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Slut på rean i kommuner och landsting  

 

Vision fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är, och hur 

de strukturella löneskillnaderna påverkar enskilda individers livslön. Statistik och fakta talar sitt 

tydliga språk. Vi har lång väg kvar att gå tills vi verkligen blir världens mest jämställda land och det 

krävs konkreta initiativ för att komma till rätta med problemet.  

 

2011 uppgick skillnaden mellan kvinnors och mäns löner enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) till 

hela 15 procent, en siffra som inte förbättrats de senaste 15 åren. Sverige har, i sällskap av de andra 

nordiska länderna, en extremt könssegregerad arbetsmarknad. Kvinnor och män arbetar i olika 

sektorer, inom olika yrkesgrupper och på olika positioner. Det ger skilda förutsättningar, och 

framförallt skilda lönenivåer. Detta är vad man brukar kalla strukturella löneskillnader. Det innebär 

att kvinnors lägre lön i regel inte är ett utslag av diskriminering från enskilda personer eller 

arbetsplatser, utan av de könsnormer och maktförhållanden som genomsyrar hela samhället, även 

arbetsmarknaden. Kvinnor och män arbetar i olika sektorer, och arbetet i de sektorer som är 

mansdominerade värderas högre. 

 

I sektorer där de flesta är kvinnor tjänar alla, inklusive männen, lägre. Exempelvis tjänar en ekonom 

som arbetar inom en kvinnodominerad bransch som en kommun tusentals kronor mindre i månaden 

än en ekonom i ett mansdominerat privat företag. Liknande siffror gäller för en mängd andra yrken, 

till exempel it-tekniker och personalchefer. När vi jämför lönerna mellan olika 

arbetsmarknadssektorer ser vi att det finns en tydlig strukturell skillnad. I yrke efter yrke, i bransch 

efter bransch, ligger de anställda i kvinnodominerade branscher efter de anställda i mansdominerade 

verksamheter lönemässigt.  

 

Skillnad i kronor 

Vi har gjort beräkningar för att visa på den skillnad som de strukturella löneskillnaderna innebär för 

en anställd i en bransch eller sektor där merparten är kvinnor. Beräkningarna är gjorda på tre yrken: 

civilekonom, it-tekniker och personalchef. Skillnaderna är svindlande. Skillnaden är störst för 

ekonomen som arbetar i en kommun. Eftersom denna civilekonom arbetar i en kvinnodominerad 

bransch eller sektor går han eller hon miste om sammanlagt 6,4 miljoner kronor under 20 år. Samma 

beräkningar för personalchef och it-tekniker ger ett resultat på 3,6 miljoner respektive drygt 2,5 

miljoner kronor. 

 

Så här har vi räknat 

För varje yrke har vi räknat på två exakt lika jämförelsepersoner anställda i kommun, med vårt 

pensionssystem och våra avtal i 2011 års nivåer. Båda är 41 år fyllda.  

För den ena personen har vi räknat på Visions medellön för respektive yrke plus avtalsvärde 

(avsättning till pension m m). För den andra personen har vi räknat på en privat medellön plus vårt 

avtalsvärde, inklusive avsättning till pension. Skillnaden för de olika yrkenas avtalsvärde är mellan 

15 000 och drygt 38 000 kronor, löneskillnaderna för de olika yrkesgrupperna är mellan 6 000 och 

dryga 16 000 kronor. Till dessa summor läggs avsättningar till pension som blir högre ju högre lön 

man har. Om dessa löneskillnader skulle vara helt statiska under 20 år blir skillnaderna flera 

miljoner kronor. (Exakta beräkningar se bilaga.) 
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Världens modernaste välfärd 

För Vision, där tre fjärdedelar av våra medlemmar är kvinnor, och där en merpart dessutom arbetar 

inom kvinnodominerade sektorer, är dessa frågor centrala. Våra medlemmar, både kvinnor och män, 

förlorar som synes stora summor.  

 

Eftersom våra medlemmar till största delen arbetar inom välfärdssektorn blir vår fråga också: Vad 

händer med kvaliteten i vår gemensamma välfärd när sektorn inte kan upprätthålla 

konkurrenskraftiga löner?  

 

Många verksamheter är mitt uppe i eller står inför ett stort generationsskifte. Det kommer att 

behövas män och kvinnor med varierande utbildningsbakgrund. Våra egna undersökningar bland 

personalchefer i kommuner och landsting visar att en överväldigande majoritet av de tjänstemän som 

ska rekryteras kommer att behöva högskoleutbildning. I Sverige finns en bred uppslutning kring det 

samhälle vi valt, ett samhälle med demokrati, rättssäkerhet och hög generell välfärd. För att det 

samhället ska fortsätta utvecklas krävs fortsatt högt förtroende hos medborgarna. Medborgarna har 

rätt att förvänta sig hög kompetens och god effektivitet i välfärden. Dessutom utgör en väl utbyggd 

välfärd en god grund för annan samhällelig utveckling och produktion. Väl fungerande förskolor, 

skolor, vård och omsorg är en förutsättning för ett blomstrande näringsliv. 

 

Vision vill vara med och utveckla världens modernaste välfärd. Ska vi klara av det behövs en 

välfärdssektor som präglas av goda löner och villkor för medarbetarna – inte en som ligger efter 

lönemässigt på grund samhällets förlegade värdering av kvinnligt och manligt arbete. Hela vårt 

samhälle förlorar på dagens orättfärdiga löneskillnader. 
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Bilaga 

 

Beräkningar 

 

Civilekonom 

Vi har räknat på två exakt lika personer anställda i kommun, med vårt pensionssystem och våra avtal 

(i 2011 års nivåer), 41 år fyllda.  

 

För den ena personen har vi räknat på Visions medellön på 31 500 och avtalsvärdet som ger 74 

787/år. För den andra personen har vi räknat på en privat medellön på 48 050. Vårt avtalsvärde på 

den lönen skulle ge 113 401/år, inklusive avsättning till pension. Skillnaden är alltså 38 614 kronor. 

Om löneskillnaden skulle vara helt statisk i 20 år skulle personen med Visions medellön förlora 

totalt sett 772 280 kronor i avtalsvärde. 

 

Varje 1 000 kronor i högre lön för personen med Visions medellön skulle höja avtalets värde med 

2364 kr/år inklusive avsättning till pension. 

 

Pensioner: På Visions medellön, 19 100, ger varje tusenlapp i högre lön ökad avsättning till 

tjänstepensionen med 600 kr/år. Varje tusenlapps lönehöjning skulle vid 65 ge cirka 560 kr i högre 

pension per månad, livsvarigt.  

 

Pension på den privata medellönen skulle ge 28 800 i avsättning till tjänstepension, alltså 9 700 kr 

mer per år. Om skillnaden på 16 250 kr i lön skulle bestå till 65, skulle pensionen på vår medellön 

bli ca 9 100 kr lägre per månad, livsvarigt.  

 

Avtalsvärde är en schablonisering av vårt avtals olika förmåner som semester, övertidsersättning 

osv. 

 

När det gäller pensionsnivåer är effekten en sammanräkning av allmän pension via 

arbetsgivaravgifter och avsättning till tjänstepension enligt vårt pensionsavtal. 

 

Sammanställning:  Löneskillnad   16 250/mån – 195 000/år – 3 900 000 på 20 år. 

                               Skillnad i avtalsvärde 38 614/år – 772 280 på 20 år 

        Sammanlagt  4 672 280 på 20 år 

 

Till det kommer skillnad i pension 9 100/mån – 109 200/år – 1 638 000 om man lever  

till 80 års ålder. 

 

Personalchef 

Vi har räknat på två exakt lika personer anställda i kommun, med vårt pensionssystem och våra avtal 

(i 2011 års nivåer), 41 år fyllda.  

 

För den ena personen har vi räknat på Vision medellön på 47 600 och avtalsvärdet som ger 112 

493/år. För den andra personen har vi räknat på en privat medellön på 56 800, vårt avtalsvärde på 

den lönen skulle ge 134 308/år, inkl. avsättning till pension. Skillnaden är alltså 21 815 kronor. Om 
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löneskillnaden skulle vara helt statisk i 20 år skulle personen med Vision medellön förlora totalt sett 

436 300 kr i avtalsvärde på dessa 20 år. 

 

Varje 1 000 kronor i högre lön för personen med Vision medellön skulle höja avtalets värde med 

2364/år inkl. avsättning till pension. 

 

Pensioner: På Visions medellön, 28 551 i avsättning till tjänstepension. Varje tusenlapp högre lön 

ger ökad avsättning med 600 kr/år och skulle vid 65 ge ca 560 kr i högre pension per månad, 

livsvarigt.  

 

Pension på den privata medellönen skulle ge 34 070 i avsättning till tjänstepension, alltså 5 519 kr 

mer per år. Om skillnaden på 9 200 kr i lön skulle bestå till 65, skulle pensionen på vår medellön bli 

cirka 5 150 kr lägre per månad, livsvarigt.  

 

Avtalsvärde är en schablonisering av vårt avtals olika förmåner som semester, övertidsersättning 

osv. 

 

När det gäller pensionsnivåer är effekten en sammanräkning av allmän pension via 

arbetsgivaravgifter och avsättning till tjänstepension enligt vårt pensionsavtal. 

 

Sammanställning:  Löneskillnad   9 200/mån – 110 400/år – 2 208 000 på 20 år. 

                               Skillnad i avtalsvärde 21 815/år – 436300 på 20 år 

        Sammanlagt  2 644 300 på 20 år 

 

Till det kommer skillnad i pension 5 150/mån – 61 800/år – 927 000 om man lever till 

80 års ålder  

    

IT-tekniker 

Vi har räknat på två exakt lika personer anställda i kommun, med vårt pensionssystem och våra avtal 

(i 2011 års nivåer), 41 år fyllda.  

 

För den ena personen har vi räknat på Visions medellön på 26 300 och avtalsvärdet som ger 62 

185/år. För den andra personen har vi räknat på en privat medellön på 32 950. Vårt avtalsvärde på 

den lönen skulle ge 77 894/år, inklusive avsättning till pension. Skillnaden är alltså 15 709 kronor. 

Om löneskillnaden skulle vara helt statisk i 20 år skulle personen med Vision medellön förlora totalt 

sett 314.180kr i avtalsvärde. 

 

Varje 1 000 kronor i högre lön för personen med Vision medellön skulle höja avtalets värde med 

2364kr/år inklusive avsättning till pension. 

 

Pensioner: På Visions medellön, 15 730 i avsättning till tjänstepension. Varje tusenlapp i högre lön 

ger ökad avsättning med 600 kr/år. Varje tusenlapps lönehöjning skulle vid 65 ge ca 560 kr i högre 

pension per månad, livsvarigt.  
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Pension på den privata medellönen skulle ge 19 807 i avsättning till tjänstepension. Om skillnaden 

på 6 650 kr i lön skulle bestå till 65, skulle pensionen på vår medellön bli 3 724 kr lägre per månad, 

livsvarigt.  

 

Avtalsvärde är en schablonisering av vårt avtals olika förmåner som semester, övertidsersättning 

osv. 

 

När det gäller pensionsnivåer är effekten en sammanräkning av allmän pension via 

arbetsgivaravgifter och avsättning till tjänstepension enligt vårt pensionsavtal. 

 

Sammanställning:  Löneskillnad   6 650/mån – 79 800/år – 1 596 000 på 20 år. 

                               Skillnad i avtalsvärde 15 730/år – 314 600 på 20 år 

        Sammanlagt  1 910 600 på 20 år 

 

Till det kommer skillnad i pension 3 724/mån – 35 616/år – 670 320 om man lever till  

80 års ålder 

 


