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Förord 
Lika lön för kvinnor och män är en av de principer som har funnits med i gemen
skapens lagstiftning redan från början. Trots att alla medlemsstater i Europeiska 
unionen har låtit principen bli en nationell lag, är emellertid löneskillnaderna mel
lan män och kvinnor i gemenskapen fortfarande mycket stora och i vissa fall ökar 
detta gap fortfarande som en följd av de ekonomiska problem som tenderar att 
slå hårdare mot kvinnor än mot män. 

Trots att det sedan gammalt finns gemenskapslagstiftning och nationell lagstift
ning på detta område, visar statistik att kvinnor ¡nom manuella yrken tjänar mel
lan 69 % och 90 % av mäns genomsnittslön, och att löneskillnaden är ännu stör
re mellan kvinnor och män ¡nom ¡eke-manuella yrken. 

Konceptet med lika lön för lika arbete innebär att när en kvinna utför ett arbete 
som är lika krävande som en mans, skall hon kunna .kräva samma lön och förmå
ner även om det rör sig om ett annat slags arbete, om inte löneskillnaden kan 
motiveras av skäl som inte är diskriminerande. 

Den nuvarande vägledningen om genomförandet av lika lön för lika arbete för 
kvinnor och män syftar t i l l att ge praktisk vägledning om åtgärder för att säker
ställa genomförandet av lika lön i lönepaketets alla avseenden där lika arbete 
utförs av kvinnor och män. Orsakerna til l att man fortsätter att följa ett sådant 
mål grundar sig inte enbart på rättvisa utan även på behovet att säkerställa att 
varje människas kompetens och deras bidrag ti l l en ekonomi som håller på att för
ändras tas tillvara på rätt sätt. Följaktligen är vägledningen även ett instrument i 
avskaffandet av all könsdiskriminering då lönestrukturer är grundade på 
lönegradsplacering, klassificerings- och arbetsvärderingssystem. 

Erfarenhet visar att ti l lämpningen av sådana vägledningar ger en bred spridning 
när de t i l lkommit i nära samarbete med användarna. Vägledningen har utformats 
i samråd med arbetsmarknadens parter före kommissionens godkännande. 
Användandet och omsättningen i konkreta resultat bör följaktligen underlättas 
av vägledningens överensstämmelse med användarnas behov. 

Lika lön är en av hörnstenarna i lika möjligheter för kvinnor och män. Den kor
rekta ti l lämpningen av denna betydelsefulla princip i gemenskapens lagstiftning 
är ett pilotfall för Europeiska unionens starka engagemang för kvinnors obero
ende. 

Pådraig Flynn 
Ledamot av Europeiska kommissionen 





Inledning 

Principen om lika lön för lika arbete för kvinnor och män är grundad på artikel 
119 i Romfördraget och på 1975 års direktiv om principen om lika lön för kvinnor 
och män1. 

Trots att dessa gemenskapsbestämmelser varit antagna och inskrivna i med
lemsstaternas lagstiftningar sedan 20 år tillbaka, är löneskillnaderna mellan män 
och kvinnor ansenliga. Faktum är att tillgängliga uppgifter rörande exempelvis 
tillverkningsindustrin och detaljhandeln visar på en stor klyfta mellan kvinnors 
och mäns löner i alla medlemsstaterna. 

Det kan dessutom konstateras att dessa löneskillnader är större bland tjänstemän 
än bland arbetare. Detta hänger samman med det stora antalet olika tjänster och 
med den tendens som visar att män framför allt blir högre tjänstemän och kvin
nor sekreterare. För arbetare däremot är spridningen mellan tjänsterna mindre, 
vilket också medför en lägre lön (de siffror som rör löneskillnaderna mellan män 
och kvinnor är alltid grundade på den genomsnittliga bruttotimlönen för arbeta
re och den genomsnittliga bruttomånadslönen för tjänstemän). 

Det bör dock påpekas att medellönen beräknas utifrån ett allmänt underlag som 
omfattar löner för både heltidsarbetande och deltidsarbetande. Att andelen del
tidsarbetande kvinnor är högre än andelen deltidsarbetande män är en av flera 
möjliga faktorer som förklarar varför fler kvinnor än män til lhör låglönegrupper. 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män beror på flera faktorer, och särskilt på 

— den vertikala och horisontella segregationen mellan yrken som innehas av kvin
nor och män (de så kallade kvinnoyrkena til lhör i allmänhet fortfarande låglö-
neyrkena), 

— de många til l övervägande del manliga verksamhetsområden som ger möjlig
het ti l l bonuslön, prestationsrelaterade löner osv., vilka ökar löneskillnaderna 
¡nom de sektorer som inte tillämpar grundlönesystem, 

— de stora differentieringar i lönesättningarna vilka är ett resultat av de kollek
tivavtal som är knutna til l erkännande av kompetens eller till företagstyp och 
til l industri- eller sektorstyp; könsrelaterad yrkessegregation finns inom alla 
dessa områden vilket kan leda til l löneklyftor, 

— den typ av kollektivavtalssystem som låter lönestrukturerna återspegla de olika 
lönegruppernas förhandlingsförmåga; kvinnor har i allmänhet sämre förhand
lingsförmåga än män. 

Rådets direktiv (EEG) nr 75/117, EGT nr L 45, 19.2.1975, s. 19. 



För att bidra ti l l en minskning av denna skillnad har kommissionen beslutat att 
anta föreliggande vägledning, vilken följer av dess memorandum om lika lön för 
lika arbete som offentliggjordes i juni 1994'. 

Vägledningen skall tillhandahålla konkreta råd ti\\ arbetsgivare och avtalsslutan
de parter på företags- och sektorsnivå samt på tvärsektoriell nivå, för att garan
tera att principen om jämställdhet mellan kvinnor och män som utför likvärdigt 
arbete tillämpas på alla faktorer inom lönesättningen. Den syftar särskilt t i l l att 
utesluta könsdiskriminering då lönestrukturerna vilar på klassificerings- och 
a rbets vä rd e r i n g ssyste m. 

Vägledningen skall tillämpas på arbetsplatser inom både den offentliga och den 
privata sektorn. Arbetsgivarna uppmuntras ti l l att följa rekommendationerna i 
vägledningen och att anpassa dem til l de egna företagens storlek och struktur. De 
metoder och åtgärder som avses i vägledningen är varken uttömmande eller rätts
ligt bindande. Det handlar snarare om ett exempel på den typ av åtgärder som 
skulle kunna vidtas på området i fråga. Vägledningen bör läsas i kombination 
med memorandumet, genom vilket likalöneprincipen klargörs mot bakgrund av 
Europeiska gemenskapernas domstols rättspraxis. 

Vägledningen kommer att få en bred och effektiv t i l lämpning, eftersom den t i l l 
kommit i nära samarbete mellan dess användare. Därför har kommissionen råd
gjort med arbetsmarknadens parter om dess innehåll och utformning. Det var 
nödvändigt att vägledningen i så stor utsträckning som möjligt återspeglar den 
strategi som föreslagits av arbetsmarknadens parter, nämligen en kortfattad väg
ledning för frivil l igt och effektivt bruk som kan användas i avtalsförhandlingarnas 
olika skeden. 

I vägledningen framläggs framför allt två förslag: 

• Förhandlare på alla nivåer, både arbetsgivare och fackföreningar som har infly
tande på fastställandet av lönesystemen, måste företa en analys av lönesystemet 
och utvärdera den relevanta informationen för att avslöja könsdiskriminering i 
lönestrukturerna i syfte att fastställa vilka åtgärder som skall vidtas för att råda 
bot på detta. 

• En uppföljningsplan bör formuleras och genomföras för att utesluta könsdiskri
minering i lönestrukturerna. 

KOM(94) 6 slutlig. 



Del I 

Målgrupper 
A. Företagen 

Vägledningen riktar sig i första hand til l arbetsgivare både ¡nom den offentliga 
och privata sektorn. Det är nämligen arbetsgivaren som i enlighet med principen 
om lika lön för likvärdigt arbete är skyldig att utbetala lika lön, när det fastställts 
att likvärdigt arbete utförs av manliga och kvinnliga löntagare och när det inte 
finns någon icke könsrelaterad förklaring som kan rättfärdiga olika behandling. 

Uppmärksammas bör också den viktiga roll som myndigheter spelar i egenskap av 
arbetsgivare. Om den offentliga sektorn ful l t ut tillämpade likalöneprincipen, 
skulle detta tjäna som förebild och därmed ge positiva effekter. 

Företagen är naturligtvis välkomna att i samförstånd med personalen eller deras 
representanter vidta de åtgärder som föreslås i vägledningen, på det sätt som är 
bäst anpassat t i l l deras storlek och struktur. 

B. Parterna i löneförhandlingen 

Vägledningen vänder sig direkt ti l l arbetsmarknadens parter. De allra flesta löne
system är nämligen resultatet av avtalsförhandlingar på sektorsnivå eller på tvär-
sektoriell nivå. Europeiska gemenskapernas domstol har dessutom i ett flertal fall 
förklarat att det i kollektivavtalen måste tas hänsyn ti l l principen om lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete. 

Det handlar följaktligen om att hjälpa parterna i löneförhandlingarna så att all 
direkt och indirekt diskriminering i de berörda avtalen utesluts och så att kvinnors 
och mäns arbete får samma erkännande när de har likvärdiga uppgifter. 

Det skulle vara önskvärt att man på denna nivå, med förbehåll för omdisponer
ingar, också tillämpar den typ av strategi som föreslås för en analys av lönesyste
met och för en uppföljningsåtgärd. 

C. Individerna 

Avslutningsvis är syftet med vägledningen också att bistå de kvinnor och män som 
anser att deras arbetsinsats är undervärderad på grund av könsdiskriminering 
med den information som krävs för att lösa problemen genom förhandlingar eller, 
som en sista utväg, genom att väcka talan vid den nationella domstolen. 

Mot denna bakgrund är det viktigt att uppmärksamma att frågan om lika lön 
handlar om mer än bara de löneanalyser som genomförs inom ett företag, en sek-



tor eller en grupp sektorer. Den kräver också en insats på nationell nivå och då 
inte enbart från arbetsgivar- och löntagarorganisationer, utan också på reger
ingsnivå. Ett nationellt system för statistik över de relativa lönenivåerna inom 
branscher, sektorer och regioner kan vara ett effektivt instrument för att mäta hur 
stor del av de uppmätta skillnaderna som är könsrelaterade. 
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Del II 

Analys av lönesystemet 
Syftet med analysen av lönesystemet är att upptäcka eventuell undervärdering av 
arbete som mest utförs av kvinnor jämfört med arbete som mest utförs av män 
och tvärt om. Det åligger därför arbetsgivaren att, helst tillsammans med perso
nalen eller deras representanter, bestämma vilken information som är nödvändig 
och som måste insamlas och sedan utvärdera denna för att se om den avslöjar 
löneformer och -rutiner som ger upphov ti l l diskriminering. 

Denna analys bör genomföras i tre steg. Först och främst måste relevant informa
tion insamlas. Sedan måste denna information utvärderas i två omgångar. Först 
måste ett övergripande schema över arbetstagarnas kön och löner uppställas för 
att sedan följas av en analys av de särskilda faktorer i lönesättningen som even
tuellt kan ge upphov til l diskriminering. 

A. Relevant information 

Den information som behövs för analysen bör insamlas så att den blir representa
tiv för hela personalen. En analys av lönerna inom ett företag eller inom ett 
enskilt system för lönegradsplacering eller avtalsförhandlingar är inte tillräcklig 
eftersom problemen med könsdiskriminering mycket väl kan uppstå mellan 
anställda som arbetar vid samma eller olika företag, inom olika system för 
lönegradsplacering eller i olika förhandlingsorganisationer. Inriktningen på den 
insamlade informationen kommer att variera enligt företagets struktur och löne
system. Den information som ges nedan kommer ti l l vissa delar att sakna relevans 
för en del företag. Det är upp ti l l företaget att i samråd med sina anställda avgö
ra vilken information som är relevant och nödvändig för analysen. 

1. Anställda 

Information om de anställda bör hämtas ur personal- och löneregister och omfat
ta följande: 

— Kön. 
— Lönegrad. 
— Yrkestitel. 
— Arbetstimmar exklusive pauser. 
— Förhandlingsorganisation eller kollektivavtal. 
— De kvalifikationer som krävs för anställning. 
— Andra kvalifikationer av betydelse. 
— Anställningstid i företaget. 
— Anställningstid i andra relevanta företag. 
— Grundlön. 
— Lönetillägg och avtalsförmåner. 
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Informationen bör omfatta såväl fast som ti l l fäll igt anställd personal samt alla 
eventuella distansarbetare som är anställda på företaget. 

2. Löneformer och -rutiner 

Information om löneformer och -rutiner bör hämtas från företagets regler, hand
böcker och kollektivavtal. Innehållet i sådan information varierar från företag till 
företag men följande kan ingå: 

— Arbetsbeskrivningar. 
— System för inplacering i lönegrad, klassificering och utvärdering. 
— Kriterier för lönegradsplacering/klassificering. 
— Lönebestämmelser i kollektivavtal. 
— Bestämmelser om rätt ti l l lön och andra avtalsförmåner. 
— Utvärderingsmanual för arbetet. 
— Handbok för beräkning av prestationslön. 
— Regler för bonus- och incitamentssystem. 
— Löneregler för ackords- eller entreprenadarbete. 
— Tillämplig information om marknadssituationen för ett visst arbete. 

Det är viktigt att information även införskaffas avseende löneregler och löne
praxis som är i överensstämmelse med sedvana och allmän praxis såväl som med 
formella bestämmelser. 

B. Utvärdering av den allmänna informationen 

Den första delen av utvärderingen av informationen bör skapa en allmän bild av 
förhållandet kön och lön. En analys kan visa att lönesystemet i fråga belönar 
anställda med hänvisning til l kvalifikationer. Det kan förekomma att de kvalifika
tioner som belönas inte är sådana informella kvalifikationer som kvinnor har. I 
vissa medlemsstater ger t.ex. kunskaper i att sy inte rätt t i l l ett examensbevis, men 
maskinsömmerskor kan inte utföra sitt arbete utan sådana kunskaper. Defini
tionen av kvalifikationer kan behöva revideras och i vissa fall utvidgas. Är kvalifi
kationerna nödvändiga för det utförda arbetet? 

I stora organisationer med en komplex lönestruktur är det ¡bland inte möjligt att 
finna ett tydligt sätt att agera mot en identifierad diskriminering. Därför bör löne
strukturen vara transparent. 

En allmän bild av situationen ger en överblick av löneformerna och hjälper ti l l att 
identifiera de områden som bör prioriteras. Vissa delar av lönesystemet kräver en 
djupare analys. 

Nedan ges exempel på indikatorer på eventuell könsdiskriminering: 

— Kvinnor har lägre medellön än män med samma arbetsbenämning. 

— Kvinnor har lägre medellön än män i samma lönegrad. 
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— Kvinnor med okvalificerade arbeten som är kvinnodominerade betalas mindre 
än de lägst betalda männen med arbeten som är mansdominerade. 

— Arbeten som huvudsakligen innehas av kvinnor placeras eller värderas lägre än 
arbeten som huvudsakligen innehas av män på samma nivå av ansträngning, 
skicklighet eller ansvar. 

— Kvinnor betalas mindre än män med samma kvalifikationer vid ti l lträdet och 
med samma anställningstid. 

— I organisationer där flera separata förhandlingsgrupper finns erhåller mansdo
minerade grupper högre lön än kvinnodominerade grupper. 

— De flesta män och kvinnor åtskiljs genom olika lönegrad, klassifikation och vär
deringssystem. 

— Deltidsarbetande eller ti l l fäll igt anställda, som huvudsakligen är kvinnor, har 
lägre genomsnittlig bruttotimlön än heltidsanställda eller fast anställda för 
samma arbete eller lönegrad. 

— Deltidsarbetande eller ti l l fäll igt anställda, som huvudsakligen är kvinnor, har 
sämre Ione- och andra avtalsförmåner. 

— Olika bonuslöne-, ackords- och andra prestationsrelaterade lönesystem 
används för olika produktionsområden vilket oproportionerligt påverkar det 
ena könet. 

— Olika sätt att beräkna bonuslöner, ackordslöner och andra prestationsrelatera
de löner används för olika arbeten på samma avdelning vilket oproportioner
ligt påverkar det ena könet. 

— Olika typer av övertidsersättning ges på olika avdelningar vilket oproportio
nerligt påverkar det ena könet. 

— Rätt t i l l semester varierar mellan arbeten i samma lönegrad vilket oproportio
nerligt påverkar det ena könet. 

Även om ovanstående förhållanden i sig inte betyder att olaglig könsdiskriminer
ing föreligger i lönesystemet är det dock värt att se närmare på dem. Varje ele
ment som lönesättningen, rätten till lön och andra avtalsförmåner består av bör 
analyseras för att säkerställa att en objektiv grund föreligger som inte påverkas av 
arbetstagarens kön och som förklarar löneskillnaderna. 

C. Fördjupad utvärdering av lönesystemet 

Praxis varierar från organisation ti l l organisation och påverkar resultatet av ana
lysen. Nedan ges några exempel på praxis som kan visa sig vara diskriminerande 
samt råd om hur problemen kan lösas. Det bör dock betonas att det endast rör sig 
om exempel på praxis och att det inte alls görs gällande att dessa förekommer 
¡nom alla organisationer. 
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1. Grundlön 

— Kvinnor inplaceras konsekvent längre ner på löneskalan än män. 

Undersök om olika behandling vid rekrytering och befordran kan förklaras 
objektivt utan hänsyn til l kön. 

Ges nödvändiga befogenheter som motsvarar tjänstens kvalifikationskrav? Kan 
sättet att definiera tjänstens kvalifikationer diskriminera kvinnor? 

— Kvinnor betalas sämre än sina manliga företrädare på samma arbete. 

Kontrollera om uppgifter och ansvar är samma eller har ändrats. Motiverar 
eventuella ändringar en lönesänkning? 

— Kvinnor stiger långsammare på löneskalan och/eller når sällan högre poäng
värdering. 

Kontrollera att lönen står i relation ti l l kompetensen att utföra arbetet och inte 
till anställningstiden. Kvinnor som av familjeskäl varit borta från arbetsmark
naden under vissa perioder kan ha svårare att uppfylla krav på anställningstid. 

Undersök vilka kriterier som gäller för att anställda skall stiga i löneskalan. 

— Män får högre lön, antingen genom lönetillägg eller genom placering i högre 
lönegrad, på grund av problem med att "rekrytera eller behålla personal". 

Andra metoder att hantera problemen med att rekrytera och behålla personal 
kan användas, som t.ex. att befintlig personal utbildas och sedan ges fortbi ld
ningsmöjlighet. Den grupp från vilken personal normalt hämtas kan utökas. 
Kontorspersonal och andra lägre tjänstemän bör t.ex. kunna komma ifråga för 
utbildning i arbetsledning och för praktiktjänstgöring genom positiv särbe
handling. 

2. Bonus- och ackordslön samt prestationsrelaterad lön 

— Kvinnliga och manliga arbetare får samma grundlön, men män får tillgång till 
bonuslön. 

Undersök om olikheter avseende til lgång til l bonuslön kan förklaras objektivt 
utan hänsyn til l kön. Motsvaras skillnaden i lön av en verklig skillnad i produk
tivitet? Undersök hur möjligheter ti l l övertidsarbete, helgarbete och skiftarbe
te ges. 

— Resultatlön ges endast åt högre tjänstemän/heltidsanställda/anställda som om
fattas av något slags bedömningssystem. 

Undersök om olikheter avseende til lgång til l bonuslön kan förklaras objektivt 
utan hänsyn till kön. 
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Kvinnor får konsekvent sämre resultat vid prestationsbedömning än män. 

Gå igenom kriterierna för prestationsbedömningen med avseende på direkt 
och indirekt könsdiskriminering. 

3. Löneförmåner 

— En mindre andel kvinnliga anställda än män omfattas av organisationens löne
förmåner. 

Undersök kriterierna för att bli berättigad ti l l löneförmåner (t.ex. sjuklöner, 
pensioner, lån med låg ränta, personalkonvertibler eller andra bidrag) så att 
indirekt diskriminering inte föreligger i dessa kriterier. 

4. Deltidsanställda 

Deltidsanställda får lägre timlön eller är utestängda från bonuslön och andra för
måner. 

Deltidsanställda utestängs ofta från särskilda pensions- och sjuklönesystem. Det 
kan fordras att de arbetar många fler år än heltidsanställda för att komma ifråga 
för vidareutbildning eller lönetillägg p.g.a. lång tjänst. Om inte en tydlig och ob
jektiv förklaring kan ges är det trol igt att det föreligger könsdiskriminering där 
deltidsanställda utestängs från olika förmåner. Undersök om deltidsanställda 
behandlas annorlunda och i så fall varför. 

5. Klassifikation av arbetet, nivåinplacering, utvärdering samt yrkesskicklighets-
och kompetensbaserade system 

Arbetsvärdering, nivåinplacering samt yrkesskicklighets- och kompetensbaserade 
system är mekanismer som används i vissa medlemsstater för att fastlägga det hie
rarkiska systemet eller systemen i ett företag eller i en koncern som grund för 
lönesystemet. De följande kommentarerna är avsedda att ge hjälp åt organisatio
ner som använder sig av dessa system att kontrollera att de inte oavsiktligt diskri
minerar typiskt kvinnliga arbeten. Lönesystem som baseras på sådana system kan 
ha använts i en organisation under flera år utan att ha setts över, och många av 
dem är utformade så att de bidrar ti l l att undervärdera arbete utfört av kvinnor. 

a. Organisationens art 

Vilken målsättning har organisationen? Vilket slags verksamhet är det fråga om? 
Vilken tjänst och/eller produkt tillhandahålls? 

Detta bidrar t i l l att avgöra om systemets utformning återspeglar organisationens 
prioriteringar på ett rimligt sätt. Det kan visa sig vid en utvärdering av vissa ele
ment i arbetet att organisationens prioriteringar inte återspeglas. T.ex. ett system 
som används på ett sjukhus och som inte klarar att värdera omvårdnaden om pati-
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enterna utan istället i för hög grad fokuserar på finansieringsskicklighet och 
ansvarsfrågor, kan fordra en översyn. 

b. Typ av system 

Kan systemet mäta de olikartade elementen i olika arbeten eller värderas arbetet 
utan sådana bedömningar? 

Omfattas olika arbeten av olika system, så att t.ex. ett system tillämpas för arbe
tare och ett annat för lägre tjänstemän eller omfattas alla arbeten av samma 
system? I det senare fallet, klarar systemet att likvärdigt utvärdera ett arbete 
utfört av olika grupper av anställda? 

Passar det för de arbeten som det omfattar? 

På grund av könsuppdelningen på arbetsmarknaden och uppfattningen att tradi
tionella arbetsvärderings- och klassificeringssystem inte klarar att klassificera 
arbeten som till sin natur är olika med ett och samma system, har det ofta saknats 
en gemensam måttstock att värdera typiskt manliga och kvinnliga arbeten med. 
De system som inte omfattar vissa typer av kvinnodominerade arbeten klarar där
för inte att avgöra om ett sådant arbete är lika krävande, må vara på ett annor
lunda sätt, som ett mansdominerat arbete. Begreppet lika lön för lika arbete 
förutsätter att man kan värdera olika arbeten i relation ti l l en gemensam stan
dard. Även om det inte är vanligt, försöker vissa organisationer att integrera arbe
tares och tjänstemäns arbetsuppgifter i enhetliga system. Används ett sådant 
system bidrar det ti l l att få bort de könsfördomar som man normalt samman
kopplar med könsdiskriminerande lönestrukturer. 

c. Beteckning på arbetet 

Används olika beteckningar för arbeten där liknande uppgifter utförs? 

Olika arbetsbeteckningar kan användas för samma eller liknande arbeten där 
enda skillnaden är könet på den som utför arbetet, t.ex. förrådsförvaltare och 
lagerbiträde. Detta kan ha betydelse för status och lönenivå. 

d. Arbetets innehåll 

Omfattar arbetsbeskrivningen hela arbetsinnehållet och då särskilt arbetsinne
hållet för typiskt kvinnliga arbeten ? 

Ger arbetsbeskrivningen en korrekt bild av innehållet i de arbetsuppgifter som 
utförs? Är särskilt traditionellt kvinnliga arbeten korrekt beskrivna? Uppmärk
sammas aspekter av kvinnors arbete som tidigare inte fått något erkännande? 

Är arbetsinnehållet konsekvent beskrivet? 

Arbetsbeskrivningarna skall t i l l sin utformning vara enhetliga oavsett kön på den 
som utför arbetsuppgiften. Ofta föreligger inkonsekvenser när manliga och 
kvinnliga arbetsuppgifter beskrivs. 
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e. Faktorer 

En faktor i ett formellt värderingsschema är ett definierat och uppmätt arbetsele-
ment såsom yrkesskicklighet eller intellektuell ansträngning. Denna faktor kan i 
sin tur uppdelas i delfaktorer som går mer i detalj under en viss rubrik. Arbeten 
som skall utvärderas bedöms sedan med utgångspunkt i de faktorer och delfak
torer som valts. 

Har någon signifikant egenskap hos arbetet utelämnats? 

Vissa faktorer gynnar det ena könet. Man bör säkerställa att faktorerna tar hän
syn til l såväl manligt som kvinnligt arbete. 

Faktorer som sannolikt oftare återfinns i typiskt kvinnliga arbeten kanske inte 
fångas upp överhuvudtaget i systemet och värdesätts därför inte alls, såsom t.ex. 
kunnande och ansvar i vårdarbete, människokännedom, organisationsförmåga 
och organisatoriskt ansvar, manuell färdighet och/eller koordinationsförmåga. Att 
kategorisera arbeten med avseende på lätt eller tungt arbete eller att föreskriva 
viktbegränsningar för vissa faktorer utan att ta hänsyn til l andra element som 
förekommer i kvinnliga men inte i manliga arbeten, missgynnar kvinnor. 

Kan objektiva kriterier påverka en arbetsbeskrivning som grundas på faktorer 
eller viktning av dessa faktorer? 

Klassificering av arbeten utgående enbart från formella kvalifikationer kan i vissa 
sammanhang missgynna kvinnor. Vissa yrkeskunskaper kan inte endast fås genom 
erfarenhet utan kräver formell utbildning och kvalifikationer. Emellertid uppfat
tas ofta inte kvalifikationer och yrkeskunskaper som kvinnor har som positiva t i l l 
skott när arbeten klassificeras på arbetsmarknaden. T.ex. kan barnuppfostran, 
städning och omvårdnad förutsättas i vissa typer av arbeten utan att bli erkänt i 
lönesystemet. Utbildningen för daghemspersonal kan vara skolbaserad och ger 
därför lägre lön än typiskt manliga arbeten byggda på praktiskt inlärning. Formell 
utbildning belönas vanligen men kunskaper som tillägnats på annat sätt förbises 
ofta. T.ex. erfarenheter från hemmet eller erfarenheter som fåtts via en annan 
anställd blir kanske inte tillgodosedda i lönesystemet. Basen för hur utbildning 
och kvalifikationer belönas kan därför behöva omvärderas. 

Utöver denna utvärdering bör den översikt över lönesättningen som skall bifogas 
den slutliga arbetsvärderingen avspegla arbetets faktiska krav och inte "lönenivån 
för ifrågavarande arbete", eftersom denna kan vara påverkad av traditionellt 
könsbundna antaganden om vad arbetet är värt. Kvinnor bör således komma upp 
till samma lönenivå som gäller för de mansdominerade arbeten som kan jämstäl
las med de aktuella kvinnodominerade arbetena. 
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Del 

Uppföljningsplan för att uppnå lika lön 
A. Syfte 

När väl arbetsplatsens löneutvärdering har genomförts är det lämpligt att göra en 
uppföljningsplan för att komma til lrätta med den könsdiskriminering som finns i 
lönesystemet. Målsättningen med en sådan handlingsplan är att så fort som möj
ligt eliminera varje diskriminering i lönesättningssystemet genom principen lika 
lön för likvärdigt arbete. Möjligheterna att åtgärda den påvisade diskriminering
en beror på ett antal faktorer, inbegripet företagets storlek och struktur samt 
arten och omfattningen av diskrimineringen. 

På samma sätt kommer avtalsförhandlingarna att få ett avsevärt inflytande på de 
åtgärder som måste vidtas för att utesluta lönediskriminering. Där lönestrukturen 
i fråga följer av ett kollektivavtal slutet på en högre nivå (t.ex. sektorsnivå eller 
nationell nivå), är det också på denna nivå som insatserna måste göras, i den hän
delse könsdiskriminering har upptäckts. Om kollektivavtalet omfattar mycket 
olika arbetsplatser, där proportionen män/kvinnor bland löntagarna skiljer sig åt, 
kan det behövas ytterligare analyser för att avgöra om lönediskriminering sker på 
alla de berörda arbetsplatserna eller på de flesta av dem. 

Uppföljningsplanen bör utvärderas för att undersöka hur långt genomförandet av 
lika lön har kommit. Om ändringar i lönesystemen sker i efterhand, skall en ana
lys utföras för att förebygga ny könsdiskriminering. Det är ti l lrådligt att sedan 
regelbundet - t.ex. vart tredje år - se över lönesystemen för att kontrollera att 
likalöneprincipen verkligen efterföljs. 

B. Led som kan ingå i en uppföljningsplan 

Uppföljningsplanen för åtgärdande av den typ av diskriminering som är karakte
ristisk för lönesystemen skulle kunna bestå av följande: 

• En sammanslagning av de yrken som är könsdifferentierade för att sedan ti l läm
pa den högre löneersättning som männen får. 

• En harmonisering av de olika lönesystem som är knutna til l olika yrkestyper 
(t.ex. kontorsyrken och produktionsyrken). 

• En omdefiniering och omvärdering av utbildningskvalifikationer. Exempelvis 
skulle de kvalifikationer som kvinnor ofta erhåller på informell väg kunna tas i 
beaktande och jämställas med de formella, av tradition manliga, kompetensom
rådena (rörmokeri, muraryrket m m). 
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• En omvärdering av kunnande som är mer karakteristiskt för kvinnor än för män 
(t.ex. manuell färdighet). 

• En omorganisering av arbetet genom breddning av yrkeskategorierna så att 
kvinnor får ti l lgång til l de yrken som är typiskt manliga med bättre villkor. 

• Utbildningen som organiseras inom ramen för främjande handlingsprogram och 
som ger ti l lgång til l yrken där det ena könet är överrepresenterat; t i l l exempel 
kurser som gör det möjligt för kvinnor att gå lärlingsutbildningar inom verk
stadsyrken, ett område som fram til l nu huvudsakligen lockat män. 

• En utökning av olika förmåner t i l l att omfatta också deltidsarbetande. 

C. Utvärdering av uppföljningsplanen 

För att utvärdera effekterna av den föreslagna uppföljningsplanen och för att 
undvika en fortsatt könsdiskriminering bör man ställa sig följande frågor: 

• Hur påverkar den föreslagna uppföljningsplanen för att införa lika lön för lik
värdigt arbete könsfördelning och antal anställda? 

i) Hur många kvinnor får högre lön? 
ii) Hur många kvinnor har en låst lön eller blir kvar på samma lönenivå? 
iii) Hur många kvinnor får lägre lön? 
¡v) Hur många män får högre lön? 
v) Hur många män har en låst lön eller blir kvar på samma lönenivå? 
vi) Hur många män får lägre lön? 
vii) Vilka omflyttningar sker av män och kvinnor i klassifikations-, värderings-

eller yrkesskicklighetsVkompetenssystemet? 

• Vilka löner föreslås i uppföljningsplanen? 

• Är någon grupp av anställda, såsom deltidsarbetande, utesluten från någon 
anställningsförmån av betydelse? 

• Vilka förslag ges i uppföljningsplanen med avseende på existerande bonus, 
ackord och andra prestationsrelaterade lönesystem? 

• Vilken infasningsperiod, om alls någon, föreslås för att uppnå lika lön? Är den 
föreslagna perioden rimlig? 

• Vilken plan föreslås följas med avseende på årliga löneförhandlingar? 

• Vilka löner och anställningsvillkor erbjuds de nyanställda? 

Man måste under alla omständigheter försäkra sig om att genomförandet av upp
följningsplanen blir sådant att lön och andra arbetsvillkor förbättras. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna vägledning är att den skall tjäna som arbetsverktyg för största 
möjliga antal aktörer, både manliga och kvinnliga, som har möjlighet att i prakti
ken föra fram principen om lika lön för män och kvinnor som utför likvärdigt 
arbete. 

Det är därför önskvärt att skriva in detta initiativ i en dynamisk uppföljningsverk
samhet som inbegriper de parter och aktörer på alla nivåer som berörs av detta 
och som har möjlighet att garantera att vägledningen både får omfattande sprid
ning och kommer ti l l effektiv användning. 

På unionsnivå och inom ramen för gemenskapens fjärde handlingsprogram om 
lika möjligheter för kvinnor och män (1996-2000) som godkändes genom rådets 
beslut 95/593/EG' har det redan uttryckts en klar vilja att engagera aktörer inom 
det ekonomiska och sociala livet samt de som verkar på det rättsliga området i 
detta problem. 

Mot bakgrund av Europaparlamentets rekommendationer i rapporten om memo
randumet om lika lön för lika arbete (EP 213.161/def.) som antogs den 21 decem
ber 1995 kommer kommissionen med medverkan av eller i samarbete med arbets
marknadens parter och andra lämpliga instanser att kunna förbättra eller stödja 
initiativ som til l exempel syftar ti l l att främja 

— informationskampanjer och medvetandehöjande åtgärder om lika lön för lika 
arbete särskilt avsedda för arbetsgivare, löntagare eller deras representanter 
samt för de avtalsslutande parterna, 

— utbildning av experter som kan undersöka och föreslå praktiska lösningar ti l l 
situationer som uppstår kring frågan om lika lön, 

— ett större deltagande bland kvinnor i lönesättningen genom kollektivavtal, 

— utarbetande, undersökning och utbyte av god praxis som kan komplettera väg
ledningen genom att illustrera de handlingslinjer som föreslås samt hur dessa 
skall genomföras i praktiken. 

EGT nr L 335, 30.12.1995, s. 37. 
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