
S R A T
ditt fackförbund

 KVINNOR BETALAR dyrt för sina yrkesval. Och det är inga nål-
pengar det handlar om. 

Enligt Sacos livslöneberäkning drar manliga akademiker in i 
genomsnitt 3,7 miljoner kronor mer än kvinnliga. I summan ingår 
lön under hela arbetslivet och pension, skatten borträknad. För 
att få ihop till samma livslön måste många kvinnodominerade 
akademikergrupper jobba ihop ytterligare mellan åtta och tio 
årslöner. 

Utbildning är en viktig investering och den ska löna sig – för 
alla. Men var tredje av de utbildningar 
som Saco har räknat på innebär ekono-
misk förlust. Att satsa på dem ger lägre 
livslön än att välja arbetslivet direkt efter 
treårigt gymnasium. Föga förvånande 
gäller det många kvinnodominerade 
yrken inom välfärden, framför allt 
i kommuner och regioner. Inget 
vidare rekryteringsargument för 

en sektor med stort kompetensbehov! Jag noterar att gapet 
mellan kvinnors och mäns löner fortsätter att minska i sni-
gelfart. Med nuvarande takt tar det mellan 20 och 25 år innan 
vi kan tala om jämställda löner. Man kan bli rasande för mindre!

Men pandemin har satt strålkastarljuset på de samhällsvik-
tiga yrkesgruppernas betydelse. Budskapet är klart: Applåder 
kan inte kompensera för schyssta arbetsvillkor. Med den starka 
opinionen kan arbetsgivarna knappast ducka för problemet 
längre. Att värdera medarbetare utifrån gamla, mossiga före-
ställningar om kvinnor och män är oprofessionellt, oaccep-
tabelt och ovärdigt.

Utbildning måste löna 
sig – också för kvinnor

Anitha Wijkström
Förbundsordförande SRAT

»Applåder kan 
inte kompensera 

för schyssta  
arbetsvillkor.«

Just  nu...
... saknar jag tågresorna mellan Uppsala och Stockholm. En längtan jag  
aldrig trodde skulle uppstå. Konstiga tider...

Har du frågor?  Gå in på srat.se  och hör av dig  så hjälper vi till!
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