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Varför har kvinnor lägre lön än män? 

 
Lönerna är lägre i sektorer och branscher där flest kvinnor arbetar än de är i sektorer och branscher 
där flest män arbetar. Både män och kvinnor har lägre löner, generellt sett. En ingenjör som jobbar i 
en kommun tjänar sämre än en ingenjör i ett industriföretag. De kvinnodominerade sektorerna 
värderas helt enkelt lägre. 
 
Hur påverkar det här välfärden? Ett exempel: offentlig sektor kommer att behöva rekrytera mycket 
personal på kort tid, när 40-talisterna går i pension. Går det att rekrytera personal som har tillräcklig 
kunskap och kompetens, när synen på kvinnligt och manligt arbete är så omodern och när lönerna 
speglar denna syn? 
 
Nu är det dags att uppvärdera arbetet i yrken, branscher och sektorer där de flesta är kvinnor. 
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Inledning 

 
Under flera år ställde SKTF frågan: Varför har kvinnor lägre lön än män? Vi hade återkommande 
seminarier i Almedalen, arrangerade debatter, uppvaktningar mm. Temat för vårt arbete våren 2011 
var kravet på att inrätta en jämställdhetskommission, då vi såg att vi inte kan lösa frågan på egen 
hand.  
 
Nu är vi Vision och frågan om ett jämställt arbetsliv med jämställda löner och villkor står 
fortfarande högt på vår dagordning. Vi vet att de allra flesta tycker att det är fel att kvinnor har lägre 
lön än män, men inte alla ser det strukturella problemet som drabbar både kvinnor och män. 
Glädjande har nu regeringen tagit sitt ansvar och tillsatt en jämställdhetsdelegation som vi hoppas 
mycket på. Förhoppningen är att delegationen ska bli det forum för frågan som vi sökt och att ett 
gemensamt ansvar slutligen ska kunna tas. Vision ser fram emot arbetet och vill på alla sätt bidra 
med den erfarenhet vi har.  
 
Till dess att arbetet i delegationen kommer igång vill vi än en gång ta tillfället och ge vår bild av 
läget. 
 
Diskussionen om mäns och kvinnors löner rymmer flera dimensioner, och det finns betydligt mer 
svårlösta problem med skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner än det som vi brukar kalla 
osakliga löneskillnader. Vi kan genom våra egna jämförelser klart se att det finns strukturella 
löneskillnader mellan olika branscher och sektorer i samhället. I sektorer och branscher där flest 
kvinnor arbetar är lönerna generellt sett lägre än i sektorer och branscher där flest män arbetar. Det 
innebär att både män och kvinnor som arbetar inom exempelvis vården, handeln, omsorgerna, hotell, 
restauranger och offentlig administration, som är kvinnodominerade, har lägre löner än de som 
arbetar i samma yrken inom t ex industrisektorn, som är mansdominerad. Detta iakttagande gäller 
även för män i traditionellt sett manliga yrken. En ingenjör som arbetar inom en kvinnodominerad 
bransch, t ex en kommun, tjänar sämre än en ingenjör i ett industriföretag.  
 
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. Det är som sagt en utveckling som 
drabbar både kvinnor och män inom de verksamheter där vi har våra medlemmar.  
 
Därtill vet vi att det förekommer osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom respektive 
sektor som inte på något sätt är acceptabla. Vi kan tyvärr se att det förebyggande arbete med 
lönekartläggningar som fungerade ganska bra har försämrats sedan lagen förändrades för några år 
sedan.  
 
Men det är ett övergripande – och mycket mer svårlöst – problem för Vision att våra medlemmar 
inom såväl offentlig som privat verksamhet, majoriteten kvinnor, på ett mycket konsekvent sätt 
hamnat efter lönemässigt i förhållande till andra sektorer på arbetsmarknaden. 
Detta faktum reser flera frågeställningar. Vad får det till exempel för betydelse för den framtida 
utvecklingen av vår gemensamma välfärd där merparten av Visions medlemmar finns?  
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Många verksamheter står inför ett stort generationsskifte och det kommer att behövas män och 
kvinnor med varierande utbildningsbakgrund. Vår egen undersökning bland personalchefer i 
kommuner och landsting visar att en stor del av dem som ska rekryteras bedöms behöva 
högskoleutbildning. Hur ska man klara av att rekrytera personal med tillräcklig kunskap och 
kompetens med en omodern syn på kvinnligt och manligt arbete och med löner som speglar denna 
syn? Hur ska vi kunna behålla en välfärd på hög nivå som gör att vi som medborgare också känner 
att vi får valuta för det vi betalar i skatt? Att vi, när vi behöver, får träffa tjänstemän och annan 
personal som är kompetenta och professionella yrkesutövare. 
 
Ytterligare ett perspektiv som tillkommit sedan vi först initierade frågan är det ekonomiska läget. 
Den ekonomiska krisen är en realitet och drabbar även sektorer och arbetsplatser där våra 
medlemmar finns. Risken är stor att arbetsgivarna i kommuner och landsting tar det ekonomiska 
läget som förevändning att inte genomföra den löneutvecklings- och värderingsförändring som 
behövs för att kvinnodominerade sektorer och branscher ska värderas lika med mansdominerade 
sektorer och branscher. Men det vore att göra Sverige en björntjänst. Unga kvinnor och män i 
morgondagens Sverige kommer inte att acceptera att vara systematiskt lönediskriminerade, lönerna 
måste vara konkurrenskraftiga om vi ska lyckas rekrytera den bästa arbetskraften. Till syvende och 
sist handlar det om kvaliteten i välfärdstjänsterna och hur vi vill utveckla dem - idag och i framtiden.  
 
Nu är vi mitt inne i en avtalsrörelse och Vision har, likt andra kvinnodominerade förbund, på olika 
sätt ställt krav på att de strukturella löneskillnaderna ska åtgärdas. Det innebär i praktiken att den 
norm som styrt lönebildningen i Sverige måste brytas och kvinnodominerade branscher och 
avtalsområden ska tillåtas att få ett större utfall. Vi tror inte att olika yrkesgrupper ska ställas mot 
varandra i kampen för jämställda löner utan här behövs ett helhetsgrepp och att alla 
arbetsmarknadens aktörer är överens – hur svårt kan det vara? 
 

 
 
 

Annika Strandhäll 
Förbundsordförande Vision 
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Kvinnodominerat – mansdominerat?  

Vision har jämfört olika yrkesgrupper inom kvinnligt respektive manligt dominerade branscher för 
att se hur lönerna ser ut för dessa grupper. Vi har tagit del av offentlig statistik från SCB för att visa 
på de skillnader som finns och som vi vill göra något åt. 
Vi kan efter dessa jämförelser konstatera att i yrke efter yrke, i bransch efter bransch är utvecklingen 
den att de anställda i kvinnligt dominerade branscher har en lägre lön än sina kollegor inom manligt 
dominerade sektorer. Vi kan också se att de mest kvinnodominerade yrkena finns inom offentlig 
sektor och de mest mansdominerade yrkena finns inom privat sektor, varför är det så? 

 
 
Bild 1 
 

 
 
 
I ovanstående bild ser vi exempel på tre yrken där lönerna är lägre inom kommuner och landsting 
jämfört med samma yrke inom den privata sektorn. Störst är skillnaden för ekonomer. 
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Bild 2 
 

 
 
Bilden visar medellönerna för ett antal kvinnodominerade yrken (gröna staplar), respektive 
mansdominerade yrken (lila staplar). 
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Varför blev det så här? 

 
Slutsatsen av de presenterade jämförelserna är att snart sagt alla kvinnodominerade yrkeskategorier 
har lägre löner än manligt dominerade yrken, samt att lönerna för samma yrkesgrupper konsekvent 
skiljer sig åt beroende på om en person arbetar i en manligt eller kvinnligt dominerad del av 
arbetsmarknaden.   
 
Frågan är då – vad beror det på? Är det så att kvinnors arbete generellt sett värderas lägre än mäns? 
Eller kan det också ha betydelse att många kvinnor arbetar i icke vinstdrivande verksamheter, 
finansierad med gemensamma medel, och därmed värderas lägre?  
 
Till detta faktum vill vi lägga att kvinnor i större utsträckning än män har högskole-eller 
universitetsutbildning. Många kvinnor inom den sektor där Visions medlemmar till stor del finns har 
högre utbildning och som inte har betalat sig i jämförelse med manligt dominerade branscher oavsett 
utbildningsnivå. 
 
Oavsett om kvinnors arbete värderas lägre än mäns, eller om det handlar om vilken typ av 
verksamhet man befinner sig i, handlar det om ett gammalmodigt sätt att se på löner. Vision anser att 
det inte finns någon anledning att professionellt arbetande kvinnors arbete idag ska värderas lägre, 
på det sätt som sker inom arbetslivet i dag.   
 
Vision anser också att det finns anledning att se över och diskutera om det verkligen är  rationellt att 
på ett strukturellt sätt göra stora skillnader mellan olika branscher på det sätt som sker idag. Den 
exportdrivande industrin skulle med all sannolikhet ha betydande svårigheter att producera om det 
inte fanns en servicesektor och en välfärdssektor och en social infrastruktur som innebar att det finns 
barnomsorg, äldreomsorg, utbildningsväsende som producerar välutbildad arbetskraft, sjukvård och 
så vidare.  
 
Vision vill vara med och utveckla världens modernaste välfärd som till mångt och mycket ligger till 
grund för annan samhällelig utveckling och produktion. Ska vi klara det krävs att världens 
modernaste välfärdssektor präglas av konkurrenskraftiga löner och villkor för medarbetarna.  
 
I Sverige finns en bred uppslutning kring det samhälle vi valt att ha, ett samhälle med demokrati, 
rättssäkerhet och hög generell välfärd. För att det samhället ska fortsätta utvecklas krävs att de 
företag, institutioner och individer som tillhandahåller samhälleliga tjänster kan göra det med högt 
förtroende hos medborgarna. Medborgarna har rätt att förvänta sig hög kompetens och hög 
effektivitet i service och välfärd. Denna rättmätiga förväntan riskerar att hotas om service- och 
välfärdsproducenterna inte kan konkurrera om den kompetenta arbetskraften genom att erbjuda väl 
så goda villkor som inom t ex industrin.  
 
Vi frågar oss om det finns en allmänt accepterad norm bakom omständigheten att anställda i handeln 
eller i omsorgerna har lägre lön än de i ett verkstadsföretag. Vi tror inte det. Men lönebildningen 
fungerar helt enkelt olika i t ex en kommun än på ett industriföretag. I privat sektor finns ett 
samband mellan produktionsresultat, företagets bärkraft och belöning i form av lön. I en kommun 
eller landsting finns inte detta direkta samband, utan utrymme för lönehöjningar uppstår i stället i 
den utveckling av skattekraft som kommuner och landsting har.  
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Parterna på svensk arbetsmarknad har länge accepterat att den konkurrensutsatta industrin är 
löneledande. Detta gäller löneutvecklingstakten och inte lönenivåerna i sig. Det finns i dag en 
diskussion om att ändra på den förutsättningen och diskutera behovet av en ny norm för 
lönebildningen i Sverige, där inte bara ekonomisk bärkraft är avgörande. Även t ex behov av 
samhällsnyttiga åtgärder som finns tas då med vid bedömningen av vilka lönehöjningsnivåer som 
olika branscher och delar av arbetsmarknaden kan behöva. Stabiliteten i lönebildningen och 
finanspolitiken sedan slutet på nittiotalet visar dock att vilken norm som än må gälla för 
lönebildningen, så behöver den vila på bred grund, omfatta ett brett politiskt spektrum och 
accepteras av lejonparten av arbetsmarknadens parter för att ha bärkraft och vara framgångsrik.  
De strukturella löneskillnaderna kan till del sägas bero på de sektoriella skillnaderna i villkoren för 
lönebildningen som under lång tid, efter hand, ökat skillnaderna i lön mellan sektorerna. 
Den lösning som söks utgår från att medborgarna och samhällsaktörerna anser att löneskillnaderna är 
oriktiga och inte vilar på någon sakligt acceptabel grund. En lösning av problemet är nödvändig för 
att kunna utveckla kompetens och effektivitet i verksamheterna och för att skapa långsiktigt 
förtroende hos medborgarna för nyttan i service- och välfärdstjänsterna. 
 
Utöver dessa strukturella löneskillnader är det naturligtvis så att det förekommer osakliga 
löneskillnader också mellan män och kvinnor inom samma sektorer och med liknande 
arbetsuppgifter. Det är självklart helt oacceptabelt och något som måste motverkas på alla möjliga 
sätt.  
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Hur kan vi lösa det?  

 
Vision vill lyfta frågan om de stora strukturella löneskillnader som idag råder mellan olika sektorer 
på arbetsmarknaden. Vi tycker inte att det är rimligt att det ser ut som det gör, och att det 
förmodligen är resultatet av ett lite förlegat sätt att se på lönebildning och löners betydelse för 
samhällsutvecklingen. Det faktum att det ser ut som det gör reser också fler farhågor som vi vill lyfta 
utifrån ett framtida samhällspolitiskt perspektiv.  
 
En viktig frågeställning är: Kommer vi som medborgare och skattebetalare verkligen  att kunna 
acceptera dessa strukturella löneskillnader som innebär att arbete utfört i kvinnligt dominerade 
sektorer konsekvent värderas lägre och genomgående betalas lägre löner än i manligt dominerade 
sektorer?  
Vad betyder det egentligen för möjligheten att rekrytera kompetent personal som kan utföra våra 
gemensamt beslutade åtaganden på ett professionellt sätt?  
Vi står inför ett stort generationsskifte i många kvinnligt dominerade verksamheter och kommer att 
behöva rekrytera väldigt mycket personal på kort tid. Hur klarar vi det om vi inte kan betala 
konkurrenskraftiga löner? Och hur upprätthåller vi tilltron till en gemensam välfärd, oaktat om den 
drivs i offentlig eller privat regi, om vi inte kan rekrytera arbetskraft som har rätt kunskap och 
kompetens framöver?  
 
Troligen kommer vi att komma fram till att vi behöver satsa på att uppvärdera arbete i kvinnligt 
dominerade sektorer framöver, om vi ska behålla den välfärd och den service som de allra flesta 
medborgare och företag ger ett mycket stort stöd. Det får i sin tur konsekvensen att vi måste våga 
prata om normerna för dagens lönebildning. Är det verkligen rimligt och rationellt att det fortfarande 
är den exportdrivande industrin som i alla lägen ska vara löneledande eller finns det skäl att se över 
den principen? Är det ett rimligt sätt att se på lönebildningen, att som idag konsekvent undervärdera 
värdet av arbete för kvinnor och män i kvinnliga sektorer. Hur skulle industri- och 
verkstadssektorerna fungera utan en väl utbyggd välfärd, en kvalificerad servicesektor och en 
fungerande infrastruktur? 
 
Ställt på sin spets handlar det ytterst om att om vi vill göra något åt dessa strukturella löneskillnader 
så behövs en förändring. Någon kommer att behöva betala för en sådan förändring – frågan är bara 
vem?  
 
Ett viktigt steg på vägen mot en förändring av lönestrukturen kan naturligtvis också vara att skapa en 
mindre könsuppdelad arbetsmarknad. Om män i större utsträckning tar jobb inom kvinnodominerade 
yrken och branscher och kvinnor i mansdominerade yrken och branscher skulle detta kunna vara 
grunden också för en diskussion om arbetets värde. Idag visar undersökningar att den förändring 
som skett genom årens lopp är att kvinnor gjort insteg på traditionellt manliga yrkesområden. Ofta är 
följden att lönerna och statusen för yrket då sjunkit. Vi behöver också en omvänd rörelse där män 
träder in på kvinnors arbetsmarknad i större utsträckning.  
 
Vision vet att bilden av kvinnor och mäns löner är komplex. Vi har snuddat vid utbildning men vi 
kan även lägga till föräldraskap, hemarbete osv. Men nu vill vi starta en diskussion och anser att det 
är dags att ta diskussionen om löneskillnaderna i samhället ett steg vidare. Hur når vi ett samhälle 
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där kvinnodominerat arbete uppvärderas och sätts i sitt sammanhang som viktig förutsättning för 
övrigt arbete i vårt samhälle idag? 
 
 
 
Frågor att diskutera 

 

 Vad räknas som kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter? Finns det några som bryter 
mot normen? 

 Tror du att det finns några yrken som endast kvinnor respektive män kan ha? 
 Varför tror du att det värderas högre att jobba med maskiner än med människor? 
 Är kvinnors arbete värt mindre än mäns? 
 

 
 
 
Ordlista 

 

Osakliga löneskillnader skillnader i lön där individer som är lika kvalificerade och utför 
likvärdigt arbete får sämre lön p g a sitt kön.  
 

Strukturella löneskillnader  löneskillnader som t ex består i att kvinnodominerade 
yrkesgrupper betalas sämre än mansdominerade yrkesgrupper 
inom olika sektorer men med jämförbara utbildnings- och 
arbetskrav. 
 

Kvinnodominerad bransch  bransch där största delen, över 60 %, av de anställda är kvinnor. 
 

Mansdominerad bransch  bransch där största delen, över 60 %, av de anställda är män. 
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Det här gör Vision för att både män och kvinnor ska vilja jobba i välfärden 

imorgon  
 
Lönerna i välfärdssektorn ska mäta sig med löner i andra sektorer. Idag har både män och kvinnor 
som arbetar i verksamheter där flest kvinnor jobbar lägre löner än de som arbetar i branscher där de 
flesta är män. Det behöver förändras. Hur ska välfärdssektorn annars kunna locka kompetent 
personal i framtiden, när 420 000 nya behövs? 
 
Vision arbetar med den här frågan genom: 
 

 Krav i avtalsrörelsen. vision.se/avtal2012 
 Krav på en jämställdhetskommission. För att lösa problemet behövs samtal mellan fack, 

arbetsgivare och politiker. I oktober tillsatte regeringen en jämställdhetsdelegation, där 
sådana samtal kan föras. Vision följer och rapporterar om arbetet. 
vision.se/jamstalldhetskommission 

 Lönekartläggningar på arbetsplatserna. Om det finns skillnader i lön som beror på kön ska 
de rättas till. vision.se/osakligaloneskillnader 

 Samtal om värderingar och mönster. Kön har betydelse för våra arbetsvillkor, för hur 
människor bemöts, för våra förväntningar och för hur verksamheter utformas. 
vision.se/jamstalldhet 

 

 



För frågor om undersökningens innehåll,  
kontakta Visions biträdande förhandlingschef

Eva-Lotta Nilsson
eva-lotta.nilsson@vision.se
070 584 99 29

eller Visions förbundsordförande 

Annika Strandhäll
annika.strandhall@vision.se
08 789 63 19

Presskontakter

Presschef Peter Bloch
peter.bloch@vision.se
Telefon 070 255 13 37
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