 
när det gäller arbetsvärdering. Propositionen drar här en ogenomtänkt paral
lell med meritvärdering vid anställning eller befordran eller utbildning för 
befordran. Det jag ersatt med prickar i citatet är en hänvisning som lyder " jfr 
vad som har sagts i den allmänna motiveringen och under 3 § om s.k. indi
rekt diskriminering". Vid meritvärdering kan man tänka sig att arbetsgivaren 
ställer upp krav på de sökande som inte är befogade med tanke på innehållet 
i befattningen. Skulle man vid arbetsvärdering ha med en faktor i systemet 
som inte motsvaras av faktiska krav i arbetet på det aktuella företaget är ju 
det enda som händer - vid en korrekt utförd värdering - att alla befattningar 
får noll poäng på faktorn. 

Den slutsats som verkar rimlig när man läser lagen och förarbetena är att 
domstolen inte kan lägga sig i hur systemet är utformat. Denna slutsats lig
ger också i linje med de många uttalanden som finns i förarbetena om att 
parternas uppfattningar ska respekteras och att domstolen inte kan utgå från 
sin egen uppfattning om vilka löner som är rimliga. 

Den brittiska lagen 

I förarbetena till den svenska jämställdhetslagen trycker man mycket hårt på 
att det är parternas egna normer för lönesättning man ska utgå från. Här kan 
man jämföra med den brittiska lagen. Den brittiska lagen, som alltså är den 
som närmast stått modell för den svenska, utgick när den infördes från två 
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fall: Det ena var "like work", det andra "work rated as equivalent". Det 
förstnämnda motsvarar den svenska lagens "lika arbete", det senare motsva
rar den svenska lagens "likvärdigt arbete". År 1984 kompletterade man med 
ett tredje fall, "work of equal value". Förändringen innebär att arbetsdomsto
larna kan göra en självständig värdering av befattningarna. Hur detta går till 
beskriver jag i bilaga J. 

Den utredning som lagts fram med förslag om förändringar i jämställd
hetslagen föreslår att den svenska lagen ändras så att domstolen i likhet med 
vad som är fallet i Storbitannien kan göra en självständig värdering. 

Systematisk arbetsvärdering som 
j ämställdhetsinstrument 

Som jag påpekade i kapitel 6 utformas arbetsvärderingssystemen av samma 
parter (eller åtminstone inom samma värderingsram) som branschavtalen. 
Det finns därför ingen anledning att tro att systemens innehåll ur kvinnornas 
synpunkt skulle vara så mycket bättre än branschavtalens. Genomgången i 
kapitel 3 av orsakerna till att man böljade använda systemen inger heller inte 
några sådana förhoppningar. 

Ur de kvinnliga arbetarnas synpunkt blir arbetsvärderingssystem fram
förallt intressanta i perspektivet av vad de skulle kunna betyda. Jag ska av
sluta min behandling av temat arbetsvärdering och jämställdhet med att hålla 
fram två aspekter på metoden systematisk arbetsvärdering som, vid sidan av 
aspekten att arbetsvärdering potentiellt ger ökad konsekvens och rigiditet, 
kan vara till fördel för de kvinnliga arbetarna. 

Den ena aspekten är att den information som en arbetsvärdering med ett 
arbetsvärderingssystem ger om kraven i arbetet kan användas i opinions
bildning och /annat/ förändringsarbete. Informationen kan användas för att 
visa på behov av förändring av arbetsuppgifterna och för att skapa opinion 
för en förändring av rekryteringen till de olika befattningarna. Resultatet av 
arbetsvärderingen på Findus kan tjäna som exempel. Den visade bl a att 18 
procent av de kvinnodominerade och 10 procent av de mansdominerade be
fattningarna bara fick en enda poäng på faktorn Allmänna fackkunskaper. 
(En poäng ska en befattning ha om de fortlöpande arbetsuppgifterna är 
"Endast enkla uppgifter, som kan utföras efter blott en kort instruktion" och 
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där det inte finns några arbetsuppgifter utöver de fortlöpande, eller endast 
enkla sådana). Ett sådant resultat av värderingen kan användas som argu
ment för att fler kvalificerade arbetsuppgifter ska skapas. Mer än tio poäng 
på faktorn fick bara tre procent av de kvinnodominerade befattningarna mot 
42 procent av de mansdominerade. (Och då var som jag påpekat de anställda 
på verkstaden på Findus undantagna från arbetsvärderingen. Hade även des
sas befattningar varit arbetsvärderade hade procenttalet för männen antagli
gen legat ännu en bit över procenttalet för kvinnorna). Ett sådant resultat av 
värderingen kan användas som argument för att rekryteringen ska ändras till 
de befattningar som redan finns. Det bör observeras att det i de här fallen 
inte har så stor betydelse hur viktningen i systemet är; det är ju resultatet på 
de enskilda faktorerna som lyfts fram. 

Den andra aspekten på metoden systematisk arbetsvärdering som kan 
vara till fördel för de kvinnliga arbetarna är att ett arbetsvärderings system 
kan användas för att analysera en existerande lönesättning. Ett sätt att göra 
en sådan analys är att värdera alla jobb som ska jämföras och sedan under
söka om relationen mellan lön och totalpoäng är annorlunda för de kvinno
dominerade befattningarna än för de mansdominerade. En annan typ av 
analys är att med hjälp av regressionsanalys undersöka sambandet mellan 
lönen och enskilda krav i arbetet.19 Med den typen av analys kan man se 
också hur krav som är vanliga i kvinnojobb betalas i förhållande till krav 
som är vanliga i mansjobb. (I bägge fallen blir resultatet naturligtvis bero
ende av det arbetsvärderingssystem man använder; i det senare fallet dock 
mindre än i det förra). För båda typerna av analys gäller förstås att man inte 
utan vidare kan hävda att det förekommer könsdiskriminering om det visar 
sig att de mansdominerade jobben betalas bättre än de kvinnodominerade 

19 En sätt att gå tillväga är att ställa upp en gemensam regressionsekvation och i 
den ha med en faktor som står för andelen kvinnor i befattningen. Om den faktorn 
får en vikt som är negativ, innebär det att kraven i arbetet betalas sämre i kvinno- än 
i mansjobb. (Se Treiman och Hartmann, eds 1981). Ett annat sätt är ha två olika re-
gressionsekvationer, en för de mans- och en för de kvinnodominerade jobben. Om 
en regressionskoefficient blir lägre i ekvationen för de kvinnodominerade befatt
ningarna än i ekvationen för de mansdominerade betyder det att kravet betalas säm
re om det förekommer i ett kvinnodominerat än om det förekommer i ett mans-
dominerat jobb. 
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vid en given nivå på kraven. Ett skäl till detta är att lönesättningen kan ha 
påverkats av krav i arbetet som inte finns med i det arbetsvärderingssystem 
man använt, ett annat att man vid lönesättningen kan ha tagit hänsyn inte 
bara till kraven i arbetet, utan även till sådant som personlig skicklighet. Det 
finns också mer tekniska svårigheter när det gäller att göra analysen av hur 
arbetskraven betalas. Regressionsekvationerna speglar t ex de verkliga för
hållandena bara om man förutom att få med alla relevanta krav också lyckas 
specificera formen på sambandet mellan dessa och lönen korrekt. 

Analyser av en given lönesättning ur jämställdhetssynpunkt med hjälp av 
systematisk arbetsvärdering har gjorts i ganska stor utsträckning i USA, 
framförallt inom olika federala, delstatliga och kommunala organ. Ett exem
pel på hur systematisk arbetsvärdering använts för att höja lönerna i kvinno-
dominerade jobb är delstaten Minnesota. Där tillsattes en arbetsgrupp ("task 
force") av Legislative Advisory Council on the Economic Status of Women. 
Den studerade lönerna i 1 800 deltstatliga befattningar med hjälp av ett ar
betsvärderingssystem utvecklat gemensamt av konsultfirman Hay Associ
ates (det ledande företaget på området) och Minnesota Department of 
Employee Relations. Systemet värderade "know - how", "problem solving", 
"accountability" och "working conditions". Man fann att kvinnodominerade 
befattningar i genomsnitt betalades 25 procent lägre än sådana mansdomine-
rade befattningar som enligt studien var jämförbara. Man fann t ex att legi
timerade sjuksköterskor och yrkeslärare fick samma arbetsvärderingspoäng 
men att sjuksköterskorna trots det betalades sämre än yrkeslärarna. (Nittio
fyra procent av sjuksköterskorna var kvinnor. Alla yrkeslärarna var män). 
Undersökningen ledde till att Minnesotas lagstiftande församling fattade 
principbeslut om att lönesättningen för dem som är anställda av delstaten 
ska baseras på lika lön för likvärdigt arbete och anslog pengar som öron-
märktes för löneökningar till anställda vars befattningar enligt arbetsvärde
ringen var underbetalda. År 1983 anslog man pengar för en första tvåårs
period. Detta ledde till att 8 000 anställda i 151 befattningar fick särskilda 
lönehöjningar på i genomsnitt 1 600 dollar vardera. 

Minnesotas lagstiftande församling stiftade också en ny lag, The Local 
Government Pay Equity Law. Den säger att utgångspunkten för kommuner
nas lönesättning ska vara att kvinnodominerade befattningar, mansdomine-
rade befattningar och befattningar som inte domineras av någotdera könet 
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ska betalas lika mycket för likvärdigt arbete. Som ett led i detta ska kommu
nerna genomföra arbetsvärderingar med arbetsvärderingssystem.20 

Program för lika lön för likvärdigt arbete har startats även i flera andra 
delstater, bl a i Iowa, Maryland, New Mexico, Oregon, South Dakota och 
Washington.21,22 

20 Willborn (1986) sid 67 ff. 

21 För en översikt se Willborn (1986) sid 59 ff. Erfarenheter från Oregon finns 
beskrivna i Barker (1986b) och i Acker (1989). 

Exempel på hur man i andra länder försökt främja jämställdheten genom att an
vända systematisk arbetsvärdering finns i General Survey ... Chapter IV, Section 3. 
När det gäller metodens potential att minska löneskillnaderna mellan könen säger 
man där bl a: 

"Information is sparse on the extent to which the introduction of job evaluation 
has brought about a reduction in the overall wage gap. From various indications on 
the impact it has had in particular sectors of employment, however, it appears that 
the application of evaluation schemes has considerable potential for reducing pay 
differentials between men and women". (Sid 117) 

221 USA har systematisk arbetsvärdering alltså spelat en roll som ett instrument 
i ett "frivilligt" jämställdhetsarbete. Försök att driva jämställdhetsmål i domstolarna 
där man med hjälp av systematisk arbetsvärdering visat på hur kvinnodominerade 
jobb betalats sämre än jämförbara mansdominerade har däremot inte varit framgång
srika. Lagstiftningen ger arbetsgivarna möjlighet att hänvisa till vad som helst utom 
den anställdes kön när det gäller att förklara (försvara) löneskillnaderna. De flesta 
domstolar kräver också att den kärande ska kunna bevisa att det är fråga om avsikt
lig diskriminering från arbetsgivarens sida. (Bellace 1988 sid 4 samt en rapport från 
Controller General of the United States citerad i General survey par 120). 
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8 Sammanfattning och 
kompletterande kommentarer 

Systematisk arbetsvärdering i ett allmänt 
lönebildningsperspektiv 

Inledning 

Som framgått, används metoden systematisk arbetsvärdering i Sverige på i 
huvudsak fyra sätt i lönesättningssammanhang: 

En användning är när de lokala eller centrala parterna använder ett ar
betsvärderingssystem för att samla in information om löneläget att ha som 
underlag i löneförhandlingarna, för att beräkna lönepotter och/eller för att 
beräkna lönekostnadsutvecklingen. Exempel på system som används, eller 
är tänkta att användas, i detta syfte är Befattningsnomenklatur Tjänstemän 
(BNT), Tjänstgöringsnomenklatur S (TNS), SAFs Befattningsvärdering 
tjänstemän (BVT), SIFs ALT-system, LOs utkast till en "svårighetsskala för 
lönestatistiska ändamål" och SKF-systemet. 

En andra typ av användning är att använda ett arbetsvärderingssystem när 
lönegruppsindelningen i branschavtalet görs. Avtalet för arbetare inom 
chokladbranschen har givits som exempel på en sådan användning. 

En tredje typ av användning är att låta ett arbetsvärderingssystem utgöra 
indelningen i branschavtalet; dvs att beskriva lönegrupperna i arbetsvärde
ringstermer. 

En fjärde typ av användning slutligen är att använda ett arbetsvärderings
system direkt för lokal lönesättning, dvs att låta resultatet av arbetsvärde
ringen påverka lönen eller - vanligare - en del av lönen. Denna sista typ av 
användning är mer vanligt förekommande när det gäller arbetarbefattningar 
än när det gäller tjänstemannabefattningar. Lönesättning av alla tjänsteman
nabefattningar på ett företag med hjälp av arbetsvärderingssystem förekom

215 



mer som framgått av kapitel 3 främst i vissa USA-ägda företag. (Men som 
påpekats får klassningen med hjälp av BNT i praktiken stora effekter på lö
nesättningen). 

Det är arbetsvärdering för direkt lönesättning jag främst intressserat mig 
för. De undersökningar jag utfört har som framgått främst varit följande: 

• En på huvudsakligen skriftliga källor byggd undersökning av metodens 
historia, dess användning för arbetarbefattningar i Sverige samt parternas in
ställning till den. 

• Intervjuer med ett antal personer som på central nivå sysslat med frågor 
kring systematisk arbetsvärdering. 

• En granskning av Allmänna Gruppens och Fabriks' arbetsvärderingssys
tem; av dess uppbyggnad och innehåll, av hur det förändrats genom åren och 
av hur dessa förändringar motiverats. 

• Intervjuer på några företag inom livsmedelsbranschen. 

Metodens framväxt samt historia och användning i Sverige 

I kapitel 3 redovisade jag hur och av vilka metoden används och parternas 
inställning till den. Jag intresserade mig särskilt för den period då arbetsvär
dering blev mer allmänt förekommande. Resultatet av den undersökningen 
kan sammanfattas så här: 

Framväxten (i utlandet) av systematisk arbetsvärdering som metod har ett 
både praktiskt och idémässigt samband med rationaliseringssträvandena 
inom industrin. Viktiga element i denna rationalisering var specialisering 
samt inordnandet av de anställda i en struktur av under- och överordning. 
Detta innebar, och förutsatte, att man definierade en struktur av befattningar 
vars innehåll och befogenheter noga definierades. Det fanns vidare en beto
ning av vikten av att få "rätt man på rätt plats". Detta krävde en analys av 
kraven i befattningarna. Slutligen fanns en betoning av standardisering, sys
tematik och kvantifiering. Allt det här gjorde att det var naturligt att bygga 
lönesättningen på kraven i arbetet och att göra detta med hjälp av formalise-
rade system. 

Metoden utvecklades i USA och började användas i Sverige under senare 
delen av fyrtiotalet, först i liten skala på några enstaka företag, sedan i rela
tivt stor omfattning. 
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Det var arbetsgivarna som var drivande när det gäller att införa arbets
värderingssystem. Inom många branscher hade löneskillnaderna minskats 
genom fackets linje i avtalsförhandlingarna. Företagen hade svårt att rekry
tera till vissa typer av befattningar, främst till dem som krävde lång utbild
ning. Arbetsgivaren ville öka löneskillnaden mellan dessa och de andra be
fattningarna; för att underlätta rekryteringen och för att stimulera till yrkes
utbildning. Uttryckt i de termer jag använde i kapitel 2 var det möjligheten 
att knyta lönen till /vissa/ krav i befattningen man var intresserad av och det 
intresse man ville främja var att kunna rekrytera på kort och lång sikt. 

Arbetsgivarna ville också öka antalet lönegrupper. I många avtal hade 
man - utöver en särskild kvinnogrupp - en indelning i endast yrkesarbete, 
tempoarbete och grovarbete. Den tekniska utvecklingen hade emellertid 
skapat många nya befattningar som låg mellan dessa kategorier. Arbetsvär
deringssystemen gav arbetsgivarna en möjlighet att motivera ett ökat antal 
lönegrupper. Systemen underlättade också inplaceringen av de nya befatt
ningarna i lönegrupper. 

Användningen av systematisk arbetsvärdering underlättade förhand
lingsarbetet också på ett annat sätt. När man använde ett arbetsvärderings
system kunde förhandlingarna koncentreras till en diskussion om de lägsta 
och högsta lönerna. Därefter kunde lönerna för många befattningar sättas 
relativt mekaniskt. 

Arbetgivarna ville också uppnå en konsekvent lönesättning för att minska 
risken för missnöje. Även annat framhölls som fördelar med arbetsvärde
ring, t ex att arbetsvärderingen gav information som kunde användas i rekry
teringsprocessen. 

Som en nackdel har arbetsgivarna sett den minskade flexibilitet snäva 
och väldefinierade befattningar kan innebära. Även från de anställdas orga
nisationer har man sett problem där. Den aspekt man då betonat har varit 
svårigheten att kunna utvecklas i arbetet om befattningarna är snävt definie
rade. 

När det gäller den inställning arbetarna och deras organisationer haft i 
övrigt kan det sagda sammanfattas på följande sätt: 

På LO- och fackförbundsnivå var man i grunden positiv till införandet 
av systematisk arbetsvärdering även om man - åtminstone i början - var mer 
avvaktande än arbetsgivarna. Arbetsvärdering handlade om att låta kraven i 
arbetet påverka lönen. Detta låg i linje med fackföreningsrörelsens åsikt att 
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kraven i arbetet skulle ha stor betydelse i lönesättningen. Man såg det också 
som en fördel att användningen av arbetsvärderingssystem innebar att man 
öppet redovisade vilka krav man skulle ta hänsyn till. Detta ansåg man både 
önskvärt i sig och önskvärt för att minska godtycket i lönesättningen; det 
handlade alltså om en önskan om explicitet både som mål och som medel. 
De anställdas organisationer delade dessutom i betydande utsträckning ar
betsgivarnas önskan om att kunna stimulera intresset för yrkesutbildning ge
nom en ökad lönedifferentiering. 

Bland många medlemmar fanns en negativ inställning till de metod- och 
tidsstudier som gjordes i rationaliseringssyfte och för ackordsberäkningar. 
Den stora likheten mellan dessa och dem som gjordes i samband med ar
betsvärdering för lönesättningsändamål, påverkade i viss utsträckning med
lemmarnas inställning till arbetsvärdering. 

Att använda standardiserade metoder för att få till stånd en enhetlig löne
sättning mellan olika befattningar har legat i linje med den lönepolitik LO 
drivit, bland annat som led i en allmän ekonomisk politik. Man har dock 
tvekat att föra fram förslag om ett enhetligt arbetsvärderingssystem att an
vändas vid lönesättning på hela arbetsmarknaden. I stället har man inriktat 
sig på att försöka få en svårighetsgraderad lönestatistik som skulle täcka 
hela arbetsmarknaden. I det syftet utvecklade man en "svårighetsskala för 
lönestatistiska ändamål". Denna svårighetsskala skulle göra det möjligt att 
jämföra lönerna inte bara mellan olika grupper av arbetare, utan mellan alla 
grupper på arbetsmarknaden. Tanken var dels att främja en rättvisare löne
sättning mellan arbetare och tjänstemän (vilket ansetts viktigt både ur rätt
visesynpunkt och för att hejda övergången från LO- till tjänstemannaför
bund), dels att underlätta den ekonomiska politiken genom att få ner infla
tionsdrivande kompensationskrav i avtalsrörelserna. När man på centralt LO 
- håll sett att det inte gått att få enighet mellan arbetsmarknadens parter om 
att bygga en lönestatistik på denna svårighetsskala, har man inriktat sig på 
att på andra sätt förändra den offentliga lönestatistiken. I ett betänkande till 
1991 års LO-kongress föreslås också att LO ska verka för att man på vaije 
enskild arbetsplats använder samma arbetsvärderingssystem för arbetare och 
tjänstemän. 

I USA finns det en betydande kommersiell marknad för konsulttjänster 
på området systematisk arbetsvärdering. När det gäller USA verkar det där
för troligt att konsultbyråer haft en inte obetydlig del i att arbetsvärdering 
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haft så stor omfattning och i att flera av de system som används där är så 
komplexa till sin uppbyggnad. I Sverige har situationen varit annorlunda. 
Systemen har här utvecklats av förbundsparterna själva och värderingarna 
har i allmänhet utförts av personer anställda på respektive företag, med olika 
grader av hjälp från respektive arbetstagar- och arbetsgivarförbund. Det är 
därför inte troligt att kommersiella aspekter haft någon större betydelse för 
metodens relativt stora spridning. Vad som däremot kan ha haft betydelse är 
produktionsteknikernas intresse för metoden; systematisk arbetsvärdering 
ligger i linje med de kunskaper och den intresseinriktning många produk
tionstekniker har-jämför det sagda om hur metoden systematisk arbetsvär
dering både praktiskt och idémässigt har samband med rationaliseringssträ
vandena inom industrin. Exakt hur stor denna yrkesgrupps betydelse har 
varit för företagens beslut att använda metoden törs jag dock inte uttala mig 
om. 

Systematisk arbetsvärdering på två företag inom livsmedels
branschen 

I kapitel 5 redogjorde jag för införandet av systematisk arbetsvärdering på 
Margarinbolaget och Findus. På Findus hade arbetsgivaren två motiv för 
införandet. Det ena var att underlätta förhandlingsarbetet och minska miss
nöjet genom att få en metod att placera in de befattningar som föll utanför 
beskrivningarna i branschavtalet på ett sådant sätt att resultatet uppfattades 
som konsekvent. Det andra motivet var att underlätta en ökad lönedifferenti
ering som i sin tur skulle göra det möjligt att rekrytera till vissa befattningar. 
På Margarinbolaget infördes arbetsvärdering i samband med att man gick 
över från ackord till tidlön för huvuddelen av de anställda. Det var arbetsgi
varen som tog initiativet och facket accepterade. 

När jag gjorde huvuddelen av intervjuerna på företagen hade man på 
Margarinbolaget haft erfarenhet av metoden i cirka tretton år. På Findus 
hade man använt metoden officiellt i cirka tre år, men inofficiellt betydligt 
längre tid. 

Både på Margarinbolaget och Findus var arbetsgivarrepresentanterna 
klart positiva till arbetsvärdering. På bägge företagen framhöll de att an
vändningen av arbetsvärderingssystemet underlättat löneförhandlingarna. På 
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Findus hade införandet gjort det möjligt att öka lönedifferentieringen på det 
sätt arbetsgivaren önskade. Man framhöll där också att det utan arbetsvärde
ring skulle vara svårt att ha en konsekvent lönesättning på ett så stort före
tag.1 

De fackliga representanter som uttryckte någon klar åsikt var i allmänhet 
mer eller mindre positiva; åtminstone såg man inget alternativ som var 
bättre. 

System och tillämpning ur lönebildningssynpunkt 

I kapitel 4 granskade jag AG/Fs system i den version som använts på Mar
garinbolaget och Findus samt undersökte hur systemet förändrats mellan de 
olika upplagor det kommit ut i. 

Två av de saker jag granskade när det gäller systemet var vilka perspektiv 
som uttrycks i systemhandbokens beskrivning av de olika faktorerna samt 
vad som kan utläsas om parternas syfte med att ge systemet den utformning 
det fått. Annorlunda uttryckt: vad som kompenseras och varför det kompen
seras. Det sistnämnda granskades främst genom en undersökning av hur 
förändringar i systemet motiverats. 

Granskningen av perspektiv visade att de perspektiv som uttrycks i fak
torbeskrivningar och gradbeskrivningar är vad som krävs av den anställde 
för att denne ska kunna utföra arbetsuppgifterna, vilka negativa upplevelser 
som är förknippade med själva arbetssituationen samt i vilken utsträckning 
arbetet i övrigt har (vissa av fler tänkbara) negativa konsekvenser för den 
anställde. Granskningen visade också att systemet inte gör skillnad mellan 

1 Om man använder sig av systematisk arbetsvärdering på ett företag får man 
ökade möjligheter att se vad i statistiken över löneutvecklingen vid företaget som är 
ett resultat av förändringar i de krav arbetet ställer. Den informationen kan arbetsgi
varen använda när han inför den egna arbetsgivarorganisationen ska försvara det 
som i statistiken ser ut som lokala höjningar utöver höjningarna i branschavtalet. 
Arbetsgivaren på Margarinbolaget hade utnyttjat den möjligheten. 

På Margarinbolaget berättade man också att personalavdelningen hade en pärm 
med alla arbetsvärderingarna. Personalavdelningen använde uppgifterna om kraven 
i befattningarna när företaget skulle anställa arbetare. 
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olika sätt på vilka den anställde skaffar sig sin produktiva förmåga - alltså 
inte har perspektivet vad det inneburit för den anställde att uppfylla kraven -
, endast indirekt (genom faktorerna Uppmärksamhet-koncentration och 
Omdöme-initiativ) tar hänsyn till vad det innebär för arbetsgivaren att ar
betsuppgifterna utförs korrekt (att den anställde uppfyller kraven), endast 
indirekt (genom faktorn Uppmärksamhet-koncentration) kompenserar ris
ken att skadas i arbetet samt ej tar hänsyn till att vissa typer av krav samti
digt som de gör arbetet svårare gör detta mer stimulerande. (Dessutom 
framkom att systemet endast i ett enda fall, i delfaktorn Företagskännedom, 
särskiljer företagsspecifika kunskaper och företagsspecifika färdigheter från 
mer generella sådana). 

Granskningen av hur systemet förändrats genom åren visade att man i 
den första upplagan utformade systemet så att det premierade krav på yr
kesutbildning för att därigenom stimulera till sådan. De ändringar som gjorts 
i senare upplagor har - i de fall det inte rört sig om förtydliganden och lik
nande - motiverats antingen utifrån att nya befattningar kommit till som 
systemet inte täckt bra, eller utifrån att parternas eller de anställdas uppfatt
ning om vilken vikt olika aspekter ska ges ändrats. Bakom formuleringarna 
kan man skymta hänvisningar till möjligheten att rekrytera; öppna hänvis
ningar till den aspekten finns emellertid endast i den allra första upplagan. 

Trots att systemets utformning i viss mån påverkats av de centrala par
ternas vilja att uppnå bestämda mål, kan man inte säga att det i någon stor 
utsträckning använts som ett medel till förändring. I betydande utsträckning 
har systemet i stället speglat redan existerande lönerelationer. 

En fråga som diskuterades i kapitel 6 var hur sannolikt det är att det upp
kommer kollisioner mellan resultatet av arbetsvärderingen och arbetsgiva
rens behov av att kunna rekrytera och behålla arbetskraft då man använder 
ett system som utarbetats av de centrala parterna och med den institutionella 
ram inom vilka dessa system används inom den svenska industrin. En annan 
fråga var hur sannolikt det är att det uppkommer kollisioner mellan resulta
tet av värderingen och befattningsstrukturen i olika avseenden. Det konstate
rades att ett grundläggande faktum i bägge fallen är att de lokala parterna 
själva får bestämma om de ska införa ett system och välja vilket system de 
ska använda. Det konstaterades också att den ram, inom vilken systemen 
används på företagen, ger parterna en hel rad möjligheter om det uppkom
mer spänningar mellan å ena sidan resultatet av en arbetsvärdering och å 
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andra sidan rekryteringsbehov och befattningsstruktur; bl a att undanta vissa 
grupper, justera andra lönedelar, förändra grupperingen av arbetsuppgifter 
till befattningar samt att påverka kopplingen poäng - lön. (I de termer jag 
använde i kapitel 2 berör dessa möjligheter den grad av rigiditet som införs 
när man använder ett arbetsvärderingssystem, där jag med "rigiditet" alltså 
menar vilket handlingsutrymme som finns kvar). När det gäller frågan om 
spänningar mellan resultatet av arbetsvärderingen och befattningsstrukturen 
framhölls också att man i Sverige, till skillnad från vissa andra länder, inte 
använder ett gemensamt arbetsvärderingssystem för arbetare och tjänstemän 
vilket minskar sannolikheten att sådana spänningar uppkommer. 

Avsnitten i kapitel 6 om värderingarnas tillförlitlighet kan i de termer jag 
använde i kapitel 2 sägas handla bland annat om vilken grad av konsekvens 
som faktiskt uppnås. Den uppfattning de centrala handläggarna gav uttryck 
för var att kvalitén på värderingarna i allmänhet är god. De hävdade också 
att i den utsträckning hänsyn tas till t ex rekryteringsbehov så tas sådan hän
syn inte i själva värderingsarbetet utan genom att man använder någon av de 
metoder som nämndes ovan. 

Någon möjlighet att göra en egen kontroll av värderingarnas tillförlitlig
het på Margarinbolaget och Findus hade jag som framgått inte. 

Ett antal centrala handläggare om användningen av systematisk 
arbetsvärdering 

Ett dominerande intryck från intervjuerna med de centrala handläggarna var 
den positiva inställning till metoden de intervjuade gav uttryck för. Man gav 
visserligen exempel på hur arbetsvärdering kan komma i motsättning till re
spektive parts intressen och exempel på svårigheter som kan uppkomma i 
värderingsarbetet, men såg ändå metoden som ett bra hjälpmedel i lönesätt
ningen. 

Den bild som växte fram ur dessa intervjuerna när det gäller de lokala 
parternas syn på arbetsvärdering och metodens roll i lönebildningen vid ti
den för intervjuerna (mitten av 1980-talet) kan sammanfattas så här: 

• Det är fortfarande i allmänhet arbetsgivaren som tar initiativ till infö
randet av systematisk arbetsvärdering ute på företagen. Precis som på 1950-
talet är ett vanligt motiv att arbetsgivaren vill underlätta rekryteringen ge
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nom att öka lönedifferentieringen. Arbetsvärderingen underlättar lönediffe
rentieringen främst på så vis att den gör det möjligt för arbetsgivaren att 
motivera och förklara löneskillnader för de anställda. 

Att få ordning och konsekvens i lönesättningen underlättar en ökad lö
nedifferentiering. Den är också i sig bra för arbetsgivaren. Det är dock en re
lativt stor apparat att värdera befattningar och hålla värderingarna aktuella. 
Går facket inte med på att ha många lönegrupper är arbetsgivarna mindre 
intresserade av att använda metoden. 

• En situation då det är vanligt att införa arbetsvärdering är då man gör 
stora förändringar i produktionen eller lönesystemet. (På detta var Mar
garinbolaget alltså ett exempel. När man gick över från ackordslön till tidlön 
gällde det att hitta en systematisk grund att sätta tidlönerna på. Förtjänsterna 
på ackorden var beroende av en mängd olika faktorer, varav många var 
ganska godtyckliga eller ur andra synpunker tveksamma). 

• Som påpekades i några intervjuer ute på företagen kan användningen av 
systematisk arbetsvärdering försvåra för facket att bedriva en saxningstaktik 
i förhandlingarna samt ge arbetsgivaren möjlighet att tillbakavisa krav med 
motiveringen att personen redan har den lön han ska ha. Exakt vilken roll 
denna för arbetsgivarna positiva effekt spelar för deras inställning till meto
den har varit svårt att få grepp om. Något som dock var påfallande var att 
flera av arbetsgivarrepresentanterna kraftigt pläderade för att kopplingen 
mellan AV-poäng och lön inte ska vara alltför strikt. För arbetsgivarnas 
inställning till arbetsvärdering tycks de negativa sidorna av en rigiditet ha 
större betydelse än de positiva. 

Vilken grad av rigiditet som ska introduceras i och med införandet av ett 
arbetsvärderingsystem i lönesättningen kan partema som framgått i stor ut
sträckning bestämma själva. Vid sidan av de möjligheter som beskrevs i 
kapitel 6 finns de som ligger i själva sättet att använda resultatet av arbets
värderingen. Det förekommer att resultatet av arbetsvärderingen enbart an
vänds som ett underlag bland andra i löneförhandlingarna, eller att man vid 
ett visst tillfälle gör en noggrann arbetsvärdering och sätter lönerna på basis 
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av denna men sedan inte bryr sig om att revidera värderingarna vartefter 
förhållandena ändras.2 

• Det lokala facket gillar ordning och reda i lönesättningen men är ofta 
emot ökad lönedifferentiering. Detta tar sig bland annat uttryck i strider om 
hur kopplingen poäng-lön ska se ut. Ibland stupar införandet av systematisk 
arbetsvärdering på att man inte kan komma överens om detta. (Strider om 
denna koppling kan också ha sitt ursprung i taktiska överväganden från 
fackets sida; vara ett försök att få arbetsgivaren att skjuta till extrapengar till 
vissa grupper i avtalsförhandlingarna). 

• I de fall det är facket som tar initiativ till införandet av arbetsvärdering, 
är bakgrunden ofta att facket vill kontra förslag från arbetsgivaren som man 
inte gillar, t ex förslag om införande av meritvärdering. Facken ser ibland 
också en möjlighet att få en höjning av den totala lönesumman genom de 
regler som brukar finnas mot sänkningar av individernas lön vid förän
dringar i lönesystemet. 

• När det gäller värderingsarbetet sa man att det är ovanligt med hårda 
motsättningar i AV-kommittéerna. (Margarinbolaget där motsättningarna 
varit mycket stora var alltså inte representativt). Förekommer oenighet kring 
arbetsvärderingen, är det oftast i avtalsförhandlingarna när kopplingen mel
lan poäng och lön ska göras. 

21 kollektivavtalen för chokladindustrin och konservindustrin för 1984-1985 
förde man in förenklade arbetsvärderingssystem i bilagor. Under rubriken "Översätt
ning av bedömningsresultatet till lön" finns i bilagorna en likalydande text där man 
explicit tar upp möjligheten att låta värderingsresultatet vara endast rådgivande. 
Man säger att de lokala parterna i förhandling fastställer vilken av två angivna prin
ciper för överföringen av värderingsresultatet till lön som ska användas. Den ena 
principen är att ha en lönetrappa och placera in befattningarna på denna efter den 
poäng befattningen fått. Den andra principen beskrivs så här:"att arbetsbedömnings-
resultatet endast användes som 'rådgivande' vid den lokala inplaceringen av befatt
ningen i gällande lönetrappa". (Bilaga 4 sid 34 respektive bilaga 7 sid 49). 
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Systematisk arbetsvärdering och arbetsmiljön m m 

En viktig fråga är om arbetsgivaren får ett ekonomiskt intresse att förbättra 
arbetsmiljön (utöver det han kan ha av andra skäl) om det arbetsvärderings
system man använder ger stor vikt åt miljöfaktorer. Som framgått bestäm
mer AV-poängen vid den typ av användning jag studerat bara fördelningen 
av en given lönepott. Det gör att arbetsgivaren inte får något incitament att 
förbättra arbetsmiljön. I det avseendet är metoden systematisk arbetsvärde
ring neutral i förhållande till intresset av få olyckor och god arbetsmiljö. På 
samma sätt finns det ingen koppling som gör att arbetsgivaren automatiskt 
tjänar på att göra arbetsuppgifterna mindre kvalificerad. 

Detta gäller vid den typ av användning jag behandlar. Används arbets
värdering för att koppla de lokala lönerna till branschavtalens lönegrupper är 
situationen en annan. Då kan arbetsgivarens lönekostnader sänkas om miljön 
blir bättre eller arbetsuppgifterna mindre kvalificerade. 

När arbetsmiljön förändras är det meningen att värderingarna ska revide
ras. Det innebär att om miljön förbättras, ska poängen sänkas (om en annan 
gradbeskrivning än tidigare är tillämplig). Teoretiskt skulle detta kunna leda 
till att de anställda drar sig för att kräva förbättringar av miljön. Ingen av 
dem jag intervjuat om saken har emellertid varit med om att man fått denna 
effekt. Viktigt i det sammanhanget är att det som nämnts brukar finnas re
gler som förhindrar att den anställde får sänkt lön. Det som händer är då 
"bara" att den anställde får en långsammare löneutveckling än kamraterna.3 

Viktigt är naturligtvis också i vilken utsträckning de anställda känner till 
systemet och dess uppbyggnad. Som framgått, är de anställdas kunskap om 
detta ofta dålig. 

3 När det gäller Margarinbolaget och Findus uppgav man att poängen aldrig 
sänkts i samband med miljöförbättringar. På Margarinbolaget sa en representant för 
arbetsgivaren att orsaken till att man inte gjort det där varit att en och samma miljö
förändring på en avdelning kunnat leda till att vissa befattningar (som legat nära en 
lönegruppsgräns) skulle flyttats ner, medan andra (som legat längre från en gräns) 
inte skulle flyttats ner. Den situationen hade man velat undvika. 

225 



När det gäller effekter på arbetsmiljön kan man till sist konstatera att den 
genomgång man gör av kraven i arbetet, inklusive kraven och riskerna i mil
jön, i samband med arbetsvärderingen ger information som kan användas i 
skyddsarbetet. 

Systematisk arbetsvärdering och jämställdheten 
mellan könen 

I kapitel 3 undersökte jag vilken roll jämställdhetsaspekter spelade för infö
randet av arbetsvärderingssystemen inom den svenska industrin. Undersök
ningen visade att det visserligen fanns förhoppningar på metoden som så
dan, men att jämställdhetsaspekter inte spelade någon avgörande roll när 
systemen infördes. En ökning av användningen av systemen skedde i sam
band med att man slopade de särskilda kvinnolönelistorna i avtalen. Denna 
ökning behöver dock inte ses som att man ville använda arbetsvärderings
systemen i jämställdhetssyfte. En hel del talar för att det i stället bara hand
lade om att systematisk arbetsvärdering var en praktisk metod att använda 
när man var tvungna att ge indelningen i avtalen en annan form. 

I kapitel 7 granskade jag den version av SAFs Allmänna Grupps och 
Svenska Fabriksarbetareförbundets system som användes på Findus och 
Margarinbolaget ur jämställdhetssynpunkt. Speciellt granskades hur syste
met värderar ett antal krav vanliga i kvinnodominerade jobb. Jag gav bland 
andra följande kommentarer till systemet: 

(1) Ett arbete kan ha inte bara negativa, utan också positiva drag, t ex in
tressanta arbetsuppgifter och stimulerande utmaningar. Systemet ser emel
lertid implicit alla krav som något negativ. Med tanke på hur könen är förde
lade på befattningarna inom industrin bör detta missgynna kvinnorna. 

(2) Systemet täcker i den version som användes på Margarinbolaget och 
Findus inte monoton upprepning samt ger låg vikt åt ensidig belastning. 
Detta innebär att många kvinnodominerade befattningar där dessa krav är ett 
framträdande drag hamnar lågt trots att arbetsuppgifterna ofta får stora ne
gativa konsekvenser för den arbetande. 

(3) Monotoni och ensidig belastning ger inte bara upphov till obehag och 
skador. I ett annat perspektiv stället dessa krav också stora krav på den an
ställdes förmåga, nämligen förmåga att uthärda påfrestningar. 
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Utfallet av värderingarna så som systemet tillämpades på de två företa
gen beskrevs i kapitel 5. De kvinnodominerade befattningarna hade genom
gående hamnat lågt vid AV-kommittéernas värderingar. 

Granskningen i kapitel 6 av värderingsarbetet handlar i ett jämställdhets
perspektiv om på vilka punkter det finns en risk att en svagare grupp körs 
över av en starkare. Jag pekade på ett antal generella psykologiska meka
nismer som innebär en risk att de kvinnliga arbetarnas befattningar miss
gynnas i värderingsarbetet. Jag identifierade också ett antal /andra/ svårighe
ter som finns i detta. En utgångspunkt i min granskning av värderingsarbetet 
var att ju större svårigheterna i värderingsarbetet är, desto större är sannolik
heten att svaga gruppers intressen kommer i kläm. 

Den bild av värderingarnas kvalitet som de centrala handläggarna gav var 
att denna, trots svårigheterna, i allmänhet är god. När det gäller frågan om 
värderingarnas kvalitet, måste man också ha i minnet att det viktiga ur jäm
ställdhetssynpunkt inte är den absoluta nivån på denna, utan om den är högre 
eller lägre än vid en mer osystematisk bedömning. Som jag beskrev, finns 
det ett antal moment i värderingsarbetet avsedda just att minska risken för 
att olika typer av hänsyn påverkar värderingsarbetet. 

De centrala handläggarna sa att arbetsgivarna, om de inte gillar det resul
tat en enhetlig värdering skulle ge, hellre använder de andra möjligheter som 
står till buds (se ovan) än försöker påverka värderingsarbetet. Detta är bra 
för värderingarnas kvalitet. Samtidigt finns det naturligtvis risk att svaga 
grupper kommer att missgynnas av dessa andra åtgärder i stället. 

Kapitel 7 innehöll, förutom granskningen av ett system ur jämställdhets
synpunkt, en undersökning av den svenska jämställdhetslagen samt en dis
kussion av hur systematisk arbetsvärdering kan användas i ett jämställdhets
arbete. I avsnittet om jämställdhetslagen försökte jag besvara två frågor. Den 
ena är vilken roll systematisk arbetsvärdering av den typ som studerats spe
lar i förhållande till jämställdhetslagen. Den andra är vilken roll jämställd
hetslagen å sin sida kan ha när det gäller att komma tillrätta med ett köns-
diskriminerande arbetsvärderingssystem eller en könsdiskriminerande till
ämpning av ett sådant system. 

Den roll systematisk arbetsvärdering har i förhållande till lagen är att den 
ger en grund för att tala om "likvärdigt arbete" i lagens mening och tvingar 
arbetsgivaren att förklara eventuella skillnader i anställningsvillkor. Det på
pekades att den typ av arbetsvärdering som studeras i boken klart faller in 
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under lagens begrepp "arbetsvärdering", men att lagen och dess förarbeten är 
mycket oklara när det gäller vilka övriga typer av arbetsvärdering som åsyf
tas av lagstiftaren. En fråga i det sammanhanget var om arbetsvärderingen 
måste ha gjorts just för lönesättningsändamål. En annan oklarhet rörde om 
lagstiftaren avsett att domstolen måste acceptera den tillämpning av syste
met parterna gjort, eller om den kan utföra en egen värdering med parternas 
system. En tredje oklarhet som påpekades är att förarbetena inte ger någon 
vägledning när det gäller att avgöra om ett resultat av en partsgemensam ar
betsvärdering som visar att två jobb inte är likvärdiga "tar över" om det 
samtidigt visar sig att jobben är "lika" enligt lagens definition, en situation 
som kan förekomma med den utformning lagen har. 

Den slutsats jag drog när det gäller domstolens möjligheter att lägga sig i 
utformningen av ett arbetsvärderingssystem är att domstolen ej har denna 
möjlighet. 

Jag konstaterade att inget enda fall som rört "likvärdigt" arbete hittills 
avgjorts av domstol och att endast ett enda fall av "lika" arbete avgjorts. En 
statlig utredning har hösten 1990 lagt fram ett förslag om en revidering av 
lagen. Förslaget, som bland annat syftar till en EG-anpassning, innebär att 
domstolen, i likhet med vad som är fallet bland annat i Storbritannien, ska 
kunna göra en självständig värdering av vad som ska anses som "likvärdigt" 
arbete. 

Till slut: 
Arbetsvärderingssystem är instrument i lönesättningen. Som sådana kan de 
användas i olika syften; för att öka löneskillnaderna mellan de jobb som är 
kvinnodominerade och de som är mansdominerade likaväl som att minska 
dem. Vilken betydelse arbetsvärderingssystem för lokal lönesättning kan 
komma att ha ur jämställdhetssynpunkt - förutom att minska starka gruppers 
möjlighet att köra över svagare grupper - avgörs av i vilken utsträckning en 
diskussion kring deras innehåll och utformning kan utgöra en plattform för 
diskussioner kring krav i olika typer av befattningar. 

Som jag beskrev i slutet av kapitel sju, kan arbetsvärderingssystem an
vändas inte bara när det gäller att sätta löner, utan också när det gäller att 
analysera en given lönesättning. Analyser av den typen är fortfarande säll
synta i Sverige, men intresset för dem växer. 

Resultatet av en utförd arbetsvärdering kan användas inte bara i lönesätt-
ningssammanhang, utan också för att skapa opinion när det gäller att föränd-
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förändra rekrytering och förbättra arbetsmiljö. Även detta är en möjlighet 
som bör kunna användas i större utsträckning. 
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Summary 

The title of the thesis is Systematic job evaluation. A review of a wage-
determination instrument. 

The subject of the thesis is systematic job evaluation (JE) for purposes of 
wage determination for blue-collar jobs within the Swedish industry. Two 
main issues are treated. One is the background of the use of job evaluation 
systems in wage determination for these jobs, and the role played by these 
systems in wage formation. The other is the relationship between the JE 
method and the goal of increased equality between the sexes. 

The thesis is partly based on the results from a project financed by the 
Work Environment Fund and the Swedish Center for Working Life. 

* 

After an introductory chapter, an overview is given of perspectives and pat
terns of explanation in theories on wage formation. Based on this overview, 
a general discussion is presented of possible explanations to the existence of 
the systems and their contents, the attitudes towards them among the main 
parties on the labour market, and what might constitute potential sources of 
tensions in the application of these systems in the companies. The thesis dis
cusses the advantages and disadvantages presented to the local parties 
through the fact that wages are linked to job demands, and it also deals with 
the advantages and disadvantages resulting from restricting the scope of ac
tion in wage determination, from pursuing a consistent wage policy and 
from making the principles of wage determination explicit (three different 
aspects of systematics). The question is posed as to what extent the applica
tion of JE systems expresses an effort to achieve a certain linkage between 
job demands and wages and/or increased rigidity, consistency and explicity. 
Another possible explanation formulated is that the parties wish to facilitate 
negotiations. Yet another is that the main interest of the parties (or the 
stronger party) lies in the resulting wage structure. The motive could for in
stance be a wish to alter the ranking order of wages between different jobs, a 
wish to change the size of wage differentiation and/or a wish to raise or re-
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duce the wages of certain groups. (In the last mentioned case, the important 
thing would be the wage level of these groups, not the wage relations within 
the company). 

The answer to the question concerning the role of job evaluation in wage 
determination for the jobs covered by this study, is sought in the ensuing 
chapters in an examination of how the method was introduced in Sweden 
and which companies are using it, and in programs and other material from 
the parties. Also, interviews have been conducted with persons at central 
and local levels within the employers' and employee organizations, as well 
as with persons involved in the evaluation work in a number of companies, 
in particular two companies within the food-manufacturing industry. (The 
bulk of these interviews was carried out in the mid-1980s). An analysis has 
further been carried out of the design of one of the more common JE sys
tems and of the alterations which have been made in the various successive 
versions of the system. 

Chapter 3 describes the method's history, its application to blue-collar 
jobs in Sweden, party attitudes towards the method as well as the back
ground of these attitudes. Special interest is devoted to the period during 
which job evaluation was established as an instrument for wage determina
tion within the Swedish industry. Parts of the chapter may be summarized as 
follows: 

For blue-collar jobs within the Swedish industry there exist, on the one 
hand, industrial branch agreements concluded between the parties at the 
central level and, on the other, local agreements within the individual com
panies. The industrial branch agreements as a rule constitute minimum-wa
ges agreements. 

Systematic job evaluation is used both for grouping in the industrial 
branch agreements and for wage determination within the individual com
panies. In the former case, job evaluation is used in two ways. One is the 
application of a JE system in the design of wage groups in the agreement, 
the other is that some form of job evaluation constitutes the grouping in the 
agreement. This thesis is mainly concerned with job evaluation for purposes 
of local wage determination. 

The application of a system within the individual companies takes place 
only after an agreement has been concluded between the local parties, and 
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the process of application is also run jointly by them. Systems frequently 
used are those which are developed at the industrial branch level. 

The method of systematic job evaluation, which was developed in the 
USA, was first introduced in Sweden during the latter part of the 1940s, on a 
small scale to begin with and subsequently on a relatively large scale. Ac
cording to a rough estimate by the Swedish Employers' Confederation in 
1984, somewhat less than 60 per cent of all companies within the industry 
were using some form of job evaluation system. 

The employers were the driving force behind the introduction of JE sys
tems. Wage differentials had decreased within many industrial branches as a 
result of union policy in wage negotiations. Companies encountered difficul
ties in recruiting to certain types of jobs, in particular those requiring a long 
period of training. The employers wished to increase wage differentials be
tween these and other jobs in order to facilitate recruitment and to encourage 
training and education. Formulated in the terms used in Chapter 2, it was the 
opportunities for linking wages to /certain/ job demands that interested the 
employers, and the objective they wanted to further was the facilitation of 
short-term as well as long-term recruitment. 

The employers also wished to increase the number of wage groups. Apart 
from a special female wage group, many agreements used a classification 
into only two or three groups. Technological development however had re
sulted in the creation of many new jobs falling between these groups. The JE 
systems provided the employers with the means of justifying an increase in 
the number of wage groups. It also simplified classification of the new jobs 
into wage groups. 

The use of systematic job evaluation facilitated negotiations in yet an
other way. Through the use of a JE system negotiations could be concen
trated to a discussion of the lowest and highest wages, after which wages for 
many jobs could be determined in a fairly mechanical way. 

The employers also seeked to achieve a consistent wage structure in or
der to reduce the risks of discontent. They further pointed to other advan
tages of job evaluation, for instance that it yielded information which could 
be used in the recruitment process. 

A disadvantage in the eyes of the employers has been the reduced flexi
bility which might result from narrow and well-defined positions. Also the 
employee organizations have considered this a problem. The aspect stressed 
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by them has been that narrowly defined jobs give rise to difficulties con
cerning the employee's opportunities for development at work. 

At LO (The Swedish Trade Union Confederation) and at central union 
levels, attitudes were fundamentally positive concerning the introduction of 
systematic job evaluation, even though - at least initially - the unions were 
more hesitant than the employers. Job evaluation meant letting job demands 
affect the size of wages. This was in line with the union movement's opinion 
that job demands were to be attributed great importance in wage determi
nation. It was also considered an advantage that the use of a JE system im
plied an open account of which demands should be taken into consideration. 
This was regarded as desirable per se, and also desirable for reducing any 
arbitrariness in wage determination : a desire for explicity, both as a means 
and as a purpose. Apart from this, the employee organizations to a consider
able extent shared the employers' wish to stimulate the interest for training 
and education by means of an increased wage differentiation. 

A negative attitude could be noted among many members towards the 
method and time studies which were made for rationalization purposes and 
for piece-rate calculations. The great resemblance between these studies and 
those which were made in connection with job evaluation for purposes of 
wage determination to a certain extent affected the attitudes among the 
members towards job evaluation. 

The use of standardized methods to achieve a uniform system of wage 
determination for different jobs has been in line with LO's wage policy, 
among other things as an element of a general economic policy. There has 
been some hesitance, however, about bringing forward proposals for a uni
form system of job evaluation to be used throughout the entire labour mar
ket. Instead, the goal has been a wage statistics graduated by degrees of dif
ficulty, covering the entire labour market. For that purpose a "difficulty-
scale for wage-statistical purposes" was developed (completed in 1984). 
This difficulty-scale was intended to make it possible to compare wages not 
only among different groups of blue-collar workers, but also among all 
groups in the labour market. The purpose was twofold: to further more fair 
wage relations between blue-collar and white-collar workers (something 
which had been considered important from the aspect of fairness, and for the 
purpose of putting an end to the transfer from LO- to white-collar unions), 
and to facilitate the economic policy by bringing down inflationary demands 
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for compensation in wage negotiations. When it was perceived at the central 
LO level that it was not possible to achieve consensus between the labour 
market parties concerning the construction of wage statistics based on this 
difficulty-scale, LO renewed earlier attempts to change the public wage stat
istics. Also, the report to the 1991 LO Congress proposes that LO should re
quest that the same job evaluation system is applied to blue-collar and 
white-collar workers at each individual workplace. 

Chapter 4 examines one of the more common JE systems, the one 
developed by the General Group of the Swedish Employers' Confederation 
and the Factory Workers' Union. The system (a point system) contains, in 
the version used at the time of the survey (mid-80s) in the companies 
studied, the factors General knowledge, Special knowledge, Motion tech
nique, Speed, Physical effort, Temperature-humidity, Visual effort, Attent-
iveness-concentration, Judgement-initiative, Dirt, Noise-vibrations, Other 
inconveniences, and Remaining inconveniences. 

Two of the things examined are the perspectives expressed in the system 
manual's definitions of the various factors, and what could be noted con
cerning the parties' purpose in designing the system the way they have. In 
other words: what is being compensated, and why. The latter is examined 
primarily by studying how changes in the system have been motivated. 

The examination shows that the perspectives expressed in factor descrip
tions and degree descriptions, are what is required of the employee for 
him/her to be able to perform the work tasks, what negative consequences 
are linked to the work situation itself, and to what extent the work contains 
any additional (a certain number of several possible) negative consequences 
for the employee. The examination also shows that the system does not dis
tinguish between the various ways the employee acquires his/her productive 
ability and thus does not consider what it has meant to the employee per
sonally to make himself/herself able to meet the demands; it only indirectly 
considers (through the factors Attentiveness-concentration and Judgement-
initiative) what it means to the employer that the work tasks are correctly 
performed (that the employee meets the demands); it only indirectly 
(through the factor Attentiveness-concentration) compensates risks of work 
injuries; also it does not consider the fact that certain types of job demands, 
although making the job harder, also make it more stimulating. An addi
tional observation is that the system in only one single case, i.e. the subfac-
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tor Knowledge about the company, distinguishes company-specific knowl
edge and company-specific skills from more general skills. 

The study of the various alterations in the system over the years shows 
that, in its first version, the system was designed in such a way that it 
awarded demands for training and education in order to encourage this. Al
terations made in subsequent versions - in cases not just concerning elucid
ations and the like - have been motivated either by the creation of new jobs 
which have not been sufficiently covered by the system, or by the fact that 
the opinions of the parties or of the employees have changed concerning the 
degree of importance which should be attributed to various aspects respect
ively. Behind the formulations could be traced references to the means of 
recruitment; explicit references to this aspect, however, are to be found only 
in the first version. 

In spite of the fact that the design of the system to some extent has been 
influenced by the parties' desire to achieve certain defined goals, it cannot be 
said to have been widely used as a vehicle for change. Instead, the system 
has to a large extent reflected already existent wage relations. 

Chapter 5 discusses how the system has been used in two companies 
within the food manufacturing industry. 

One of these companies is a large factory in the south of Sweden, owned 
by Findus. Its production includes frozen and tinned vegetables, and frozen 
fish. In this company the employer had two motives for introducing the sys
tem. One was to facilitate wage negotiations and to reduce discontent by 
providing a method, by which those jobs which fell outside the industrial 
branch agreement's descriptions could be classified in such a way that the 
result was perceived as consistent. The other motive was to facilitate in
creased wage differentiation which, in its turn, would make it possible to re
cruit to certain jobs. 

In the other company, a factory for the production of margarine and oils, 
owned by Margarinbolaget, job evalution was introduced in connection with 
transition from piece-wages to time-wages for the majority of the em
ployees. It was the employer who took the initiative, and the union accepted. 

At the time when the interviews were made, Margarinbolaget had had 13 
years' experience with the method. Findus had used the method officially for 
about three years, inofficially for a considerably longer period. 
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In both companies the employer representatives were clearly in favour of 
job evaluation. They claimed that the use of the system had facilitated nego
tiations. At Findus the introduction had made it possible to increase wage 
differentiation in the way desired by the employer. The persons interviewed 
also pointed to the fact that without job evaluation it would be difficult to 
pursue a consistent wage determination policy in a company that size. 

The attitudes among those of the union representatives who expressed 
definite opinions were in general more or less positive; at least they could 
not think of a better alternative. 

Chapter 6 discusses the use of job-evaluation systems. It starts with an 
examination of the power field within which job evaluation takes place and 
also examines the scope of action left to the local parties while using a JE 
system. 

A question discussed in this chapter concerns the probability of collisions 
between job evaluation results and the employer's need to recruit and retain 
labour while using a system developed by the central parties, given the insti
tutional framework within which these systems are used within the Swedish 
industry. Another question is whether collisions are likely to occur in vari
ous respects between evaluation results and job structures. The chapter 
states as a fundamental fact in both these cases that it is up to the local 
parties themselves to decide about the possible introduction of a system, and 
also to choose which system to be used. It also states that the framework 
within which the systems are applied in the companies grants the parties a 
considerable number of options, should tensions arise between, on the one 
hand, the results of a job evaluation and, on the other, recruitment needs and 
position structures; they may for instance exempt certain groups, adjust 
other wage components, alter the grouping of work tasks into jobs, and in
fluence the relation between points scores and wages. (In the terms used in 
Chapter 2, these options concern the degree of rigidity introduced when a JE 
system is used, where "rigidity" stands for the remaining scope of action). 
When it comes to the question of tensions between JE results and job struc
tures, it is also pointed out that in Sweden, as opposed to certain other coun
tries, one does not use a system common to blue-collar and white-collar 
workers, a fact which reduces the probability of such tensions arising. 

The sections in Chapter 6 on the validity of the evaluations could, in the 
terms used in Chapter 2, among other things be said to deal with the degree 
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of consistency actually achieved. Departing from a model of factors which 
conceivably might affect the evaluation work, this chapter discusses various 
aspects of such work and gives an account of e.g. experiences from evalu
ation work within the companies, experiences from the interviews with cen
tral-level representatives and from a study carried out during a job evalua
tion course. A number of objective difficulties are identified. An account is 
also given of an article by Leslie Zebrowitz McArthur and a study con
ducted by Suzanne Schlyter. The article concerns psychological mechan
isms, the study, linguistic variances between men and women. Both are of 
interest in this context. 

In spite of the problems accounted for, the opinion expressed by the cen
tral experts was that as a rule the quality of the evaluations is good. They 
also pointed out that to the extent that for instance recruitment needs are 
considered, this is not done in the evaluation process itself; instead, one of 
the methods mentioned above is used. The thesis emphasizes that these 
statements should be seen against the background of the fact that the sys
tems, when they have been designed and at some later stage revised, have 
not to any great extent gone against the forces which affect wage determina
tion; rather, they have been a systematization and codification. It is also 
pointed out that, while it is true that several of the methods which may be 
used by the companies reduce the risk of various interests being favoured in 
the evaluation process, they also imply that the impact of JE results on wage 
determination will be reduced. 

Chapter 8 summarizes the questions concerning the general role of job 
evaluation in wage formation, and presents the general picture emerging 
from the interviews with the central experts concerning the local parties' 
views on the method and its role in wage formation at the time of the inter
views (mid-1980s). 

A dominating impression from the interviews with the central experts 
was the positive attitude towards the method expressed by the persons in
terviewed. Although examples were given of cases where job evaluation 
might conflict with the interests of either party and of difficulties that may 
arise in the evaluation work, they nevertheless regarded the method as a 
helpful instrument for wage determination. 
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The picture presented through these interviews concerning the local part
ies' views on job evaluation and the method's role in wage formation, is 
summarized as follows: 

As a rule, it is still the employers who take the initiative in the matter of 
introducing systematic job evaluation in the companies. Just as in the 1950s, 
a common motive is that the employer wishes to facilitate recruitment by 
increasing wage differentiation. Job evaluation facilitates wage differenti
ation primarily by making it possible for the employer to justify and explain 
wage differentials to the employees. 

Order and consistency in wage determination facilitates an increased 
wage differentiation and is itself also of benefit to the employer. However, it 
is a fairly sizeable apparatus to evalute jobs and keep evaluations up to date. 
Should the unions not accept the existence of many wage groups, this makes 
the employers less interested in applying the method. 

A situation where it is common to introduce job evaluation is when con
siderable changes are made in production or in the wage system. 
(Margarinbolaget constitutes an example of this. At the time of transition 
from piece-wages to time-wages, it was vital to find a systematic basis on 
which to found the time wages. The earnings from piece-wages were de
pendent on a multitude of factors, many of which were rather arbitrary or 
dubious in other respects.) 

A fact underlined in some of the company interviews, was that the use of 
systematic job evaluation could make it complicated for the unions to prac
tice a strategy of concentrating on different groups in turns in wage negoti
ations. It might also provide the employer with a means to turn down wage 
demands on the plea that the employee already gets the wages s/he is en
titled to. Exactly which role this effect, which favours the employers, plays 
with regard to their attitude towards the method, has been hard to establish. 
It was striking, however, that many of the employer representatives strongly 
pleaded for a not too strict linkage between JE points scores and wages. The 
thesis draws the conclusion that the negative features of rigidity seem to 
have a greater impact than the positive ones on the employers' attitudes to
wards systematic job evaluation. 

Which degree of rigidity is introduced upon the implementation of a JE 
system is, as mentioned before, very much a matter for the local parties 
themselves to decide. Beside the ways and means described in Chapter 6, 
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there are those embedded in the way of using the JE result. There are cases 
where the result is used only as a basic document among others in wage ne
gotiations, or where one makes a careful job evaluation at a certain time but 
afterwards omits to revise the evaluation in accordance with changing con
ditions. 

The local union likes orderliness and systematics in wage determination 
but very often objects to increased wage differentiation. This sometimes 
manifests itself in fights over the design of the linkage between points scores 
and wages. Sometimes the introduction of systematic job evaluation col
lapses, due to the fact that the local parties cannot arrive at an agreement in 
this issue. (Fights over this linkage could also arise from tactical consider
ations on the part of the union - they could be an attempt at making the em
ployer contribute some extra money). 

Sometimes the initiative to the introduction of job evaluation is taken by 
the union, one of their motives being that they wish to counter impopulär 
proposals from the employer, for instance a proposal for the introduction of 
merit rating. The unions also sometimes perceive a means of getting a rise in 
the wage level in connection with the introduction of job evaluation. A rise 
of that kind could be obtained either through the employer's offer of contri
buting extra money in order to carry out the proposal for introduction of job 
evaluation, and/or because the rules which normally exist against a decrease 
in wages during the period of a company's transition to job evaluation could 
bring about a certain rise in the total wage sum. 

With regard to the job evaluation work, those interviewed stated that se
vere conflicts in the JE committees are a rare phenomenon. Should any dis
putes arise concerning the job evaluation, this would most likely occur dur
ing wage negotiations, when the issue of linking points scores and wages is 
to be settled. 

Chapter 8 also discusses whether, if the JE system applied attributes great 
importance to work environment factors, the employer - apart from any 
other reasons he may have - will be provided with economic incentives to 
improve the work environment. It is stated that the employer will not be 
motivated to improve the work environment if, as is normally the case, the 
JE points scores only determine the distribution of available wage funds. 
Nor, it is stated, does he automatically profit in the same situation by de
grading the jobs. 

240 



The evaluations are supposed to be revised whenever changes take place 
in the work environment. This means that the points are to be lowered when 
work environment improvements are made (provided another degree defini
tion, different from the one previously used, is applicable). Theoretically, 
this could make the employees hesitant to demand work environment im
provements. The interviews however do not give any indication of such an 
effect in practice. In this context it is important to mention that normally 
there are rules which preclude a reduction in wages for the employees in 
case the JE points are lowered. 

* 

Chapter 3 examines the role played by gender-equality aspects in the intro
duction of JE systems within the Swedish industry. The chapter shows that 
although there was some expectation concerning the method as such, gen-
der-equality aspects nevertheless were not of any great importance when the 
systems were introduced. These aspects were significant only insofar that 
systematic job evaluation was a practical method when, in connection with 
discarding of the special female wage-lists during the first part of the 1960s, 
wage grouping in the agreements had to be given another design. Only since 
the mid-1980s has systematic job evaluation begun to attract attention and 
interest as a potential instrument for gender equality. 

Chapter 7 examines the gender-equality aspects in the version of the 
system which was developed by the General Group of the Swedish Em
ployers' Confederation and the Factory Workers' Union, and which is used 
by Findus and by Margarinbolaget. Just as in all other sections of the 
Swedish labour market, jobs within the industry are gender-segregated. Jobs 
with an overall high proportion of women are packing, assembling 
(primarily of small details), inspection/control, machine operating, cleaning 
work and work in kitchens and lunch-rooms. The demands and strains which 
characterize the female-dominated jobs are primarily localized muscular 
strain (e.g. in packing and assembling jobs with repetitive movements), 
monotony (e.g. in repetition of a short-cycle sequence), physical restriction 
(in assembly-line work and machine operating), lasting concentration (e.g. 
inspection), high speed, demands for manual dexterity (e.g. in assembling), 
and visual demands and effort (e.g in assembling of small details, and in
spection). In addition could be mentioned some trade skills which are re
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quired for tasks similar to those performed at home (e.g. work in lunch
rooms and cleaning work). In the examination of how these demands are 
evaluated in the system, e.g. the following is stressed: 

In the description of the factor 'General trade knowledge' there is a for
mulation which goes: " (...) must be observed that it is a question of trade 
skills in the true sense, that is, such skills which the worker has to acquire 
extra in order to be able to perform the job, not such skills which every ordi
nary worker must be assumed to possess through elementary school educa
tion or otherwise". This formulation could have as a result that skills in typi
cal female jobs are not allotted any points. 

A significant feature in many female jobs is that the job makes heavy 
speed demands and that this makes the job both difficult and hard. The 
Speed factor, however, is supposed to be allotted points only for the aspect 
that the job becomes more difficult to perform at a high pace, not for the 
aspect that it becomes harder. Also, points are only to be allotted when the 
pace is compulsory. 

Other common demands in female jobs, which are not covered by the 
system or which are given little weight, are monotonous repetition and 
physical restriction. 

The chapter discusses which types of consequences the job entails for the 
worker and also which theoretical difficulties exist when it comes to bal
ancing, from the aspect of fairness, these consequences against each other 
on the one hand, and, on the other, against the skill demands. A fact stressed 
in the discussion of the latter question is that although these difficulties are 
considerable, people nevertheless do choose among what theoretically con
stitutes highly incompatible quantities. Two things, among others, are 
pointed to concerning the system studied: 

(1) A job may not only have negative but also positive features, for in
stance interesting work tasks, stimulating challenges, fellowship, and a feel
ing of performing necessary and useful work. As mentioned before, how
ever, the system implicitly regards all demands as something negative. It is 
emphasized that a job which - as a degree description in one of the subfac-
tors under the main factor 'Mental effort' puts it - "(...) is performed without 
continuous supervision and control and requires that the worker to a con
siderable extent independently appraises how the work should be performed 
and takes initiatives (...)", naturally could be experienced as hard, but that 
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instead many employees find such demands stimulating. The same applies 
to trade skill demands: a job which demands high trade skills is often a lot 
more stimulating than one which does not. This feature of the system is like
ly to disfavour women considering the gender distribution in these jobs. 

(2) In the version used by Margarinbolaget and by Findus, the system 
does not cover monotonous repetition and gives little weight to localized 
muscular strain. This means that many female-dominated jobs, where these 
demands constitute a prominent feature, rank low in the system despite the 
fact that the work tasks often entail considerable negative consequences for 
the worker. 

Monotony and localized muscular strain do not only give rise to work in
juries. In another perspective they also make strong demands on the em
ployee's ability to endure strain. It is noted here that male workers frequently 
pronounce that they would not be able themselves to endure many hours in 
that kind of job. 

The outcome of the evaluations made with the method used by the two 
companies above is described in Chapter 5. The female-dominated jobs had 
all ranked low in the JE committee's evaluations. 

From the perspective of gender equality, the examination of the evalu
ation work in Chapter 6 deals with the question concerning in which re
spects a weaker group runs the risk of being run over by a stronger one. In 
regard to what has been said above about the general picture of the evalu
ation work which has emerged, the results from the study indicate that risks 
of discrimination of women's jobs are to be found in the type of measures by 
which certain groups are exempted from the evaluations or are awarded 
outside the system, rather than in the evaluation process itself. With regard 
to the latter, the thesis also argues that, anyway, the room for consideration 
for different interests is less than that which exists in an entirely unsystem
atic evaluation of job demands. 

As mentioned before, Chapter 7 contains an examination of a system 
from the perspective of gender equality. It also contains a study of the 
Swedish Equal Opportunities Act and a discussion of various ways to use 
systematic job evaluation in the work for gender equality. 

The section dealing with the Swedish Equal Opportunities Act seeks to 
answer two questions. One is which role is played by the type of job evalu
ation studied here in relation to this law. The other is which possible role the 
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law on the other hand may play when it comes to correcting a gender-dis
criminating system or a gender-discriminating application of such a system. 

The Swedish Equal Opportunities Act is from 1979. It was mainly de
signed according to the pattern of the British Equal Pay Act from 1970. The 
section on wage discrimination states that no one of either gender may be 
given terms of employment inferior to those given to anyone else of the op
posite gender, provided they perform work which is to be considered equal 
according to "collective agreement or practice within the field of activity", 
or which is of equal value "according to an agreed job evaluation", provided 
"the employer is not able to prove that discrepancies in the terms of em
ployment are due to differences in the employees' actual qualifications for 
the job, or that the terms in any case are not gender induced." 

The role of systematic job evaluation is that of offering a basis for speak
ing of "work of equal value" in the sense of the law, and of forcing the em
ployer to explain possible discrepancies in the terms of employment. The 
type of job evaluation studied here clearly falls under the law's concept of 
"job evaluation", but the law, as well as the preparatory documents preced
ing it, is very vague when it comes to defining which other types of job 
evaluation the legislator has in mind. A question in this context is whether it 
is required by the law that the job evaluation was actually done for purposes 
of wage determination. Another ambiguity concerns whether the legislator's 
intention was that the court has to accept the application of the system made 
by the parties, or whether it could make its own evaluation with the aid of 
the same system. A third ambiguity pointed to, is that the preparatory docu
ments preceding the law offer no guidance as to whether the result of a joint 
party evaluation, showing that two jobs are not of equal value "takes over", 
if at the same time the two jobs prove to be "equal" according to the legal 
definition - a situation which may arise as a result of the current design of 
the law. 

Regarding the means of the court to interfere with the design of the job 
evaluation system, the conclusion is drawn that the court has no such means. 

So far, no case concerning "work of equal value", and only one case of 
"equal work", has been settled in court. 

In the autumn of 1990, a government-appointed investigator presented a 
proposal for a revision of the law. The proposal, which among other things 
aims at an EEC adaptation of the law, implies that the court, in similarity to 
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the system in e.g. Great Britain, should be authorized to make an indepen
dent evaluation of what is to be considered work of "equal value". 

The chapter concludes by accounting for the use of a JE system to analyze 
a given wage structure, and points to the means of applying the results from 
already completed job evaluations as a basis for changes in job contents and 
in recruitment. 
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Bilaga A: 

Allmänna Gruppens och Fabriks' 
arbetsvärderingssystem i 1968 års 
version: Faktorernas huvudsakliga 
innehåll och uppbyggnad 

Allmänna fackkunskaper (11) 

Den här faktorn ska mäta vilka fackkunskaper som krävs i befattningen. Till 
detta ges i systemhandboken två kommentarer. För det första att vad det 
handlar om är just fackkunskaper: 

"...alltså sådana kunskaper, som arbetaren särskilt måste förvärva för 
att kunna utföra arbetet, ej sådana kunskaper, som alla normalarbetare 
genom folkskoleundervisning eller eljest måste förutsättas besitta." 

För det andra att det inte har någon betydelse på vilket sätt man förvärvat 
kunskaperna: 

"På vad sätt arbetaren förvärvar de erforderliga kunskaperna - genom 
ordnad yrkesundervisning, självstudier eller uteslutande genom prak
tik - inverkar icke på bedömningen." 

I gradbeskrivningama har man delat in arbetsuppgifterna i "Fortlöpande ar
betsuppgifter" och "Arbetsuppgifter utöver de fortlöpande, t ex justeringar 
och reparationer på den utrustning arbetaren använder eller svarar för under
håll av och andra ingrepp vid avbrott eller störningar i arbetsprocessen". För 
varje sådan huvudtyp av arbetsuppgift finns en skala med fyra grader. För 
vaije kombination av grader finns angivet en poäng. Ett exempel på en så
dan kombination är följande: Fortlöpande arbetsuppgifter: "Huvudsakligen 
enkla uppgifter men även vissa svårare uppgifter, varom kunskaper särskilt 
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måste förvärvas (grad b)". Arbetsuppgifter utöver de fortlöpande: "Måttligt 
svåra uppgifter." 

Specialkunskaper (12) 

Det sägs i systemhandboken att: 

"Tabell 11 /Allmänna fackkunskaper, min kommentar/ kan anses till
räcklig för att bedöma kunskapskraven vid de flesta produktions- och 
hjälparbeten, dvs sådana där arbetsuppgifterna hänför sig till ett visst 
begränsat produktionsled eller arbetsområde." 

Man konstaterar att det i vissa arbeten dock krävs "särskilda kunskaper om 
arbetets organisation och förlopp inom ett större område, kanske hela före
taget" och vidare att det "finns arbeten för vilka särskilda kunskaper om rå
varor och material eller om de färdiga produkterna är ett speciellt framträ
dande krav, som icke kan anses inrymt i det allmänna kunskapskravet ifråga 
om utrustning och arbetsförlopp". Man säger att det också kan finnas 
"särskilda kunskapskrav ifråga om skyddsåtgärder". 

För att täcka in dessa krav har man med tre faktorer kallade "Före
tagskännedom", "Varukännedom" och "Skyddskunskaper". De tre skalorna 
har alla graderna "Mindre omfattande kunskaper", "Omfattande kunskaper" 
och "Mycket omfattande kunskaper". 

Rörelseteknik (21) 

I den faktor som ska värdera kraven när det gäller rörelseteknik ska man 
värdera fyra olika saker: 

(1) Hur invecklade rörelserna är (två grader, "enkla" och "invecklade") 
(2) Hur mångsidiga de är ("ensartade" eller "mångsidiga") 
(3) Vilken precision som krävs ("Inga speciella krav", "Vissa krav" eller 

"Stora krav"). 
(4) Vilken formsäkerhet som krävs (samma gradbeskrivningar som för 

precision). 
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Poängen är högre om de rörelser som ska utföras är invecklade och 
mångsidiga än om de är enkla eller ensartade. Poängen är vidare högre om 
det dessutom krävs precision och/eller formsäkerhet.. 

Snabbhet (22) 

Arbetsvärderingskommittén ska här uppskatta vilken snabbhet som krävs 
("normala krav", "mer än normala krav" eller "stora krav"). Det handlar bara 
om de fall då arbetet är tvångsstyrt. Man säger att "En förhöjd arbetstakt be
roende på upparbetning av prestationsgraden i förhållande till normalpresta
tionen skall alltså inte påverka bedömningen." 

Arbetstyngd (31) 

Man skriver att arbetstyngden är beroende av den muskelkraft som måste 
utvecklas, den kroppsställning arbetet utförs i, samt om vissa muskler utsätts 
för ensidig belastning. 

Skalan innehåller fem grader där arbetsuppgiften karakteriseras som 
"Lätt arbete", "Lätt till medeltungt arbete", "Medeltungt arbete", "Tungt ar
bete" och "Mycket tungt arbete". För varje grad finns en beskrivning av ar
betsuppgifter. Beskrivningen innehåller olika kombinationer av krav ut
tryckta i dimensionerna ovan. I gradbeskrivningarna finns också exempel på 
olika verksamheter, t ex "skyffla", "gräva", "hacka". I några fall finns en 
uppräkning av vilka verktyg som används i arbetet. 

När kommittén värderat vaije deluppgift ska den uppskatta hur stor andel 
av den totala arbetstiden uppgiften utförs. 

Temperatur - luftfuktighet (32) 

Faktorn ger poäng för hög relativ luftfuktighet och förhöjd temperatur. (Det 
senare mätt som medeltemperaturen vintertid. När det gäller temperatur, se 
också faktorn Övriga olägenheter). Skalan är konstruerad som en kombina
tion av värden på de två variablerna. Vid en viss given temperatur är po
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ängen högre ju högre luftfuktigheten är. Poängen ska fördubblas vid tungt 
eller mycket tungt arbete. 

Synkrav(33) 

I gradbeskrivningarna talar man om "påfrestning å synorganen". I den lägre 
av de bägge graderna om "Särskild påfrestning å synorganen" och i den hö
gre om "Stark påfrestning å synorganen" (mina kursiveringar). I vardera 
graden ges exempel på arbetsuppgifter som faller under graden. (I den lägre 
graden: "Ex: avsyning av små detaljer, finmekaniskt arbete, arbete vid blän
dande ljus eller otillräcklig belysning."). 

Poängen är beroende av hur stor del av arbetstiden som kravet finns. 

Uppmärksamhet - koncentration (41) 

Faktorn är uppdelad efter olika områden: Teknisk utrustning, Råvaror och 
material, Kvalitet, Arbetsförlopp och Egen och andras säkerhet. 

Man säger att: 

"Med uppmärksamhet förstås (...) den allmänna påpasslighet och reak
tionsberedskap, som är ett typiskt krav t. ex. vid processarbeten, me
dan koncentration närmast avser ett fixerat iakttagande av arbetsföre
målet, som nödvändigt framför allt då arbetet är rörelsetekniskt in
vecklat och samtidigt ställer krav på noggrannhet och precision." 

Man säger vidare att: 

"Den erforderliga uppmärksamheten och koncentrationen står i förhål
lande till den grad av ansvar för att arbetet blir rätt utfört, som åvilar 
arbetaren." 

I beskrivningen av de olika underfaktorerna inleds beskrivningen med 
"Ansvar i fråga om...". Någon skala för att värdera graden av ansvar finns 
dock inte. Gradbeskrivningarna tar bara upp hur stor insatsen är när det gäl
ler uppmärksamhet och koncentration ("måttlig", "stor" eller "mycket stor"). 
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Omdöme - initiativ (42) 

Krav på omdöme definieras på följande sätt: 

"Krav på omdöme anses föreligga då arbetaren självständigt måste 
bedöma hur arbetet ska utföras utan att ha ledning av givna instruk
tioner och andra uppgifter angående arbetets utförande. 

Krav på initiativ definieras: 

"Krav på initiativ innebär att arbetaren vid avvikelser från det normala 
arbetsschemat måste kunna icke blott bedöma vilka åtgärder, som 
fordras för att arbetsförloppet skall fortgå ostört, utan även själv vid
taga dessa åtgärder eller åtminstone tillkalla sakkunnig hjälp. Det 
måste därvid vara fråga om ett självständigt bedömande från arbeta
rens sida, således ej blott ett enkelt fullgörande av en självklar åtgärd 
t. ex. att då ett verktyg går sönder hämta ett nytt från förrådet eller då 
en maskin ej fungerar tillkalla reparatör." 

Skalan på Omdöme - initiativ har fem grader. I gradbeskrivningama ingår 
(a) I vilken omfattning arbetaren självständigt behöver bedöma hur arbe

tet ska utföras och ta initiativ ("i vissa situationer", "i tämligen stor omfatt
ning" eller "i betydande omfattning"). 

(b) Den ekonomiska betydelsen av de beslut arbetaren måste fatta. 
(c) Om bedömningen måste ske snabbt. 
(d) Mängden inverkande faktorer som arbetaren måste bedöma ("ett fler

tal" eller "ett stort antal"). 

Smutsighetsgrad (51) 

"Smutsighet" definieras på följande sätt: 

"Med smutsighet förstås all yttre inverkan av olja, fett, syror, damm 
eller andra föroreningar samt vatten". 
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Det står att den olägenhet som ska bedömas är att nedsmutsning gör att det 
går åt längre tid att tvätta sig, att arbetskläderna slits snabbare och måste 
tvättas oftare och att det är obehagligt att vara smutsig. I gradbeskrivning
arna tas upp 

(a) Hur smutsande arbetet är. 
(b) Om det är nödvändigt att ha överdragskläder. 
(c) Om det är nödvändigt att byta underkläder. 
(d) Hur noggrann tvättning som behövs ("Normal tvättid", "Normal eller 

något förlängd tvättid", "Noggrann tvättning nödvändig", "Kräver fullstän
dig tvättning av hela kroppen"). 

e) Om arbetet är vått. 

Buller - vibrationer (52) 

Det som ska mätas är arbetsförsvårande inverkan och allmän olägenhet av 
buller och vibrationer. 

Bullret mäts i dB (A), dvs i ljudmätare försedd med ett filter som gör att 
ljudet mäts på ett sätt som efterliknar örats sätt att uppfatta det. Om ljudet 
förekommer i form av stötar och slag ska kommittén ge tilläggspoäng utöver 
den poäng som anges i tabellen. Tabellen innehåller fyra grader som definie
ras av ljudstyrkan mätt i dB (A). Poängen är beroende av expositionstiden i 
procent av arbetstiden. 

Det ska ges tilläggspoäng om det förekommer vibrationer. 
Om arbetaren bär hörselskydd ska samma poäng ges som om han inte 

hade hörselskydd. Poängen är då ersättning för obehaget att bära hörsel
skydd. 

Övriga olägenheter (53) 

Under den här faktorn ska kommittén ta hänsyn till olägenheter av att arbe
taren måste utföra arbetet "utomhus även vid dåligt väder", "vid ofta åter
kommande temperaturväxlingar", "utsatt för drag", "i kylrum", "i lokal där 
temperaturen, ehuru vintertid normal, sommartid blir mycket hög (35 gr C 
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eller högre)", "utsatt för ofta återkommande strålningsvärme frän ugn", "vid 
besvärande förekomst av rök, ånga, gas eller damm". 

Man ska också ta hänsyn till besväret att bära skyddsutrustning, om man 
inte redan tagit hänsyn till det (se det som sägs under faktorn Buller -
vibrationer). 

Skalan är uppbyggd som en kombination av om det rör sig om "enstaka" 
eller "flera" olägenheter och om det är frågan om "olägenhet av mindre svår 
beskaffenhet", "svårare olägenhet" eller "mycket svåra olägenheter". 

Kvarstående olägenheter (54) 

De olägenheter det kan röra sig om exemplifieras med missfärgning av hud 
eller hår, obehaglig lukt och fysiska obehag som huvudvärk. 

När det gäller fysiska obehag sägs att: 

"Det bör observeras att detta ej gäller subjektiva besvär av t.ex. aller
gisk art, som kan uppstå hos vissa därför disponerade individer men ej 
hos arbetare i allmänhet." 

När kommittén sätter poäng ska den ta hänsyn till antal och frekvens. 

277 





Bilaga B: 

Förändringar som gjorts mellan de 
olika upplagorna av AG/Fs system 

1950 års arbetsgivarsystem 

Faktorer och deras innebörd 

I det arbetsvärderingssystem som Allmänna gruppen publicerade 1950 in
gick följande faktorer: 

I. Skicklighet 
a) Förvärvad genom studier 
b) Förvärvad genom praktik 
c) Medfödd skicklighet 

II. Ansträngning 
a) Kroppslig 
b) Själslig 

III. Ansvar 
a) För andras säkerhet 
b) För maskiner och utrustning 
c) För material och produkt 
d) För arbetsförloppet 

IV. Arbetsförhållanden 
a) Temperatur och väderlek 
b) Smutsighetsgrad 
c) Luftförhållanden 
d) Ljus- och ljudförhållanden 
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Några kommentarer när det gäller faktorernas innehåll: 
"Skicklighet förvärvad genom studier" värderade krav på yrkesutbildning 

i form av kurser eller skolor. (Den högsta graden löd: "Arbetet fordrar full
ständig yrkesskola (3 år) eller motsvarande kunskapsmått"). 

"Skicklighet förvärvad genom praktik" värderade den lärotid som erfor
dras för att den anställde ska kunna utföra de aktuella arbetsuppgifterna. 
Gradbeskrivningarna innehöll en beskrivning av vilka maskiner och verktyg 
den anställde måste kunna använda och/eller vilka arbetsuppgifter som ska 
kunna utföras samt en indelning efter "beräknad utbildningstid för att utan 
förkunskaper bli fullgod arbetare". Det påpekades att en del av praktiken 
kunde fullgöras inom yrkesskolans ram. 

"Medfödd skicklighet" skulle värdera krav på "sådana egenskaper, som ej 
kunna förvärvas genom teoretiska studier eller praktisk erfarenhet". Ju säll
syntare egenskaper som krävs i arbetet, desto högre poäng skulle ges. Den 
näst högsta graden löd exempelvis "Arbetet kan utföras av blott 10 % av alla 
normalarbetare" och den högsta "Arbetet kan utföras av ytterst få normalar
betare". Som exempel på egenskaper som inte kan förvärvas genom studier 
eller praktik nämnde man händighet samt precisions-, koncentrations- och 
reaktionsförmåga. Man sa att poäng också kunde ges "i de fall, då arbetaren 
utsattes för speciella frestelser t. ex vid bearbetning av ädla metaller utan 
kontroll och då man för dylikt arbete måste utse personer, som varit anställ
da länge och som äro kända för sin pålitlighet.". 

"Kroppslig ansträngning": När man definierade vad gradbeskrivningar
nas uttryck "lätta arbetsstycken", "medeltunga arbetsstycken" osv stod för, 
gjorde man en uppdelning på män och kvinnor. Som "lätta arbetsstycken" 
skulle räknas de som väger 15 kg när det gäller män men de som väger 8 kg 
när det gäller kvinnor ("mycket tunga arbetsstycken" 50 respektive 25 kg).1 

1 I det sammanhanget: När man började använda systematisk arbetsvärdering 
inom pappersbranschen, undantog man (bl a) kvinnliga befattningar från värdering
arna. Om detta skrev Ingenjör Åhlén på pappersmasseförbundet 1957 följande: 
"Vad kvinnorna beträffar hade dessa redan från början betalats efter en för alla ge
mensam timlön, när ackord ej utgick. Eftersom t.ex. den fysiska ansträngningen och 
arbetsförhållandena ej kan värderas efter samma normer för kvinnor som för män, 
skulle en värdering av kvinnoarbeten ha förutsatt att dubbla värderingsskalor måst 

Forts ... 
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"Själslig ansträngning": Det sas att "här bedömes det mått av tankearbete, 
koncentration, uppmärksamhet och påpasslighet, som arbetet kräver genom 
att det är av invecklad natur eller därigenom att arbetaren måste anpassa sin 
arbetstakt efter maskiners eller andra arbetares takt, den själsliga spänning 
som framkallas genom risken för olycksfall resp. yrkessjukdom, den själs
liga ansträngning som förorsakas av arbetets enformighet samt en mer än 
normal ansträngning av synsinnet.". (När det gäller enformighet: Om arbetet 
var "mycket enformigt" skulle det hänföras till den näst lägsta i stället för till 
den lägsta graden). 

"Ansvar för andras säkerhet", "Ansvar för maskiner och utrustning" och 
"Ansvar för material och produkt". Faktorn skulle enligt systemhandbokens 
text ge poäng för "den omsorg och försiktighet, som arbetet kräver för att 
skador skola undvikas eller minskas". Det sas: "Det måste nämligen förutsät
tas, att den anställde på ett eller annat sätt själv blir lidande, om han genom 
bristande uppmärksamhet orsakar skada". Gemensamt för de här faktorerna 
var att man dels skulle ta hänsyn till "Grad av omsorg för att undvika skada 
resp. sannolikhet att sådan likväl inträffar" dels till konsekvenserna av ska
dan ("dennas svårighetsgrad"). Konsekvenserna beskrevs när det gäller fak
torn "Ansvar för andras säkerhet" med termerna "lätt skada", "medelsvår 
skada" och "svår skada"; där "lätt skada var en skada som inte förorsakar 
någon frånvaro eller bara kort frånvaro och som ej ger framtida men, 
"medelsvår skada" var en skada som förorsakar lång frånvaro, men ej fram
tida men, och en "svår skada" var en skada som förorsakar framtida men. På 
de andra två faktorerna uttrycktes konsekvenserna i pengar. 

"Ansvar för arbetsförloppet" skulle värdera "arbetarens ansvar för att den 
av honom kontrollerade utrustningens kapacitet i mån av arbetstillgång till 
fullo utnyttjas" och mättes utifrån (bl a) enhetens storlek. (Den högsta gra
den lyder exempelvis "Ansvar för planering och upprätthållande av maximal 
produktion av stor tillverkningsenhet". Som exempel ges "Förste man vid 
stort götvalsverk, mångcylindrig pappersmaskin el. stor kraftstation"). 

"Smutsighetsgrad": När det gäller faktorn "Smutsighetsgrad" kan man 
notera att poängen är högre om den anställde ej har fria överdragskläder än 

användas i vissa faktorer." (Åhlén 1957 sid 203. Min kursivering). Inom den 
branschen hade man tydligen inte dubbla skalor. 
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om han har fria överdragskläder eller klädersättning. Här ger AY-systemet 
alltså en ersättning för kostnader. 

"Luftförhållanden": Under punkten "Luftförhållanden" kunde poäng fes 
även för kvarstående obehag. Det stod nämligen: "Kvarstår hos arbetaren 
efter arbetets slut trots ombyte av kläder och omsorgsfull tvättning en för 
omgivningen obehaglig lukt, ges ett tillägg av 1-2 poäng beroende på obe
hagets storlek. Detsamma gäller om arbetet förorsakar under fritiden kvar
stående fysiska obehag såsom huvudvärk, kväljningar och dylikt." (sid 25 f). 

Kompensation för risk för skador och yrkessjukdomar 

Risk för yrkesskada togs som framgått upp under tre faktorer: Under faktorn 
"Själslig ansträngning" där det handlade om skador på den anställde själv. 
Under "Ansvar för andras säkerhet" där det alltså handlade om skador på 
andra. Slutligen under faktorn "Luftförhållanden" där poäng kunde ges för 
exempelvis huvudvärk och kväljningar under fritiden som orsakats av luft
förhållandena. 

I det utlåtande kommittén som skapade systemet avgav sades när det 
gäller skador på den anställde själv: 

"I de flesta arbetsvärderingssystem av föreliggande typ värderas även 
risken för ekonomisk förlust till följd av olycksfall eller yrkessjukdo
mar. Motsvarande faktorer återfinnas icke i kommitténs förslag. Kom
mittén anser nämligen, att de nuvarande lagarna om olycksfallsförsäk
ring och försäkring mot yrkessjukdomar tillförsäkra den som drabbas 
av olycksfall i arbetet eller av yrkessjukdom kompensation för eventu
ellt inkomstbortfall, så att något hänsynstagande till risker av ifråga
varande slag icke är motiverat vid lönesättningen och därmed icke 
heller vid arbetsvärderingen. Den själsliga spänning, som kan uppstå 
hos arbetaren på grund av mer än normal risk för olycksfall i arbetet 
resp. för yrkessjukdom, bör däremot bli föremål för värdering under 
faktorn "själslig ansträngning". (Citerat efter systemhandboken sid 6 
f). 

Den anställde fick alltså poäng för den "själsliga spänning" som uppstår på 
grund av risk för skador på sig själv, för den omsorg och försiktighet det 
kräver att undvika skador på andra samt för vissa obehag i samband med 
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luftförhållandena. Den anställde fick däremot inte poäng för risken för ska
dor i sig och inte heller för risken för ekonomiska förluster i samband med 
skador. 

Systemhäftet om viktning m m 

Kommittén som utarbetat systemet skrev i sitt utlåtande att det vid provvär
deringarna visat sig att faktorn "Arbetsförhållanden" inte på långt när har 
den tyngd i systemet som dess andel i den totala poängsumman kan ge in
tryck av. Man sa i det sammanhanget: 

"I detta sammanhang vill kommittén vidare framhålla, att faktorn 
'skicklighet förvärvad genom praktik' erhållit relativt större andel i 
den totala poängsumman än i flertalet andra system. Vid försöksvär
deringarna har det också visats sig, att denna faktor, varunder bedö-
mes den för arbetet erforderliga lärotiden, i åtskilliga fall haft avgö
rande betydelse för värderingsresultatet. Enligt kommitténs uppfatt
ning är det rättvist, att den som kan utföra ett kvalificerat arbete icke 
blott nödtorftigt kompenseras för en relativ inkomstminskning under 
lärotiden utan även får en livslön, som är under i övrigt lika förhållan
den större än t.ex. en tempoarbetares. Det måste löna sig icke blott att 
arbeta utan också att utbilda sig. Bortsett från rättvisesynpunkten är 
det också i dagens läge inför en hotande brist på kvalificerad arbets
kraft nödvändigt, att lönesättningen uppmuntrar därtill skickade arbe
tare att underkasta sig den längre utbildningstid som erfordras för 
mera krävande arbetsuppgifter." (Citerat efter systemhandboken sid 
5). 

Den första partsgemensamma upplagan 1955 

I systemhandboken till 1955 års upplaga av systemet, den första partsge
mensamma, sa man följande om förändringarna i förhållande till 1950 års 
upplaga: 

"Sedan kommittén företagit vissa provvärderingar och därmed skaffat 
sig praktisk erfarenhet av de dåvarande tabellerna, konstaterades att 
dessa voro i behov av en översyn framförallt i fråga om faktorsindel
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ning och terminologi. Denna översyn borde ske med ledning av de se
naste rönen inom arbetsfysiologi, arbetsspykologi och andra grenar av 
den arbetsvetenskapliga forçkningen." (Sid 2).2 

Ingenstans i systemhandboken sade man sig ha haft som mål att förändra 
den inbördes viktningen i systemet. 

Jämför man 1955 års version med 1950 års finner man att det gjordes 
ganska stora förändringar när det gäller faktorstrukturen. Den tidigare upp
delningen i "skicklighet förvärvad genom studier" och "skicklighet förvär
vad genom praktik" försvann och en indelning i krav på "allmänna fackkun
skaper" och krav på "specialkunskaper" infördes. Den tidigare faktorn 
"Medfödd skicklighet" försvann. Delfaktorn "Själslig ansträngning" och de 
fyra delfaktorerna rubricerade "Ansvar för..." slogs ihop till en faktor "Psy
kisk arbetsinsats" med två delfaktorer "Uppmärksamhet-koncentration" och 
"Omdöme-initiativ". Denna sistnämnda förändring motiverades med att de 
tidigare faktorerna samvarierat starkt. 

Den tidigare möjligheten att ge poäng för att ett arbete är mycket enfor
migt togs bort. 

Som gramgått, kunde i 1950 års upplaga under en faktor "Luftförhållan
den" poäng ges för kvarstående obehag efter arbetstidens slut. t ex för hu
vudvärk och kväljningar. I 1955 års version fanns möjligheten att ge poäng 
för den typen av besvär kvar. Den var nu dock inte knutna just till luftför
hållandena. Man förde samtidigt in en skrivning om att möjligheten att ge 
poäng inte gällde "subjektiva besvär av t. ex. allergisk art, som kunna uppstå 
hos vissa därför disponerade individer men ej hos arbetare i allmänhet.". 

Den tidigare uppdelningen på kön när det gäller vikten på det material 
och de arbetsredskap som hanteras togs bort.3 

21 den grupp som tillsattes ingick bland andra föreståndaren för Gymnastiska 
Centralinstitutets fysiologiska institution, flera andra läkare samt chefen för yrkes
vägledningsbyrån på AMS. 

3 Vilka konsekvenser detta fick, berodde naturligtvis på om man hade separata 
mans- och kvinnolöner i de fall lönerna sattes med hjälp av systematisk arbetsvär
dering. Per Holmberg hävdade i en artikel 1958 att man konsekvent hade det. (Se 
not i kapitel 3). Som framgick av kapitel 4, berördes frågan också av Gunnar Lund
berg från Metall i ett inlägg på Saltsjöbadskonferensen 1959. Lundberg sa att frågan 

Forts ... 
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Man betonade slutligen på ett helt annat sätt än tidigare betydelsen av att 
arbetsvärderingarna är utförliga och görs noggrannt. 

Man kan kontatera att man ingenstans i systemhäftet sa sig ha som mål 
att förändra den inbördes viktningen i systemet 

Senare partsgemensamma upplagor 

År 1960 gjorde man framförallt två förändringar. Den ena var att man gav 
utförligare anvisningar till kommittéerna när det gäller hur olika befattningar 
borde placeras in på faktorerna under "Fackkunskaper". Den andra var att 
man höjde poängen i de högsta graderna på faktorn "Arbetstyngd". 

År 1968 lade man till en grad ovanpå de tidigare existerande på fak
torerna "Allmänna fackkunskaper" och "Omdöme och initiativ" och höjde 
maxpoängen på båda faktorerna. Förändringarna motiverades med att det 
fanns befattningar "där kraven avviker från eller överstiger de krav som stäl
ls i befattningar av gängse typ, för vilka tabellerna ursprungligen uppgjorts" 
(Sid 6). Man sa sig främst tänka på operatörer i moderna, tekniskt avan
cerade anläggningar inom processindustrin. 

En annan förändring man gjorde var att sänka gränserna på faktorn 
"Buller". Den ändringen motiverades med att det kommit nya forskningsre
sultat "och därav föranledda anvisningar från myndigheterna". 

Slutligen gav man en generell möjlighet att överskrida maxpoängen på 
alla faktorer. Man betonade starkt att maxpoängen bara fick överskridas för 
att ta hänsyn till extrema krav, inte för att förändra viktningen. 

År 1981 lade man till en ny grad på faktorn Specialkunskaper och på 
faktorn "Uppmärksamhet, koncentration". Precis som när det gällde än
dringarna på "Allmänna fackkunskaper" och "Omdöme och initiativ" i den 

om huruvida lönen bör vara densamma för kvinnorna "diskuterats ganska flitigt med 
motparterna inom de förbundsområden där arbetsvärdering förekommer. Någon 
slutgiltig lösning har frågan inte fått. (...)". (Arbetsvärdering under debatt sid 24 f). 
Den närmast till hands liggande tolkningen är att Lundberg menade att kvinnorna 
inte fick samma lön som männen. 

De särskilda kvinnolönerna i branschavtalen togs inom Fabriks' avtalsområden 
bort med böljan efter S AFs och LOs likalönsavtal 1960. De var borttagna ur alla av
tal 1962. (Beckholmen & Vallstrand 1981 sid 225). 
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föregående upplagan (och när det gällde den generella möjligheten att över
skrida maximipoängen) framhöll man att denna förändring inte skulle tillåtas 
påverka faktorns vikt i övrigt. Om arbetsvärderingskommittéerna följde den 
anvisningen, innebar det alltså att endast vissa befattningar som tidigare 
legat i högsta gruppen (eller när det gäller nytillkomna befattningar, skulle 
legat där om de funnits tidigare) kunde få höjd poäng. 

Man tog på faktorn Allmänna fackkunskaper (nu kallad Allmänna yrkes
kunskaper) bort formuleringen "... eller eljest måste förutsättas besitta". (När 
det gäller den formuleringen, se bilaga H). 

Man gjorde det lättare att få poäng på faktorerna "Buller - vibrationer" 
och på faktorn "Arbetstyngd" genom förändringar i gradgränserna. På 
"Buller - vibrationer" höjdes poängen också kraftigt i de högre graderna. 
Förändringarna i "Buller -vibrationer" motiverades med "den förändring i 
uppfattningen om olägenheten av buller, som vuxit fram sedan faktorn se
nast justerades." Poängen på "Temperatur - luftfuktighet" höjdes. 

På faktorn "Arbetstyngd" böljade man ta hänsyn till påfrestningar orsa
kade av att arbetet är statiskt. 

Man införde en faktor "Enformighet - bundenhet". Detta motiverades 
med "de krav på arbetsinnehåll och arbetstillfredställelse, som vuxit fram". 

Tidigare skrivningar om vikten av att samverka med de centrala parterna 
om man lokalt ville göra ändringar i systemet skärptes. 

Den enda viktigare förändringen som gjorts i 1990 års upplaga är att man 
infört en förenklad, mer schematisk, tabell som alternativ till den gamla på 
faktorn "Arbetstyngd". Denna nya tabell ska enligt anvisningarna dock en
dast användas vid lägre nivåer på kraven. Bakgrunden till förändringen är att 
den gamla tabellen ansetts alltför krånglig att tillämpa då det varit svårt att 
väga med tiden (se kapitel sex). 

Förändringar i vad man tar hänsyn till: 
sammanfattning 

De förändringar som gjorts mellan de olika upplagorna av systemet när det 
gäller vilka typer av krav man tagit hänsyn till har inte varit stora. En för
ändring som skett är dock, som framgått, att man 1981 införde begreppet 
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"statiskt arbete". En annan är att man i 1981 års upplaga började ge poäng 
för bundenhet i och med den nya faktorn "Enformighet -bundenhet"4.5 

Synen på ur vilka aspekter risken för arbetsskador ska kompenseras har 
inte genomgått några stora förändringar mellan upplagorna. 

För ett försök att beskriva hur viktningen ändrats se kapitel 4. 

4 När det gäller vilka förändringar som skett när det gäller den andra aspekten, 
enformighet, se kapitel 4. 

5 När det gäller borttagande 1955 av den faktor "Medfödd skicklighet" som 
fanns i 1950 års system, kan man visserligen säga att den inte ersattes av någon an
nan med liknande innehåll. Det är dock troligt att de arbetskrav som faktorn värde
rade ändå kom att kunna värderas under andra faktorer. 
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Bilaga C: 

Margarinbolaget och Findus: Tabeller 

Tabell C.l: Margarinbolaget: Fördelningen av män och 
kvinnor på avdelningarna. 

Avdelning Antal anställda 
män kvinnor 

(Bara män:) 
Raffinaderiet 15 0 
Gården 6 0 
Lagret 16 0 
Mekaniska verkstaden 17 0 
Elverkstaden 3 0 
Anläggningsservice 4 0 
Ångcentralen 3 0 
Tekniska förrådet 1 0 

(Bara kvinnor:) 
Kvalitetskontrollen 0 6 
Köket 0 4 
Klädservice 0 2 
Städning 0 4 

(Båda könen:) 
Emballagetillverkningen 4 12 
De två margarinavd 26 20 

Antal anställda totalt 95 48 
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Tabell C.2: Margarinbolaget: Antal befattningar som startet 
dominerades av män respektive kvinnor efter 
befattningarnas totalpoäng. 

Grupp Antal bef som starkt 
dominerades av 
män kvinnor 

De 16 med högsta totalpoäng 16 0 
De 16 med näst högsta totalpoäng 16 0 
De 16 med näst lägsta totalpoäng 11 5 
De 15 med lägsta totalpoäng 5 10 
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Tabell C.3: Margarinbolaget: Genomsnittlig poäng på fakto
rerna på befattningar som starkt dominerades av 
män respektive kvinnor. 

Fak 
tor 

genom
snitt 
mani 

genom
snitt 
kvinnl 

skillnad 

11 Allmänna fackkunskaper 7,6 3,8 3,8 
121 Företagskännedom 1,1 0,3 0,8 
122 Varukännedom 1,4 0,7 0,7 
123 Skyddskunskaper 1,2 0,6 0,6 
21 Rörelseteknik 4,5 3,4 1,1 
22 Snabbhet 0,2 0,1 0,1 
31 Arbetstyngd 6,5 4,7 1,8 
32 T emperatur-luftfuktighet 0,4 0,1 0,3 
33 Synkrav 0 0,3 -0,3 
411 Teknisk utrustning 1,5 0,5 1,0 
412 Råvaror och material 1,3 0,6 0,7 
413 Kvalitet 2,3 2,0 0,3 
414 Arbetsförlopp 1,6 0,8 0,8 
415 Egen och andras säkerhet 2,7 1,7 1,0 
42 Omdöme-initiativ 2,7 1,4 1,3 
51 Smutsighet 1,2 1,0 0,2 
52 Buller-vibrationer 0,7 1,5 -0,8 
53 Övriga olägenheter 2,3 0,1 2,2 
54 Kvarstående olägenheter 0,1 0,1 0,0 

Totalpoäng 39,1 23,6 15,5 
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Tabell C.4: Margarinbolaget: Könens fördelning på AV-
grupperna. 

AV- Män Kvinnor Alla 
grupp antal % antal % antal % 

4 0 0 9 18 9 6 
5 3 3 16 33 19 13 
6 14 14 18 37 32 22 
7 21 22 6 12 27 18 
8 10 10 0 0 10 7 
9 18 19 0 0 18 12 
10 12 12 0 0 12 8 
11 1 1 0 0 1 1 
12 18 19 0 0 18 12 

Summa 97 100 49 100 146 99 

Anm: Tre män och en kvinna med personlig lön ingår ej. 

Tabell C.5: Findus: Spännvidd mellan högsta och lägsta 
grundlön för ackord respektive tidlön samt på 
verkstaden (januari 1984). 

Grupp spännvidd kr/tim 

Ackordslöner 2,90 
Tidlöner 3,50 
Verkstaden 5,81 

Anm: Ca 90 procent av de anställda på verkstaden låg i högsta 
lönegruppen. 
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Tabell C.6: Findus: Andel av de arbetsvärderade befattning
arna som starkt dominerades av ena könet. 

Procent av 
befattningarna 

Nästan bara män 40 
Stark dominans av män 24 
Nästan bara kvinnor 29 
Stark dominans av kvinnor 4 
Ej dominans av något kön 
eller ej uppgift 2 

Summa 99 
(Antal befattningar) (181) 

Anm 1 : Tabellen bygger på uppgifter från klubbordföranden. 
Begreppen "nästan bara" och "stark dominans" har ej definie
rats som en viss procentsats, utan är en uppskattning från 
klubbordförandens sida. 
Anm 2: Observera att det alltså också finns befattningar som 
"gafflats". Enligt de intervjuade skulle bilden dock inte blivit 
annorlunda om man haft med även de gafflade arbetsuppgifter
na. 
Anm 3: Observera också att verkstadsbefattningarna inte är ar
betsvärderade och därför inte finns med i tabellen. 
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Tabell C.7: Findus: Genomsnittlig poäng på faktorerna på 
befattningar som starkt dominerades av män 
respektive kvinnor. 

Faktor Mani Kvinnl Skillnad 
dom dom 

11 Allmänna fackkunskaper 8,5 5,5 3,0 
121 Företagskännedom 1,1 0,8 0,3 
122 Varukännedom 1,3 1,0 0,3 
123 Skyddskunskaper 1,4 0,7 0,7 
21 Rörelseteknik 3,8 3,3 0,5 
22 Snabbhet 0,1 0,3 -0,2 
31 Arbetstyngd 7,0 4,7 2,3 
32 Temperatur - luftfuktighet 0,0 0,1 -0,1 
33 Synkrav 0,0 0,1 -0,1 

Uppmärksamhet-koncentration 
411 teknisk utr 1,6 1,0 0,6 
412 råvaror och material 1,7 0,9 0,8 
413 kvalitet 1,8 2,1 -0,3 
414 arbetsförlopp 1,3 1,4 -0,1 
415 egen och andras säkerhet 2,1 1,2 0,9 
42 Omdöme-initiativ 3,0 2,1 0,9 
51 Smutsighet 1,6 1,2 0,4 
52 Buller, vibrationer 0,5 0,5 0,0 
53 Övriga olägenheter 0,9 0,6 0,3 
54 Kvarstående olägenheter 0,0 0,0 0,0 

Totalpoäng 37,7 27,4 10,3 

294 



Tabell C.8: Findus: Fördelning av männens respektive 
kvinnornas arbetade timmar på lönegrupperna 

Lönegrupp Andel av Andel av Andel av 
m:s tim k:s tim allas tim 

A 8 70 40 
Bl 13 12 13 
B2 12 13 13 
Cl 14 3 8 
C2 21 1 11 
C3 25 2 13 
C4 3 0 2 
C5 3 0 2 

Summa 99 101 102 
Antal tim 265 980 283 403 549 383 
Antal ind 311 412 72 

Anm 1 : Gäller arbetare som arbetat minst 80 timmar den senas
te perioden om 1 024 timmar. 
Anm 2: Verkstaden ingår ej. 
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Tabell C.9: Margarinbolaget: Befattningarnas genomsnitts
poäng på faktorerna, genomsnittens rangordning, 
de genomsnittliga avvikelserna frän medelvärderna 
samt de genomsnittliga avvikelsernas rangordning. 

Faktor (Se tabellens rubrik) 

11 Allmänna fackkunskaper 6,7 1 3,0 1 
121 Företagskännedom 0,9 14-15 0,7 11 
122 Varukännedom 1,2 8-10 0,6 12-13 
123 Skyddskunskaper 1,0 13 0,4 14-15 
21 Rörelseteknik 4,3 3 1,1 4 
22 Snabbhet 0,2 17 0,2 17-18 
31 Arbetstyngd 6,1 2 1,5 3 
32 Temperatur-luftfuktighet 0,3 16 0,4 14-15 
33 Synkrav 0,1 18-19 0,1 19 

Uppmärksamhei-konc 
411 tekn utr 1,2 8-10 0,8 7-10 
412 råvaror och material 1,1 11-12 0,6 12-13 
413 kvalitet 2,2 6 0,8 7-10 
414 arbetsförlopp 1,1 11-12 0,8 7-10 
415 egen och andras säk 2,5 4 0,8 7-10 
42 Omdöme och initiativ 2,4 5 1,0 5-6 
51 Smutsighet 1,2 8-10 0,3 16 
52 Buller, vibrationer 0,9 14-15 1,0 5-6 
53 Övriga olägenheter 1,8 7 1,7 2 
54 Kvarstående olägenheter 0,1 18-19 0,2 17-18 

Totalpoäng 35,4 8,9 
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Tabell C.10: Findus: Befattningarnas genomsnittspoäng på 
faktorerna, genomsnittens rangordning, standard
avvikelserna samt standardavvikelsernas rang
ordning. 

Faktor (Se tabellens rubrik) 

11 Allmänna fackkunskaper 7,5 1 4,4 1 
121 Företagskännedom 1,0 13 0,8 13-15 
122 Varukännedom 1,2 11-12 0,8 13-15 
123 Skyddskunskaper 1,2 11-12 0,8 13-15 
21 Rörelseteknik 3,6 3 1,0 11-12 
22 Snabbhet 0,1 16 0,3 17-18 
31 Arbetstyngd 6,2 2 3,4 2 
32 T em peratur-luftfuktighet 0,0 17-19 0,3 17-18 
33 Synkrav 0,0 17-19 0,4 16 

Uppm ärksamhet-konc 
411 teknisk utr 1,4 9-10 1,2 5-7 
412 råvaror och material 1,5 7-8 1,3 4 
413 kvalitet 1,9 5 1,1 8-10 
414 arbetsförlopp 1,4 9-10 1,1 8-10 
415 egen och andras säk 1,8 6 1,0 11-12 
42 Omdöme och initiativ 2,7 4 1,5 3 
51 Smutsighet 1,57-8 1,2 5-7 
52 Buller, vibrationer 0,5 15 1,1 8-10 
53 Övriga olägenheter 0,7 14 1,2 5-7 
54 Kvarstående olägenheter 0,0 17-19 0,0 19 

Totalpoäng 34,2 10,0 

Anm: Uppgifterna gäller endast de värderade befattningarna; de 
gafflade är ej medtagna. (Man har gafflat in direkt i 
lönegrupperna. Några uppgifter för de enskilda faktorerna finns 
därför inte). 
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Bilaga D: 

Margarinbolaget: Värderingen av åtta 
utvalda befattningar 

Befattningsbeskrivningar 

Mekaniker, långtidserfarenhet (Mekaniska verkstaden) 

"Reparerar, renoverar, tillverkar och monterar maskiner och utrust
ning, instrument och regulatorer av varierande slag. 

Vid reparationer utföres felsökning, ned- och uppmontering, byten, 
justeringar, igångkörning och intrimning av aktuellt objekt. 

Vid nytillverkning tillkommer maskinbearbetning av komponenter 
och aggregat, sammanbyggnader och monteringar. 

Arbetsmoment som ritningsläsning, måttkontroller, filning, rikt
ning, skavning, putsning, el- och gassvetsning, svarvning, fräsning in
går i uppgifterna. Plåtbearbetning, rördragning, smidesarbete och ar
beten med plastmaterial kan ingå. Enklare elarbeten, in- och urkopp-
lingar, motorbyten - företages emellanåt. Tjänstgöring som skiftrepa
ratör kan förekomma. 

Städning och rengöring av egen arbetsplats och arbetslokal utfö
res." 

Neutraliserar e (Raffinaderiet) 

"Sköter och övervakar neutraliserings- och spaltningsenheterna med 
tillhörande hjälpapparatur. I arbetet ingår att starta upp maskiner och 
aggregat, köra dessa, utöva tillsyn och vid produktionsslut avställa. 
Tillse att råoljebehovet fylles, planlägga produktionen för rätt kvalitet 
och kvantitet. Taga analyser för bestämning av kemikalietiüsatserna. 
Blanda lut till fastställd styrka, fylla matartankar med (...). Föra lö
pande noteringar över processförloppen. 

Inom arbetsområdet hålles god ordning och puts med avtorkning 
och skurning av apparater och golvytor. 

Rensning av separatorer och vid behov tätningsringsbyten samt 
rengörning av lut- och oljefilter ingår. Mindre servicearbete med byte 
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av t ex slangar och o-ringar kan förekomma, och under tider när repa
ratör ej finns tillgänglig, speciellt nattetid, utförs vid behov felsökning 
och smärre reparationer. Vid längre driftsavbrott utförs underhållande 
rengöring och städning." 

Maskinskötare (Margarinhallen) 

"Startar upp, kör, övervakar och stoppar rödcylare, proportionspump, 
recirkulation, packmaskin, kartongfyllnings- och förslutningsmaskin. 
Fyller pä pappersark i packmaskin, fyller på kartonger, byter klister-
rullar, hämtar in och kör bort detta material. Rensar packmaskinen, 
kör bort spill. Övervakar och injusterar datumstämplingen, bivikten, 
pappersrammatningen och kartongfyllningen. Byter papper och kar
tonger vid kvalitetsväxlingar, injusterar "kyla" med hänsyn till kvali
teten. Fyller manuellt, för vissa kvaliteter, margarinpaket i container. 
Dessa iordningsställas före produktionen och bli även fram- och bort
transporterade samt med intervall rengjorda. Skriver processkontroll-
och produktionsuppgifter. 

Avhjälper driftsavbrott, rensar och rengör. 
"Bladar av" och placerar margarin i returkärl för smältning. 
Vid längre produktionsstopp utföres underhållande rengöring och 

städning. 
Under veckorengöringen nedmonteras, diskas, sköljes och desinfi

ceras maskiner och utrustningsdetaljer. Vid behov bytes packningar i 
rörledningar och tätningsbrickor i pumpar. Uppmontering verkställes 
efter färdigställd rengöring. Att träna nyanställda och kamrater i pro-
duktionskörning kan ingå" 

Truckförare (Gården) 

"Med motortruck utförs transporter av fat inom fatlagerområdena, till 
och från utsmältningen jämte olje- och fettsyratappningen. Deltager 
vid på- och avlastningen av bilar och järnvagnar med hantering av 
hemkommet och avgående gods i form av fat, pallaster, container eller 
tankar. 

Transporterar gods mellan lagerlokaler och fabrik (...). Förbereder 
och avslutar genom att öppna och stänga lokaler. Borttransporterar 
och tömmer avfallslådor från utsmältning, verkstad och emballageav
delning med manövrering av komprimator. Byter kvävetuber. Biträder 
vid lagerinventeringar. Rengör vid fatlagerområden och på gårdspla
ner. 
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Sköter truck innefattande bl a bränsle- och oljepåfyllning jämte 
batterivård, tvättning, luft." 

Maskinpassning (Kapselformningen på Emballagetillverkningen) 

"Startar, kör, övervakar och stoppar maskiner. Framtager och öppnar 
ämneskartonger. Matar maskiner med ämnesbuntar. Övervakar och 
fyller på limgivningskärl och limbehållare. 

Plockar bort färdiga kapslar från maskiner och staplar dessa. Verk
ställer enklare maskininställningar. Ser till limtemperatur, limgivning 
och gejderinställning. Kontrollerar styrka och fliklägen för limskar
ven. Avhjälper driftsavbrott, rensar och smöijer plunge. Sopar och 
rengör vid arbetsplatsen under driften och vid arbetets slut därvid 
material bortplockas och maskiner rengöres. 

Vid längre produktionsstopp utföres underhållande rengöring och 
städning. 

Under veckorengöringen rensas och avtorkas maskiner och ma
skindetaljer varjämte golv sopas och våttorkas." 

Kontrollant, vikt och vatten (Driftskontrollaboratoriet) 

"Utför provtagningar, mätningar, kontroller och uppvägning enligt 
skriftliga instruktioner. Informerar om resultat till befäl och vid be
rörda arbetsplatser. Egen instrumentuppsättning kontrolleras, arbets
platsen hålles ren och i god ordning. 

Förberedelse- och avslutningsarbete utförs tillika med vattenhalts
undersökning, pH-mätning, brytningsindex, salthaltsprov (normal och 
extra), vitamin- och aromuppvägning, stekprov (olja och margarin), 
viktdiagramnotering med kodstämplingskontroll och provinsamling 
(för bedömningsrum och laboratorium). Kammarspridningsunder-
sökning kan förekomma. Skötsel av kaffeberedningsutrustning i rast
rum ingår (em-skift). Egen arbetslokal städas, avtorkas och skuras in
klusive i produktionshall förekommande utrustning. 

Vid längre driftsavbrott utförs underhållande rengöring och städ
ning." 

Lokalvårdare, personalutrymmen (Service) 

"Utför inom olika lokaler av karaktären personalutrymmen underhål
lande städning och rengöring. Härunder förekommer arbetsmoment 
som sopning, dammsugning, torr- och våttorkning, skurning, boning 
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av golv och i tillämplig omfattning av väggar, skåp och övrig utrust
ning även dammning. Påfyllning göres av papper, handdukar, muggar 
och tvättmedel. Tillsyn sker av att dessa förnödenheter finnes till
gängliga och att de hämtas. Papperskorgar och askkoppar tömmas. 

Periodisk rengöring av värmeelement, lampor o dyl förekommer, 
även avlägsnande av gammalt bonvax. 

Rengöringshjälpmedlen fram- och borttages, förflyttas samt hållas 
i god ordning, förbrukningsmaterial hämtas." 

Beredning, servering (Köket) 

"Bereder och tillagar mat, tillreder kaffe, underhåller sortiment i 
plockdiskar, utportionerar mat och kaffe. Omhändertar rester, varm-
håller och kyllagrar. Biträder med beställningsgöromål, varukontroll 
och kuponginsamling. Diskar kokkärl och utensilier samt deltager vid 
behov i maskindisken. Insorterar diskat glas, porslin och bestick. 

Utför underhållande städning, torkning och rengöring, våttorkar 
golv. Veckovis genomföres en mer omfattande rengöring." 

Värderingar 

Tabell D.l visar hur de åtta befattningarna värderats. (Faktorernas namn 
framgår av sammanställningen i början av kapitel 4). I tabell D.2 har fakto
rerna slagits sammans till tvåsiffernivå. 
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Tabell DJ: Margarinbolaget: Hur åtta utvalda befattningar värderats. 

Faktor Befattning 
Mek Neu M-sk Tru M-p K Städ Kök 

11 18 10 7 7 5 5 3 3 
121 3,0 0,5 0,5 1,5 0 0,5 0,5 0,5 
122 3 2 1,5 1 1 2 0,5 0 
123 1,5 1 1 1,5 1 0,5 0,5 0,5 
21 7 5 5 5 4 5 3 3 
22 0 0 1 0 0 0 0 0 
31 6,5 5,5 8,5 5 4,5 4 7,0 5 
32 0 1 0,5 0 0 0,5 0 0 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 
411 2 3 3 1 1 0,5 0 0 
412 2,5 2 2 1,5 1 0 0 1 
413 3 3,5 3 1 2 4 3 2 
414 3 3 2 0,5 1,5 0 0 0,5 
415 4,0 3 2 3 1,5 2 1 2 
42 5 4 2 2 1,5 2 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 0 2 2 3 0 0 0 
53 2 1 0 3 0 0 1 1 
54 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt 62,5 45,5 42 36 28 27 21,5 20,5 

Mek Mekaniker, långtidserfarenhet 
Neu Neutraliserare 
M-sk Maskinskötare 
Tru Truckförare 
M-p Maskinpassning 
K Kontrollant, vikt och vatten 
Städ Lokalvårdare, personalutrymmen 
Kök Beredning, servering 
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Tabell D.2: Margarinbolaget: Hur åtta utvalda befattningar värderats. 
Faktorerna grupperade på tvåsiffernivå. 

Faktor Befattning 
Mek Neu M-sk Tru M-p K Städ Kök 

11 18 10 7 7 5 5 3 3 
12 7,5 3,5 3 4 2 3 1,5 1 
21 7 5 5 5 4 5 3 3 
22 0 0 1 0 0 0 0 0 
31 6,5 5,5 8,5 5 4,5 4 7 5 
32 0 1 0,5 0 0 0,5 0 0 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 14,5 14,5 12 7 7 6,5 4 5,5 
42 5 4 2 2 1,5 2 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 0 2 2 3 0 0 0 
53 2 1 0 3 0 0 1 1 
54 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt 62,5 45,5 42 36 28 27 21,5 20,5 
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Bilaga E: 

Margarinbolaget och Findus: 
Branschavtal 

Margarinbolaget 

Det branschavtal som gällde för "privata" (= icke kooperativa) margarinin
dustrin 1983 innebar följande: 

I avtalet står det att "Parterna är ense om att verka för införande av 
ackord och/eller arbetsvärdering i största möjliga utsträckning" och att "I de 
fall arbetsvärdering tillämpas, gäller därom träffad lokal överenskommelse." 

De timlöner som finns angivna i avtalet gäller tidlönearbete. Man anger 
två timlöner; en för arbetare som fyllt 18 år och arbetar i regelbundet tre
skiftarbete, och en för övriga som fyllt 18 år. I det förra fallet ska timlönen 
vara lägst 32,15 kr, i det senare fallet lägst 31,65 kr. (Till detta kommer OB-
ersättning). 

Man säger vidare att: 

"Yrkesutbildade snickare, reparatörer, målare, murare, chaufförer och 
eldare erhåller vid arbete i sina respektive yrken utöver den avtalsen-
liga lönen ett tillägg av 100 öre per timme". 

och 

"Till maskinister, reparatörer och hantverkare med längre yrkeserfa
renhet förutsättes att högre lön utgår än som anges i mom 1. Över
enskommelse härom träffas mellan arbetsgivaren och den lokala 
fackliga organisationen." 

Om man tillämpar arbetsvärdering på företaget ska de här tilläggen anses 
ingå i arbetsvärderingen. 
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Det finns ytterligare två typer av tillägg; ett tillägg på 2 kr/tim för chauf
förer som kör bil med släpvagn eller semitrailer och ett tillägg på 50 procent 
av timlönen för arbete i ångpannor och slutna cisterner. 

Huvuddragen är alltså att branschavtalet säger att vuxna arbetare inte kan 
betalas lägre än 31,65 kr/tim (32,15 vid regelbundet treskiftarbete) och att 
det därutöver finns en garanti för vissa speciella yrkesgrupper att de ska 
tjäna ytterligare minst en krona per timme samt ett allmänt hållet uttalande 
om att /ungefär/ dessa grupper förutsättes få ytterligare påslag. Dessutom 
finns under en rubrik "Riktlinjer för den lokala lönedifferentieringen" den 
formulering som fördes in i branschavtalen i samband med INL-överens-
kommelsen (Lydelsen finns citerad i kapitel fem). 

Findus 

Beskrivningen nedan gäller avtalet för 1984-85. 
För arbete på tidlön finns för vuxna arbetare en indelning i tre grupper 

(A, B och C). Det står att: 

"För arbeten, som fordrar ett större mått av fackkunskap, är särskilt 
ansvarsfulla eller förenade med större påfrestning i fysiskt hänseende, 
gäller timlöner enligt grupp B eller C, varvid arbetena ifråga efter 
svårighetsgrad hänföres till endera av dessa båda grupper." 

Timlönen för perioden fram till 1984-09-30 var 34,82 kr, 35,42 kr respektive 
36,42 kr. 

I en bilaga till avtalet med rubriken "Exempel på arbeten, som bör till
föras resp lönegrupp" finns, uppdelat på delbranscher, listor på arbetsuppgif
ter fördelade på de tre lönegrupperna. Några exempel ur denna lista: 

Lönegrupp A (lägsta gruppen): Arbete i kök och personalmatsal. Disk
ning. Kontroll- och övervakningsarbete. Lättare packningsarbete. Enklare 
maskinpassning. Sortering och syning. 

Lönegrupp B: Maskinpassning som omfattar inställning, smörjning och 
rengöring. Pallningsarbete. Kvalitetskontroll. Enklare kokningsarbete. Grov
städning. 

Lönegrupp C (högsta gruppen): Chaufför och gaffeltruckförare. Autokla-
varbete. Berednings- och blandningsarbete. Mycket kvalificerat koknings
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arbete, blancheringsarbete och vakuumkokning. Reparatörer, rörarbetare, 
elektriker, verkstadsarbetare - fullt utbildade yrkesarbetare. Maskinskötsel 
på större maskinlinjer som består av flera maskiner och där arbetet omfattar 
kvalificerade inställnings-, justerings- och omställningsarbeten. Mycket 
tungt satsningsarbete. 

För ackordsarbete utgår lön efter ackordsprislista. 
Även i detta avtal finns ett avsnitt om "Riktlinjer för den lokala lönediffe

rentieringen" (se ovan). 
Det finns ett särskilt tillägg för arbete i frysrum på 4,25 krAim. Det sägs 

att man ej har rätt till tillägget om man använder ett system för systematisk 
arbetsvärdering som tar hänsyn till olägenheterna med att arbeta i frysrum. 

I en bilaga till avtalet finns ett förenklat system för systematisk arbets
värdering beskrivet. Det innehåller tio faktorer, Yrkeskunskaper, Ansvar för 
produktion, råvaror, utrustning/material, Ansvar för störningar i produk
tionsförloppet, Ansvar för /att undvika skador på/ egen/annan person, Fysisk 
ansträngning, Bundenhet, Enformighet, Temperatur/klimat, Ljud samt An
dra miljöfaktorer. Det innehåller alltså färre faktorer än AG/Fs. Graderna är 
också färre och gradbeskrivningarna betydligt mindre utförliga. 
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Bilaga F: 

Fem gruppers värderingar på en 
arbetsvärderingskurs - svårigheter och 
samstämmighet 

Inledning 

En av de frågor jag intresserade mig för i projektet "Erfarenheter av syste
matisk arbetsvärdering med poängsystem vid några företag inom livsme
delsbranschen" var vilka svårigheter som möter en arbetsvärderingskom
mitté som ska använda ett system för systematisk arbetsvärdering. Som ett 
komplement till mina studier på företagen och mina intervjuer med AV-ex-
perter deltog jag i en arbetsvärderingskurs anordnad av Sveriges Verkstads
förening (VF) och studerade de övningsvärderingar som gjordes på kursen 
med VFs och Metalls gemensamma arbetsvärderingssystem. Kursdeltagarna 
var indelade i fem grupper som alla värderade ett antal befattningar. Jag un
dersökte hur stor samstämmigheten var mellan gruppernas värderingar samt 
mellan gruppernas värderingar och lärarnas värdering och försökte komma 
åt orsaken till att värderingarna skilde sig åt i de fall de gjorde det. 

I USA har det gjorts en del studier där ett antal arbetsvärderingsexperter 
fått värdera befattningar utifrån skriftliga beskrivningar av befattningarna. 
Ofta har man använt arbetsvärderingssystem som konstruerats speciellt för 
ändamålet. De grupper jag studerade bestod av blivande medlemmar i AV-
kommittéer, de värderade verkliga befattningar och de använde ett verkligt 
system. Den situation jag studerade var alltså mer realistisk. Även del skilde 
sig dock naturligtvis från hur det är när deltagarna kommer ut och ska vär
dera "på riktigt". Deltagarna har då större möjligheter att få information om 
befattningarna och känner framförallt till mer om befattningarnas plats i or
ganisationen. Detta ger dem större möjligheter att göra en korrekt värdering. 
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Kursen och dess uppläggning 

Kursen var en av de kurser Sveriges Verkstadsförening anordnar för bli
vande medlemmar i medlemsföretagens arbetsvärderingskommittéer.11 kur
sen deltog fackliga representanter och arbetsgivarrepresentanter från elva 
olika företag, totalt 28 personer. Förutom dessa deltog jag själv samt en re
presentant för Verkstadsföreningen. De två lärarna på kursen kom från 
Verkstadsföreningen. Deltagarna var under kursen indelade i fem arbets
grupper (samma gruppindelning hela tiden). 

Den första av de fem dagarna ägnades åt en genomgång av systemet samt 
åt att gruppvis värdera en befattning utifrån en skriftlig beskrivning av den. 

Första delen av den andra dagen ägnades åt fortsatt genomgång av sys
temet samt åt att gruppvis värdera ytterligare en befattning på samma sätt 
som första dagen. Därefter besökte vi ett stort verkstadsföretag och stude
rade fem olika befattningar, varefter vi (i kurslokalen) värderade de fem be
fattningarna gruppvis. 

Den tredje dagens förmiddag ägnades åt en genomgång av gruppernas 
värderingar. På eftermiddagen gjorde vi ytterligare fem värderingar, denna 
gång på ett annat verkstadsföretag. Värderingarna gick till på samma sätt 
som de första fem. 

Den fjärde dagens gick vi igenom värderingarna. Senare delen av dagen 
ägnades åt att lärarna undervisade om hur arbetsvärderingsarbetet bör orga
niseras ute på företagen samt informerade om verkstadsindustrins meritvär
deringssystem. 

Den femte och sista dagen gjorde vi en faktorkontroll av de värderingar 
vi gjort på företagen. 

1 Verkstadsföreningen har mandat av sin motpart Metall att svara för utbild
ningen på det gemensamma arbetsvärderingssystemet. 
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Besöken på företagen 

Värderingarna på företagen gick till så här: 
Grupperna gick ut till varsin befattning i fabriken och studerade den. 

Därefter bytte de befattning så att alla fem grupperna till slut studerat samt
liga befattningar. Sammanlagt ägnade varje grupp cirka två timmar åt be
fattningarna på det ena företaget och två timmar åt befattningarna på det an
dra företaget. 

Grupperna fick intervjua arbetarna och i vissa fall också arbetsledarna 
och/eller instruktörerna. Arbetarna var förberedda på att vi skulle komma. 
Arbetsuppgifterna utfördes så långt det var möjligt på samma sätt som de 
normalt utförs på. 

För den första dagens fem befattningar fick grupperna själva göra arbets
beskrivningar med ledning av intervjuerna och sina observationer. Till den 
andra värderingsomgången fick grupperna färdigskrivna arbetsbeskriv
ningar, men fick samtidigt uppmaningen att kontrollera dessa. (Beskrivning
arna var felaktiga på några punkter). 

Poängsättningen 

När dagens värderingar var klara, värderade alltså deltagarna befattningarna 
gruppvis. 

Deltagarna i respektive grupp diskuterade sig fram till en gemensam vär
dering. Till vår hjälp hade vi, förutom systemhandboken och våra anteck
ningar från lärarnas genomgångar, också den Kommentar till verkstadsin
dustrins arbetsvärderingssystem som Verkstadsföreningen givit ut2. Den an
slagna tiden för diskussionerna var rikligt tilltagen. 

Efter den första värderingsomgången gick vi gemensamt igenom grup
pernas värderingar och diskuterade dem. Lärarna kommenterade dem och 

2 Den har utarbetats ensidigt av VF. Metall har dock enligt kursledningen inte 
haft några invändningar mot det som sägs i häftet. 
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redogjorde för vilken värdering de själva ansåg vara korrekt. Sina egna vär
deringar grundade de på tidigare besök på företagen, på diskussioner med 
företagens arbetsvärderingskommittéer samt på de observationer de gjorde 
när de följde grupperna under besöken på företagen. Den andra värderings
omgången gick till på samma sätt. 

Sista kursdagen gjorde vi en faktorkontroll. Först gick vi igenom hur vi 
värderat samtliga tio befattningar på den första faktorn (Teori), sedan hur vi 
värderat samtliga befattningar på den andra faktorn (Praktik) osv. (Till skill
nad från hur vi gått tillväga när vi värderade befattningarna gruppvis. Då 
värderade vi först en arbetsuppgift på alla faktorerna, sedan nästa befattning 
på alla faktorerna osv). 

I samband med faktorkontrollen ändrade sig lärarna på några punkter när 
det gällde vilken värdering de ansåg vara den korrekta. Det berodde bl a på 
att de gjort sina ursprungliga värderingar vid en något annan tidpunkt än 
eleverna. I de fall det av elevernas berättelser framgick att förhållandena 
ändrats, ändrade lärarna sina värderingar. När jag nedan talar om "lärarnas" 
värderingar, är det dessa senare värderingar jag syftar på. I tabellerna kallar 
jag dem "den fastställda värderingen" och poängen "den fastställda po
ängen" ("fp"). 

De värderade befattningarna 

Beskrivningen som följer av de värderade befattningarna måste jag göra 
mycket kortfattad. Det gör att det är svårt att få en bild av hur arbetsförhål
landena var. Ytterligare uppgifter om arbetet och arbetsförhållandena finns i 
genomgången av värderingarna. 

1. Montering motor på växellåda: Växellådan anländer till arbetsstationen 
på en automatisk truck. Motorn kommer hängande i en telfer. Arbetet består 
i att passa in motorn på växellådan, montera uttrampningslagret samt på 
vissa av modellerna montera en wire. 

2. Montering kabelhärva: Arbetarna står i en lång rad och monterar kabel
härvor på elcentraler. På en dataskrivare kommer instruktioner om vilken av 
totalt 46 varianter som ska göras. I den befattning vi skulle värdera ska arbe-
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tåren trycka ner sju stycken kabelskor i elcentralen. Arbetaren får elcentralen 
från sin granne till vänster och skickar den vidare till höger när monteringen 
är färdig. 

3. Rulltest: Arbetet består i att köra de nästan färdiga bilarna på en rullbana 
och testa bilens samtliga tekniska funktioner efter ett testschema. Arbetaren 
ska dessutom justera tändningen och förgasarinställningen samt åtgärda enk
lare fel (dock ej byta komponenter). 

4. Kortbågssvetsning av båge: Arbetaren ska svetsa fast tre stycken detaljer 
efter att ha spänt fast dem i en fixtur. 

5. Montering av hjul: Arbetaren står vid en monteringsbana och monterar 
fast hjulen på ena sidan av de bilar som kommer på banan. Hjulet matas 
fram i en anordning på hans ena sida. Han tar hjulet och drar fast det med 
hjälp av en mutterdragare. 

6. Borrning och slipning av cylindertrumma: Arbetet består i att borra cylin
derlopp med kanonborr samt att slipa cylinderloppen i en hålslipmaskin och 
fasa dem i en borrmaskin. Arbetaren ska också utföra en del mätningar un
der arbetets gång. 

7. NC-svarvning: Arbetet består i att svarva detaljer i en NC-maskin, utföra 
en del korrigeringar, samt göra mätningar och redovisa resultatet av dessa i 
en kontrollrapport. 

8. Planslipning av konsol: Arbetaren ska planslipa konsolerna, pressa i en 
bussning, justerbrotscha samt grada oljespår med roterande fiberborste. Ar
betaren ska också utföra vissa mätningar. 

9. Sprutmålning: Arbetaren hänger de detaljer som målas i en hållare i en 
sprutbox. Han sprutar dem först rena, blåser dem sedan torra med luft och 
sprutmålar dem slutligen. 

10. Härdning och avsyning av kuggkransar: Arbetaren övervakar härd-
ningen som sker automatiskt. Han gradar detaljerna och mäter dem. 
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Samstämmighet och svårigheter 

Nedan beskriver jag faktor för faktor vilka svårigheter grupperna mötte i 
värderingarna och vilka skillnader som fanns dels mellan grupperna och lä
rarna, dels mellan grupperna inbördes.3 Genom att göra redogörelsen ganska 
detaljerad har jag velat ge en konkret bild av de olika typer av svårigheter 
som uppstår när man värderar. 

• Teori (11) 

I faktorbeskrivningen står det att "Faktorn avser krav i fråga om sådana teo
retiska kunskaper som kan inhämtas i skolor, genom kurser av olika slag 
och/eller i det praktiska arbetet". 

En särskild svårighet ligger i att endast de kursmoment i en viss utbild
ning som faktiskt krävs för den aktuella befattningen ska räknas. Den teori 
som ges på tvåårig yrkesutbildning (i gymnasieskolan) ska t ex enligt 
tillämpningsanvisningarna bara ge tre eller fyra poäng, vilket innebär att 
man uppskattar att de teoretiska momenten motsvarar 8-16 respektive 16-28 
veckor. 

Noll poäng får man för "Arbete som ej fordrar teoretiska kunskaper ut
över obligatorisk skolgång och arbetsorientering". Kursledningen ansåg att 
detta gällde för sju av de tio befattningarna.4 

Alla grupperna höll med lärarna om detta när det gäller fyra av befatt
ningarna. Tre av befattningarna tyckte någon eller några grupper kräver teo
retiska kunskaper upp till två veckors utbildning. Även när det gäller de ar

3 Att jag inte jämfört gruppernas värderingar bara med varandra, utan även med 
lärarnas har att göra med att det finns relativt noggranna tillämpningsanvisningar till 
VF/Ms system. Det gör att det är lättare med det här systemet än med t ex det som 
utvecklats av SAFs Allmänna Grupp och Fabriks att säga att en viss värdering är 
riktig eller felaktig. 

4 De befattningar den ansåg ställer högre krav var Rulltest (ansågs falla inom in-
tervallet 2-8 veckors utbildning) samt NC-svarvning och Borrning och slipning av 
cylindertrumma (6-8 veckors utbildning - 3 poäng). 
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betsuppgifter som lärarna ansåg kräver lite längre utbildning var det en eller 
två grupper som avvek från lärarnas bedömning. I inget fall rörde det sig om 
mer än en poängs avvikelse. 

Samstämmigheten var alltså stor på den här faktorn. Det beror antagligen 
åtminstone till en del på att det var så uppenbart att kraven i befattningarna 
var låga. Om kraven varit högre, hade avvikelserna kanske blivit större. 

• Praktik (12) 

I systemhandboken står att "Faktorn avser krav på praktisk erfarenhet ut
tryckt i den tid som normalt åtgår för inlärandet av arbetsuppgifterna". Av 
tillämpningsanvisningarna framgår att det gäller den tid det tar för någon 
som är helt obekant med miljön och arbetsuppgifterna att lära sig jobbet, och 
att det gäller den tid det tar innan den anställde kommer upp i den arbetstakt 
som är normal för verkstaden. Även sådan praktik som ingår i yrkesutbild
ningen och som är förlagd till skola ska räknas in. 

För att en befattning över huvud taget ska få poäng på faktorn krävs att 
arbetsuppgifterna kräver minst en månads praktik. Lärarna ansåg att hälften 
av jobben krävde mindre än så. Två av dem ansåg att de krävde en till tre 
månaders praktik. De återstående tre ansåg de krävde betydligt mer. Det 
gällde Rulltest (1,5-2 år), Borrning och slipning av cylindertrumma (1-1,5 
år) samt NC-svarvning (1 -1,5 år) 

På den här faktorn var det mycket stor spridning mellan grupperna. De 
stora skillnaderna fanns just på Rulltest, Borrning och slipning av cylinder
trumma och NC-svarvning. Skiljaktigheterna är intressanta. Jag ska därför 
gå igenom dem befattning för befattning. 

Rulltest: Den här befattningen ansåg fyra av grupperna kräva betydligt 
kortare praktik än vad lärarna ansåg. Det kan knappast ha berott på att det 
skulle ha varit svårt att få en bild av vad arbetsuppgifterna innebär. Orsaken 
var antagligen (och det var också lärarnas teori om saken) att grupperna inte 
tänkt på att man ska uppskatta hur lång praktik som krävs för en person som 
är helt obekant med arbetsuppgiften och arbetsplatsen. När man ser en kille 
i 25-30 årsåldern jobba med bilar är det lätt hänt att man i stället tänker på 
hur lång praktik han behöver, och att man glömmer att det är en person som 
kommer direkt från grundskolan och inte har någon erfarenhet av arbetsplat
sen som ska vara utgångspunkten när man gör värderingen. En parallell till 
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detta är att om ett arbete kräver körkort, ger detta poäng på faktorn Teori, 
trots att mänga av dem som söker arbete redan har körkort. 

Borrning och slipning av cylindertrumma: På den befattningen låg grup
pernas värderingar både under och över lärarnas. Det här är en arbetsuppgift 
som, även om den inte är så komplex i sig själv, kräver att man gör vissa 
justeringar och en hel del mätningar. Exakt vad som ska göras och hur stor 
erfarenhet detta kräver hade grupperna mycket olika uppfattning om. Deras 
bedömningar varierade mellan att det krävdes fem till åtta månader (tre po
äng) till att de krävdes fyra till fem år (nio poäng). 

NC-svarvning: På den här befattningen var spännvidden mellan värde
ringarna ungefär lika stor som på den förra. Tre av grupperna låg över lä
rarna och en grupp under. 

Till de här maskinerna finns särskilda ställare. De operatörer som själva 
kan ställa gör dock detta. Det gäller t ex den operatör som stod vid maskinen 
under vårt besök. Att gruppernas värderingar skilde sig åt så mycket kan 
dels ha berott på att grupperna fått olika bild av hur mycket operatören 
ställde själv5, dels kan de ha värderat detta att operatören kan få hjälp olika. 

Utifrån diskussionerna i min egen grupp tror jag att det också finns en 
annan orsak till att det är svårt att värdera på faktorn Praktik på den här be
fattningen. Numeriskt styrda maskiner är mycket komplicerade och avance
rade. Det medför dock inte automatiskt att det också är komplicerat och 
avancerat att köra dem jämfört med att utföra arbetsuppgifterna mer 
"hantverksmässigt" eller i en maskin av äldre typ. Ibland är det tvärtom 
lättare att köra dem, just för att de är så avancerade. För den som inte är in
satt i vad det exakt innebär att köra maskinen är det lätt att ta fel när det 
gäller att avgöra hur svårt operatörerns arbete är. 

Det är anmärkningsvärt att poängskillnaden mellan grupperna för en av 
befattningarna var så stor som sex poäng. De svårigheter som fanns när det 
gällde att tillämpa faktorn Praktik måste rimligtvis finnas för många andra 
befattningar på många andra arbetsplatser. Det är därför troligt att precisio
nen ofta blir låg på den här faktorn. 

5 I den arbetsbeskrivning grupperna fick stod det att operatörerna själva ska sva
ra för verkstygsbyten och inställning av maskinerna, medan särskilda ställare ska 
iordning- och förinställa skärverktygen. Vi hade dock som jag nämnt tidigare fått 
uppmaningen att själva kontrollera arbetsbeskrivningarna. 
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• Omdöme och initiativ (13) 

Systemhandboken: "Faktorn avser krav på att fatta beslut vid förberedelse 
och genomförande av arbetet samt vid förändringar i förutsättningarna under 
arbetets gång". 

Den befattning lärarna ansåg ställa de högst kraven i de här avsendena 
var Rulltest. De gav nio poäng.6 Två av grupperna hade givit samma poäng, 
medan två hade givit några poäng mindre; den ena så mycket som tre poäng 
mindre (motsvarar en hel grads skillnad). 

Befattningen NC-svarvning hade grupperna givit från fyra till nio poäng. 
Det motsvarar en stor skillnad i bedömning av kraven. Förklaringen till den 
stora variationen i värderingarna på den befattningen är antagligen den
samma som på faktorn Praktik. 

• Handlag (141) 

På Handlag låg gruppernas värderingar i allmänhet bara en eller, i några fall, 
två poäng från lärarnas. I hälften av de totalt femtio värderingarna (fem 
grupper gånger tio befattningar) hade grupperna exakt samma poäng som 
lärarna (och alltså också samma poäng inbördes).7 

• Noggrannhet (142) 

På två befattningar (Rulltest och NC-svarvning) varierade gruppernas upp
skattningar mellan att det krävs "måttlig" omsorg till att det krävs "mycket 
stor" omsorg för att hålla den fastställda noggranheten. I övrigt inga an
märkningsvärda skillnader. 

6 De ansåg den svara mot gradbeskrivningen "Arbete som ställer stora krav på 
beslut i frågor rörande arbetets olika faser, och där besluten i regel fattas utan sam
råd med annan person". 

7 Intressant är att i de tjugofem fall grupperna värderat annorlunda än lärarna, 
låg deras värderingar lägre i hela 22 fall och högre i bara tre fall. Vad detta beror på, 
vet jag inte. 
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• Risk för ekonomiska förluster (211) 

Tillämpningsanvisningarna säger att det i nästan alla befattningar finns en 
viss risk för ekonomiska förluster. Det var heller inte någon av befattning
arna som lärarna ansåg skulle ha noll poäng. Åtta av dem fick dock bara en 
enda poäng. Enigheten mellan grupperna och lärarna var här stor. 

Lite större skillnader i bedömning var det när det gäller Rulltest och NC-
svarvning. På Rulltest varierade gruppernas värderingar mellan en och fyra 
poäng och på NC-svarvning mellan en och tre poäng. Inte heller dessa skill
nader är dock stora. (Fyra poäng är den lägre poängen i graden med be
skrivningen "Måttlig risk för mindre förluster"). 

När man ska sätta poäng på den här faktorn, måste man kunna uppskatta 
fyra olika saker: (1) risken för att en skada ska uppstå, (2) storleken på den 
skada som kan uppstå, (3) vad som ska anses som en stor förlust för företa
get samt (4) var ansvaret ligger. 

I rulltestfallet fanns det olika uppfattningar om hur stor risk det är att bi
len ska köra av rullarna och in i betongväggen, om hur stora skadorna i så 
fall blir, och om vad som ska anses vara en stor skada. När det gäller de två 
första bedömningarna berodde olikheterna i uppfattning på att grupperna fått 
olika bild av situationen vid intervjuerna; i det tredje fallet var det fråga om 
att man hade olika referensramar. 

På befattningen NC-svarvning var det svårt att göra den fjärde typen av 
bedömning (att avgöra var ansvaret låg). Om det är så att det är ställarna 
som har ansvaret, är det deras befattning som ska ha poäng på faktorn. I det 
här fallet var det oklart hur arbetsorganisationen egentligen såg ut och var 
ansvaret låg. 

• Risk att skada företagets anseende (212) 

Även på faktorn Risk att skada företagets anseende gäller det att uppskatta 
risken för skada samt att fastställa vem som är ansvarig för att förhindra att 
en skada uppstår. Däremot behöver man inte uppskatta skadans storlek och 
inte heller hur allvarlig den är för företaget. 

På de flesta av befattningarna var det ingen eller bara en mycket liten 
skillnad i bedömning. Undantaget var Rulltest. Den ville lärarna placera in i 
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grad tre, "Måttlig risk föreligger". Där ansåg två grupper i stället att risken är 
"påtaglig" och gav tre poäng, medan två grupper bara ville ge en enda po
äng. På den här befattningen varierade gruppernas bedömning alltså mellan 
att en "liten, men ej oväsentlig risk" föreligger, till att risken är påtaglig. 

På den här faktorn kom det upp en diskussion om hur man ska se på åter
försäljarnas roll. En del resonerade så här: Det som ska värderas är risken att 
skada företagets anseende. Det är accepterat att biltillverkarnas kontroll inte 
är hundraprocentig och att återförsäljarna ska svara för en del av slutkontrol
len. De fel som når återförsäljarna, men åtgärdas av dessa, innebär därför 
ingen risk att företagets anseende ska skadas hos någon utomstående. Mot 
detta resonemang invändes att återförsäljarna trots allt måste betraktas som 
utomstående och att det är illa nog om företagets anseende skadas hos dessa, 
vilket sker om felen blir många. 

• Ansvar för skada på annan person (22) 

Lärarna ansåg att det bara är befattningen Rulltest som bör ha poäng på 
faktorn. Grupperna höll, med några få undantag, med om detta. 

När det gäller rulltestet, ansåg lärarna att det finns en viss risk att bilen 
kör av rullarna och skadar någon. Den lärare som höll genomgången ansåg 
dock att risken är liten, och ansåg att två poäng är lagom. Det är den högre 
av poängen i grad två. (Beskrivningen i graden lyder "liten risk för mindre 
skador"). Gruppernas poäng varierade mellan noll och fyra poäng. Det mot
svarar att "normal varsamhet är tillräcklig för att undvika skador" till att det 
är en "stor risk för mindre skador eller liten, men ej oväsentlig risk för all
varligare skador". Det som skilde i gruppernas bedömning var dels hur san
nolikt det är att bilen kör av rullarna, dels hur sannolikt det är att någon står i 
vägen om det skulle hända. 

Eventuellt fanns också en skillnad i hur man ska se på de fallen då någon 
brutit mot förbudet att vistas i området framför rullarna. I tillämpningsan
visningarna står det att "Vid värderingen tas ej hänsyn till risken som upp
står i de fall arbetaren slarvar eller icke följer anvisningar eller gällande sä
kerhetsbestämmelser". Ordet "arbetare" måste här syfta på arbetaren i den 
aktuella befattningen. Det står inget om hur man ska värdera i de fall den 
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som riskerar att skadas bryter mot säkerhetsbestämmelserna. Där finns en 
oklarhet i hur systemet ska tolkas.8 

Den enda avvikelsen för övrigt på den här faktorn var att en av grupperna 
ansåg det vara en viss risk på befattningen Montering av motor på växellåda 
att en arbetare i närheten får en telfer i huvudet. Den risken ansåg de andra 
grupperna vara mycket liten. 

• Ansvar för skada på egen person (23) 

Ingen av befattningarna ansågs särskilt farlig för arbetaren. Som högst utde
lades fyra poäng. Den poängen gav en grupp på befattningen Rulltest. Grup
pen ansåg att det finns en viss risk att bilen kör av bandet och in i betong
väggen, att arbetaren skadas av varm vattenånga om en slang skulle gå sön
der när han arbetar lutad över motorrummet samt att han kan skada ryggen 
då bilen som en del av provningen körs upp och ner på de klackar som finns 
på rullarna. 

Gruppernas poäng låg i övrigt i de flesta fall högst en enda poäng från lä
rarnas. 

På befattningen Montering hjul skulle det normalt finnas en anordning 
som dämpar däckets fall när det faller i läge att tas av arbetaren. Vid vårt be
sök var den anordningen tillfälligt bortmonterad. Här mötte grupperna alltså 
ett problem som finns för alla arbetsvärderingsgrupper, nämligen att avgöra 
vad som är normalt och vad som är bara är ett tillfälligt provisorium. 

• Arbetsledande funktioner (24) 

Med ett enda undantag gav både lärarna och alla grupperna befattningarna 
noll poäng. Undantaget var att en grupp ville ge poäng till Rulltest, med 
motiveringen att de som arbetar där måste tala om för dem som ska justera 
upptäckta fel vad som är fel. Detta ansåg de andra grupperna inte vara ar-
betsledande funktioner. 

8 "Rätt svar" är enligt lärarna att man bara ska ta hänsyn till de risker som finns 
när både operatören och andra följer föreskrifterna. 
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• Arbetsmängd/arbetstyngd (311) 

På den här faktorn ska man dels uppskatta hur tungt arbetet är, dels upp
skatta med vilken frekvens de tunga momenten utförs. Man arbetar inte med 
tvä separata skalor utan med en enda, där beskrivningarna i de olika gra
derna uttrycker olika kombinationer av värden på arbetstyngd och frekvens. 
Arbetstyngden kan vara "liten", "måttlig", "stor" eller "mycket stor". Fre
kvensen kan vara "låg", "måttlig" eller "hög". Det finns alltså två dimensio
ner med fyra respektive tre olika värden. Varje grad har två alternativa po
äng. 

Bedömaren ska ta hänsyn inte bara till sådan ansträngning som det inne
bär att t ex lyfta tunga föremål, utan också till statisk belastning och till den 
påfrestning som skakningar och vibrationer innebär. 

Det här sammantaget gör att man kan vänta sig att spridningen i poäng 
blir ganska stor vid bedömningen. Det var den också på kursen. På befatt
ningen Montering av motor på växellåda gav grupperna exempelvis mellan 
en och sex poäng. Det är en stor skillnad i poäng. Går man in och tittar på 
gradbeskrivningarna, ser man att det dock - och det är intressant - inte be
höver ligga en så stor skillnad i bedömning bakom den poängskillnaden. Det 
räcker att man anser att arbetstyngden är "måttlig" i stället för "liten" och 
samtidigt anser att frekvensen är "hög" i stället för "måttlig". Den skillnaden 
i bedömning ger ca fem poängs skillnad. Man kan jämföra med nästa faktor, 
Arbetsställning. En skillnad på fem poäng skulle motsvara skillnaden mellan 
"I regel god arbetsställning" och "Mycket obekväma arbetsställningar". Den 
skillnaden i bedömning är mycket mindre sannolik. 

• Värmebelastning (tillägg till faktor 311) 

På Värmebelastning gav lärarna och alla grupperna samtliga befattningar 
noll poäng. 
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• Arbetsställning (312) 

Här placerade lärarna in alla befattningar i grad tre9 och gav dem antingen 
två eller tre poäng. Grupperna var i stort sett ense med den bedömningen. 
Den största skillnaden var att en grupp bedömde arbetsställningen i kort-
bågssvetsningen som sämre än vad de andra gjorde. Skillnaden var dock 
bara en grad (två poäng). 

• Bundenhet (321 ) 

I faktorn Bundenhet ska man värdera i hur hög grad "arbetarens insats och 
närvaro är nödvändig för att arbetsförloppet ska kunna fortgå utan avbrott 
och/eller för att andra arbetare inte ska hindras i sina arbeten" Möjligheten 
att få avbytare ska man dock enligt lärarna på kursen inte ta hänsyn till. 

Lärarna gav sju av befattningarna noll poäng. Fyra poäng (av maximala 
sex poäng) fick Montering motor på växellåda, Montering kabelhärva och 
Montering av hjul. 

Gruppernas värderingar skilde sig från lärarnas i sexton fall (av de femtio 
möjliga). (I fjorton av de fallen låg gruppernas poäng över lärarnas). 

På befattningen Rulltest gav en grupp fem poäng medan lärarna gav noll 
poäng. Tyvärr vet jag inte hur gruppen argumenterade för sin uppfattning.10 

På befattningen Montering kabelhärva gav grupperna mellan två och sex 
poäng. Här var man oeniga om hur stor buffert arbetaren kan lägga upp, en 
buffert som skapar utrymme för att ta paus och lämna arbetsplatsen. 

9 "Mindre goda arbetsställningar, eller ensartad arbetsställning där obekväma el
ler ensidiga rörelser kan förekomma". 

10 Jag minns dock att någon av dem inte hade förstått att det finns flera parallella 
stationer, vilket gör att den enskilda stationen inte behöver ta emot hela flödet av in
kommande bilar. Antagligen var det en sådan missuppfattning som låg bakom grup
pens bedömning. 
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• Enformighet (322) 

På Enformighet låg gruppernas värderingar upp till två poäng från lärarnas. 
Skillnaden mellan grupperna inbördes var upp till tre poäng. 

Tre poängs skillnad var det på befattningarna Montering motor på växel
låda, Planslipning av konsol samt Härdning och avsyning av kuggkransar. 
Skillnaden i poängsättning mellan grupperna berodde inte på skilda upp
fattningar om vad arbetet består i, utan på att man tillämpade systemet olika. 
Bl a framkom det olika uppfattningar om hur man ska tillämpa lärarnas 
tumregel att ett kortcykligt arbete är ett arbete där man hanterar minst tusen 
detaljer per dag. På Planslipning av konsol gjorde arbetaren visserligen inte 
tusen detaljer per dag, men arbetaren hanterade varje detalj ganska många 
gånger så att det totala antalet "hanteringar" blev högt. Frågan var då: Skulle 
man då räkna antalet detaljer eller antalet "hanteringar"? 

Tillämpningen av faktorn försvåras av att man i beskrivningarna av grad 
fyra och fem där kortcykligt arbete nämns uttrycker sig oklart. Det talas om 
"Vanligtvis kortcykligt arbete" (grad fyra) och "I regel mycket kortcykligt 
arbete" (grad fem). Det är uppenbarligen inget krav att ett arbete ska vara 
kortcykligt för att grad fyra eller fem ska väljas. Å andra sidan verkar det 
heller inte vara tillräckligt att det är kortcykligt. Detta med kortcykligheten 
är alltså varken ett nödvändigt eller ett tillräckligt villkor. 

• Temperatur (41) 

Lärarna gav noll poäng till åtta av befattningarna och en poäng till de övriga. 
Enstaka grupper avvek från lärarnas bedömningar. Ingen av avvikelserna var 
större än en enda poäng. 

'Ljud (42) 

På den här faktorn fanns det en hel del skillnader mellan gruppemas värde
ringar. Antagligen varierade ljudnivån mellan de olika gruppernas besök. 
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• Ljus (43) 

Man var eniga om att den befattning som hade de mest besvärande ljusför
hållanden var kortbågssvetsningen. Däremot fanns det oenighet om huruvida 
det bländande ljuset skulle betecknas som starkt eller ej. 

Oenighet fanns också på två andra befattningar. På Rulltest hade en 
grupp sett att arbetaren bländades under vissa moment i arbetet. Det hade de 
andra grupperna inte lagt märke till. Samma grupp ansåg vidare att arbetet 
Härdning och avsyning av kuggkransar är ansträngande för ögonen. De öv
riga grupperna hade inte givit något poäng till den befattningen. 

• Smuts och luft (44) 

Faktorn Smuts och luft kan ge ganska många poäng. T ex ger "inverkan i 
mindre grad av flera ämnen" fem till sju poäng, liksom "inverkan i hög grad 
av något ämne". 

Spridningen mellan grupperna inbördes och mellan grupperna och lärarna 
var stor. Några exempel: 

På befattningen Rulltest gav en av grupperna en enda poäng medan en 
annan grupp gav sex poäng. Det motsvarar skillnaden mellan "Arbetsplats 
där förhållanden är goda. Rent till något smutsande arbete" och "Arbetsplats 
med inverkan i mindre grad av flera ämnen eller inverkan i hög grad av nå
got ämne". Grupperna var oense om hur smutsigt det är att göra kontroller 
och justeringar i motorrummet och om hur mycket ånga som läcker ut ut 
motorn under arbetet. 

På befattningen Kortbågssvetsning bedömde grupperna luftförhållandena 
lite olika. En del av grupperna ansåg att de utsug som finns vid arbetsplatsen 
var effektiva, medan andra ansåg att arbetaren utsätts för en hel del rök. 
Grupperna gav mellan två och sju poäng. 

Orsaker till skiljaktigheter i värderingarna 

Orsakerna till de skillnader i värderingar som fanns mellan grupperna och 
mellan grupperna och lärarna kan man dela in följande grupper: 
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(1) Svårigheter att tolka innebörden av systemet. (Ska återförsäljarna be
traktas som utomstående? Vad är "arbetsledande funktioner"? Hur ska man 
tolka tumregeln om tusen hanteringar?) 

(2) Svårigheter att fastställa vad som ingick i arbetsuppgifterna och hur 
arbetsmiljön normalt såg ut. (Vad ska göras på Borrning och slipning av cy
lindertrumma? Ska NC-operatören ställa själv? Hur ser arbetsplatsen ut på 
Montering hjul? Vilken ljudnivå är den normala?) 

(3) Svårigheter att göra olika typer av uppskattningar. (Hur lång praktik 
behöver man för att klara Borrning och slipning av cylindertrumma? För att 
köra NC-maskinen? Hur stor är risken att köra av rullbandet? Hur stor buf
fert kan arbetarna på Montering kabelhärva lägga upp? Bländas arbetarna på 
Rulltest?), samt 

(4) Skillnader som uppkommer pga att gradbeskrivningar innehåller så
dant som inte är direkt mätbart. (Vad ska anses som en stor ekonomisk för
lust?) 

Hur representativ var situationen? 

På vilket sätt kommer situationen att skilja sig när grupperna kommer ut och 
ska värdera på de egen företagen? 

Att tolka systemet. När det gäller att tolka systemet reddes de flesta 
oklarheter upp på kursen. Man ska dock inte överdriva skillnaderna i kun
skapsläge mellan situationen på kursen och situationen ute på företagen. När 
grupperna gick ut och värderade hade medlemmarna alldeles nyligen (de 
första kursdagarna) fått en noggrann genomgång av systemet och hade det 
alltså aktuellt. 

Att avgöra vad som ingår i arbetsuppgifterna: I en autentisk situation 
kommer AV-kommittén att ha lättare att fastställa vad som ingår i befatt
ningarna. Den kommer att bättre känna till i vilket organisatoriskt samman
hang befattningarna ingår. Den kommer också att kunna gå tillbaka och 
fråga på nytt om de är tveksamma. 

Att uppskatta storleken på kraven. Ungefär detsamma gäller som när det 
gäller att fastställa vad som ingår i befattningarna. Utnyttjar man möjlighe
ten att studera befattningarna under lång tid ökar också möjligheten att göra 
korrekta uppskattningar av storleken på kraven. Det gäller särskilt i de fall 
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det gäller att uppskatta sannolikheter och konsekvenser. Ju längre tidsperiod 
kommittén kan bygga sin bedömning på, desto större är chansen att den blir 
korrekt. Samtidigt kan det ligga en risk i om kommittén bygger sin värde
ring på en lång tidsperiod. Om arbetsledningen på en viss befattning alltid 
sätter arbetare med lång utbildning kan kommittén suggereras att tro att be
fattningen är svårare än vad den i verkligheten är. 

Att skapa en referensram. De beskrivningar som finns i metodhandboken 
innehåller ofta inte exakta beskrivningar på vad som ska vara uppfyllt för att 
en befattning ska placeras in i en viss grad (få en viss poäng). På faktorn 
Temperatur exempelvis nämns inte olika gradtal, utan man talar om "för ar
betet tjänlig rumstemperatur", "något besvärande temperatur" och använder 
uttryck som "goda väderförhållanden" (gäller arbete utomhus) och "störande 
inverkan av annan temperaturfaktor än årstiden och vädrets växlingar". 
(Kursiveringarna är mina). I handboken vimlar det av uttryck som "obetydli
ga", "begränsade","vanligtvis", "något", "större delen", "enklare". När man 
tillämpar systemet, måste man antingen själv bestämma sig för en viss tolk
ning, eller också bygga poängsättningen på en jämförelse mellan befattning
arna. En del av skillnaderna mellan gruppernas värderingar hade samband 
med detta. En jämförelse mellan gruppernas värderingar (eller mellan grup
pernas och lärarnas) ger en överdriven bild av spelrummet i värderingarna i 
och med att man ute på företagen kan skapa en lokal praxis och vara konse
kvent inom denna praxis. Man måste dock komma ihåg att det kan vara svårt 
att upprätthålla en sådan praxis om värderingarna görs över en lång tids
period, särskilt om medlemmarna byts ut under tiden. 

Påtryckningar på kommittén. Partsintressen. Hittills har jag tagit upp så
dant som talar för att svårigheterna är mindre i en verklig värderingssituation 
än de var på kursen. Något som verkar i andra riktningen är att de här 
värderingarna inte fick några omedelbara konsekvenser för någons lön och 
att ingen heller utövade påtryckningar på kommittén. Man får dock inte 
överdriva hur neutral situationen var; i grupperna fanns arbetstagar- och ar
betsgivarrepresentanter från samma företag. Den åsikt de uttryckte på kursen 
kan motparten hänvisa till när man sedan ska värdera på det egna företaget. 
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Skillnader i poäng 

I en bilaga visar jag hur samstämmigheten var faktor för faktor och 
befattning för befattning. 

I tabell F. 1 nedan kan man se vilken totalpoäng de olika grupperna kom 
fram till. I tabell F.2 har jag, för att underlätta en jämförelse, räknat ut hur 
stor en viss befattnings totalpoäng är ställd i relation till gruppens genom
snittligt utdelade totalpoäng. (Därigenom kan jag ta hänsyn till om det är så 
att en grupp överlag varit generös med poäng medan en annan grupp överlag 
varit snål). (När det gäller vad den "fastställda poängen", "FP", är, se avsnit
tet "Poängsättningen" ovan). 

Tabell F.l : Gruppernas och den slutgiltigt fastställda 
totalpoängen. 

Befattning FP 1 2 3 4 5 

1 Montering av motor på 
växellåda 26 22 23 25 36 -

2 Montering kabelhärva 21 21 16 22 29 22 
3 Rulltest 46 44 37 50 47 31 
4 Kortbågssvetsning 33 28 30 34 32 25 
5 Montering av hjul 25 25 30 28 31 22 
6 Borrning och slipning 

av cylindertrumma 37 44 37 38 30 40 
7 NC-svarvning 39 42 33 46 32 50 
8 Planslipning av konsol 31 24 32 36 30 35 
9 Sprutmålning 28 25 32 29 26 30 
10 Härdning och avsyning 

av kuggkransar 24 25 24 23 19 24 
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Tabell F.2: Gruppernas och den slutgiltigt fastställda total
poängen ställd i relation till respektive värde
ringsgrupps genomsnittligt utdelade totalpoäng. 
Procent. 

Befattning FP 1 2 3 4 5 

1 Montering av motor på 
växellåda 84 73 78 76 115 -

2 Montering kabelhärva 68 70 54 66 93 71 
3 Rulltest 148 147 126 151 151 100 
4 Kortbågssvetsning 106 93 102 103 103 81 
5 Montering av hjul 81 83 102 85 99 71 
6 Borrning och slipning 

av cylindertrumma 119 147 126 115 96 129 
7 NC-svarvning 126 140 112 139 103 161 
8 Planslipning av konsol 100 80 109 109 96 113 
9 Sprutmålning 90 83 109 88 83 97 
10 Härdning och avsyning 

av kuggkransar 77 83 82 69 61 77 

Tabellerna ska tolkas så här: På befattningen Sprutmålning (befattning nr 9) 
gav grupp 1 totalpoängen 25 poäng och grupp 2 totalpoängen 32 poäng. För 
grupp 1 :s del innebar det att gruppen gav den lägre totalpoäng än vad den 
givit i genomsnitt på befattningarna (83 procent av genomsnittet). Grupp 2:s 
värdering av samma befattning innebar att den gav befattningen högre total
poäng än för genomsnittet av befattningarna (109 procent av genomsnittet). 

I den första av tabellerna kan man se att befattningen Rulltest fick högsta 
totalpoängen när vi fastställde poängen. Två av grupperna hade haft högst 
totalpoäng på Rulltest. Två andra grupper hade haft Rulltest på delad första
plats. Den återstående gruppen hade Rulltest först på fjärde plats och hade i 
stället högst poäng på NC-svarvning. 

Tittar vi i andra änden finner vi att alla grupperna utom en hade Monte
ring kabelhärva på sista plats (i ett fall på delad sista plats). Den återstående 
gruppen hade i stället fått lägst poäng på Härdning och avsyning av kugg-
kransar. 
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Vad skillnader av den erhållna storleken hade betytt i en verklig 
situation 

De skillnader som fanns mellan gruppemas värderingar skulle ha lett till att 
befattningarna placerats i skilda arbetsvärderingsgrupper. Det kan vara svårt 
att få ett grepp om vilka skillnader i lönegruppsplacering skillnaderna i to
talpoäng skulle resulterat i. De är ju beroende av hur man gör kopplingen 
poäng/AV-grupp. Nedan visar jag med ett räkneexempel vilket utslag skill
nader av den aktuella storleksordningen skulle ge med en viss koppling to
talpoäng-lönegrupp.1 1 

I exemplet nedan har jag antagit att man på ett företag har fem lönegrup
per och att man delat avståndet mellan den lägst och den högst värderade 
befattningen i fem lika stora delar och låtit dessa utgöra de fem lönegrup
perna.12 För grupp 1 får vi då exempelvis följande lönegrupper: 

Lönegrupp Undre gräns13 

1 21 
2 25,6 
3 30,2 
4 34,8 
5 39,4 

Jag kan sedan räkna ut i vilken lönegrupp befattningarna skulle ha hamnat 
med den totalpoäng respektive grupp givit befattningen: 

11 Jag vill återigen betona det jag skrivit tidigare om att det är lättare för en au
tentiska kommitté att värdera. 

12 Observera att det finns många olika sätt att göra indelningen i grupper på. Det 
här är alltså bara ett av flera tänkbara sätt. 

13 I verkligheten räknar man inte med tiondels poäng. 
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Tabell F.3: Befattningarnas placering i lönegrupper vid en 
viss tänkt gruppering av AV-poängen till 
lönegrupper. 

Bef Placerad i lönegrupp nr av värderingsgrupp nr 

FP 1 2 3 4 5 

1 Montering av motor på 
växellåda 2 1 2 1 4 -

2 Montering kabelhärva 1 1 1 1 2 1 
3 Rulltest 5 5 5 5 5 2 
4 Kortbågssvetsning 3 2 4 3 3 1 
5 Montering av hjul 1 1 4 2 3 1 
6 Borrning och slipning av 

cylindertrumma 4 5 5 3 2 4 
7 NC-svarvning 4 5 5 5 3 5 
8 Planslipning av konsol 3 1 4 3 2 3 
9 Sprutmålning 2 1 4 2 2 2 
10 Härdning och avsyning av 

kuggkransar 1 1 2 1 1 1 

Stor överenstämmelse i placering var det framför allt när det gäller befatt
ningarna Montering kabelhärva och Härdning och avsyning av kuggkransar. 
De hade hamnat lågt i alla gruppernas värderingar. På övriga befattningar är 
skillnaderna större. T ex skulle fyra av befattningarna placerats i fyra olika 
lönegrupper. 
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Underbilaga F.l: 

Samstämmighet mellan gruppernas värderingar: tabel
ler 

Tabellerna nedan visar skillnaderna mellan läramas och gruppernas värde
ringar. Indirekt kan man också i viss utsträckning se skillnaderna mellan 
gruppernas värderingar inbördes. 

Kod "A" innebär att alla grupperna givit samma poäng som lärarna. I de 
fallen har grupperna naturligtvis också givit samma poäng inbördes. 

Om bara en eller två grupper avvek från lärarnas värdering, gjorde det 
med högst en poäng och avvikelsen gick åt samma håll, har jag satt koden 
"B". När det gäller samstämmigheten mellan grupperna innebär fall B att tre 
eller fyra av de fem grupperna givit samma poäng som den fastställda, och 
att en eller två av dem givit en poäng mer eller mindre än de samt att avvi
kelsen gick åt samma håll. 

Alla andra värderingar har fått koden "C". Observera att i fall C kan 
samstämmigheten mellan grupperna vara stor. Ett exempel: Om alla givit 
samma poäng (men avviker från den fastställda), får värderingen kod C.14 

I tabell F.l.l kan man se hur stor samstämmigheten var uppdelat efter 
faktorer. I tabell F.1.2 kan man se samma sak uppdelat efter befattningarna. 
Sista kolumnen i tabellerna visar summan av A- och B-koder. Ju högre en 
faktor (befattning) står, i desto fler fall var samstämmigheten stor. 

14 Orsaken till att jag inte i stället redovisat spridningen i poäng är att viktig in
formation då döljs i och med att man inte vet om det bakom ett visst värde på 
spridningen döljs enstaka större avvikelser eller flera mindre. 
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Tabell F.1.1: Grad av samstämmighet uppdelat på faktorer 
(förklaring till koderna: se ovan) 

Faktor A+B A B C S:a 

311 Värmebelastning 10 10 0 0 10 
212 Risk för att skada före

tagets anseende 9 6 3 1 10 
24 Arbetsledande funktio

ner 9 9 0 1 10 
41 Temperatur 9 7 2 1 10 
11 Teori 8 4 4 2 10 
211 Risk för ekonomiska 

förluster 8 5 3 2 10 
22 Ansvar för skada på 

annan person 8 6 2 2 10 
43 Ljus 8 6 2 2 10 
12 Praktik 7 3 4 3 10 
312 Arbetsställning 6 1 5 4 10 
141 Handlag 5 0 5 5 10 
42 Ljud 5 2 3 5 10 
13 Omdöme och initiativ 3 1 2 7 10 
142 Noggrannhet 3 1 2 7 10 
23 Ansvar för skada på 

egen person 3 1 2 7 10 
321 Bundenhet 3 2 1 7 10 
322 Enformighet 3 0 3 7 10 
44 Smuts och luft 2 1 1 8 10 
311 Arbetstyngd 1 0 1 9 10 

Alla faktorerna (utom tilläggspoängen för värmebelastning) är indelade i 
fem grader. Stegringen i krav mellan två intilliggande grader är dock inte 
lika stor på alla faktorerna. Det gör att det är lättare att hamna en eller flera 
grader fel på vissa av faktorerna än det är på andra. Ett tydligt exempel på 
detta får man om man jämför faktorn Arbetsmängd/arbetstyngd med faktorn 
Arbetsställning (se det avsnitt där jag går igenom gruppernas värderingar 
faktor för faktor). På den förstnämnda faktorn är det inte så stor skillnad 
mellan grad ett och fyra. Skillnaden i krav mellan grad två och fem 
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(likaledes tre gradsteg) på den sistnämnda faktorn motsvarar däremot en stor 
skillnad i krav; sä stor att man knappast kan värdera så fel. (Poängskillnaden 
mellan graderna är heller inte lika stor för alla faktorer. Det gör att en viss 
grad av felbedömning ger olika stora utslag i poäng). 

Tabell F.1.2 : Grad av samstämmighet uppdelat på 
befattningar (förklaring till koderna: se ovan) 

Befattning A+B A B C S:a 

2 Montering kabelhärva 14 7 7 5 19 
10 Härdning och avsyning av 

kuggkransar 14 8 6 5 19 
1 Montering motor på 

växellåda 13 5 8 6 19 
5 Montering hjul 13 9 4 6 19 
9 Sprutmålning 13 10 3 6 19 
6 Borrning och slipning 

av cylindertrumma 11 8 3 8 19 
8 Planslipning av konsol 11 5 6 8 19 
4 Kortbågssvetsning 9 6 3 10 19 
7 NC-svarvning 8 6 2 11 19 
3 Rulltest 4 1 3 15 19 

Vi ser att den största överenstämmelsen fanns när det gäller befattningarna 
Montering kabelhärva och Härdning och avsyning av kuggkransar, och att 
den lägsta fanns på Rulltest. 
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Bilaga G: 

Allmänna Gruppens meritvärderings
system 

Bakgrund och användning 

SAFs Allmänna Grupps meritvärderingssystem utvecklades av samma ar
betsgrupp som utvecklade 1968 års version av det partsgemensamma ar
betsvärderingssystemet. Arbetsgruppen byggde på ett system från 1960 som 
utvecklats ensidigt av Allmänna gruppen. 

I arbetsgruppen satt representanter för både Allmänna Gruppen och 
Fabriks. Fabriks ville dock inte ställa sig bakom systemet eftersom man var 
skeptisk till meritvärdering.1 Fackets motstånd har gjort att systemet inte 
används i någon större utsträckning. 

Systemet är tänkt att vara ett komplement till arbetsvärderingssystemet. 
Man säger att det också kan användas vid rekrytering av arbetskraft. Det är, 
liksom arbetsvärderingssystemet, gjort att användas för arbetare, ej för ar
betsledare och tjänstemän. Det ska kunna användas vid både tidlöne- och 
ackordsarbete. I systemhandboken finns anvisningar om vilka faktorer som 
inte ska användas i de fall den anställde arbetar på ackord (se nedan). 

Faktorer och grundläggande principer 

Systemet innehåller följande faktorer: 

11 förordet står det: 
"Fabriksarbetareförbundet har tagit del av kommitténs arbete, varvid styrelsen 

beslutat godkänna kommitténs rapport men samtidigt uttalat att man för närvarande 
ej vill ta ställning till frågan om godkännande av lönesättning efter meritbedöm
ning." (Tabeller för meritbedömning sid 3). 
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1 Kunskaper 
11 Merkunskaper i egen befattning 
12 Användbarhet i annan befattning 
12 Allmänna kunskapsmeriter 

2 Arbetseffektivitet 
21 Arbetsintensitet 
22 Utnyttjande av arbetstiden 

3 Arbetskvalitet 
31 Arbetskvalitet 

4 Vård av utrustning 
41 Vård av utrustning 

5 Råvara- och materialförbrukning 
51 Råvara- och materialförbrukning 

6 Specialegenskaper 
61 Specialegenskaper 
611 Uppfattningsfönnåga 
612 Instruktionsförmåga 
613 Planeringsförmåga 
614 Andra specialegenskaper 

7 Anställningstid 
71 Anställningstid 

I systemhandboken sägs: 

"Meritbedömningen kan i första hand läggas till grund för en indivi
duell lönesättning, som innebär att en högre lön utgår till de arbetare, 
som enligt vad bedömningen visar är särskilt skickliga och använd
bara. 

(...) 
Summan av de poäng arbetaren erhåller under de olika faktorerna 

är ett uttryck för det mervärde ifråga om skicklighet och användbarhet 
denne arbetare har i förhållande till den arbetare, som i samma befatt
ning endast uppfyller just de krav som där ställs. (Sid 4 resp 5). 
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Det som bedöms är merkunskaper/prestationer i förhållande till kraven i den 
aktuella befattningen. Grundprincipen är alltså att endast särskilt stora kun
skaper/prestationer ska ge poäng. (Som vi ska se, följs inte den principen 
helt konsekvent). Man skriver: 

"Meritbedömningen avser mervärden i förhållande till kraven i den 
innehavda befattningen. Om en arbetare överflyttas från en befattning 
till en annan, kan därför hans poängtal vid meritbedömningen påver
kas utan att hans kvalifikationer i och för sig har ändrats. (Sid 21). 

När det gäller vissa faktorer tar man hänsyn till hur stora kraven är i den 
aktuella befattningen. Vid en viss given prestation i förhållande till kraven, 
blir poängen på de faktorerna högre om kraven är höga, än om de är låga. 
Detta gäller faktorerna Arbetskvalitet, Vård av utrustning samt Råvaru- och 
materialförbrukning. Det gäller också Användbarhet i annan befattning. (Det 
man tar hänsyn till i det senare fallet är kraven i de andra befattningarna). 

I de tre förstnämnda fallen bryts principen att normala prestationer/egen
skaper inte ska ge poäng. Om kraven är stora på de faktorerna ska den an
ställde nämligen ges poäng även om prestationen bara är normal. 

Endast sådant som är till nytta för produktionen ska premieras. Under 
faktorn Arbetskvalitet står t ex: 

"Observera (...) att om arbetaren uppnår en arbetskvalitet, som är hög
re än som fordras, men denna 'överkvalitet' ej innebär något mervärde 
från produktionens synpunkt, detta ej bör komma till uttryck i poäng
sättningen." (Sid 12). 

Om något premieras i ett ackordssystem, ska det inte också premieras i me
ritvärderingsystemet. Detta påpekar man speciellt när det gäller faktorerna 
21, 22 och 31. Man ska inte använda faktorn Arbetsintensitet (21) i de fall 
man har ackord som baseras på producerad kvantitet och inte faktorn Ar
betskvalitet (31) om man har ackord baserad på det producerades kvalitet. 
När det gäller faktorn Utnyttjande av arbetstiden (22) säger man att det beror 
på lönesystemets uppbyggnad om man ska ha med den eller ej. Man ger två 
exempel på när det kan vara motiverat att ha med den trots att de anställda 
arbetar på ackord. Den ena situationen är när arbetarna inte kan påverka ac
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kordsutfallet i någon större utsträckning (t ex p g a att man har biandackord 
med hög fast del). Den andra är när man vill differentiera lönen mellan arbe
tare som ingår i ett arbetslag med gemensamt ackord. 

Faktorn "Användbarhet i annan befattning" 

Med tanke på vad jag diskuterar i avsnittet "Att uppskatta hur stor andel av 
tiden ett visst krav föreligger (är av en viss storlek)" i kapitel 6, är det sär
skilt intressant att titta närmare på utformningen av faktorn Användbarhet i 
annan befattning. 

I systemhandboken säger man: 

"I de fall arbetaren besitter kunskaper som gör honom användbar i en 
eller flera befattningar utöver hans ordinarie, sker bedömningen av 
sådana merkunskaper enligt tabell 12 /Faktorn Användbarhet i annan 
befattning. Min kommentar/. Det förutsattes därvid att arbetaren god
känts för sådan tjänstgöring och att fråga inte är om befattningar, för 
vilka kunskapskraven ingår i de krav som ställs i ordinarie befattning, 
eller om befattningar, i vilka det uppenbarligen ej kan ifrågakomma 
att utnyttja vederbörande. Som en allmän förutsättning för att tabell 
12 skall tillämpas gäller vidare, att tjänstgöring i annan befattning på 
ett mer systematiserat sätt ingår i företagets personalplanering när det 
gäller t. ex. semester, sjukdomsfall etc. (...)" (Sid 7 f). 

Det finns också en faktor Allmänna kunskapsmeriter. Där ska man bedöma 
sådana kunskapsmeriter "som icke är direkt att hänföra till egen befattning 
eller användbarhet i annan befattning, utan mera allmänt bedömes göra arbe
taren värdefull ur produktionssynpunkt" (sid 8). Det kan t ex gälla genom
gångna kurser i "produktionsteknik, arbetarskydd, ergonomi, instruktions
metodik och liknande ämnen med direkt anknytning till produktionen, men 
även kurser i allmänorienterande ämnen såsom företagsekonomi, utländska 
språk, avtalskunskap och dylikt." Även här gäller alltså att kunskaperna 
verkligen ska vara till nytta för produktionen; "bedömningen sker med hän
syn till den totala kurstiden respektive det genomsnittliga värdet ur produk
tionssynpunkt av kunskaperna ifråga." 
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Bilaga H: 

Hur AG/Fs system täcker vissa 
utvalda typer av krav 

I bilaga A går jag igenom faktorerna i AG/Fs system faktor för faktor och 
ser vad varje faktor innehåller. Nedan utgår jag i stället från ett antal arbets-
krav och ser hur dessa täcks av systemets faktorer. 

• Ensidig belastning 

Ensidig belastning kommer in som en aspekt i faktorn Arbetstyngd. För 
varje tyngd på arbetsstyckena (eller motsvarande) är poängen högre om be
lastningen är ensidig. Arbete med lätta arbetsstycken ska exempelvis ge tre 
poäng mer om arbetet "måste utföras i en påfrestande arbetssställning t.ex. 
nedböjd eller med ensidig belastning av hand- och underarmsmuskler" (grad 
b) jämfört med om det uppfyller beskrivningen "ej påfrestande arbetsställ
ning, ej ensidig belastning" (grad a). 

• Monotoni och bundenhet 

Bundenhet och monoton upprepning täcks ej av systemet i 1968 års upplaga. 
I 1981 års upplaga har man infört möjligheten att ge poäng för 

"mycket enformigt och/eller bundet arbete /.../, som innebär att en en
kel arbetsoperation ständigt upprepas eller att arbetarens insats och 
närvaro är nödvändig för att avbrott och störningar i produktionen $ka 
undvikas, /.../, såvida inte tillfälle ges att under arbetsdagen växla mel
lan olika arbetsoperationer." (1981, sid 33. Kursivering i originalet) 
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• Långvarig koncentration 

Detta krav värderas under faktorn Uppmärksamhet - koncentration. Denna 
är uppdelad på fem underfaktorer efter vilka områden man har ansvar för: 
Teknisk utrustning, Råvaror och material, Kvalitet, Arbetsförlopp samt Egen 
och andras säkerhet. (Krav på långvarig koncentration i avsyningsarbete kan 
således exempelvis ge poäng under "Kvalitet"). 

• Hög arbetstakt 

I systemet finns en faktor Snabbhet. Den faktorn står under rubriken Prak
tisk färdighet. Perspektivet i faktorn är alltså inte att den höga takten är an
strängande, utan att den ställer vissa krav på färdigheter. Systemhandboken 
säger att "En kroppsrörelse är som regel svårare att utföra ju snabbare den 
måste ske. (...) I tabell 22 har därför som en ytterligare funktion upptagits 
krav på snabbhet" (Sid 16. Kursivering i originalet). Någon faktor som har 
perspektivet att det är mer ansträngande att arbeta fort än långsamt finns 
inte. 

Faktorn Snabbhet kan ge poäng bara om arbetet är tvångsstyrt. Man säger 
att "En förhöjd arbetstakt beroende på upparbetning av prestationsgraden i 
förhållande till normalprestationen skall alltså inte påverka bedömningen". 

• Krav på finmotoriken 

Detta värderas under faktorn Praktisk färdighet, underfaktorn Rörelseteknik. 
På den underfaktorn bedöms hur invecklade och mångsidiga rörelserna är 
och vilken precision och formsäkerhet som krävs. Invecklade rörelser be
skrivs i systemhandboken som rörelser "som är svåra att lära sig, därför att 
de fordrar en smidig samordning av olika muskelfunktioner, (...), eller ställer 
krav ifråga om rörelsernas avvägning och rytm, som ej överenstämmer med 
ett normalt utnyttjande av muskulaturen." (Sid 15). Som mångsidiga rörelser 
räknas sådana där "rörelseschemat innehåller en mängd variationer, så att 
arbetaren ej kan utföra dem i en jämn rytm utan ständigt måste växla från 
den ena rörelsen till den andra" eller där arbetet innehåller flera olika rörel
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sescheman, även om dessa är enkla. Som exempel på det sistnämnda ges 
"reparatörens hantering av ett flertal olika yrkesverktyg". 

• Belastning på ögonen 

Sådan belastning värderas under en faktor "Synkrav". Den innehåller två 
grader, "Särskild påfrestning å synorganen" respektive "Stark påfrestning å 
synorganen". Poängen påverkas av hur stor procent av arbetstiden belast
ningen finns. Som exempel på ett arbete med "stark" påfrestning på ögonen 
nämns avsyning vid löpande band eller mot ljusstark bakgrund och arbete 
under lupp eller mikroskop. 

• Krav på vissa typer av fackkunskaper 

AG/F:s system har två faktorer som tillsammans ska täcka in de fackkun
skaper arbetet kräver. Det är dels faktorn Allmänna fackkunskaper, dels tre 
faktorer "Specialkunskaper" kallade "Företagskännedom", "Varukännedom" 
och "Skyddskunskaper". I det första fallet talar man om hur "svåra" arbets
uppgifterna är, i det senare fallet hur "omfattande" kunskaper som krävs. 

När det gäller vad som ska räknas som "fackkunskaper" står det i sys
temhandboken: 

"Under denna faktor bedömes det kunskapsmått, som erfordras för att 
arbetet skall kunna utföras på ett fullgott sätt. (...) På vad sätt arbeta
ren förvärvar de erforderliga kunskaperna - genom ordnad yrkesun
dervisning, självstudier eller uteslutande genom praktik - inverkar 
icke på bedömningen. Avgörande är vilket kunskapsmått arbetet krä
ver. À andra sidan måste observeras att fråga är om/ac/ckunskaper i 
egentlig bemärkelse, alltså sådana kunskaper, som arbetaren särskilt 
måste förvärva för att kunna utföra arbetet, ej sådana kunskaper, som 
alla normalarbetare genom folkskoleundervisningen eller eljest måste 
förutsättas besitta." (Sid 11. Kursivering i originalet) 

Det är uppenbart att tolkningen av skrivningen " (...) eller eljest måste förut
sättas besitta" är strategisk. Detta framgick också på Margarinbolaget: 

I köket på Margarinbolaget hade det funnits två arbetsvärderade befatt
ningar, "Beredning, servering" och "Kaffeservering, diskning". Dessutom 
hade det funnits en tjänstemannabefattning som arbetsledare/kock. Vad som 
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ingick i befattningen "Beredning, servering" framgår av den arbetsbeskriv
ning jag citerar i bilaga D. I beskrivningen sägs att den anställde bl a "Bere
der och tillagar mat Arbetsfördelningen var tänkt att vara sådan att ko
kerskan (arbetsledaren) skulle laga varmrätterna, medan de som hade befatt
ningen "Beredning, servering" skulle koka potatis, gröt och andra enklare 
rätter. Om kokerskan var borta, var dock innehavarna av befattningen "Be
redning, servering" tvungna att laga även varmrätterna. (Enligt vissa av dem 
jag intervjuat lagade de ofta varmrätter även då kokerskan var där).1 

I tabell D.l, kan man se hur befattningen "Beredning, servering" värde
rats. På Allmänna fackkunskaper har den fått tre poäng. På Specialkunska
per har den fått en halv poäng på Företagskännedom och en halv poäng på 
Skyddskunskaper. På Varukännedom har den inte fått något poäng alls. Det 
är intressant att jämföra med värderingen av befattningen Truckkörning. 
Den har fått sju poäng på Allmänna fackkunskaper och sammanlagt fyra po
äng på Specialkunskaper. Truckförarbefattningen har alltså på kunskapsfak
torerna fått nästan tre gånger så många poäng som Beredning, servering. En 
förklaring till att Beredning, servering fått så få poäng på Allmänna fack
kunskaper och Specialkunskaper kan vara just att man ansett att kunskaper 
som krävs för att laga mat, göra inköp och kontrollera inköp inte är att be
trakta som fackkunskaper i systemhandbokens mening.2 

1 När kokerskan var borta hade de rätt att få ett förmanstillägg. Detta var dock 
inte ersättning för att de lagade maten, utan för det arbetsledararbete de fick utföra, 
t ex tidsskrivning. 

2 Arbetsgivarens ansvarige för arbetarlönefrågor gav följande bild: Han säger att 
han själv försvarat de låga värderingarna på "Beredning, servering" med att de som 
hade den befattningen normalt inte skulle laga varmrätter och att det var deras eget 
fel om de gjorde det. Han trodde dock att AV-kommittén inte ansett kunskaper i 
matlagning vara något som behövde premieras. 

Arbetet i matsalen organiserades senare om. Det inrättades då en befattning 
"Lunchrumsbiträde". I den ingick bl a (som tidigare) att laga mat i kokerskans från
varo samt också att biträda med beställning och varukontroll. Arbetsbeskrivningen 
för den upptar betydligt flera saker än den för "Beredning, servering" gjorde. Be
fattningen hade fått sex poäng på Allmänna yrkeskunskaper samt en poäng på Va
rukännedom. Befattningen "Truckförare gården" hade fått sju poäng på Allmänna 
yrkeskunskaper, en poäng på Varukännedom och en poäng på Skyddskunskaper. 
(Totalt hade den fått 39,5 poäng mot 32 för "Lunchrumsbiträde"). (Man kan också 

Forts ... 
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• Sociala relationer 

Systemet täcker inte krav i sociala relationer. 

• Frånvaro av sociala relationer 

Det finns heller inte någon faktor som värderar den frånvaro av sociala rela
tioner som finns i ensamarbete. 

• Arbetsmängd och arbetstyngd: synpunkter från intervjuerna 

Under intervjuerna kom det upp synpunkter på hur arbetsmängden och ar
betstyngden (annan sådan än ensidig belasning) täcks av systemet. 

Arbetsmängden: På ett av företagen berättade en facklig representant i 
AV-kommittén om arbetet på hennes egen avdelning. Där hade flera an
ställda samma befattning. Arbetsmängden - och därmed arbetsbelastningen 
- var dock mycket olika. Hon, och även några andra av dem jag intervjuade, 
ansåg att systemet - trots att man på vissa faktorer ska väga med den tid 
kravet finns - dåligt fångar in de skillnader i påfrestning som kan härledas 
till skillnader i arbetsmängd. Arbetar den anställde på ackord, påverkar ar
betsmängden lönen genom ackordsdelen. Alla arbetar emellertid inte på ac
kord, och det vore rimligt att den skillnad i arbetskrav som beror på skillna
der i arbetsmängd då gav utslag i arbetsvärderingen. 

Arbetstyngd: Ett arbete kan vara tungt på många sätt. Det gör att det är 
svårt att formulera texten i systemhandboken så att den blir heltäckande. 
Trots att man under faktorn Arbetstyngd har med flera olika dimensioner av 
"tyngd" fick jag höra ett exempel på en "tyngd" som inte täcktes av syste
met. Det var på Findus, där man berättade om en befattning där det ingår att 
dra autoklavvagnar. Vagnarna var tunga och hjulen gick trögt. Det gjorde att 
det krävdes en mycket ansträngande kombination av muskelansträngning 

jämföra värderingen av Beredning, servering med värderingen av en befattning som 
innebär att lägga in material i en maskin. Den har fått fem poäng på Allmänna yr
keskunskaper). Det verkar alltså som om man inte heller när det gäller den nya be
fattningen hade tagit så stor hänsyn till kraven på kunskaper i matlagning. 
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och koncentration för att flytta vagnarna. Denna sorts tyngd var svår att vär
dera i systemet. 

Sammanfattning 

Ovanstående kan summeras så här: (Gäller huruvida ett krav överhuvud ta
get täcks av systemet, inte vilken vikt det ges). 

Typ av krav Täcks? 

Ensidig belastning Ja 

Arbetstyngd i övrigt Många, men ej alla, aspekter täcks 

Monotoni Nej (däremot i 1981 års uppl aga om 
den anställde inte kan växla mellan 
arbetsuppgifter) 

Bundenhet (Som monotoni) 

Långvarig koncentration Ja 

Hög arbetstakt Svårigheten: Ja, men bara om arbetet är 
tvångsstyrt 
Påfrestningen: Nej 

Krav på finmotoriken Ja 

Belastning på ögonen Ja 

Vissa typer av fackkunskaper Oklar formulering 

Sociala relationer Nej 

Frånvaron av sociala relationer Nej 

Arbetsmängd Dåligt 

344 



Bilaga I: 

Blanketteknikermålet 

Målet gällde två kvinnliga och en manlig blankettekniker vid Stockholms 
läns landsting (här kallade "H"och "S" respektive "L". SKTF hade tidigare 
undertecknat ett avtal som gav mannen högre lön än kvinnorna. När kvin
norna blev medvetna om att mannen tjänade betydligt mer än de själva, trots 
att han enligt deras mening utförde samma arbete, vände de sig till landst
ingets jämställdhetskommitté. Det ledde till att facket i de kommande för
handlingarna krävde att kvinnornas lön skulle höjas i förhållande till man
nens. Arbetsgivaren vägrade dock. När facket gjort flera misslyckade försök 
att få upp kvinnomas lön drog det frågan inför Arbetsdomstolen. 

I domstolen hade landstinget tre försvarslinjer. I första hand hävdade 
man att det faktum att befattningarna var olika enligt kollektivavtalet gjorde 
att det inte fanns någon grund att tillämpa lagens 4 § 1.1 andra hand hävdade 
man att arbetsuppgifterna inte var lika i jämställdhetslagens mening. I tredje 
hand hävdade man att löneskillnaderna åtminstone inte berodde på de an
ställdas kön.1 

Domstolen friade arbetsgivaren på den grunden att den ansåg att arbets
uppgifterna inte var att betrakta som lika. Den säger: 

"Enligt arbetsdomstolens mening framgår av det anförda att det före
ligger vissa påtagliga skillnader i H:s och S:s arbete i jämförelse med 
Ls arbete. Skillnaderna låter sig sammanfattas i följande tre punkter: 
(...) Enligt arbetsdomstolens bedömande råder det ingen tvekan om att 
skillnaderna i de tre angivna hänseendena har sådan betydelse att H 
och S samt L inte kan anses utföra arbetsuppgifter som är att betrakta 
som lika. 

1 En sammanfattning av landstingets försvarslinjer finns på sid 7 i domen. 
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Det anförda betyder att något missgynnande på grund av kön enligt 
4 § 1 jämställdhetslagen inte har förekommit. SKTFs talan ska 
följaktligen avslås." (Domen sid 23 f).2 

Tre ledamöter reserverade sig då de ansåg att skillnaderna mellan arbets
uppgifterna var små och att de därför var att betrakta som lika. 

Det som är av störst intresse för min frågeställning i kapitel sju (om dom
stolen måste acceptera en arbetsvärdering gjord av parterna) är hur domsto
len resonerade när det gäller arbetsgivarens första försvarslinje. 

Domstolen konstaterar först att det faktum att en lönesättning är överens
kommen i kollektivavtal inte automatiskt innebär att jämställdhetslagens 
regler inte kan tillämpas. I lagens femte paragraf står det: 

"Ett avtal är ogiltigt i den mån det föreskriver skillnader mellan kvin
nor och män i fråga om anställningsvillkor eller det på annat sätt tillå
ter sådant missgynnande på grund av kön som anges i 3 och 4 §§." (§ 
5). 

Domstolen säger att det 

"... står klart att själva det förhållandet att en individuell lönesättning 
är överenskommen genom kollektivavtal inte medför att jämställd
hetslagens förbudsregler skulle vara satta ur spel. Förbudsreglerna är 
generellt tvingande utan möjlighet för kollektivavtalsparter att göra 
avvikelser." (Sid 11). 

Därefter går domstolen över till att undersöka om arbetena är lika i det här 
fallet. Den säger: 

"Den metod som domstolarna skall tillämpa vid prövningen av om 
arbetsuppgifter är att betrakta som lika enligt kollektivavtal eller pra
xis inom verksamhetsområdet beskrivs i förarbetena (samma prop s 
75) på det sättet att det gäller att '(•••) jämföra arbeten som är av sam
ma eller i det väsentliga likartad natur med hänsyn till yttre känne
tecken, såsom arbetsuppgiftemas art och innehåll och de förhållanden 

21 domen och reservationen är personernas namn utsatta. Som i texten i övrigt 
har jag har bytt ut dessa mot initialierna. 
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under vilka de utförs. En sådan jämförelse måste, i den mån man inte i 
det enskilda fallet kommer fram till att det i själva verket rör sig om 
samma arbete, innefatta en värdering av de skillnader som kan iakttas 
med hänsyn till deras art och till hur ofta de inträffar. Den värdering
en, som skall gå ut på att avgöra om skillnaderna är sådana att man 
har anledning att vänta sig att de skall avspegla sig i anställningsvill
koren, måste naturligtvis bygga på ett erfarenhetsmaterial, men detta 
material kan vara av ganska allmän natur. Det avgörande bör kunna 
vara vad man vet om vad som förekommer på arbetsmarknaden eller 
inom den ifrågavarande branschen och vilka skillnader som brukar 
tillmätas betydelse vid lönesättningen eller bestämmandet av anställ
ningsvillkoren i övrigt, t ex vid jämförelser mellan arbetstagare av 
samma kön (...)'." (Domen sid 13 f). 

När statsrådet formulerar paragrafen använder hon formuleringen "arbete, 
som enligt kollektivavtal eller praxis inom verksamhetsområdet är att be
trakta som lika (...)". Ordagrannt betyder detta att om det inte finns något 
kollektivavtal eller någon praxis som säger att två befattningar är lika, så är 
lagen inte tillämplig. Mannens och kvinnomas befattningar låg inte i samma 
lönegrad3. Domstolen säger: 

"Lagförarbetena innehåller som framgår av det anförda ganska klara 
anvisningar för hur likhetsprövningen skall genomföras. Bilden kom
pliceras emellertid av lagtextens utformning. Lagstiftaren har nämli
gen inte nöjt sig med att ange som förutsättning för att en presumtion 
om lönediskriminering ska gälla att de arbetsuppgifter som jämförs 
skall vara att betrakta som lika. Lagtexten innehåller den särskilda an
visningen att arbetsuppgifterna skall vara att betrakta som lika enligt 
kollektivavtal eller praxis inom verksamhetsområdet. 

Efter ordalagen synes den nu berörda formuleringen i lagtexten 
närmast vara att uppfatta på det sättet att domstolarna vid tillämpning 
av regeln om förbud mot lönediskriminering får bortse från mer eller 
mindre betydelselösa olikheter mellan arbetsuppgifterna endast i den 
mån det finns stöd för ett sådant synsätt i kollektivavtal eller praxis. 
Det finns emellertid goda skäl för att inte uppfatta lagtexten på detta 
sätt. För det första vill det förefalla som om förbudet mot lönediskri-

3 Kvinnorna var anställda som byråassistenter. Vid tillfället för påkallandet av 
tvisten var kvinnornas tjänster placerade i K 18 . Mannen var anställd som sekrete
rare, grupp D, i latitud K 27-32. Han var inplacerad i K 27. (Domen sid 3). 
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minering skulle få synnerligen liten betydelse, om lagtexten tolkas 
precis efter ordalagen. Det torde nämligen förhålla sig på det sättet att 
arbetsuppgifter som jämförelsen skall avse nästan undantagslöst upp
visar åtminstone några skillnader, förutsatt att det inte är fråga om 
samma arbete, ävensom att kollektivavtalen eller praxis sannolikt inte 
ger någon vägledning för prövningen av om skillnaderna skall tillmä
tas betydelse eller ej. För det andra saknas i förarbetena något konkret 
stöd för att lagtexten skulle ha den innebörd som lagtextens ordalag 
ger intryck av. 

Enligt arbetsdomstolens mening får det anses berättigat i detta fall 
att tolka lagregeln utan sträng bundenhet till ordalagen. Starka skäl 
talar för att formuleringen 'enligt kollektivavtal eller praxis inom verk
samhetsområdet' är ett uttryck för vad som på flera ställen betonas i 
förarbetena om vikten av att vid likhetsprövningen gängse uppfatt
ningar i arbetslivet respekteras och att de rättstillämpande organen 
avhåller sig från egna värderingar om vad som utgör lika arbete." (Sid 
15). 

Det domstolen tar ställning till här är alltså om det är nödvändigt att arbets
uppgifterna betraktas som lika i ett kollektivavtal eller i praxis. Domstolen 
säger att det inte är nödvändigt. 

Därefter tar den ställning till det faktum att männens och kvinnornas ar
bete inte bara inte placerats i samma lönegrupp, utan faktiskt placerats i oli
ka lönegrupper i avtalet Gâter som om det skulle vara samma sak, men i det 
här sammanhanget är distinktionen alltså meningsfull). Domstolen säger: 

"Den frågan måste ställas, om domstolen med hänsyn till den kollek
tivavtalsreglering som föreligger över huvud taget ska gå in på någon 
prövning av huruvida arbetsuppgifterna är lika." (Sid 16). 

Domstolen kommer fram till att den kan det. Skälet till detta beskriver den 
så här: 

"Enligt arbetsdomstolens mening bör kollektivavtalets innehåll tillmä
tas avsevärd betydelse vid prövningen av om arbetsuppgifter skall be
traktas som lika. En förutsättning härför torde dock normalt vara att 
avtalet innehåller en reglering eller uttalanden i övrigt som mer kon
kret tar sikte på de arbetsuppgifter som jämförelsen avser. I det före
liggande fallet innehåller visserligen kollektivavtalet bestämmelser 
om olika lönegradsgrupper till vilka arbetstagarna ska hänföras med 
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hänsyn till arbetsuppgifternas art och det därmed förenade ansvaret. 
Bestämmelserna är emellertid så allmänt avfattade att de inte - även 
om de tillämpas enligt avtalsparternas intentioner - utesluter möjlig
heten att arbetstagare inom olika lönegrupper har lika arbetsuppgifter. 
Kollektivavtalet kan därför inte anses vara ett tillräckligt uttryck för 
att avtalsparterna ansett de arbetsuppgifter som L respektive H och S 
utför som olika. (...)." (Sid 16). 

Två arbetsgivarrepresentanter delade inte denna uppfattning.4 

Därefter går de övriga fem över till att pröva om Hs, Ss och Ls arbets
uppgifter är att betrakta som lika. Som jag skrev ovan kom två av dessa fem 
alltså fram till att de inte är det. Dessa två kom tillsammans med arbetsgivar
representanterna att fria arbetsgivaren. 

Det finns ytterligare en frågeställning och det är vilken betydelse det har 
att facket velat få en ändring till stånd. Den frågeställningen besvarar dom
stolen tyvärr inte. Den skriver: "I detta principresonemang /det som sedan 
följer, min anm/ bortser domstolen från att H:s och S:s nuvarande löne
gradsplacering har tillkommit genom en ensidig åtgärd från landstingets sida 
och alltså inte är grundad i kollektivavtal" (sid 11). 

Frågan är nu om man ur det här målet kan dra några slutsatser om hur 
domstolen kommer att tolka det som står om "likvärdiga enligt överens
kommen arbetsvärdering"? Om det kommer ett mål som handlar om arbets-
värderade befattningar och parterna5 givit befattningarna olika arbetsvärde
ringspoäng, kommer domstolen då anse sig kunna ifrågasätta värderingarna? 

4 De skriver: 
"Denna lönegradsplacering, som utgör resultatet av en fri förhandling mellan 

parterna måste ses som ett klart uttryck för avtalsparternas värdering av arbetsupp
gifterna. Redan med hänsyn härtill kan lagens krav på att arbetsuppgifterna enligt 
kollektivavtal eller praxis skall betraktas som lika inte anses uppfyllt. Ett motsatt 
synsätt skulle enligt vår mening innebära ett åsidosättande av de anvisningar som 
ges i jämställdhetslagens förarbeten om betydelsen av de värderingar av arbetsupp
gifter och de normer i övrigt för lönesättningar som avtalsparter låter komma till ut
tryck i kollektivavtal." ("Ledamöterna Gunnar Lindströms och Hans Forselius' skilj
aktiga mening". Protokollsbilaga 2 till aktbil 27 i mål nr A 75/84). 

5 Konkret arbetsvärderingskommittén, vars värderingar öppet eller underförstått 
fastställs i de lokala förhandlingarna. 
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Av själva sakinnehållet i domskälen kan man uppenbarligen inte dra nå
gra slutsatser. Möjligvis skulle man kunna säga att det faktum att domstolen 
i blanketteknikermålet anser sig kunna bortse från att lagens ordalydelse 
kräver att arbeten ska vara lika enligt avtal eller praxis visar på en sådan all
män inställning att det är troligt att den kommer anse sig ha rätt att göra 
egna värderingar med det system parterna själva använt. Det är i så fall tro
ligt att den kommer att ge sig in på en egen värdering bara om partemas ar
betsvärderingar är klart tveksamma. 
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Bilaga J: 

Brittiska Equal Pay Act 

Den brittiska lönediskrimineringslagen heter Equal Pay Act och är från 
1970.1 Den anger tre fall då någon av det ena könet ska ha lika mycket betalt 
som någon av det andra (anställd hos samma arbetsgivare). 

Det första är om befattningarna är "lika" ("like work"). Det andra fallet är 
att den ena befattningen i en korrekt utförd arbetsvärdering på företaget gi
vits samma poäng som den andra befattningen ("work rated as equivalent"). 
När den svenska jämställdhetslagen skapades och fram till 1984 var detta de 
enda fallen. År 1984 ändrades lagen så ytterligare ett fall infördes, nämligen 
då de anställda utför "work of equal value". Ändringen genomfördes sedan 
EG-domstolen sagt att lagen inte överensstämde med de skyldigheter Stor
britannien har som medlem av EG.2 

Fallen avgörs i "Industrial Tribunals", arbetsdomstolar. Dessa består av 
en lagfaren ordförande och två lekmannaledamöter. (När jag i fortsättningen 
skriver "domstol" eller "arbetsdomstol" avser jag en sådan Industrial Tribu
nal). 

De tre formlerna är alltså "like work", "work rated as equivalent" och 
"work of equal value". 

Med "like work" menas att befattningarna är "same" eller "broadly simi
lar". Detta ska de anses vara om det inte finns någon skillnad av praktisk be
tydelse mellan dem ("difference of practical importance"). Domstolarna har 

1 Det finns också en Sex Discrimination Act (SDA). Den behandlar diskrimine
ring i frågor som inte regleras i anställningskontrakt. 

2 Commission of the European Communities v. United Kingdom of Great Brit
ain and Northern Ireland. 

En beskrivning av innehållet i Europadomstolens utslag finns i Willborn (1986) 
sid 82 ff. Där finns också ett referat av diskussionen i Storbritannien om huruvida 
lagändringen 1984 verkligen uppfyller Europadomstolens krav på lagen. När det 
gäller innehållet i EG-domen se också Wadstein (1990) sid 171 f. 
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sagt att det inte är nödvändigt med någon detaljerad genomgång av skill
naderna; det räcker med att man gör en allmän bedömning av vilken typ av 
arbetsuppgifter som ingår i befattningarna och vilka kunskaper och färdighe
ter som krävs.3 

Med "work rated as equivalent" menas alltså att man på företaget klassat 
befattningarna som lika i en arbetsvärdering. Denna behöver inte ha tilläm
pats vid lönesättningen; det räcker med att den utförts. Man ska ha använt ett 
analytiskt (se kapitel ett) system. 

Med "work of equal value" slutligen ska enligt lagen förstås arbete som 
är av lika värde "in terms of the demands made on her (for instance, under 
such headings as effort, skill and decision) to that of a man in the same em
ployment". Gången då någon vill hänvisa till att hon4 utför "work of equal 
value" är följande:5 Hon vänder sig till en Industrial Tribunal och hävdar att 
en eller flera angivna män betalas bättre trots att de utför likvärdigt arbete. 
Innan saken överhuvud taget tas upp i domstolen ska det då först göras ett 
försök till medling. Detta sker genom att en medlare utses av The Advisory, 
Conciliation and Arbitration Service (ACAS). Misslyckas medlingen tas 
målet upp till en preliminär bedömning. Arbetsgivaren har då möjlighet att 
hänvisa till att det finns en "material factor" (se nedan) som gör att företaget 
betalar mannen högre lön och begära att domstolen tar ställning till detta 
försvar innan den går vidare. Domstolen kan, men behöver inte, pröva ar
betsgivarens invändning på detta stadium. Om domstolen inte är beredd att 
pröva den, eller preliminärt tillbakavisar invändningen, utser den en opartisk 
expert som den väljer från en lista med 16 experter utsedda av ACAS. 
Denna expert ska göra en undersökning av de aktuella befattningarna och 
lämna ett utlåtande om huruvida de är att betrakta som av "equal value" i la
gens mening. Experten får själv välja med vilka metoder han eller hon ska 
jämföra befattningarna. ACAS ordnar introduktions- och fortbildningskurser 
för experterna, men rekommenderar inte någon viss metod. Experten kan, 

3 Equal pay for work of equal value (EOC) sid 9. 

4 Jag skriver här (och i fortsättningen) "hon" trots att lagen är tillä mplig även 
mot diskriminering av män. 

5 För en mer detaljerad beskrivning av lagen och domstolsförfarandet se Equal 
pay for work of equal value (EOC). 
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men måste inte, använda sig av ett arbetsvärderingssystem.6 När experten är 
färdig, skriver den en sammanfattning som parterna får yttra sig över. Däref
ter skriver den en slutlig rapport, som tillsammans med sammanfattningen 
och parternas yttrande går in till domstolen. I domstolen får parterna sedan 
fråga ut experten och har möjlighet att ifrågasätta dennes arbete och slutsat
ser. Parterna får också kalla in egna vittnen. Domstolen avgör därefter om 
den ska acceptera expertens utredning eller begära en ny. Accepterar den ut
redningen tar den sedan ställning till om den ska dela expertens slutsatser. 
Domstolens beslut kan överklagas i tre instanser.7 

Om den klagandes befattning klassats som ej likvärdigt med jämförelse
personernas i en arbetsvärdering på företaget, måste den kärande först ifrå
gasätta denna innan frågan om befattningarna är av "equal value" kan tas 
upp. Det finns uttalanden från olika domstolar om att arbetsvärderingen 
måste ha byggt på en korrekt arbetsbeskrivning, tagit hänsyn till alla viktiga 
aspekter i arbetet och varit nogrannt och konsekvent genomförd samt att 
kvinnorna eller facket ska ha fått delta. När det gäller själva poängsätt
ningen, kan kvinnan ifrågasätta denna inte bara när hon fått lägre poäng än 
jämförelsepersonen på en viss faktor, utan även när hon fått lika mycket el
ler mer. (Hon kan alltså t ex hävda att poängskillnaden borde varit ännu 
större till hennes fördel än vad den redan var).8 

När det gäller "like work" och "work of equal value" kan arbetsgivaren 
enligt lagen hänvisa till att det föreligger en "material difference" mellan de 
anställda eller mellan de förhållanden under vilka arbetet utförs. Arbetsgiva
ren har rätt att betala någon mer än en annan i samma befattning exempelvis 
om den förra personen har en examen som den andra inte har, om han pro
ducerar mer, har bättre personliga kvalifikationer eller större erfarenhet. Det 
finns dock prejudikat på att arbetsgivaren måste kunna visa fyra saker; att 
skillnaden verkligen finns, att den är orsaken till löneskillnaden, att den för
klarar hela skillnaden samt att den åberopade skillnaden verkligen har den 

6 Arthurs (1988 b) sid 4. 
7 Nämligen i en Employment Appeals Tribunal, i Court of Appeals och i House 

of Lords (Överhuset). (Willborn 1986 sid 83). 
8 Equal pay for work of equal value (EOC) sid 14 f. 
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effekt arbetsgivaren vill premiera (endast sådan erfarenhet som verkligen 
påverkar arbetsprestationen positivt accepteras alltså).9 

Om målet i stället gäller "work of equal value" talar lagen inte om 
"material difference", utan om "material factor". När Equal Opportunities 
Commission 1984 gav ut en handledning om den nya lagen10, gjorde den 
bedömningen att skrivningarna om "material factors" skulle ge arbetsgivarna 
större möjligheter att försvara sig än vad skrivningarna om "material diffe
rences" gett dem när det gäller "like work" och "work rated as equivalent". 
Fortfarande är det dock mycket oklart vad som kommer att accepteras som 
"material factors".11 

Alan Arturs vid School of Management, University of Bath, redovisar i 
en uppsats12 vad som hänt med de fall som dragits inför domstolarna (In
dustrial Tribunals). De fyra första åren lagen var i kraft lämnades det in 
2 100 ansökningar till domstolarna. Totalt berördes 150 arbetsgivare. Endast 
i 46 fall har det gått så långt att det tillsatts experter och bara 29 expertrap
porter har färdigställts. I något över hälften av fallen har experten kommit 
fram till att åtminstone några av de klagandes befattningar är av lika värde 
som åtminstone någon av jämförelsepersonernas. Endast i tretton fall har 
proceduren gått så lång att domstolen fattade beslut13. I sju av dessa fann 
den att befattningarna skulle anses vara likvärdiga, i sex fall avvisade den 
klagomålen. 

Sju fall som avgjorts till den klagandes fördel i domstolen av totalt 2 100 
fall är inte mycket. Det kan dock inte tas som mått på hur framgångsrik la
gen varit. För det första måste många av förlikningarna åtminstone delvis ha 

9 Equal pay for work of equal value (EOC) sid 12 f. 

10 Equal pay for work of equal value (EOC). 

11 Arthurs 1988 b sid 1. 

12 Arthurs 1988 b. Uppsatsen lades fram vid 7th International Conference on 
Work and Pay 1988. 

13 I ungefär tio procent av fallen har förlikning träffats i den obligatoriska med
ling som föregår domstolens behandling. I 53 procent av fallen har ansökan dragits 
tillbaka. Bara 37 procent av fallen har kommit så långt som till preliminära förhand
lingar i domstolen. 

Många förlikningar sker också under domstolens behandling av fallen. 
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tillgodosett de klagandes krav. För det andra måste man ta hänsyn till den 
opinionsbildande effekt lagen haft. Det var stor publicitet kring några av de 
första fallen, och det gjorde att många fick upp ögonen för problemet att 
jobb kan vara underbetalda för att de domineras av kvinnor.14 Arthurs säger 
att många arbetsgivare vidtagit åtgärder som antingen varit ett svar på hot 
från facken om att dra arbetsgivaren inför rätta eller som gjorts i förebyg
gande syfte. Han ger två exempel på detta. Det ena gäller jobb inom kom
munerna. Åren 1986-87 värderade facket och arbetsgivarna tillsammans om 
ett antal befattningar, vilket totalt berörde nästan en miljon anställda. Det 
ledde till att vissa vårdjobb som innehades av kvinnor fick sin position för
bättrad rejält.15 Det andra exemplet är Midland Bank, som 1987 utvecklade 
och införde ett nytt arbetsvärderingssystem som täckte nästan alla anställda. 
Det ledde till att mer än 5 000 anställda flyttades upp, de flesta av dem 
kvinnliga kontorsanställda. 

När det gäller systemet med de oberoende experterna anser Arthurs att 
det största problemet är att värderingen speglar endast en enda persons upp
fattning. Experternas uppfattningar skiljer sig åt inbördes och det är svårt att 
förutsäga vad resultatet av bedömningen kommer att bli. Samtidigt menar 
han att detta att experterna inte är tvungna att använda ett etablerat arbets
värderingssystem eller behöver komma fram med en kompromisslösning är 
en styrka och att det kan ge ett utrymme för radikala omvärderingar av 
kvinnodominerade jobb. I praktiken har de oberoende experterna visserligen 
inte visat prov på något större nytänkande, men i vissa fall har de när de 
värderat använt sig av faktorer som antingen inte brukar ingår i arbetsvärde
ringssystem eller som ges låg vikt i dem. Han säger att användningen av 
oberoende experter är ett djärvt experiment som vare sig det lyckas eller ej 
har ökat möjligheten att operationalisera begreppet "equal pay" och att den 
offentliga granskning som experternas rapporter utsätts för också kommer 

14 Ett mycket uppmärksammat fall var det där en kvinnlig kock på ett skepps
varv hävdade att hennes arbete var likvärdigt med mäns som arbetade som målare 
(painters), värmeisolerare (thermal insulators) och snickare (joiners). Hayward v. 
Cammei Laird Shipbuilders Ltd. 

15 Arthurs skriver att det dock finns farhågor för att detta snart ska tas tillbaka 
genom att de manliga anställda gynnas när det gäller bonus och övertidsersättning. 
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att öka förståelsen för olika arbetsvärderingsmetoders möjligheter och be
gränsningar.16 

16 För en diskussion av erfarenheterna se också Bowey (1988). 
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