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Makten över löneskillnaderna på 
svensk arbetsmarknad: Om magi 
och manipulation – förr och nu
Lena Svenaeus

1 Inledning
Denna text tar sin utgångspunkt i tre händelser i vilka en professor, en 
jämställdhetsombudsman och en facklig ombudsman ifrågasatt nor-
men att kvinnligt arbete ska värderas lägre än manligt och därmed 
hamnat i konflikt. Konfrontationerna har utspelat sig 2018, 1950 och 
1980. (Jag väljer att redovisa dem i den ordningen.) Förutom att dessa 
personers agerande handlat om de s.k. kvinnolönerna ger händelserna 
exempel på skam- och skuldbeläggning, en närmast religiös tro på vissa 
”sanningar”, katastrofhot samt – sist men inte minst – tillämpning av 
en språklig manipulation vars syfte varit att förhindra jämställda löner.

För den som vill studera rättens aktörer och de sammanhang i vilka 
de agerar, ligger det närmare till hands att leta i den verktygslåda som 
samhällsvetenskaplig teori och metod erbjuder än att arbeta med rätts-
dogmatisk metod. För att ge en ledtråd till förståelsen av hur mot-
ståndet formerar sig i mobiliseringen mot jämställda löner avrundar 
jag därför min berättelse med ett försök att genom ritualteori belysa 
avtalsförhandlingar och kollektivavtal. Studium av ritualer har länge 
haft en plats inom antropologisk och religionshistorisk forskning. En 
utveckling av teoribildningen har skett genom att intresset för ritualer 
väckts också inom andra discipliner såsom sociologi, historia och tea-
tervetenskap. Fokus ligger ofta på ritualens karaktär, en särskild typ av 
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kommunikation, och dess funktion av maktöverföring. Jag vill påvisa 
hur makten att förhindra utjämning av osakliga och diskriminerande 
löneskillnader upprätthålls med hjälp av särskilda ritualer.

2 När professorn övergav den rätta tron
Alltsedan avtalsrörelsen 1998 har den konkurrensutsatta industrisek-
torns lönekostnadsökningar styrt vilka löneökningar som accepteras 
på övriga avtalsområden. Det s.k. märket anger i procent den kon-
kurrensutsatta industrins lönekostnadsökningar. Siffran har funktio-
nen att utgöra gränsen/märket för vilka löner som kan accepteras på 
andra delar av arbetsmarknaden. Detta system har gjort det svårt att 
ändra relativlöner och har satt stopp för att avtalsvägen åstadkomma 
minskade löneskillnader mellan kvinnor och män på olika sektorer. 
Kommunalarbetarförbundet, som organiserar stora grupper av låg-
avlönade kvinnor inom vårdsektorn, har av detta skäl kallat märket 
för ”lönelåset”.

Medlingsinstitutet tillämpar en praxis som innebär att dess medlare 
inte medverkar till avtal om lönekostnadsökningar som överskrider 
industri normen. Att Medlingsinstitutet samtidigt getts uppgiften att 
verka för jämställda löner är knappast förenligt med uppdraget att be-
vaka märket.1 Det kan ses som en i raden av de skenreformer som kän-
netecknat politiska satsningar för att lösa problemet med nedvärdering 
och underbetalning av arbetet i kvinnodominerade yrken.

”Varje försök till nytänkande är som att väcka en ilsken getingsvärm 
som reflexmässigt sticker vilt omkring sig”. – Citatet är hämtat från 
en intervju med Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, 
i den arbetsrättsliga tidskriften Lag & Avtal den 15 november 2018. 
Bilden av en getingsvärm beskriver träffande hur Calmfors bemötts 
som en avfälling från den rätta tron, särskilt sedan han utförligt reso-
nerat kring lönenormeringens samhällsekonomiska konsekvenser och 
lämnat alternativa förslag till förändringar av märket i en rapport med 
titeln ”Industrins lönenormering kan och bör reformeras.”

1 Se § 4 i Förordning (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet.
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Rapporten, författad av Calmfors, har publicerats som nr 4 i en 
skriftserie med namnet Lönebildning för jämlikhet. Bakom skrift serien 
står fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och 
Seko, vilka samarbetar i den s.k. 6F-konstellationen. Förordet till 
rapporten innehåller följande programförklaring från fackförbun-
den: ”Det är ingen hemlighet att arbetsgivarna har avfärdat krav på 
låglönesatsningar som skulle gynna kvinnodominerade grupper på ar-
betsmarknaden. Man hävdar att dessa krav inte är förenliga med indu-
striavtalet. Denna syn leder givetvis till att klyftorna kommer fortsätta 
att öka. Såväl mellan arbetare och tjänstemän som mellan kvinnor och 
män. Vi vill gå en annan väg. Vi vill ha minskade klyftor och mer 
jämställdhet. För att nå detta krävs en ny lönebildningsmodell där det 
är möjligt att jämna ut löneskillnaderna.”

Genom avtal har flertalet organisationer på svensk arbetsmarknad 
förbundit sig att iaktta märket. Principen att märket sätter gränsen 
för löneökningar upprätthålls därför även på avtalsområden som 
kännetecknas av mycket stor arbetskraftsbrist. Undantaget som be-
kräftar regeln är framgången för undersköterskorna i 2016 års avtals-
rörelse genom fackförbundet Kommunals avtal. Löneökningarna låg 
nominellt över märket. Enligt avtalsmotparten SKL (Sveriges Kom-
muner och Landsting) möjliggjordes löneökningarna genom vinster 
för arbetsgivarna kopplat bland annat till längre avtal, lägre uppräk-
ning av lägstlönerna och förenklade turordningsregler.

Bakgrunden till märket är att parter inom industrin i mars 1997 slöt 
det så kallade industriavtalet. Principen att lönekostnadsökningarna i 
industrin ska vara normerande för andra delar av ekonomin slogs då 
fast. Genom revisionerna av detta avtal 2011 och 2016 skärptes mål-
sättningen att industrins löneökningar ska vara normerande.

I en intervju den 28 oktober 2018 i Dagens Nyheter säger Calm-
fors, att industrins makt över lönerna fått karaktären av ”en trossats, 
som inte får ifrågasättas.” Att industrisektorn måste ha förståelse för att 
andra ska kunna ta ut högre löneökningar än industrianställda är nå-
got som IF Metall och övriga parter inom industriavtalet inte vill höra 
talas om. Professorn har fått det mesta om bakfoten och vill bara göra 
sig märkvärdig, menar belackarna. De som njuter märkets lönefrukter 
känner sig uppenbarligen hotade. Den som dristar sig att avglorifiera 
det heliga märket får av allt att döma vara beredd på pajkastning.
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3 Kampen mot likalöneprincipen 
– en ombudsman protesterar

3.1 Inledning
Låt oss ta ett kliv bakåt i tiden, till slutet av 1940-talet då International 
Labour Organisation (ILO) började förbereda en konvention om lika 
lön för likvärdigt arbete. Inom de sektorer som reglerades av SAF och 
LO fanns en utbredd uppfattning att kvinnors löner skulle ligga på en 
lägre nivå än mäns oavsett arten av arbete. Med andra ord: att kvinn-
liga arbetstagare skulle ha rätt till lika lön för lika eller likvärdigt arbete 
i jämförelse med män var inte den norm som präglade lönesättningen 
på svensk arbetsmarknad. Dock hade fackligt organiserade kvinnor se-
dan länge likalön på sin agenda, även om det var konflikten mellan 
moderskap och lönearbete som stod i centrum. En vanlig strategi var 
att ”ligga lågt” för att inte äventyra sammanhållningen med männen 
inom fackföreningsrörelsen.

Under 1940-talet blev de inom LO-förbunden organiserade kvin-
nornas krav mera högljudda och kunde inte längre nonchaleras av de 
makthavande männen inom facket. LO tillsatte 1943 en kommitté 
som skulle utreda kvinnolönerna. Arbetet fortsatte några år senare i 
en partsgemensam kvinnoutredning.2 Enda kvinna i denna utredning 
var Sigrid Ekendahl, den första kvinnliga ombudsmannen inom LO. 
Sigrid Ekendahl blev fackligt aktiv när hon arbetade som servitris på 
ett ölkafé i Gamla Stan i Stockholm. Hon var en pionjär som genom 
sitt arbete och engagemang betytt mycket för att stärka kvinnors ställ-
ning på arbetsmarknaden.3

2 Slutrapporten med titeln Betänkande avgivet av Arbetsmarknadskommitténs kvin-
noutredning presenterades i december 1950. En analys av innehållet finns i L. Sve-
naeus, Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män En rättssocio-
logisk studie av regler i lag och avtal om lika lön (2017) s. 118 ff.
3 Ett kapitel om Sigrid Ekendahl finns i skriften Våra Läromödrar och Lärofäder 
Jämställdhetsförkämpar i svensk historia från 1700-tal till 1900-tal, utgiven av 
Jämställdhetsombudsmannen 2000. Spännande läsning om Sigrid Ekendahl och 
kvinnokampen finns i Y. Waldemarson, Mjukt till formen – hårt till innehållet: LOs 
kvinnoråd 1947–1967 (1968).
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3.2 Förhandlingar om en likalönekonvention
Under andra världskriget hade kvinnor i betydande utsträckning tagit 
på sig arbetsuppgifter som tidigare skötts av män. Fanns det några 
skäl till att de skulle uppbära lägre lön än de män som de ersatte i 
produktionen? Detta blev en brännande fråga som fördes upp på ILOs 
dagordning 1947. Initiativet kom från The World Federation of Trade 
Unions (WFTU) som tillställt ILOs Råd ett Memorandum med rub-
riken The Principle of Equal Pay for Equal Work for Men and Women 
Workers: Declaration of Principles on the Earnings of Female Labour.

Dokumentet innehöll en rapport från en världsomfattande under-
sökning av kvinnors förhållanden på arbetsmarknaden och utmynnade 
i en rad förslag för att förbättra kvinnors situation. En viktig punkt 
var kravet att tillämpa systematisk arbetsvärdering. Det var arbetets 
innehåll och dess krav som skulle bestämma lönen och då behövdes 
metoder för detta ändamål. Löneskillnaderna 1945–1946 mätt i kvin-
nors lön i procent av männens låg i regel mellan 60 och 80 %. För 
Sverige uppgavs siffran vara 70 %.

Tre förslag till definition av likvärdigt arbete presenterades av 
ILOs arbetsbyrå. Det första förslaget (ingen rangordning av förslagen 
hade ännu skett) utgick från ”the relative job performance”. Därmed 
avsågs att lönen skulle bestämmas efter arbetstagarnas prestationer. 
Eftersom man inte funnit någon metod för att mäta i vad mån kvin-
nor presterade sämre än män, uttryckte ILOs arbetsbyrå skepsis mot 
användningen av denna definition. Arbetsgivare tog inte hänsyn till 
individuell kapacitet när mäns löner bestämdes. Varför skulle man re-
sonera annorlunda när det gällde kvinnor?

Det andra förslaget till definition var den av arbetsgivarsidan omhul-
dade over-all-value- principen som utgick från tanken att arbetsgivaren 
inte skulle få högre kostnader genom att kvinnornas löner höjdes. Här 
anfördes, särskilt från arbetsgivarhåll, en rad faktorer som direkt och 
indirekt påstods vara av betydelse. ILO:s arbetsbyrå konstaterade att 
det fanns olika typer av påstådda kostnader. Om det behövdes extra 
stöd eller övervakning för att en kvinna skulle kunna utföra arbetet 
vore det rimligt att ta hänsyn till detta. Om det däremot handlade om 
förhållanden utanför själva arbetet, som t.ex. kvinnors generellt sett 
större frånvaro eller deras genomsnittligt lägre fysiska styrka eller det 
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faktum att ett legalt nattarbetsförbud gjorde dem mindre användbara, 
så skulle sådana omständigheter inte medföra lägre lön än den som 
utbetalades till män.

Det tredje förslaget till definition utgick från ”the job content” och 
tog sikte på arbetets innehåll. En sådan definition ställde krav på någon 
form av analys av kraven i arbetet. I det sammanhanget framhölls att 
det vid värderingen av kraven i arbetet var viktigt att ”avoid deprecia-
ting the characteristics of work performed by women”.

Av mötesprotokollen från ILOs sessioner framgår att arbetsgivar-
representanten i den svenska delegationen, Gullmar Bergenström, 
återkommande argumenterade för att det inte kunde komma ifråga att 
definiera likvärdigt arbete utifrån kraven i arbetet.4 Det var dyrare med 
kvinnlig arbetskraft än manlig, menade han, eftersom kvinnor statis-
tiskt hade högre frånvaro än män. Likvärdig arbetsinsats, inte likvär-
digt arbete, var det som skulle bestämma lönen, ansåg Bergenström. 
Likvärdig arbetsinsats var ett annat namn på over-all-value-principen.

Arbetsgivarförslaget att produktionskostnaderna skulle styra kvinno-
lönerna röstades ner men Bergenström fortsatte trots detta att argumen-
tera för sn linje. Om man nu snabbt skulle höja kvinnors löner och 
därmed frångå den väletablerade relationen mellan kvinnors och mäns 
löner, skulle det medföra att män försökte återta sin överordnade posi-
tion, vilket skulle leda till inflation. En likalönereform skulle äventyra 
ekonomin såväl i Sverige som i världen, varnade Bergenström.

LOs delegater i den svenska delegationen anslöt sig till SAFs linje, 
att alla typer av ökade kostnader för arbetsgivaren skulle beaktas. LO 
delade också SAFs uppfattning att likalönesatsningar innebar risk för 
arbetslöshet för kvinnorna. Om det inte fanns några löneskillnader vid 
lika arbete och arbetsgivare kunde välja mellan att ha män eller kvin-
nor anställda, så skulle arbetsgivarna självklart föredra män, eftersom 
de var pålitligare arbetskraft.

4 ILO har en unik trepartsstruktur som innebär att delegationerna från medlemssta-
terna består av representanter för arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer 
och medlemsstatens regering. Gullmar Bergenström var verksam inom SAF, där han så 
småningom blev internationell direktör. Han var även internationell representant för 
arbetsgivarföreningarna i Danmark, Island, Norge, Finland och Sverige.
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Sigrid Ekendahl, som var ersättare för den ordinarie LO-ledamoten 
i den svenska delegationen, blev så starkt oroad över detta scenario, att 
hon på egen hand lade fram ett förslag om att likalönebestämmelserna 
skulle kompletteras med ett förbud mot uppsägning, om uppsägningen 
hade samband med likalönen. Den ordinarie ledamoten, LOs jurist 
Arnold Sölvén, såg nästa dag till att förslaget drogs tillbaka. Om skälen 
kan man endast spekulera. Trodde han inte på skrämselpropagandan? 
Eller var männens arbetstillfällen så viktiga att ett uppsägningsskydd 
för kvinnor var ett hinder?

I sista minuten lyckades Ekendahl övertala Sölvén att rösta för en 
konvention. Så skulle andra länders arbetstagarrepresentanter rösta. 
LO skulle skämma ut sig genom att rösta emot, hävdade Sigrid. Den 
slutliga omröstningen avsåg ett förslag som fortfarande hade ”job con-
tent” som bas för likalöneregeln men som mjukats upp vad gällde tak-
ten i genomförandet och metoderna för genomförandet. Tisdagen den 
26 juni 1951 kunde konstateras att en konvention antagits med 109 
röster för, 38 röster emot och 35 nedlagda röster. För Sveriges del kan 
konstateras att Sölvén röstade för, Bergenström röstade emot och den 
svenska regeringen lade ner sin röst.5

3.3 SAF och LO ingår avtal om att genomföra overall-value-
principen

Det dröjde ända till 1962 innan Sverige ansåg sig kunna ratificera kon-
ventionen. Ett massivt motstånd hos arbetsgivarorganisationerna men 
också hos vissa fackförbund förhindrade frågans lösning. Med ny LO-
ordförande, Arne Geijer, kom det en förändring mot slutet av 1957.

”Avtalsrådet har haft en liten överläggning om detta problem”, berättade 
Geijer den 18 oktober 1957, ”och vi är inne på att man vid denna tid-
punkt skall rekommendera förbunden att ur sina avtal rensa bort de 
speciella kvinnolönerna”.

5 Uppgifter om förhandlingarna har hämtats från ILO:s rapporter och protokoll vid 
de sessioner som ledde fram till antagandet av ILO-konventionen nr 100. Angående 
Sigrid Ekendahls agerande, se B. Bjørst Lige løn for job af samme vaerdi (2005), 
s. 106.
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Geijer använde hot om lagstiftning för att sätta press på sina motståndare. 
I riksdagen men också inom enskilda LO-förbund hade man börjat tala 
om lagstiftning om likalön som ett alternativ att överväga. Startskottet 
för fackförbundens och arbetsgivarorganisationernas förhandlingar på 
de olika avtalsområdena var följande överenskommelse den 18 mars 
1960.

SAF och LO äro ense om den i arbetsmarknadskommitténs kvinnout-
redning år 1950 fastslagna principen att lika lön bör gälla för likvärdig 
arbetsinsats. Parterna rekommendera de anslutna förbunden att med 
utgångspunkt från denna princip under en övergångstid på fem år ändra 
avtalen så, att beteckningarna män och kvinnor ersättas med ensartade 
gruppbeteckningar. Vid en dylik revision bör hänsyn särskilt tagas till 
behovet av differentiering av lönerna. Branschvisa överläggningar om 
nya avtalsbestämmelser böra äga rum under den kommande avtals-
perioden. Sådana omgestaltningar äro att betrakta som avtalstekniska 
frågor. Föranleder dylik omgestaltning kostnadsökning, skall därom 
förhandlas i vanlig ordning i samband med uppgörandet av nya kol-
lektiva avtal. Därvid skall man undanröja sådana bestämmelser i kol-
lektivavtalen, som förhindra likställighet mellan män och kvinnor när 
det gäller att utföra vissa arbetsuppgifter.

Det finns i denna rekommendation till förbunden två viktiga budskap. 
Det ena är att särskilda löneskalor för kvinnor i kollektivavtalen måste 
tas bort. Det andra är att detta ska ske genom avtalstekniska lösningar. 
Inga särskilda medel anslås eller rekommenderas för detta ändamål. 
Skulle avtalen inte kunna ”omgestaltas” utan kostnadsökning så måste 
det lösas i samband med de reguljära avtalsförhandlingarna.

Det gavs inga konkreta anvisningar om hur lika lön för likvärdig 
arbetsinsats, den egenhändiga over-all value-definition man bestämt sig 
för att använda och som innebar att arbetsgivarens produktionskost-
nader motiverade lägre löner för kvinnor, skulle åstadkommas. Det 
fanns i 1960 års överenskommelse ingen partsgemensam anvisning 
om undersökning av olika arbetens innehåll och värde.

Begreppet likvärdig arbetsinsats signalerade att det gick bra att i 
lönesättningen ta hänsyn till statistiken om kvinnors större frånvaro och 
deras (påstådda) lägre användbarhet. Det gavs full frihet för förbunden 
att komma fram till hur de ville värdera detta löneavdrag. Den enda 
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konkreta anvisningen till förbunden i SAF-LO-överenskommelsen 
var, att språket i kollektivavtalen måste tvättas. Särskilda löneskalor 
för kvinnor måste ersättas av andra avtalstekniska lösningar. Så skedde 
genom att nya betalningsgrupper infördes, där kvinnors lägre värde-
rade arbeten placerades.6

Det faktum att SAF-LO-överenskommelsen saknade en strategi för 
att minska löneskillnaderna förhindrade dock inte att parterna på de 
olika avtalsområdena själva skulle kunna besluta om lösningar för att 
åtgärda löneskillnaderna, vilket det finns exempel på om än i mycket 
blygsam omfattning. Vem utanför den initierade kretsen tänkte på att 
likvärdigt arbete i ILO-konventionens text bytts ut mot likvärdig arbets-
insats? Genom språklig manipulation och radering av ordet kvinna i 
kollektivavtalens lönebestämmelser lyckades SAF och LO ge sken av att 
ILO-konventionen om lika lön för likvärdigt arbete hade genomförts.

4 JämO och den verbala akrobatiken för 
att skydda kollektivavtalen

4.1 Inledning
Som första land i världen ratificerade Sverige Kvinnokonventionen 
– 1979 års FN-konvention med titeln Convention on the Elimina-
tion of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Det 
skedde dagen efter det att Sveriges första diskrimineringslag, lagen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, trätt i kraft den 
1 juli 1980. En ny myndighet, Jämställdhetsombudsmannen (JämO), 
inrättades samtidigt. Inga-Britt Törnell, erfaren domare, sedermera 
justitieråd, utsågs till JämO och jag förordnades som hennes ställfö-
reträdare.

6 Se G. Kyle, Gästarbeterska i manssamhället: studier om industriarbetande kvinnors 
villkor i Sverige (1979) och Y. Hirdman, Med kluven tunga: LO och genusordningen 
(1998).
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4.2 JämO och lönediskrimineringsförbudet
Hösten 1980 dominerades den nya myndighetens arbete av informa-
tionssatsningar. ”Jämställdhetslagen – en lag som alla får glädje av” 
hette broschyren som snabbt togs fram. JämO informerade förstås 
om att lagen innehöll ett förbud mot lönediskriminering och att avtal 
kunde ogiltigförklaras.

Att lönediskrimineringsförbudet formulerats i syfte att utgöra lö-
nelås och spärrvakt mot JämOs aktiviteter hade vi inte helt klart för 
oss när verksamheten startade. Lagen innehöll nämligen ett skickligt 
formulerat förbud mot lönediskriminering, ägnat att konfirmera exis-
terande löneavtal och med syfte att förhindra störningar i det arbets-
rättsliga systemet.

Förbudet mot lönediskriminering fanns i 4 § första punkten och 
löd på följande sätt:

Missgynnande på grund av kön föreligger även när en arbetsgivare till-
lämpar sämre anställningsvillkor för en arbetstagare än dem som arbets-
givaren tillämpar för en arbetstagare av motsatt kön när de utför arbete, 
som enligt kollektivavtal eller praxis inom verksamhetsområdet är att 
betrakta som lika eller likvärdigt enligt överenskommen arbetsvärde-
ring, om arbetsgivaren inte kan visa att de olika anställningsvillkoren 
beror på skillnader i arbetstagarnas sakliga förutsättningar för arbetet 
eller att de i varje fall inte beror på arbetstagarnas kön.7

Facit för vad som utgjorde diskriminering och vad som var diskrimine-
ringsfritt fanns i begreppet arbetsmarknadens parters värderingar. Mak-
ten över dessa värderingars innehåll låg, som uttrycket låter förstå, inte 
hos JämO utan hos parterna.

En vacker septemberdag 1980 höll JämO föredrag om jämställd-
hetslagen för LO-förbundens ombudsmän. Några av de närvarande 
föll i dvala så snart ordet könsdiskriminering nämndes men bland dem 

7 För att anpassa jämställdhetslagstiftningen till EU-rätten har lagtexten om löne-
diskriminering omarbetats vid ett antal tillfällen, se prop. 1990/91:113 Olika på lika 
villkor – om en ny jämställdhetslag, vidare prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken 
Delad makt delat ansvar, prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 
samt prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering. I nu gällande diskrimi-
neringslag (2008:567) finns ingen särreglering av lönediskrimineringsförbudet.
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som hållit sig vakna begärde flera ordet. De ville vänligt upplysa om att 
ett kollektivavtal om löner omöjligt kunde vara diskriminerande. Inte 
därför att någon kontroll av lönekonsekvenserna för män respektive 
kvinnor gjorts innan parterna undertecknat avtalet utan på grund av 
kollektivavtalet i sig. Ett kollektivavtal var ett kollektivavtal och det 
uteslöt per definition att det kunde vara diskriminerande!

Tonen i debatten om lönediskrimineringsförbudet trappades upp 
när JämO några veckor senare mötte arbetsgivarorganisationerna. En 
inom SAF högt rankad arbetsgivardirektör tågade i vredesmod upp 
till Arbetsmarknadsdepartementet för att förhöra sig om det verkligen 
var sant att jämställdhetslagen gav JämO rätt att kritisera kollektiv-
avtal. Han lär enligt uppgift ha återfått sin sinnesro. Direktören hade 
ju rätt. Det var inte meningen att några kollektivavtal skulle ifråga-
sättas, undantaget fall då någon av avtalsparterna inte följt sitt eget 
kollektivavtal eller om avtalet uttryckligen föreskrev att kvinnor skulle 
ha lägre lön än män. Sådana avtal fanns dock inte längre efter den 
framgångsrika mörkläggningen av kvinnolönerna genom 1960 års 
SAF-LO-överenskommelse.

4.3 Språklig manipulation till försvar för kollektivavtalen
Sedan 1980 har tio mål om lika lön för lika eller likvärdigt arbete 
prövats av Arbetsdomstolen. Endast ett av dem, AD 1995 nr 58, har 
lett till att talan om lönediskriminering till fullo bifallits.8 Det är ett 
anmärkningsvärt magert resultat, särskilt i jämförelse med de väsent-
ligt större möjligheterna till facklig framgång i tvister om anställnings-
skydd, medbestämmande, kollektivavtalstolkning och andra arbets-
rättsliga tvister – men också vid jämförelse med utgången i andra typer 
av diskrimineringsmål, t.ex. mål om sexuella trakasserier. Det gäller 
oavsett om talan förts av ett fackförbund eller av JämO.

I ILO-konventionen nr 100 och i Kvinnokonventionen är skyddet 
mot diskriminering en rättighet för individen. Detsamma gäller skyd-

8 Målet, som drevs av JämO, handlade om en kvinnlig ekonom i Kumla kommun 
som uppbar lägre lön än två manliga ekonomer trots likvärdiga meriter. Kommunen 
dömdes att betala skadestånd för könsdiskriminering. I ett annat mål, AD 1996 nr 79, 
som gällde chefslöner, hade SKTF framgång i en mindre del av målet. I övriga mål 
ogillades talan om lönediskriminering.
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det mot diskriminering i EU-rätten. Det råder ingen tvekan om att 
svårigheterna att nå framgång i denna typ av mål har att göra med att 
den individuella rättigheten stöpts om för att passa in i den svenska 
modellens kollektivt utformade arbetsrätt och därmed förlorat sin es-
sens. Denna metamorfos har krävt språkliga innovationer.

Det började med att en parlamentarisk utredning våren 1978 
presenterade ett förslag till jämställdhetslag som innehöll ett rela-
tivt skarpt förbud mot könsdiskriminering i arbetslivet.9 Det var en 
tuff uppgift för propositionsskrivarna att leverera en produkt som 
kunde dämpa den starka oron hos arbetsmarknadens parter. Den 
viktigaste strategin gick ut på att förvandla könsdiskriminering till 
en medbestämmandefråga. I betänkandet SOU 1975:1 Demokrati 
på arbetsplatsen (961 sidor) finns dock ingenting alls som behandlar 
könsdiskriminering eller jämställdhet.

Nu lanserades diskursen att jämställdhet var en fråga om fackligt in-
flytande i linje med kraven på en demokratisering av förhållandena i ar-
betslivet. Jämställdhetslagen skulle vara ett led i det stora reformarbete 
på det arbetsrättsliga fältet som hade kännetecknat 1970-talet. Därför 
måste den nya lagen inordnas i det arbetsrättsliga regelverket med dess 
grundstruktur av respekt för affärsledningsrätt och kollektivavtal samt 
bevarande av parternas frihet att utan statlig inblandning sköta arbets-
marknadsfrågorna. För att dölja det magra resultatet, sett till diskrimi-
neringsförbudens effektivitet, krävdes en del marknads förings åtgärder. 
En sådan åtgärd var lanseringen av svag bevispresumtion.

I propositionen 1978/79:175 föreslogs en särskild bevisregel, kallad 
svag bevispresumtion, för lönediskrimineringsfallen. Presumtion bety-
der antagande. Om det, enligt de begränsade möjligheter som gavs 
för att påvisa detta, blivit styrkt att olika lön betalades för lika eller 
likvärdigt arbete så skulle presumeras, att arbetsgivarens lönesättning 
var diskriminerande. Men för att motbevisa detta antagande behövdes 
inte någon stark bevisning från arbetsgivarens sida. Det skulle alltså 
vara lättare för arbetsgivaren än vid andra typer av diskriminering att 
motbevisa ett påstående om lönediskriminering. När en lön bestämts i 
kollektivavtal efter förhandling mellan parterna var detta ett bevisfak-
tum för att lönen inte var diskriminerande.

9 Se SOU 1978:38 Jämställdhet i arbetslivet. Lag om jämställdhet.
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Genom konstruktionen svag bevispresumtion skapades en stark 
skyddsmur kring kollektivavtalen. Ingen närmare granskning hu-
ruvida avtalen byggde på könsdiskriminerande värderingar kunde 
genom denna bevislättnad bli aktuell. Det var en rättslig innovation 
under falsk flagg. Detta var inte en regel som gav bevislättnad för den 
som ansåg sig diskriminerad. Det var raka motsatsen, nämligen en pre-
sumtion för att arbetsgivarens lönesättning inte var diskriminerande.

4.4 Innovativa tolkningar av EU-rätten
I juli 1998 beslöt regeringen att tillkalla en särskild utredare för att 
se över delar av jämställdhetslagen. Som ett av skälen angavs att an-
passningen till EU-rätten måste säkerställas. Den 16 december 1997 
hade direktivet 97/80/EG om bevisbörda vid könsdiskriminering 
antagits, det s.k. bevisbördedirektivet. Det skulle vara genomfört se-
nast den 1 januari 2001. Som utredare förordnades Arbetsdomstolens 
ordförande och chef Hans Stark. I september 1999 presenterades re-
sultatet.10

Det kan konstateras att de förslag som utredaren lämnade i allt 
väsentligt bevarade den dittills rådande ordningen, som dels inne-
bar att låga krav skulle ställas på arbetsgivarens bevisning i en löne-
diskrimineringstvist och dels betydde att det var arbetsmarknadens 
parters värderingar som skulle avgöra vad som var lika och likvärdigt 
arbete. I betänkandet fanns ingen formulering som gav uttryck för att 
en osaklig värdering av kvinnor och av kvinnodominerat arbete var ett 
problem som borde stå i fokus för utredningsarbetet.

I EU-rätten fanns ingen särreglering av lönediskriminering i bevis-
hänseende. Ändå menade Stark, att det var EU-rätten som gjorde det 
nödvändigt att behålla de låga kraven på arbetsgivarens bevisning i 
en lönediskrimineringstvist. Argumentationen skedde i två steg. Först 
framhölls att den svenska lagen måste följa EU-rätten, enligt vilken 
endast särskilt angivna sakförhållanden kunde prövas ur diskrimine-
ringssynpunkt, nämligen lönesättning vid lika och likvärdigt arbete. Av 
detta påstods följa att lönediskrimineringsförbudet i jämställdhetslagen 
kunde behållas oförändrat inklusive de lägre beviskraven som formule-
rats i förarbetena till 1980 års jämställdhetslag.

10 SOU 1999:91 En översyn av jämställdhetslagen.
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Varför EU-rätten skulle nödvändiggöra ett lägre beviskrav på arbets-
givare än vid övriga fall av diskriminering berördes inte. Här fanns 
en lucka i resonemanget som utredaren gled förbi genom att övergå 
till att betona att det vid tillämpningen av lagrummet inte fick ske 
några ingrepp i den frihet som arbetsmarknadens parter hade att i 
förhandlingar bestämma lönestruktur och löneutveckling. Av allt att 
döma var det omsorgen om arbetsmarknadens parters hegemoni över 
lönerna och inte den EU-rättsliga individorienterade diskursen som 
motiverade att kraven på arbetsgivarens bevisning fortsatt skulle vara 
låga. Konstruktionen var ägnad att skydda existerande löneskillnader.

Till följd av den omfattande och i stora delar sammanfallande kri-
tik som de fackliga organisationerna, de fyra ombudsmännen (JämO, 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, HomO och Handi kapp-
ombuds mannen) samt fakultetsstyrelserna vid universiteten i Lund 
och Uppsala riktade mot utredningen frångicks den märkliga tolk-
ningen av EU-rätten i den proposition, 1999/2000:143 som låg till 
grund för den revidering av lagen som trädde i kraft den 1 januari 
2001. Presumtionsreglerna avskaffades. En enhetlig bevisregel som an-
slöt till bevisbördedirektivet skulle tillämpas istället.

Beträffande kollektivavtalens betydelse betonades i propositionen att 
diskrimineringsförbuden var tvingande lag och tillämpliga både på kol-
lektivavtal och enskilda anställningsavtal. ”När ett förhandlingsresultat 
i form av ett kollektivavtal skall granskas ur diskrimineringssynpunkt 
finns ingen presumtion för att kollektivavtalsparternas värdering av ett 
visst arbete är fri från diskriminering. Det är ju just denna fråga som 
skall prövas i tvisten.”11 I anslutning härtill betonades att uttalanden 
i förarbeten och dittillsvarande domstolspraxis måste läsas med stor 
försiktighet och i ljuset av EU-domstolens avgöranden. I de två mål, 
AD 2001 nr 51 och AD 2013 nr 64, där Arbetsdomstolen haft att 
t illämpa 2001 års reviderade bestämmelser, finns tyvärr inga tecken 
på att Arbetsdomstolen skulle ha frångått de bedömningsgrunder som 
lades fast i förarbetena till 1980 års jämställdhetslag.

Att EU-rätten gäller framför svensk lag har drivit fram krystade 
tolkningar av EU-domstolens domar i lönediskrimineringsmål. Royal 
Copenhagenmålet (mål nr C-400/93) är ett exempel på detta. Av det 

11 Prop. 1999/2000:143, s. 54.
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faktum att EU-domstolen i Royal Copenhagenmålet, som handlade 
om indirekt diskriminering av grupper av anställda, uttalat att kol-
lektivavtalet kan vara en av flera omständigheter att ta hänsyn till vid 
granskningen av hur förtjänstmöjligheterna konstruerats i ett kollek-
tivavtalsreglerat ackord kan, enligt min uppfattning, inte dras slutsat-
sen att kollektivavtalsregleringen i sig generellt skulle utgöra bevis för 
icke-diskriminering enligt EU-rätten. I Arbetsdomstolens argumenta-
tion återges texten i EU-domen på ett missvisande sätt. Domstolen 
byter ut ordet lönefaktorer mot ordet löner (se AD 2001 nr 76) och 
får det därmed att se ut som att EU-domstolen uttalat sig om förhand-
lingsresultatet i form av utgående löner enligt kollektivavtalet.12

5 Getingsvärmar och hotbilder
Att driva mål om lika lön för lika och likvärdigt arbete i Arbetsdomsto-
len har inte varit någon sinekur vare sig för JämO eller för de fackför-
bund som prövat möjligheten. SAF-direktören Hans-Göran Myrdal 
krävde att JämO skulle avsättas. ”En ideologiskt mindre blockerad 
JämO skulle inte ha drivit ett så vanvettigt mål till AD”, skrev han på 
DN Debatt 20 mars 1995 à propos målet om lönediskriminering av 
en barnmorska vid regionsjukhuset i Örebro.

Fackförbundet SKTF (numera med namnet Vision) fick uppleva att 
ett stort antal ingenjörer lämnade organisationen när JämO valde in-
genjörer som jämförelsepersoner på de Stockholmssjukhus, där stäm-
ningsansökningar om lönediskriminering förbereddes. Det uppgivna 
skälet var att deras fackförbund inte skyddade dem mot JämO.

Civilingenjörsförbundet hamnade i blåsväder, därför att de gått 
till Arbetsdomstolen med en tvist om lönesättningen av två kvinnliga 
medlemmar som arbetade på en gymnasieskola i Mjölby. Löneskillna-
den hade uppkommit i samband med rekrytering av en man som ar-
betat på den privata arbetsmarknaden. Efter domen, AD 1997 nr 68, 
som innebar att Arbetsdomstolen ogillade talan, publicerades i Dagens 
Nyheter en ledare av tidningens f.d. chefredaktör Svante Nycander 
med rubriken En löjlig process i Arbetsdomstolen.

12 För fler exempel se Svenaeus (2017), s. 307 ff.
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”Hur kan förbundet hänga ut en medlem till denna kränkande be-
handling, och vad har civilingenjörerna för intresse av ett småaktigt 
lönekineseri? […] Förment överbetalda män ska pressas att medverka 
i mål riktade mot deras egna löner. Tvinga ut dem i ljuset, visa upp 
dem i deras nakenhet och skröplighet”, skrev Nycander. Att söka 
lösa ifrågasatta löneskillnader mellan man och kvinna med hjälp av 
jämställdhetslagen stred enligt Nycander mot arbetsmarknadens parters 
värderingar om hur lönefrågor skulle behandlas på arbetsmarknaden.

Det förekom också katastrofscenarion i 1990-talets debatt kring 
målen om lika lön för likvärdigt arbete. ”Det slutar vid en stoppbock 
i skogen”, skrev LOs chefsideolog i LO-tidningen. Artikeln handlade 
om JämOs yrkanden i målet om lönediskriminering av en barnmorska 
i Örebro (AD 1996 nr 41). En bild av hur kollektivavtalen föll som 
korthus och berövade Sveriges arbetande befolkning deras uppehälle 
manades fram på näthinnan.

6 Ritualen
Förhandlingssystemet med dess fasta former för hur parterna träffar 
avtal i lönefrågor har karaktären av en ritual. Reglerade former för 
lönebildning har en stabiliserande effekt som på många sätt är av godo, 
t.ex. för att bevara arbetsfreden men kan också blockera förändringar 
i lönerelationer mellan kvinnor och män. Forskning om ritualer kan 
bidra med kunskap om vad som kännetecknar en ritual och vad som 
upprätthåller dess fortlevnad.

Kollektivavtalsförhandlingar följer ett bestämt mönster. För att få 
en belysning utöver det man kan iaktta vid en enkel genomläsning av 
förhandlingsprotokoll och avtalstexter eller genom att via massmedia 
följa de olika turerna under en avtalsrörelse kan antropologen Stanley 
J. Tambiahs kriterier för att identifiera en ritual vara av värde. En ritual 
uppvisar, enligt Tambiah, en i viss mening regelstyrd iscensättning, 
vilket måhända kan ge svar på varför ett eller flera alternativ kan väljas 
men andra inte av de förhandlande parterna.13

13 S.J. Tambiah, A performative approach to ritual (1979), s. 119.
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Enligt Tambiah är en ritual ett kulturellt konstruerat system av sym-
bolisk kommunikation. En ritual består av ett mönster av sekvenser, 
ord och handlingar, som följer på varandra i en bestämd ordning. Ri-
tualen utmärks enligt Tambiah av ”formality (conventionality), stereo-
typy (rigidity), condensation (fusion) and redundancy (repetition)”. 
Rituellt handlande är performativt i tre olika avseenden. ”Saying so-
mething is doing something”. En annan form av performativitet gäller 
ritualens effekt på deltagarna. Genom ritualens iscensättning ges del-
tagarna en intensiv upplevelse. Och för det tredje handlar det om att 
ritualens deltagare tillför och förstärker ett antal interna s.k. indexical 
values.14

Tambiah skriver också om ritualens kosmologi och avser därmed 
inte bara religiösa föreställningar eller idéer om hur världen är be-
skaffad utan också samhällets grundläggande uppfattningar, politiska 
konventioner och liknande som står i nära samband med ritualen. 
Att skilja mellan religiöst och sekulärt är i detta sammanhang ointres-
sant. Allt som är traditionellt eller som inte ifrågasätts kan tjäna som 
utgångspunkt för ritualer. En målande term i detta sammanhang är 
”enshrined truths”. En (upplevd) sanning förvaras på ett sätt som gör 
det säkert att den kommer att bevaras och respekteras.

Religionshistorikern Peter Habbe, som studerat kontrakterande 
ritualer i de isländska släktsagorna, framhåller att det finns formali-
serade praktiker av olika slag, varav den rituella handlingen endast 
är en sådan.15 Den skiljer sig från andra formaliserade praktiker ge-
nom att handlingen gör något, dvs. den tillskrivs en transformerande 
kvalitet och förändrar en persons eller ett tings sociala status. Från 
Habbes analys av släktsagornas ritualer kan nämnas handslaget som 
utgjorde en kontrakterande och transformerande ritual. Handslaget 
skapade sociala kontrakt. Det var en rituell handling vars innebörd alla 
som närvarade vid händelsen förstod. Den som bröt mot kontraktet 
förlorade sin heder och drabbades av olika problem. I handslaget finns 

14 Indexical values är ett begrepp som Tambiah lånat från språkforskaren Charles 
Peirce och som enkelt uttryckt pekar på sambandet mellan tecken och det föremål 
som tecknet för tanken till.
15 P. Habbe, Att se och tänka med ritual Kontrakterande ritualer i de isländska släkt-
sagorna (2005).
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en symbolik som består i att en person ger den andre sin hand. Detta 
”överlämnande” mellan två parter skapar ett band som inte fanns förut.

7 Förhandlingssystemets trossatser
Det är utan tvekan stora skillnader mellan de ritualer som målande 
beskrivs i Tambiahs texter och som kan handla om exorcism, initia-
tionsriter eller begravningsritualer allt efter kast och klass. Men det 
finns kännetecken utpekade av Tambiah, som är typiska också för ar-
betsmarknadens parters förhandlingar. Ritual är en särskild sorts social 
kommunikation länkad till en kulturell kontext. Utifrån Tambiahs 
iakttagelser och terminologi kring ritualer kan intressanta frågor for-
muleras.

En fråga gäller om det finns något som arbetsmarknadens parter 
vill hålla heligt och vad som i så fall är förhandlingarnas ”enshrined 
truths”? Svaret känns givet. Det är kollektivavtalen! För inte så länge 
sedan kunde den explicita normen om mäns rätt till högre lön än kvin-
nor vid lika eller likvärdigt arbete betraktas som en ”enshrined truth”. 
Idag har den rollen övertagits av märke och marknad.

En annan fråga gäller avtalsförhandlingarna och vad som skapas 
genom dess ritual. Jag menar att företeelsen ”märket” är ett exempel 
på ritualens transformerande karaktär. Märket har blivit liktydigt med 
välfärd och stabil ekonomi. Typiskt för ritualen är att ett ord kan lad-
das med associationer som förändrar dess vardagliga betydelse. Språket 
är ett smidigt verktyg för manipulation.

Förhandlings- och avtalssystemet, betraktat genom ritualens religi-
öst tonade glasögon, har sin särskilda trosbekännelse. För vad är arbets-
marknadens parters värderingar annat än en trosbekännelse, till vilken 
såväl propositionsförfattare som domare i Arbetsdomstolen troget för-
hållit sig när lönediskriminering skulle definieras och bedömas. Vad 
dessa värderingar innehåller är inte så viktigt. Makt och magi håller 
dem vid liv.

I inledningen till denna antologi uttalas att en central uppgift för 
framtida rättsvetenskaplig forskning blir att identifiera möten och 
konflikter mellan olika normer och att lansera sammanjämkningar 
som har erforderligt stöd i olika källor, och som framstår som förenliga 
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med arbetsrättssystemets övergripande riktning. Jag vill tillägga att en 
lika viktig uppgift är att med samhällsvetenskaplig teori och metod kri-
tiskt granska ”arbetsrättssystemets övergripande riktning” och avtäcka 
den monocentriska maktutövning som lett till att kvinnors rättigheter 
kunnat stuvas undan och förfuskas med hjälp av ritualens trollformler. 
Mänskliga rättigheter ska inte sammanjämkas i en polycentrisk mixer. 
De ska respekteras!


