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Män och kvinnor ska ha samma makt att 
forma samhället och sitt eget liv. Det är den 
övergripande målsättningen i regeringens 
jämställdhetspolitik. Under den finns sex 
delmål. Ett handlar om rättvis fördelning av 
makt och inflytande, ett annat om att 
kvinnor och män ska ha samma möjligheter 
och villkor i fråga om betalt arbete. Vår 
feministiska regering har visst en del kvar att 
göra! Det har de fackliga organisationerna 
också, och jag menar att var och en av oss 
också har ett individuellt ansvar. 

Det tar tid att förändra de uråldriga 
normer och otidsenliga strukturer som har så 
stor påverkan på arbetsmarknaden. De som 
leder till att kvinnor och män fortfarande 
arbetar med olika saker, har olika arbetsvill-
kor och olika förutsättningar att göra karriär. 
Men vi kvinnor har inget att vinna på att ta 
på oss en passiv offerroll. I stället ska vi 
utnyttja alla möjligheter för att påverka. Det 
här med lönen, till exempel.

Senaste upplagan av Statistiska centralby-
råns sammanställning ”På tal om kvinnor och 
män”, visar att kvinnor har 87 procent av 
männens lön. Då är alla löner omräknade till 
heltid. Eftersom kvinnor dessutom arbetar 
mer deltid än män är de verkliga löneskillna-
derna ännu större. 

Inom Saco talar vi om livslön, och menar 
då den samlade lönen under hela livet, 
inklusive pension. Beräkningar, som 
presenterades på Internationella kvinnoda-
gen, visar att livslönen för en manlig 
akademiker är i genomsnitt 16 procent högre 
än för en kvinnlig. Det motsvarar 2,8 
miljoner kronor efter skatt!  Det är väldigt 
mycket pengar och naturligtvis djupt 
orättvist.

Det börjar ganska bra. Under arbetslivets 
första år är löneskillnaderna inte så stora. 

Offerrollen värdelös 
mot orättvisor

Men vid 30-årsåldern börjar männens löner 
dra ifrån. Det är alltså då, i den åldern då 
många bildar familj och då kvinnor föder eller 
förväntas föda barn, som det lönegap uppstår, 
som sedan växer med åren. Resten vet vi. 
Kvinnor är föräldralediga längst, arbetar mest 
deltid och tar ut flest vabbdagar. Det straffar 
sig alltså – konstigt nog också för kvinnor 
som inte har barn. 

En facklig organisation kan förstås inte 
lägga sig i enskilda individers och familjers 
val. Men vi arbetar ständigt på ett övergri-
pande plan – för ökade karriärmöjligheter och 
uppvärdering av kvinnodominerade yrken, till 
exempel. Jag ser det som en av våra viktiga 
uppgifter att påverka politiker, arbetsgivare 
och andra beslutsfattare i de frågorna.

Vi kan också underlätta för medlem-
marna genom att ta fram bra beslutsunderlag, 
så att var och en kan göra val som gynnar 
dem.

Tag deltiden, till exempel.  Det är tre 
gånger så vanligt att kvinnor jobbar deltid och 
särskilt förstås under småbarnsåren. Det är 
kanske inte det första man tänker på då, att 
deltidsarbete kan ge stora negativa konsekven-
ser för lön, karriär och pension. Sanningen är 
att de ekonomiska konsekvenserna kan bli 
betydligt större än man i förstone anar – ef-
tersom deltidslönen kan innebära betydligt 
mindre avsättningar till pension. Kolla upp 
det!

Det är inte heller säkert att man tjänar på 
att den förälder som har lägst lön tar ut större 

delen av föräldraledigheten. Med föräldralö-
nen, som regleras i kollektivavtal, tjänar 
många familjer på att dela lika. Kolla det 
också!

Visst kan man bli både rasande och 
tungsint över att det ser ut som det gör. Men 
man kan ändå göra bästa möjliga i rådande 
läge. Som alltid handlar det om att ta till sig 
fakta och värdera dem. Ett bra tips är att söka 
information på SRATs och Sacos hemsidor 
och att använda de digitala verktyg, som gör 
det enklare att räkna på olika alternativ.

Det har visat sig att den lönemodell som 
gäller för de flesta av Sacos medlemmar 
särskilt gynnar kvinnor. Det beror på att den 
bidrar till att synliggöra vars och ens 
kompetens och ambitioner, inte minst genom 
lönesamtalet. Kvinnor som har lönesamtal har 
ungefär två procent högre lön än kvinnor som 
inte haft det. Störst chans till framgång har de 
som förbereder sig inför samtalet, så att de 
kan beskriva både hur de bidrar till verksam-
heten idag och hur de ser på sin fortsatta 
karriär. 

Det är ingen tvekan om att kvinnor 
kämpar på. Alla högskoleutbildningar utom 
de tekniska domineras i dag av kvinnor. Men 
också för högutbildade gäller att kompetens-
utveckling och ansvarstagande lönar sig. 
Sådana frågor lämpar sig utmärkt i ett 
lönesamtal, också för män, förstås. Det är en 
bra start att läsa om SRATs karriärstöd och 
lönesamtal på vår webbplats. n n n

» Vi ska utnyttja 
alla möjligheter 
för att påverka«


