
SRAT-informationen nr 2 • 2016 11

Ordförandeordet
Anitha Wijkström
anitha.wijkstrom@srat.se

”Medarbetare i kommuner och landsting 
har de mest meningsfulla jobben och är mest 
motiverade.” Det är Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, som uttrycker sig så positivt 
på sin hemsida. Och formuleringen är inte 
hämtad ur luften, den grundar sig på en 
undersökning som organisationen har gjort 
och som visar att det är just så medarbetarna 
upplever sina arbetsuppgifter.

Alla mår bra av att känna att sig behövda. 
Men hur tar arbetsgivarna vara på och hur 
värderar de medarbetarnas kompetens, 
lojalitet och engagemang? Tar de konsekven-
serna av det man uttrycker i kampanjen? Min 
uppfattning är att många arbetsgivare, inte 
minst inom den landstingskommunala 
sektorn, får betydligt mer kompetens än vad 
de betalar för. Den uppfattningen delar jag 
med många anställda akademiker inom 
sektorn. De har tröttnat på dålig löneutveck-
ling och få – för många i det närmaste 
obefintliga – karriärmöjligheter. Det, 
tillsammans med hög arbetsbelastning, brister 
i arbetsmiljön och arbetsorganisationen, tär 
på arbetsglädjen och gör landsting och 
kommuner mindre lockande som arbetsplat-
ser. Nu ser vi hur kommuner och landsting 
tvingas hyra in personal från bemanningsfö-
retag för att täcka personalbristen i flera 
yrken. Det medför betydande kostnadsök-
ningar, men det gör också att man tappar 
kontinuitet, och därmed kvalitet. Det blir än 
slitsammare för ordinarie personal, som får ta 
större ansvar för helhet och samordning. 
Detta i en tid när pressen på offentlig sektor 
ökar, när allt fler åldringar behöver mer stöd 
och hjälp och kostnaderna för asylmottag-
ningen ökar. Den negativa spiralen är ett 
faktum.

Sacos studie över akademikernas livslön 
visar tydligt hur löneutvecklingen aldrig tar 
fart för flera medlemsgrupper. Skillnaden 
mellan den lön de får som nyutbildade och 
den de har i slutet av ett helt yrkesliv speglar 

Visa värdet av kunskap!

inte den erfarenhet och kompetens de skaffat 
sig. Det gör inte heller löneskillnaderna 
mellan den som har satsat flera år på att 
skaffa sig en högskoleutbildning och den som 
enbart har gymnasiekompetens. För flera 
akademikergrupper hade det därför, sett ur 
ett livslöneperspektiv, lönat sig bättre att 
börja arbeta direkt efter gymnasiet i stället för 
att satsa på högskolestudier. Det är helt på 
tvärs med Sacos inställning att utbildning 
måste löna sig.

Vi ser liknande problem för vissa 
yrkesgrupper också inom övriga arbetsmark-
nadssektorer, men kommunerna är sämst på 
att värdera utbildning. Det är särskilt 
allvarligt eftersom de har sitt speciella och 
lagstiftade ansvar för välfärdssektorn. Den 
lönepolitik som förs i kommuner och 
landsting idag bidrar inte till den utveckling 
av vård, skola, omsorg som måste till.

Att det finns en jämställdhetsproblematik 
med i spelet gör det inte roligare. Fortfarande 
värderas kvinnodominerade yrken betydligt 
lägre än mansdominerade. Det är också 
problematiskt att karriärvägarna är få och att 
många kommun- och landstingsanställda 
akademiker saknar en alternativ arbetsmark-
nad att gå till. Att byta arbetsgivare skulle 
annars kunna vara ett sätt att höja sin lön på. 
Också när det gäller tillsättningar av 
chefstjänster är könsaspekten markant. 
Kvinnor både kan och vill leda på alla nivåer. 

» Många  
arbetsgivare  
får betydligt  
mer kompetens 
än vad de  
betalar för. «

Men det välkända glastaket försvårar för dem 
när de kommit till en viss nivå.

Det här börjar kvinnor att ledsna på. Så 
det gäller för arbetsgivarna att se upp i tid, 
annars kan det bli väldigt problematiskt att 
klara bemanningen i framtiden.

Nästan alla SRATs medlemmar omfattas 
av avtal som innebär att lönen sätts efter 
lönesamtal mellan chef och medarbetare. 
Samtalet ger stora möjligheter att lyfta fram 
vars och ens bidrag och att värdera det i lön, 
precis som det är tänkt. Det underlättar 
naturligtvis för den arbetsgivare som 
verkligen vill använda lönen som en drivkraft 
för engagemang, kompetensutveckling och 
bidrag till verksamhetsutvecklingen. På vissa 
håll fungerar det också utmärkt, på andra 
betydligt sämre. Det är en viktig uppgift för 
arbetsgivarna att stötta lönesättande chefer så 
att de verkligen kan använda sig av de 
möjligheter avtalet ger.

Dessvärre har många chefer en pressad 
situation idag, med för många underställda 
och svårt att hinna med. Fler chefs- och 
specialisttjänster skulle tjäna det dubbla syftet 
att ge dem en rimligare arbetsbörda och att 
ge fler av deras medarbetare möjlighet att 
göra karriär. Jag är övertygad om att det också 
skulle bidra till att göra kommuner och 
landsting till attraktivare arbetsplatser i 
framtiden.  n n n


