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Vision har räknat på hur mycket tre jämförbara yrkes-
grupper förlorar i inkomst på att arbeta i en sektor där 
de flesta är kvinnor, jämfört med i en sektor där de flesta  
är män. Beräkningarna har gjorts utifrån Statistiska cen-
tralbyråns lönestatistik för yrkena ekonom, IT- tekniker 
och HR-chef. 

Vi har inte bara tittat på lön utan även på hur lönen 
påverkar den pension som våra medlemmar får efter 
sitt yrkesliv. De strukturella löneskillnaderna påverkar 
medlemmarnas inkomst under arbetslivet och naturligt 
även efter pension. Det handlar om tusentals kronor 
varje månad.

Allra störst är skillnaden för en personalchef som 
arbetar i en kommun. Cirka 4,4 miljoner kronor förlorar 
en HR-chef under sina 30 år i arbetslivet och under 20 år 
som pensionär. Detta på grund av att HR-chefen arbetar 
i en kvinnodominerad sektor och inte i en mansdomine-
rad sektor. 

Samma beräkningar för en IT- tekniker samt en 
ekonom visar på skillnader om cirka 4,2 miljoner kronor 
respektive cirka 2,4 miljoner kronor.

Vad behöver vi göra? 
Visions beräkningar kring tre yrken visar att lönerna i 
den kvinnodominerade sektorn ligger långt efter lönerna 
den mansdominerade sektorn. Och vi har dessvärre 
anledning att tro att det ser likadant ut även i 
andra yrken. Dessa löneskillnader är strukturella och de 
drabbar alla som jobbar i sektorn, både kvinnor och män. 

Att löneskillnaderna är strukturella betyder att de 
inte kan förklaras av faktorer som olika krav i arbetet, 
prestation, ansvar eller andra uppenbara skäl. Förkla-
ringen är framför allt att kvinnor och män arbetar på 
olika delar av arbetsmarknaden och i olika yrken.  
Och att sektorer och yrken där kvinnor är i majoritet 
värderas lägre.

Det finns stora möjligheter att korrigera några av de 

strukturella löneskillnaderna. Tillsammans har vi som 
fack och arbetsgivare ett ansvar att komma överens om 
schysta löner och villkor. 

Det är framför allt lokalt som vi kan ta stora steg 
för att minska de strukturella löneskillnaderna. Och 
här spelar de lokala arbetsgivarna en avgörande roll. 
Politiker i kommuner, landsting och regioner är inte 
bara politiker, de är också lokala arbetsgivare. I den 
rollen kan de skapa förutsättningar för att åstadkomma 
jämställda löner. Konkret handlar det om att se till att 
anställda i den kvinnodominerade välfärden ska ha så 
pass stora löneökningar att de strukturella löneskillna-
derna försvinner.

Nu närmar vi oss årets löneöversyner och Vision 
märker att den löneprocess vi har fungerar. När våra 
medlemmar får lön utifrån sin kompetens och sina pre-
stationer på jobbet ser vi att utfallet blir högre. Visions 
ambition är att fortsätta att utveckla och teckna avtal 
som ger möjlighet att lokalt öka lönerna så mycket att vi 
kan minska de strukturella löneskillnaderna.

Så gjorde vi beräkningarna
Utgångspunkten för Visions beräkningar är Statistiska 
centralbyråns officiella statistik som redovisar 2015 års 
lönenivåer. Vi har genomfört beräkningarna för två 
hypotetiska personer i respektive yrke, en med medellön 
anställd i kommunen och en med privat medellön.

Skillnaden i inkomst består även efter pensionering. 
Både den allmänna pensionen från staten och tjänste-
pensionen från arbetsgivaren beror på lönerna under 
yrkeslivet. Vi har schabloniserat och antagit att den 
totala pensionen är 60 procent av lönen. I den lönen 
har vi även tagit med sememestertillägg som ju påverkar 
pensionen.  

De siffror som redovisas är samtliga i 2015 års pen-
ningvärde.

Hur mycket förlorar en ekonom, en IT- tekniker eller en HR-chef på att arbeta i välfärden? 
Svaret är – miljoner kronor. Det visar Visions beräkningar av Statistiska centralbyråns löne- 
statistik. Men de ojämställda lönerna går att förändra genom en schyst och ansvarsfull löne-
bildning. Vision vill bidra till ett arbetsliv där jämställda löner är en självklarhet.



Övriga Ekonomer (2419), 2015 års värde

Kommunal Differens Privat

Månadslön 36 200 4 800 41 000

Årslön 434 400 57 600 492 000

Pensiongrundande årslön (inkl semesterdagstillägg (schablon)) 441 640 58 560 500 200

Årslön 30 år, utan sem.tillägg 13 032 000 1 728 000 14 760 000

Pension

(60 % av slutlön, där slutlön är lika med befintlig månadslön)

Månad, 60% av pensiongrundande årslön/12 22 082 2 928 25 010

År 264 984 35 136 300 120

20 år 5 299 680 702 720 6 002 400

Årslön 30 år + pension 20 år 18 331 680 2 430 720 20 762 400

Drifttekniker, IT (3511), 2015 års värde

Kommunal Differens Privat

Månadslön 29 500 8 300 37 800

Årslön 354 000 99 600 453 600

Pensiongrundande årslön (inkl semesterdagstillägg (schablon)) 359 900 101 260 461 160

Årslön 30 år, utan sem.tillägg 10 620 000 2 988 000 13 608 000

Pension

(60 % av slutlön, där slutlön är lika med befintlig månadslön)

Månad, 60% av pensiongrundande årslön/12 17 995 5 063 23 058

År 215 940 60 756 276 696

20 år 4 318 800 1 215 120 5 533 920

Årslön 30 år + pension 20 år 14 938 800 4 203 120 19 141 920

Personal och HR-chefer Nivå 1 (1221), 2015 års värde

Kommunal Differens Privat

Månadslön 55 300 8 700 64 000

Årslön 663 600 104 400 768 000

Pensiongrundande årslön (inkl semesterdagstillägg (schablon)) 674 660 106 140 780 800

Årslön 30 år, utan sem.tillägg 19 908 000 3 132 000 23 040 000

Pension

(60 % av slutlön, där slutlön är lika med befintlig månadslön)

Månad, 60% av pensiongrundande årslön/12 33 733 5 307 39 040

År 404 796 63 684 468 480

20 år 8 095 920 1 273 680 9 369 600

Årslön 30 år + pension 20 år 28 003 920 4 405 680 32 409 600



För frågor om promemorian, kontakta: 

Olof Ambjörn, jämställdhetsstrateg
olof.ambjorn@vision.se
08 789 63 45

eller Visions förhandlingschef

Eva-Lotta Nilsson
eva-lotta.nilsson@vision.se
08 789 64 15
 

Presskontakter

Maria Martinsson, pressekreterare
maria.martinsson@vision.se 
070 655 50 48

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i 
privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter 
med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns 
inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk.  
Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.
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