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Inledning 

Saco verkar för ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män har lika 
möjligheter och förutsättningar. Forskningen visar att jämställdheten ökar 
i många avseenden och att utvecklingen går åt rätt håll. Forskningen pekar 
dock också på att det fortfarande finns stora skillnader mellan män och 
kvinnor på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Saco menar att 
utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv går för långsamt och att det därför 
finns anledning att skynda på utvecklingen genom att påverka villkor och 
förutsättningar i arbetslivet.  
 
Det är svårt att avgöra var gränsen går mellan individens privata sfär och 
vårt fackliga uppdrag. Saco uttrycker i sin vision att vi eftersträvar ett 
samhälle med hög kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell 
valfrihet. Samtidigt ser vi att den individuella valfriheten tillsammans med 
normer, kulturer och traditioner får effekter som kan ifrågasättas ur ett 
jämställdhetspolitiskt perspektiv. Ett exempel är snedfördelningen av 
föräldraledigheten som bidrar till kvinnors sämre löne- och 
karriärutveckling samt lägre pensioner.  
 
För Saco är det viktigt att hålla fast vid arbetslinjen. För att klara av att 
upprätthålla den gemensamma välfärden är ett högt 
arbetskraftsdeltagande hos både kvinnor och män av största betydelse. 
Kvinnors höga andel deltidsarbete under många år under barnens uppväxt 
är därför ett problem. Kvinnor behöver öka sin närvaro i arbetslivet ur ett 
samhällsperspektiv. Men även utifrån kvinnors individuella perspektiv är 
det viktigt, då hög frånvaro från arbetslivet kan få stora konsekvenser för 
kvinnors ekonomiska självständighet.  
 
Det bästa för såväl samhället som individen är om både män och kvinnor 
kan och får arbeta och utvecklas till sin fulla potential och inte hindras av 
normer, kulturer och traditioner.  
 
Ur ett fackligt perspektiv är det viktigt att arbeta för att såväl kvinnor som 
män ska få en lön som står i paritet med deras kunskap och prestation. 
Men jämställdhet handlar också om att såväl kvinnor som män ska få 
arbeta i en bra arbetsmiljö med ett gott ledarskap, där det går att 
kombinera arbete med privatliv, och där det finns utvecklingsmöjligheter 
för den som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper – och ansvar. Detta 
bidrar till trivsel och välmående och kan för många vara minst lika viktigt 
som ekonomisk belöning. 
 
Syftet med det här dokumentet är att ge en samlad bild av de 
jämställdhetsfrågor som Saco anser har särskild betydelse för akademiker 
och vad Saco vill göra för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. 
Dokumentet, som består av fyra delar, inleds med en lista på de tio 
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områden för ökad jämställdhet i arbetslivet som vi valt att fokusera 
särskilt på framöver. Den andra delen utgörs av en problembeskrivning 
som redogör för hur jämställdheten ser ut idag vad gäller utbildning, lön, 
karriär, barnrelaterad frånvaro, arbetsmiljö och hälsa samt pension. I den 
tredje delen presenteras slutsatser av hur Saco ser på de olika områdena. 
Dokumentet avslutas med en redogörelse för vad Saco vill åstadkomma för 
förändringar samt vad vi anser bör göras för att öka jämställdheten i 
arbetslivet.  
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Tio prioriterade områden för 
ökad jämställdhet i arbetslivet 

Saco vill  

• att kvinnors närvaro i arbetslivet ökar, eftersom det är centralt för 
jämställda villkor på arbetsmarknaden 

• att lönegapet mellan kvinnor och män försvinner 
• att det tas fram en nationell strategi för att finansiera höjda löner i 

kvinnodominerade yrken 
• att föräldraledighet, vård av barn och deltidsarbete fördelas mer 

jämnt mellan kvinnor och män 
• att föräldrapenningen delas i tre lika stora delar 
• att det kompensatoriska uppdraget i grundskolan prioriteras upp 

för att elever ska få jämlika valmöjligheter 
• att mer resurser tillförs yrkes- och studievägledningen inom 

grundskolan och gymnasiet 
• att det införs fler karriärvägar i form av till exempel 

specialisttjänster i kvinnodominerade yrken och sektorer   
• att antalet chefer i kvinnodominerade yrken och sektorer ökar 
• att det skapas ett nytt nationellt kunskapscenter för 

arbetslivsfrågor samt att mer resurser tillförs forskning och 
arbetsmiljösatsningar.  
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Problembeskrivning 

I det här avsnittet beskriver vi hur jämställdheten ser ut idag i arbetslivet, 
utifrån Sacos egna studier och andra relevanta källor. Vi berör områden 
som är viktiga för akademiker och för Sacos medlemsförbund: utbildning, 
lön, karriär, barnrelaterad frånvaro, arbetsmiljö och hälsa samt pension. 
Dessa områden är i fokus för Sacos jämställdhetsarbete framöver. 
 

Utbildning  

Kvinnor har idag i genomsnitt en högre utbildningsnivå än män. Idag är ca 
60 procent av studenterna i högskolan kvinnor. Gapet i utbildningsnivå 
ökar alltmer, men trots det har kvinnor fortfarande lägre lön än vad män 
har. Ett antal kvinnodominerade eftergymnasiala utbildningar inom vård, 
skola och omsorg lyftes in i högskolan vid högskolereformen 1977, och 
sedan dess har kvinnor varit i majoritet på universitet och högskolor. 
 
Kvinnor är i majoritet på de flesta högskoleutbildningar men, som figur 1 
visar, finns det också vissa tydliga mönster i vilka utbildningar som lockar 
fler kvinnor respektive män. Män är i tydlig majoritet på utbildningar 
inom teknik, matematik och tillverkning. Kvinnor dominerar på 
utbildningar inom vård, skola och omsorg. Dessa könsbundna mönster i 
utbildningsval lägger sedan grunden för en starkt könsuppdelad 
arbetsmarknad och, inte minst, olika möjligheter till karriär- och 
löneutveckling för kvinnor och män.  
 
I genomsnitt är högskoleutbildning lönsammare än gymnasieutbildning, 
men det finns stor variation, vilket Sacos livslönestudier visar (se till 
exempel Ljunglöf, 2011). Många kvinnodominerade utbildningar ger låga 
löner, har låg lönsamhet eller är till och med olönsamma jämfört med att 
börja arbeta direkt efter gymnasiet. Lärare och arbetsterapeut är två 
exempel på detta. Utbildningar som domineras av män är i större 
utsträckning lönsamma, till exempel olika ingenjörsutbildningar. Det ska i 
sammanhanget påpekas att det finns lönsamma utbildningar med jämn 
könsfördelning bland studenterna, såsom läkare, tandläkare, civilekonom 
och jurist. Frågan om könsbundna karriärval kvarstår ändå, eftersom det 
går att välja olika inriktningar inom respektive utbildning. Till exempel 
finns en tydlig så kallad intern segregering inom läkaryrket och 
civilingenjörsyrket där kvinnor och män i stor utsträckning väljer olika 
utbildningsinriktningar.  
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Anmärkning: Yrkesexamensutbildningar som representeras av ljusa staplar har en andel 
kvinnor mellan 40 - 60 procent. 
Källa: UKÄ, 2015. 
 

Valet av högre utbildning avgörs i skolan 
Som syns ovan gör kvinnor och män olika val av högskoleutbildning. 
Kvinnor och män går också vidare till högskolan i olika hög utsträckning. 
Det visar studier från bland annat Saco (Pokarzhevskaya och Regnér, 
2015). Orsaken till att män i lägre grad läser på högskolan syns redan i 
skolan. Kvinnor som grupp presterar bättre i skolan och har högre 
gymnasiebetyg än män. Kvinnor läser i högre grad än män 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Sjöing- Maskintekn.examen 

Skogsteknikerexamen 

Skogsmästarexamen 

Civilingenjörsexamen 

Brandingenjörsexamen 

Civilekonomexamen 

Läkarexamen 

Sjukhusfysikerexamen 

Teologie kandidatexamen 

Ortopedingenjörsexamen 

Tandläkarexamen 

Fysioterapeutexamen 

Psykologexamen 

Lärarexamen ospec. 

Tandteknikerexamen 

Röntgensjuksköt.examen 

Landskapsarkitektexamen 

Psykoterapeutexamen 

Studie- o yrkesvägledarex 

Sjuksköterskeexamen 

Receptarieexamen 

Veterinärexamen 

Logopedexamen 

Specialpedagogexamen 

Tandhygienistexamen 

Kvinnor % 

Figur 1. Andel kvinnor på yrkesexamensutbildningar, 
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högskoleförberedande program på gymnasiet. Övergångsfrekvensen till 
högskolan ökar med gymnasiebetygen. Kvinnor dominerar i de högre 
betygsintervallen och går vidare till högskolestudier i högre grad än män. 
Dock är det så att studiemotiverade män, det vill säga män som finns i de 
övre betygsnivåerna, går vidare till högskolan i minst samma utsträckning 
som studiemotiverade kvinnor. Föräldrarnas studiebakgrund har 
betydelse för detta. Elever med studievana föräldrar är överrepresenterade 
i de högre betygsintervallen och tvärt om. Dock är det så att det är en 
större andel män än kvinnor i botten av betygsfördelningen oavsett 
föräldrabakgrund. 
 
Regeringens mansutredning (SOU 2014:6) tar också upp att även om 
betygsskillnaderna är betydande mellan pojkar och flickor har 
föräldrarnas utbildningsbakgrund större betydelse än kön. 
Mansutredningen pekar också på hur pojkars möjligheter i skolan 
påverkas av genusnormer, anti-pluggkulturer, elevers och lärares 
interaktion samt institutionella faktorer. Gruppen lågpresterande pojkar 
riskerar att bli ett samhällsproblem då de kan hamna vid sidan av 
arbetslivet. Misslyckanden i skolan leder ofta inte bara till arbetslöshet 
utan också till negativa sociala effekter då mäns självbild kan påverkas och 
möjligheterna till att skapa sociala nätverk minskar. Tidigare har pojkar 
och män klarat sig relativt bra utan högre utbildning. Men strukturella 
förändringar i samhället leder till att allt färre klarar sig i arbetslivet utan 
god utbildning. Utredningen menar att pojkar i högre grad behöver 
förberedas på ett framtida yrkesliv i omvandling där kraven på utbildning 
fortsatt kommer att öka. Särskilt lyfter utredningen fram vikten av att öka 
möjligheterna för pojkar att söka sig till traditionellt kvinnodominerade 
utbildningar. Utredningen menar att utbildningssystemet behöver 
förstärka likvärdigheten och motverka ökade kunskapsskillnader i skolan 
genom tidiga insatser. Detta för att förbättra pojkars men också flickors 
resultat i skolan.  
 

Lön  

Löneskillnader mellan kvinnor och män finns i alla delar av 
arbetsmarknaden. Medellönen är högre för män än för kvinnor inom såväl 
privat sektor som kommuner, landsting och stat. Löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män på hela arbetsmarknaden 2014 var 13,2 procent enligt 
Medlingsinstitutet, MI (2015), se tabell 1.  
 
 
 
 
 
 
 



10 

Tabell 1. Genomsnittslöner och kvinnors lön i procent av mäns lön 
2014 (ovägd) 

 
Källa: MI, 2015. 
 
Om man tar hänsyn till skillnader i yrke, ålder, utbildningsnivå, arbetstid 
och sektor kvarstår en oförklarad löneskillnad, det vill säga en löneskillnad 
som inte kan förklaras med tillgänglig statistik, på 5,0 procent. Denna 
löneskillnad kan till exempel bero på kön. Den största oförklarade 
löneskillnaden, 8,1 procent, finns bland tjänstemän i privat sektor. Den 
minsta oförklarade löneskillnaden, 0,5 procent, finns bland 
kommunanställda (samtliga). Löneskillnaderna har dock minskat mellan 
2005 och 2014 med 3,1 procent på hela arbetsmarknaden. Störst 
minskning syns inom statlig sektor med 6,4 procent. Inom landstingen 
minskade löneskillnaderna med 5,0 procent och inom kommunerna med 
3,0 procent.   
 
Enligt Sacos beräkningar (Ljunglöf och Pokarzhevskaya, 2009) finns 
oförklarade löneskillnader i 60 av 76 studerade akademikeryrken.  
 
Sacos beräkningar visar att kvinnliga akademiker i genomsnitt har en 
livslön som efter skatt är 2,6 miljoner kronor lägre än manliga 
akademikers. Livslönen skiljer sig åt mellan olika yrken, men inom i stort 
sett samtliga yrken har män en högre livslön än kvinnor. Olika akademiska 
utbildningar har enligt Sacos studier olika lönsamhet över livet. Figur 2 
visar sambandet mellan lönespridning och lönsamhet för 36 olika 
akademikerutbildningar (Ljunglöf, 2013). 
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Figur 2. Lönespridning och lönsamhet för akademiker (exklusive 
forskarutbildade) inom 36 utbildningsinriktningar 2009. 

 
Källa: Ljunglöf, 2013. 

 

Löneskillnaderna som finns mellan kvinnor och män är till stor del 
strukturella och beror på att kvinnor och män arbetar i olika sektorer och 
yrken. Den svenska arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad. Statistik 
från Statistiska centralbyrån, SCB (2013), visar att av de som arbetar inom 
privat sektor är 39 procent kvinnor och 61 procent män. Inom den 
offentliga sektorn är fördelningen 74 procent kvinnor och 26 procent män. 
De kvinnodominerade yrkena återfinns inom vård, skola och omsorg i 
offentlig sektor och värderas lägre än mansdominerade yrken inom 
framför allt teknik och IT i privat sektor. Genomsnittslönerna i 
kvinnodominerade yrken i offentlig sektor är betydligt lägre än i 
mansdominerade yrken i privat sektor. En av orsakerna till det är att det 
saknas möjligheter till karriär- och löneutveckling. Lönekurvorna inom de 
kvinnodominerade yrkena i offentlig sektor är platta och lönespridningen 
är väldigt liten.   
 
En annan orsak till löneskillnaderna mellan kvinnor och män är att män i 
större utsträckning är chefer. Sacos studier visar att det i två av tre 
akademikeryrken finns löneskillnader som beror på att männen är 
överrepresenterade på de högre positionerna (Ljunglöf och 
Pokarzhevskaya, 2009).   
 
I en studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, IFAU, konstateras att det finns ett tydligt glastak för 
tjänstemän inom både privat och offentlig sektor (Albrecht m.fl., 2015). 
Glastaket har minskat under senare år, men fortfarande märks det som 
mest i de högre lönenivåerna. Det innebär att skillnaden mellan kvinnors 
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och mäns löner ökar ju högre upp i lönefördelningen man befinner sig. Det 
betyder att akademikerkvinnor drabbas hårdare av glastaket än kvinnor 
som har kortare än en 3-årig eftergymnasial utbildning. Enligt IFAU 
spelar föräldraledigheten roll för hur hårt glastaket drabbar kvinnor i 
deras karriär. Studien visar att kvinnor som koncentrerar sin ledighet 
tidigt efter att barnet är fött tjänar mer än kvinnor som väljer att sprida ut 
sin ledighet under längre tid.  
 
Inom alla sektorer är löneskillnaderna mellan kvinnor och män minst eller 
obefintliga i början av karriären. Vid ungefär 30 års ålder drar männen 
ifrån. Det uppstår alltså ett lönegap mellan kvinnor och män ungefär i den 
ålder då kvinnor föder eller förväntas föda barn. Föräldraskapet tycks 
alltså påverka kvinnornas löneutveckling men inte männens, trots att även 
män blir föräldrar ungefär vid samma ålder. Under resten av arbetslivet 
kvarstår lönegapet (Ljunglöf och Pokarzhevskaya, 2009). Bland annat 
detta förhållande brukar man benämna som statistisk diskriminering. 
Statistisk diskriminering innebär att kvinnor i arbetslivet bedöms som 
kollektiv och inte som enskilda individer. Arbetsgivare förutsätter att 
kvinnor kommer att föda barn, ta det större ansvaret för hem och familj 
och därmed kommer att vara mer frånvarande från arbetet, samt att 
kvinnor har lägre karriärambitioner än män. Detta utan att ta hänsyn till 
den enskilda individens förutsättningar. Konsekvensen av statistisk 
diskriminering kan vara att kvinnor väljs bort vid rekrytering, särskilt till 
chefstjänster, och får lägre lön och sämre möjligheter till 
kompetensutveckling. Det påverkar också kvinnors möjlighet att göra 
karriär. 
 
Flera studier från bland andra MI (2014) och IFAU (Albrecht m.fl., 2015) 
pekar trots allt på att lönegapet mellan kvinnor och män har minskat 
under senare år. En bidragande orsak till det kan vara den lokala 
lönebildningen med individuell lönesättning. Saco har visat att så många 
som 80 procent av akademikerna idag har lönesamtal (Granqvist och 
Regnér, 2014). Lönesamtalet är ett viktigt redskap i lönesättningen för 
både kvinnor och män. Men resultaten visar att det särskilt är kvinnor som 
tjänar på lönesamtal. Kvinnor som haft lönesamtal har ca 2 procent högre 
lön än kvinnor som inte haft lönesamtal. Lönesamtalet blir ett tillfälle att 
synliggöra kompetens och prestation och att komma åt tidigare osynliga 
löneskillnader. Det kan också i kombination med fungerande 
utvecklingssamtal bidra till att kvinnors karriärambitioner blir synliga. 
Lönesamtalet kan därmed motverka statistisk diskriminering och bidra till 
att minska lönegapet mellan kvinnor och män.  
 

Karriär 

Att göra karriär kan innebära olika saker. Det kan handla om att nå högre 
positioner i en verksamhet, vilket ordet karriär oftast förknippas med. 
Men det kan också handla om att bredda eller fördjupa sina kunskaper för 
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att kunna få ett ökat ansvar eller en mer specialiserad roll i verksamheten. 
Att mäta jämställdhet när det gäller möjligheten och förutsättningarna att 
göra karriär är därför komplext. Här följer statistik som visar 
representationen på olika poster och i beslutsfattande organ, det vill säga 
det som har att göra med den första betydelsen av ordet karriär.  
 

Andelen kvinnliga akademiker på chefspositioner  
I data från SCB framkommer att omkring 100 000 akademiker (minst tre 
års eftergymnasial utbildning) var sysselsatta inom ledningsarbete 2012 
(Oscarsson, 2015). Det motsvarar knappt 9 procent av akademikerna. 
Andelen kvinnliga akademiker som är chefer är 6,5 procent. Bland 
manliga akademiker är 11,8 procent chefer. (I tabell 3 framgår vilka 
grupper som ingår i ledningsarbete.) Här i texten används sysselsatta i 
ledningsarbete och chefer synonymt. 
 
Fler kvinnor än män har en akademisk utbildning. Av akademikerna utgör 
kvinnorna 58 procent och männen 42 procent. Trots detta är det endast 43 
procent kvinnor bland akademiker som har ett ledningsarbete.  
 
Andelen kvinnor bland cheferna varierar med åldern. Andelen kvinnliga 
chefer är högst före 30 års ålder och sjunker därefter.  
 
Andelen kvinnor bland chefer med en akademisk utbildning varierar 
mellan sektorerna. Andelen kvinnor som är chefer är störst inom 
landsting följt av kommun, stat och privat sektor, se tabell 2. Statistiken 
visar att kvinnor med en akademisk utbildning är underrepresenterade 
som chefer i samtliga sektorer eftersom andelen kvinnor med en 
akademisk utbildning bland de anställda överstiger andelen kvinnor bland 
cheferna.  
 
Tabell 2. Andel kvinnor bland chefer med en akademisk utbildning i 
olika sektorer och näringsgrenar. 
15–74 år, 2012, procent 

 
Andelen kvinnor bland chefer 

med en akademisk 
utbildning 

Andelen kvinnor bland 
sysselsatta 
akademiker 

 

Sektor    
Privat 33 46  

Stat 46 53 

Kommun 68 78  

Landsting 69 76  

Totalt 43 58  

Källa: Oscarsson, 2015. 
 
Andelen kvinnor bland chefer med en akademisk utbildning varierar också 
beroende på chefsnivå. Lägst andel kvinnliga chefer finns på den högsta 
chefsnivån, Verkställande direktörer, verkschefer med flera. Bland 
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akademiker som är chefer på den nivån är endast 18 procent kvinnor. 
Störst andel kvinnor återfinns bland drift- och verksamhetschefer, 56 
procent. Se tabell 3.   
 
Tabell 3. Andel kvinnor med akademisk utbildning på olika chefsnivåer. 
15–74 år, 2012, procent 

Yrkesgrupp 
Andel kvinnor bland akademiker 

inom denna yrkesgrupp 
 

Politiskt arbete m.m.   

111 Högre ämbetsmän och politiker 41  

112 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 42  

Ledningsarbete i stora och medelstora 
företag, myndigheter m.m.   

121 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 18  

122 Drift- och verksamhetschefer 56  

123 Chefer för särskilda funktioner 36  

Ledningsarbete i mindre företag, 
myndigheter m.m.   

131 Chefer för mindre företag och enheter 38  

Totalt 43  

Källa: Oscarsson, 2015. 
 
I en underlagsrapport till Jämställdhetsutredningen (Bergqvist, 2014) 
konstateras sammanfattningsvis att det finns en systematisk skillnad 
mellan kvinnors och mäns tillgång till positioner med inflytande och makt. 
Män har oftare de högsta och mest prestigefyllda positionerna i både 
politiken, staten, näringslivet och det civila samhället. Det betyder att det 
fortfarande finns en så kallad vertikal könssegregation. I både den privata 
och offentliga sektorn finns dessutom en uppdelning där män i högre grad 
än kvinnor bestämmer över ekonomi och produktion och kvinnor om 
kultur och reproduktion. Det råder därmed en fortsatt horisontell 
könssegregation där kvinnor och män finns inom olika områden.  
 

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar 
Andra AP-fonden tar varje år fram statistik som visar på andelen kvinnor i 
svenska börsbolags styrelser och ledningsgrupper. Detta så kallade 
kvinnoindex visar för 2014 (Andra AP-fonden/Nordic Investor Services, 
2014) att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat för första 
gången på tre år och uppgår för 2014 till 24,7 procent. Andelen kvinnor i 
börsbolagens ledningar har också ökat och uppgår för 2014 till 18,4 
procent. Andelen kvinnor i styrelser och ledningar är störst i de största 
bolagen (de så kallade large cap-bolagen = de bolag som har ett börsvärde 
på över 1 miljard euro).  
 
Även om andelen kvinnor fortfarande är alltför låg har utvecklingen gått 
framåt de senaste drygt tio åren, särskilt vad gäller andelen kvinnor i 
styrelser. Sedan 2002 har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat 
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från 6,1 procent till 24,7 procent. Däremot har andelen kvinnor i 
börsbolagens ledningar endast ökat från 11,1 procent till 18,4 procent 
under samma period, se figur 3. 
 

Figur 3. Andel kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar 2002–
2014. 

 
Källa: Andra AP-fonden/Nordic Investor Services, 2014. 
 
Fortfarande är det männen som innehar toppositionen, såväl i styrelser 
som i ledningar. Bland ordföranden är kvinnornas andel 4,8 procent och 
bland vd:ar är kvinnornas andel 5,6 procent. Detta motsvarar 12 kvinnliga 
ordföranden respektive 14 kvinnliga vd:ar bland de 252 bolag som ingår i 
2014 års kvinnoindex. Statistiken från Andra AP-fonden överensstämmer 
med den statistik som SCB tagit fram för 2014.  
 
Under de första månaderna av 2015 har det skett en större ökning av 
andelen kvinnliga styrelseledamöter än vad som skett de senaste åren. I 
mitten av april uppgick kvinnornas andel till ca 30 procent. Eftersom 
många av bolagen ännu inte haft sina stämmor, och statistik för året 
därför inte sammanställts, används 2014 års siffror. En anledning till 
ökningen kan vara att regeringen meddelat att man avser att införa en lag 
om kvotering om inte andelen kvinnliga styrelserepresentanter uppgår till 
minst 40 procent år 2016.  
 
Frågan om kvotering till bolagsstyrelser är aktuell även på EU-nivå. EU-
kommissionen lade fram ett lagförslag om kvotering 2012, som EU-
parlamentet ställde sig bakom i slutet av 2013. Ministerrådet har dock inte 
kunnat enas i frågan. Sverige tillhör en minoritet som hittills inte är för 
förslaget. Flera europeiska länder har dock infört en nationell 
kvoteringslagstiftning under senare år. Även Tyskland, som tidigare varit 
en motståndare till en sådan lagstiftning, har nyligen fattat beslut om att 
införa en kvoteringslag. Där ska dock andelen kvinnor uppgå till minst 30 
procent. 
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Norge införde 2003 som första land i världen en kvoteringslagstiftning. 
Lagstiftningen trädde i kraft 2004 och omfattade till en början statligt 
ägda bolag samt större publika aktiebolag. Reglerna skärptes 2006 och 
gäller idag alla börsnoterade företag samt ett antal övriga företag inklusive 
statliga och kommunala bolag samt kooperativa företag. Könsfördelningen 
kan variera mellan ca 30 och 50 procent beroende på storleken på 
styrelsen. Den norska lagstiftningen har uppnått målsättningen med en 
ökad andel kvinnor i styrelserna. Andelen kvinnor i styrelserna är idag 
över 40 procent.  
 
Åsikterna om den norska kvoteringslagstiftningen har varit många. Såväl 
positiva som negativa konsekvenser har lyfts fram från olika håll. Värt att 
notera i detta sammanhang är att reformen inte har bidragit till att öka 
andelen kvinnor på ledande positioner i de verksamheter som omfattas, 
även om könsfördelningen i dessa verksamheters styrelser har uppnått en 
enligt lagen jämställd nivå (Bertrand m.fl., 2014). En anledning till detta 
kan vara att effekterna syns först längre fram.  
 
I slutbetänkandet från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet 
konstateras att det inte finns några studier om sambandet mellan kvinnlig 
representation i bolagsstyrelserna och andelen kvinnor i den högsta 
företagsledningen, som är direkt applicerbara på svenska förhållanden. 
Däremot finns det internationella studier som visat att företag med fler 
kvinnor i styrelsen i allmänhet har fler kvinnliga toppchefer (SOU 
2015:50).  
 

Andelen kvinnor på ledande positioner i statligt hel- och 
delägda företag samt i kommunal- och landstingsägda bolag 
Könsfördelningen på vissa ledande positioner är ojämn även i statligt hel- 
och delägda företag. Andelen kvinnor på vd-position och som 
styrelseordförande har ökat avsevärt under det senaste decenniet, och 
andelen kvinnor i styrelserna 2013 låg inom jämställdhetsintervallet 40:60 
(SOU 2015:50), se tabell 4. 
 
Tabell 4. Styrelser och ledning i statligt hel- och delägda företag, 2002 
och 2013. 

 
Källa: SOU 2015:50. 

 

I de kommunal- och landstingsägda bolagen är könsbalansen sämre än i 
de statligt ägda. 2012 var 28 procent av ledamöterna i kommunala bolag 
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och drygt 41 procent av ledamöterna i landstingsägda bolag kvinnor (SOU 
2015:50). 
 

Några möjliga orsaker till att kvinnor är underrepresenterade 
på toppositioner 
Det finns många förklaringar till att kvinnor är underrepresenterade på 
toppositioner inom företag och organisationer. Det förklaras ofta antingen 
med utbudssidan eller med efterfrågesidan. De som framhåller 
utbudssidan som huvudproblemet menar att det idag inte finns tillräckligt 
många kvinnor som är fullgoda kandidater till olika typer av toppositioner. 
En förklaring till det är den könsuppdelade arbetsmarknaden, som 
innebär att kvinnor i låg utsträckning återfinns inom de branscher och på 
de positioner där rekrytering vanligtvis sker. De som framhåller 
efterfrågesidan som det största problemet hänvisar istället bland annat till 
förekomsten av homosocial rekrytering. I styrelserna eller 
ledningsgrupperna sitter många män som utifrån sina nätverk rekryterar 
andra män med liknande egenskaper och erfarenheter. Detta innebär att 
kvinnor som är fullgoda kandidater aldrig får chansen, då de inte ingår i 
dessa rekryteringsnätverk.  
 
Oavsett om utbudssidan eller efterfrågesidan används som förklaring kan 
bristen på kvinnor på toppositioner också till viss del bero på skillnader i 
kvinnors och mäns familjeansvar och arbetskraftsdeltagande (se vidare 
under barnrelaterad frånvaro).  
 
En delförklaring till att män är överrepresenterade på toppositioner är 
också att medelåldern bland akademikermän är högre, vilket innebär att 
de kommit längre i sin karriär. Sacos analyser av löneskillnader visar dock 
att männen är överrepresenterade på de högre befattningarna även när 
inflytandet av skillnaden i åldersstruktur har rensats bort (Ljunglöf och 
Pokarzhevskaya, 2009). 
 
Även i de fall ett rekryteringsföretag används kan det finnas vissa hinder 
för att rekrytera kvinnor. En ibland alltför snäv kompetensprofil kan vara 
en delförklaring till att kvinnor sållas bort i rekryteringsprocessen. Vissa 
kunder anger också uttryckligen att de inte vill ha kvinnliga kandidater, då 
detta av olika anledningar inte anses passa antingen i bolaget eller 
gentemot deras kunder (Edström och Karlström, 2013).  
 

Barnrelaterad frånvaro 

Föräldraledighet  
Kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för hem och familj än vad män 
gör. Det medför också att kvinnor är frånvarande från arbetsmarknaden i 
högre grad än vad män är. Det ger i sin tur olika förutsättningar för 
kvinnors och mäns karriär- och löneutveckling samt pension.  
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Enligt siffror från Försäkringskassan (2013a) tar kvinnor ut 75 procent av 
föräldrapenningdagarna och män tar ut 25 procent. Kvinnor förlänger 
även i större utsträckning sin föräldraledighet genom att ta ut ledighet 
utan ersättning. Kvinnor är i genomsnitt föräldralediga 15,3 månader 
samtidigt som de tar ut föräldrapenningdagar för 9,5 månader. Män är i 
genomsnitt föräldralediga 3,8 månader och tar ut föräldrapenning för 2,2 
månader.  
 
Uttaget av föräldrapenning har förändrats över tiden, se figur 4 (Andrén 
och Ljunglöf, 2015). Idag tar män ut fler dagar än tidigare.  

 
Figur 4. Kvinnors och mäns andel använda dagar av föräldrapenning. 

Anm. Andelsberäkningen är baserad på antal nettodagar där dagar med partiell 
ersättning är omräknade till hela dagar. 
Källa: Andrén och Ljunglöf, 2015. 

 
Inspektionen för socialförsäkringen, ISF (2013), har studerat kvinnors och 
mäns inkomstutveckling åren efter införandet av den första och andra 
reserverade månaden i föräldraförsäkringen. Resultatet visar att mäns 
inkomstutveckling inte förändrats, medan kvinnors inkomst ökade i och 
med införandet av den andra månaden. Detta menar ISF i första hand 
tyder på en ökad arbetslivsnärvaro för kvinnor.   
 
Enligt Sacos beräkningar finns det idag inga ekonomiska argument för att 
inte dela lika på föräldraledigheten (www.saco.se, 2015). Det beror på att 
kollektivavtalen fyller upp ersättningen vid uttag av föräldrapenning. Idag 
omfattas de allra flesta av kollektivavtal. 
 
Forskningen tyder på att förvärvsarbete i kombination med stort ansvar 
för hem och familj, så kallat dubbelarbete, leder till en högre 
arbetsbelastning för både kvinnor och män, och därmed ökad risk för 
högre sjukfrånvaro. I en rapport från Försäkringskassan (2015a) 

http://www.saco.se/
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framkommer att förstagångsföräldrar som lever i situationer som kan 
betecknas som jämställda eller otraditionella, eller föräldrar som är 
dubbelarbetande, samtliga har högre sjukfrånvaro än de som har en 
traditionell arbetsfördelning med en man som huvudförsörjare.  
 

Obetalt arbete 
Fördelningen av föräldraledigheten samvarierar med fördelningen av 
betalt och obetalt arbete. När såväl kvinnor som män ökar sin andel av 
föräldraledigheten utför de en större andel av hushålls- och 
omsorgsarbetet. Kvinnor står dock för den största delen. 2010 arbetade 
kvinnor i par med småbarn i genomsnitt 30 timmar per vecka med obetalt 
hushålls- och omsorgsarbete, medan motsvarande siffra för män var 18 
timmar (Försäkringskassan, 2013a).  
 
Forskningen indikerar också enligt Försäkringskassan att män som i högre 
grad är föräldralediga förvärvsarbetar mindre efter föräldraledigheten. 
Hur man väljer att dela på föräldraledigheten får långsiktiga konsekvenser 
för hur man senare fördelar hushållsarbete, omsorg av barn eller 
förvärvsarbete mellan föräldrarna. Försäkringskassans statistik visar 
också att par utan barn delar mer lika på det obetalda arbetet än par i 
hushåll med barn (Försäkringskassan, 2013b). 
 
De två faktorer som har störst betydelse för fördelningen av det obetalda 
arbetet är inkomst och utbildning. Generellt verkar högre inkomst och 
utbildning öka sannolikheten för en mer jämställd fördelning av 
hushållsarbetet. Men även kvinnor med hög inkomst och utbildning utför 
fortfarande majoriteten av allt hushållsarbete. 
 

Vård av barn (VAB) 
Uttaget av så kallade VAB-dagar är jämnare fördelat mellan kvinnor och 
män jämfört med föräldrapenningdagar. Under 2014 tog män ut 37 
procent av VAB-dagarna. IFAU har studerat fördelningen av VAB-dagar 
mellan kvinnor och män och konstaterar att löneskillnaden mellan dem är 
en av flera anledningar till att kvinnor tar ut fler VAB-dagar än män (Boye, 
2014). Ju högre lön kvinnan har i förhållande till mannen, desto mindre är 
hennes andel av familjens VAB-dagar. Föräldrapar med samma yrke 
fördelar VAB-dagarna jämnare än föräldrapar med olika yrken.  
 
ISF (2013) har studerat hur införandet av den första och andra 
reserverade månaden i föräldraförsäkringen har påverkat uttaget av 
föräldraledighet och VAB. Resultaten visar att uttaget av VAB blev mer 
jämställt efter införandet av den första reserverade månaden. Kvinnors 
uttag av VAB minskade och därmed blev skillnaderna mellan föräldrarnas 
uttag av VAB mindre. Införandet av den andra månaden gav inte samma 
effekt. En möjlig förklaring till det är att männen då redan använde 
föräldrapenningen och hade ett ökat ansvar för hemarbetet, och då 
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spelade inte införandet av en månad till någon roll för fördelningen av 
VAB.  
 

Deltid 
Kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än män. Tabell 5 visar andelen 
deltidsarbete för kvinnor och män i åldern 20–64 år efter antal barn (SCB, 
2014). 
 
Tabell 5. Sysselsatta föräldrar i åldern 20–64 år som arbetar deltid 
efter antal barn och yngsta barnets ålder 1987, 2000 och 2013.  

 
Källa: SCB, 2014. 
 
Det finns olika orsaker till att kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning 
än män. Dels kan det handla om en ofrivillig deltid som finns inom 
framför allt kommuner och landsting där många tjänster bara erbjuder 
deltid. Men den kanske viktigaste orsaken är att kvinnor i högre grad än 
män väljer att arbeta deltid i enlighet med föräldraledighetslagen som gör 
det möjligt att förkorta den ordinarie arbetstiden med 25 procent till dess 
att barnet fyllt 8 år. Ytterligare en anledning kan vara arbetsmiljön och 
tuffa arbetsvillkor i de kvinnodominerade yrkena som gör att kvinnor inte 
orkar arbeta heltid, och av den anledningen väljer att gå ner till deltid.  
 
Frågan om deltid och hur den fördelas mellan kvinnor och män under 
barnens uppväxt har inte uppmärksammats i så stor utsträckning i 
jämställdhetsdebatten, som till exempel uttaget av 
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föräldrapenningdagarna har gjort. Medvetenheten kring den ekonomiska 
effekten av deltidsarbete på till exempel pensionen behöver öka. 
 

Arbetsmiljö och hälsa 

För Sacoförbundens medlemsgrupper är det de psykosociala 
arbetsmiljöproblemen som dominerar. Många akademiker befinner sig i 
ett gränslöst arbete med stora krav på tillgänglighet, medan andra arbetar 
inom kontaktyrken med psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Alltför ofta 
har båda dessa grupper en hög arbetsbelastning. Andra faktorer som vissa 
grupper av akademiker upplever som påfrestande är dokumentationskrav 
och så kallade illegitima arbetsuppgifter (det vill säga uppgifter som går 
utöver de uppgifter som överensstämmer med arbetstagarens 
förväntningar). Många grupper uttrycker att dokumentationskraven och 
administrationen tar en alltför stor del av arbetstiden. Man anser att 
arbetsuppgifter som inte ligger i yrket eller befattningen, men som ändå 
ska utföras, tar över (Aronsson m.fl., 2012). Även IT-system som upplevs 
vara ineffektiva är en stor tidstjuv.  
 
Arbetslivet har förändrats och idag kan många arbeta när som helst och 
ibland var som helst – delar av arbetslivet är mer gränslöst. Detta är en 
verklighet för många akademiker bland annat i den privata tjänstesektorn, 
där det dessutom är ett högt förändringstryck, många omorganisationer 
och hög tidspress. I internationella företag kan det dessutom vara så att 
ledarskapet bedrivs på distans, när chefer finns i andra länder. Det skapar 
särskilda utmaningar för såväl chefer som medarbetare.  
 
Gränserna mellan arbetsliv och privatliv suddas också ut. Forskare har 
undersökt anställdas olika sätt att hantera gränslösheten. Bland annat har 
man undersökt gränssättningsstrategier bland män och kvinnor i 
högkvalificerade arbeten där gränserna mellan arbete och privatliv kan 
beskrivas som svaga (Mellner m.fl., 2012). Vissa individer försöker 
integrera arbetsliv och privatliv medan andra försöker separera dem, 
vilket är det vanligaste i Sverige. De män som separerar arbete och 
privatliv upplever i högre grad än övriga att de lyckas med sin strategi. 
Sammanboende kvinnor med barn som använder samma strategi upplever 
tvärtom i högre grad än övriga att de misslyckas med detta. 
 
Nåbarhet och tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid ger flexibilitet och 
handlingsfrihet, och för många kan detta underlätta när det gäller att få 
ihop arbete och privatliv. Men det är viktigt att vara medveten om att det 
kan finnas baksidor med flexibiliteten, i form av till exempel ökad stress. 
Juseks undersökning ”Det flexibla arbetslivet” (Jusek, 2015) visar att 
kvinnor och män generellt sett upplever flexibiliteten på olika sätt. Fler 
kvinnor upplever möjligheten att bli nådd och att nå andra utanför 
arbetstid som mer stressande än vad män gör. 
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Arbetsmiljön 2013 (Arbetsmiljöverket, 2014a) 
Arbetsmiljöverket tar vartannat år fram statistik om hur människor själva 
upplever sin arbetsmiljö. Oftast ser resultaten i 
arbetsmiljöundersökningen ganska lika ut för kvinnliga och manliga 
tjänstemän. Men det finns också skillnader. I den senaste undersökningen 
(Arbetsmiljöverket, 2014a) uppger 60 procent av de kvinnliga och 48 
procent av de manliga tjänstemännen att de har svårt att påverka sin 
arbetstakt. Arbetstakten upplevs som styrd framför allt inom flera 
kvinnodominerade kontaktyrken inom vård, skola och omsorg. Av 
rapporten framgår att drygt hälften säger att de har alldeles för mycket att 
göra. Kvinnliga tjänstemän upplever i något högre utsträckning än män en 
för hög arbetsbelastning. Skillnaden är dock ganska liten, 56 procent 
jämfört med 49 procent. En hel del tjänstemän upplever också jobbet som 
psykiskt påfrestande. Det skiljer sig mellan könen: bland kvinnor upplever 
fler sitt arbete som psykiskt påfrestande, 47 procent jämfört med 37 
procent. De arbeten som upplevs som psykiskt påfrestande bland både 
kvinnor och män finns till största delen inom kontaktyrken. Bland 
kvinnliga psykologer, socialsekreterare etc. anser så många som 76 
procent att arbetet är psykiskt påfrestande. Det är också vanligare att 
kvinnliga tjänstemän blir utsatta för våld eller hot om våld i arbetet: 17 
procent jämfört med 11 procent bland de manliga tjänstemännen uppger 
att de blivit utsatta för våld eller hot om våld under de senaste 12 
månaderna. En förklaring till skillnaderna i den upplevda arbetsmiljön 
mellan kvinnor och män är den könsuppdelade arbetsmarknaden.  
 

Arbetsskador bland akademiker 
Arbetsmiljöverket ansvarar för den officiella arbetsskadestatistiken 
(statistik kring arbetsolyckor och arbetssjukdomar). Statistiken bygger på 
de arbetsskadeanmälningar som kommer in till Försäkringskassan.  
Antalet anmälda arbetsskador (arbetsolyckor med sjukfrånvaro och 
arbetssjukdomar), för arbetstagare och egenföretagare, var totalt 41 055 
under 2013 (Arbetsmiljöverket, 2014b). Högre utbildade och personer 
med ledningsarbete står för 6 592 anmälningar, vilket innebär drygt 16 
procent av alla arbetsskadeanmälningar under 2013. Kvinnor står för 69 
procent av de anmälda arbetsskadorna i dessa grupper. 
 
Antalet anmälda arbetssjukdomar var totalt 11 091 under 2013. Högre 
utbildade och personer med ledningsarbete står för nästan 25 procent av 
anmälningarna. För dessa yrkesgrupper beror en stor del av de anmälda 
arbetssjukdomarna på organisatoriska och sociala faktorer – så mycket 
som 40 procent att jämföra med snittets 26 procent. För personer med 
ledningsarbete beror två tredjedelar av alla anmälda arbetssjukdomar på 
organisatoriska och sociala faktorer.  
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En annan del av arbetsskadestatistiken visar hur många som beviljas 
ersättning på grund av arbetsskada av Försäkringskassan. Livränta är den 
vanligaste ersättningsformen. Antalet ansökningar om livränta har sjunkit 
kraftigt de senare åren, från 22 901 till 5 600 mellan 2005 och 2013 
(Försäkringskassan, 2014a). Vad denna stora förändring beror på är 
oklart, men borttagandet av den tidsbegränsade sjukersättningen uppges 
som en förklaring.  
 
Försäkringskassans beviljande av livränta har kritiserats i ett flertal 
studier för att inte vara könsneutral. Skillnaden i beviljandegrad mellan 
yrken förklarar till största del skillnaden i beviljandegrad mellan kvinnor 
och män. Beviljandegraden är högre i mansdominerade yrken, för både 
män och kvinnor. De flesta avslagen grundas på att det inte finns 
tillräckligt med vetenskaplig evidens för att exponeringen i den 
försäkrades arbetsmiljö kan ge upphov till de angivna besvären. Det finns 
betydligt fler vetenskapliga studier gjorda i mansdominerade yrken.  
 

Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron sjönk relativt kraftigt mellan 2000 och 2010. Under 2008 
infördes den så kallade rehabiliteringskedjan med syftet att sänka 
sjuktalen än mer. Men trots det vände utvecklingen 2010 och 
sjukfrånvaron har nu börjat öka igen. Varken Försäkringskassan eller ISF 
har funnit någon enskilt drivande orsak bakom denna utveckling. Det 
känns problematiskt att skylla på för lättvindig hantering på 
Försäkringskassan som bakomliggande orsak när reglerna nyligen har 
skärpts. Problembeskrivningen torde vara mer komplex där ett flertal 
faktorer samverkar. I figur 5 är det dock tydligt att det inte i första hand är 
nivån i sjuktalen som är det stora problemet just nu. Sjuktalen har inte 
varit så här låga sedan 1955. Det som istället är alarmerande är 
ökningstakten och att gapet mellan kvinnor och män åter ökar.  
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Figur 5. Sjuktal kvinnor och män, 1955–2013. 

 

Källa: Försäkringskassan, 2014b. 

Det utmärkande för Sverige jämfört med andra länder är svängningarna i 
sjuktalen över tid. Dessa observeras inte internationellt och leder till 
misstanken om att förändringar i regelsystemet är en viktig förklaring. Det 
som Sverige däremot har gemensamt med andra länder är att den 
psykiska ohälsan ökar. Detta gäller speciellt för kvinnor. Man brukar säga 
att det handlar om emotionella belastningsskador som uppkommer i 
kontaktyrken. Men den offentliga statistiken från Försäkringskassan visar 
också att skillnaden mellan kvinnor och män är stor i nästan alla 
yrkesgrupper, se figur 6.   
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Figur 6. Sjukskrivning i olika yrken 2013.  
Antalet sjukfall > 14 dagar per 1 000 anställda, psykiska sjukdomar 
 

 
 

 
Källa: Försäkringskassan, 2015b. 
 
Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser (Försäkringskassan, 2013c) 

• Risken att påbörja sjukfall med psykisk diagnos är högre för 
kvinnor än för män. 

• Risken är högst i åldern 30–39, för både kvinnor och män. 
• Risken är högre för de med barn i åldern 3–12 år i familjen. 
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• Risken är högre i tjänstemannayrken och yrken med krav på högre 
utbildning. Högst risk har bland annat präster, psykologer, 
förmedlare, fritidsledare och lärare – det vill säga personer i 
kontaktyrken. 

• Många av de yrken där de anställda uppger bristande psykosocial 
arbetsmiljö och som har en överrisk för att påbörja sjukfall med 
psykisk diagnos finns inom offentlig sektor.  
 

Kvinnors sjukfrånvaro (Försäkringskassan, 2014c) 
• Beskrivande data visar att redan sex år före första barnets födelse 

har kvinnor i genomsnitt fler sjukpenningdagar än män, och 
antalet sjukpenningdagar två år efter barnets födelse ligger på 
samma nivå som strax före graviditeten. 

• För män som får sitt första barn är sjukfrånvaron relativt stabil 
över tiden.  

• Skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män ökade under 
1990-talet för att därefter minska betydligt under 2000-talet. 

• En betydande riskökning för sjukfrånvaro för kvinnor ses två år 
efter andra barnets födelse, vilket sannolikt sammanfaller med att 
föräldrarna åter börjat förvärvsarbeta och den dubbla 
arbetsbördan blir som mest omfattande. 

 

Könsuppdelad arbetsmarknad och olika organisatoriska 
förutsättningar ger effekter på hälsan 
En anledning till att kvinnor och män drabbas av olika typer av 
arbetsrelaterade besvär, och i olika utsträckning, är att kvinnor och män 
till stor del finns i olika sektorer och yrken. Sverige har en av Europas mest 
könsuppdelade arbetsmarknader (Vänje, 2013). En könsuppdelad 
arbetsmarknad medför att arbetslivet kan skilja sig avsevärt åt mellan 
kvinnor och män gällande faktorer som arbetsmiljö, arbetstid, möjlighet 
att påverka sitt arbete, flexibilitet och mental och fysisk ansträngning. Det 
har visat sig att den negativa stressen generellt sett är högre i 
kvinnodominerade yrken (Kjellsson m.fl., 2014).  
 
Arbetsvillkoren och arbetsförhållandena skiljer sig också åt mellan yrken 
som är kvinno- eller mansdominerade jämfört med yrken där män och 
kvinnor är mer jämnt fördelade. Både mansdominerade och 
kvinnodominerade yrken har sämre villkor än könsintegrerade yrken. 
Ohälsan är också högst i de extremt kvinno- eller mansdominerade 
yrkena. Det finns därför mycket att tjäna på att förbättra villkoren i såväl 
kvinno- som mansdominerade yrken. Kvinnor skulle dock tjäna mest på 
en förbättring av arbetsvillkoren eftersom oavsett var individen arbetar 
(sektor/yrke) är den psykiska hälsan sämre hos kvinnor. Det innebär att 
skillnader i hälsa mellan män och kvinnor inte i sig kan förklaras bara 
utifrån könsuppdelningen på arbetsmarknaden (Karlqvist, 2014). 
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Forskning visar även att arbetsförhållandena och arbetsmiljön skiljer sig 
åt mellan kvinnor och män på samma arbetsplats, vilket kan få effekter på 
hälsan. Även i samma yrken har män och kvinnor olika arbetsuppgifter 
under olika tidslängd och med olika variation av arbetsuppgifter 
(Karlqvist, 2014). Detta bekräftas i en nyligen utkommen rapport från 
Arbetsmiljöverket, Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014 (Arbetsmiljöverket, 
2015). I rapporten konstateras att kvinnors arbeten värderas lägre, vilket 
får till följd att deras arbetsmiljörisker inte synliggörs tillräckligt och 
därför inte åtgärdas i tillfredsställande grad. När kvinnor och män arbetar 
med samma saker på samma arbetsplats belastas de ändå olika eftersom 
verktyg, skyddsutrustning och arbetsstationer ofta inte är anpassade för 
kvinnor. Det här innebär att kvinnor och män ofta ges olika 
organisatoriska förutsättningar och att det påverkar arbetsförhållandena, 
vilket i sin tur kan påverka hälsan.  
 

Pension 

Pensionssystemet är utformat för att vara könsneutralt i sitt regelverk. 
Men utfallet blir olika för kvinnor och män. Det är en konsekvens av att 
arbetsmarknaden inte är jämställd. Beskrivningarna i ovanstående avsnitt 
visar hur skillnaderna i arbetslivet får konsekvenser för kvinnors löner, 
vilket i sin tur påverkar kvinnors pensioner.  
 
Under hela arbetslivet avsätts pengar till pensionen. Dagens 
pensionssystem består i huvudsak av två delar: den allmänna lagstiftade 
pensionen och tjänstepensionen. I allt högre grad kommer 
tjänstepensionerna i framtiden att vara premiebestämda. Det betyder att 
pensionen i hög grad bestäms av vilken lön du har under hela arbetslivet.  
 
För kvinnor som arbetar i låglöneyrken inom till exempel vård, skola, 
omsorg och handel innebär det en låg pension. Dessutom ökar de negativa 
effekterna för kvinnors pensioner då kvinnor har högre frånvaro från 
arbetslivet på grund av deltidsarbete, längre föräldraledighet och högre 
sjukfrånvaro. Det premiebestämda pensionssystemet leder därför 
vanligtvis till sämre utfall för kvinnor än för män.  
 
För att skapa ett bättre utfall när det gäller kvinnors pensioner menar Saco 
att kvinnors inkomster under arbetslivet måste öka. För att nå dit måste 
ökad jämställdhet uppnås inom samtliga av de områden som beskrivits 
ovan. Kvinnor kan påverka sin pension genom att göra medvetna val av 
utbildning, fördelningen av föräldraledigheten och längre perioder av 
deltidsarbete. Saco arbetar med att informera både kvinnor och män om 
hur valen påverkar pensionen.  
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Slutsatser 

Arbetslivet i Sverige är inte jämställt. Redovisningen i föregående avsnitt 
visar att det finns betydande skillnader mellan kvinnor och män på 
arbetsmarknaden och i arbetslivet vad gäller löner, karriärmöjligheter, 
arbetsmiljö och hälsa samt pension. Dessa skillnader beror till stor del på 
att kvinnor och män befinner sig i olika delar av arbetsmarknaden. Sverige 
har en av Europas mest könsuppdelade arbetsmarknader. Även om det 
sker förändringar arbetar fortfarande kvinnor och män i olika sektorer, i 
olika yrken och inom olika inriktningar i samma yrke, samt på olika nivåer 
i organisationerna.  
 
Tydligt är att könsuppdelningen på arbetsmarknaden grundläggs redan i 
utbildningssystemet och i de utbildningsval kvinnor och män gör. Frågan 
om hur och varför elever väljer eller inte väljer högre utbildning är 
komplex. Utbildningsvalen påverkas i hög grad av kön, socioekonomisk 
bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund.       
 
Skillnaden i lön, karriärmöjligheter och pension har också att göra med att 
kvinnor alltjämt tar och förväntas ta ett större ansvar för hem, barn och 
familj. Samhällets normer och förväntningar samt invanda könsroller 
bidrar till att kvinnor är mer frånvarande från arbetslivet än vad män är.  
 
Kvinnor arbetar också i större utsträckning i sektorer och yrken med hög 
arbetsbelastning såsom stress, lågt inflytande, tunga lyft och i så kallade 
kontaktyrken. Kombinationen av en tuff arbetsmiljö, ett tufft arbete och 
ett stort ansvar för hem och familj ökar risken för ohälsa och 
sjukskrivning.  
 
Den psykiska ohälsan ökar både bland män och kvinnor. Ökningen är 
störst bland kvinnor och finns i varje kategori av yrke. Risken att drabbas 
av ohälsa är störst för kvinnor i 30–40-årsåldern, det vill säga då många 
kvinnor får eller har småbarn. I dessa åldrar är deltidsarbetet som störst, 
samtidigt som vi vet att kvinnor fortfarande tar det större ansvaret för hem 
och familj. Dubbelarbetet är troligen en viktig orsak till kvinnors större 
psykiska ohälsa även om forskning idag fattas på detta område. 
 
Även om kvinnor och män finns i samma yrke och på samma arbetsplats 
visar forskningen att de organisatoriska förutsättningarna – och 
därigenom även arbetsmiljöförhållandena – skiljer sig åt mellan kvinnor 
och män. Det kan inte förklaras på annat sätt än att det finns skillnader i 
normer och kulturer, att det finns olika förväntningar och föreställningar 
om vad kvinnor och män bör göra, vad de är bra respektive mindre bra på. 
Detta påverkar även kvinnors karriärmöjligheter, vilket bland annat visar 
sig i att det blir färre kvinnor ju högre upp i beslutsfattande positioner 
man kommer. 
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Att öka kvinnors närvaro i arbetslivet är centralt för att uppnå mer 
jämställda villkor på arbetsmarknaden. Det handlar om att kvinnor och 
män ska dela mer lika på föräldraledighet, VAB och deltidsarbete under 
småbarnsåren. I det sammanhanget är det viktigt att analysera hur 
kollektivavtalen ser ut och vilka incitament som finns för att dela mer lika 
på frånvaron i samband med barn.  
 
De strukturella skillnaderna i lön och arbetsmiljö är en följd av att 
samhället värderar kvinnors och mäns yrken olika. Att omvärdera arbetet i 
kvinnodominerade yrken i vård, skola och omsorg kommer att kosta 
mycket pengar. Det behövs därför politiska beslut för att klara den 
finansieringen.  
 
Uppdelningen på arbetsmarknaden är ett jämställdhetsproblem i 
huvudsak därför att den leder till stora skillnader mellan män och kvinnor 
vad gäller lön, karriär, arbetsmiljö och hälsa samt pension. För Saco blir 
det naturligt att driva frågorna om utbildningars lönsamhet, lön, frånvaro 
från arbetslivet, karriärmöjligheter, rimliga arbetsvillkor och hälsa. Även 
för att åstadkomma mer jämställda pensioner menar Saco att det är det 
ojämställda arbetslivet och familjelivet som i första hand ska förändras 
och inte pensionssystemet. Saco arbetar även med att tidigt bidra till att 
elever kan göra välinformerade studieval då valet av studier är så 
betydelsefullt. 
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Det här vill Saco åstadkomma 
för att öka jämställdheten i 
arbetslivet 

Saco ska verka för en mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt 
arbetsliv där kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter. 
Idag ser det inte ut på det viset. Det är oacceptabelt. Det sker förändringar 
på en rad områden mot ett mer jämställt arbetsliv, men Saco anser att det 
går för långsamt. Därför har Saco formulerat en rad ståndpunkter inom 
områden som är viktiga för att uppnå en ökad jämställdhet i arbetslivet.   
 

Utbildning 

Valet av utbildning avgör vilka möjligheter till arbete och inkomst 
individen kommer att ha resten av livet. Som beskrivs ovan finns det 
tydliga könsbundna mönster kring kvinnors och mäns utbildningsval – 
mönster som sedan leder till en könsuppdelad arbetsmarknad. Det finns 
förstås en rad olika faktorer bakom en individs val av utbildning. Men 
oavsett vad individens motiv till olika val är menar Saco att det är viktigt 
att valen är välinformerade. Saco arbetar för att bistå gymnasieelever i 
sina studieval genom bland annat Saco studentmässa och skrifterna 
Framtidsutsikter och Välja yrke.  
 
För att öka både pojkars och flickors medvetenhet kring studievalet 
behövs också studievägledning och studievägledare, något det idag är brist 
på i gymnasieskolan. Men det viktigaste är ändå att med tidiga insatser i 
grund- och gymnasieskolan säkerställa att valen kan ske på lika villkor. 
Det vill säga att skolan har ett ansvar att säkerställa att alla elever oavsett 
kön, föräldrarnas utbildningsbakgrund eller andra bakgrundsfaktorer, kan 
tillgodose sig utbildningen och nå målen.  
 

Saco vill 
• att mer resurser tillförs yrkes- och studievägledningen inom 

grundskolan och gymnasiet så att elever kan göra välinformerade 
studieval 

• att det kompensatoriska uppdraget i grundskolan prioriteras upp 
för att elever ska få jämlika valmöjligheter 
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Lön 

Saco strävar efter att lönegapet mellan kvinnor och män ska försvinna. 
Principen om kvinnors och mäns rätt till ekonomisk självständighet är 
viktig för Saco. Det betyder att arbetslivets villkor och de 
socialförsäkringssystem vi har ska vara könsneutrala. De ska även vara 
utformade så att de skapar incitament för ekonomisk självständighet och 
jämställdhet.  
 
Kön ska inte vara en del av lönesättningen. Tyvärr vittnar de oförklarade 
löneskillnaderna om att kön har betydelse för lönesättningen. Saco anser 
att lön ska sättas utifrån kompetens, ansvar och prestation.  
 
Lokal lönebildning och individuell lönesättning där lönesamtal genomförs 
är ett sätt att bidra till att kompetens, prestation och karriärambitioner 
synliggörs. Särskilt för kvinnor spelar lönesamtalet en viktig roll och kan 
därför bidra till att minska den statistiska diskrimineringen och till att 
krossa glastaket. Saco anser att det är viktigt att den lokala lönebildningen 
fortsätter att utvecklas genom bland annat ökad kvalitet i lönesamtalen.  
 
Saco menar att arbetet med jämställda löner bör bedrivas inom ramen för 
det ordinarie lönebildningsarbetet. Lönekartläggning ska vara en 
integrerad del i en årlig löneöversyn. Lönekartläggningar kan skapa 
tydligare incitament för arbetsgivarna att synliggöra lönestrukturerna i 
organisationen och att mer systematiskt arbeta med jämställda löner inom 
partsmodellen. Saco är därför positiv till en lag om årlig lönekartläggning, 
om den är anpassningsbar till lokal nivå via kollektivavtal, det vill säga 
semidispositiv. Saco menar att lönesamtalet i kombination med 
lönekartläggning kopplat till tydliga verksamhetsmål i en sammanhållen 
verksamhetsstyrning kan bidra till att värdera det arbete som 
medarbetaren utför.  
 
Kvinnors faktiska och förväntade frånvaro från arbetslivet i samband med 
barn påverkar kvinnors karriärer, löneutveckling och pensioner negativt. 
Därför arbetar Saco för ett mer jämställt uttag av föräldraledighet och 
VAB. Men väl så viktigt är att informera akademikerkvinnor om de 
effekter som långvarigt deltidsarbete kan ha. Att dela lika på den 
eventuella deltid som följer under åren tills barnen fyller 8 år är ett sätt att 
dela på de negativa ekonomiska konsekvenserna.   
 
En stor del av löneskillnaderna mellan kvinnor och män består i att 
kvinnodominerade yrken inom vård, skola och omsorg värderas lägre än 
mansdominerade yrken. Detta kallar vi strukturella löneskillnader. 
Kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor måste uppvärderas. Idag 
får arbetsgivarna mer kompetens än vad de betalar för. Saco anser att det 
behövs större möjligheter till löneutveckling och därmed en ökad 
lönespridning i dessa yrken. Idag skiljer sig ingångslönen och slutlönen i 
dessa yrken ofta inte mer än några tusenlappar. Genom ökad 
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löneutveckling skapas också incitament för att utvecklas ytterligare i 
arbetet. Ökad löneutveckling kan uppnås genom att införa fler karriärsteg 
och specialisttjänster i kvinnodominerade yrken inom vård, skola och 
omsorg. Med detta menar Saco inte att vi vill se en återgång till ett 
tarifflönesystem. Lönen ska fortfarande sättas utifrån prestation, ansvar 
och kompetens. Men Saco anser att det måste vara större skillnad mellan 
ingångslön, löner för de med stort ansvar och bred erfarenhet – och 
slutlön.  
 
Det är både ett jämställdhetsproblem och ett rekryteringsproblem att 
lönerna är så låga och att möjligheten att göra lönekarriär är obefintlig i 
dessa yrken. Det finns ingen enkel lösning på problemet. En nyckelfråga är 
hur särskilda satsningar på kvinnodominerade yrken i offentlig sektor kan 
ske utan att andra yrkesgrupper genast kräver kompensation. Detta 
problem kan komma att hota den svenska lönebildningsmodellen om det 
inte hanteras under ordnade former. Det är i första hand en fråga för 
arbetsmarknadens parter att lösa. Men för att det ska vara möjligt krävs 
också finansiering. Det som karakteriserar den offentliga sektorn, och som 
särskiljer den från den privata, är att den i huvudsak är finansierad med 
skatter. En höjning av genomsnittslönen för många kvinnodominerade 
yrken i offentlig sektor kräver därför finansiering via politiska beslut.  
 
Saco har visat att en höjning av lönerna med 10 procent i 
kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting skulle kosta 36 
miljarder kronor (Boije och Ljunglöf, 2015). Det motsvarar en höjning av 
exempelvis kommunalskatten med 2 procentenheter. Det är med andra 
ord inte några småsummor det handlar om. Därmed måste politikerna 
också lösa finansieringen. Ska det ske med höjda kommunalskatter, höjda 
statsbidrag och därmed höjda statliga skatter, rationaliseringar och 
omprioriteringar, höjda avgifter eller en kombination av olika åtgärder?  
 
Det räcker således inte med överenskommelser mellan arbetsmarknadens 
parter för at lösa problemet med stora strukturella löneskillnader. Det 
kommer att krävas politiska beslut för att lösa finansieringen. Problemet 
med strukturella löneskillnader är en övergripande samhällspolitisk fråga. 
Saco anser därför att det behövs en sektorsöverskridande nationell 
strategi, framtagen i en trepartssammansättning, för att finansiera höjda 
löner i kvinnodominerade välfärdsyrken. När finansieringsfrågan är löst är 
det arbetsmarknadens parter som fortsatt har ansvar för lönebildningen. 
 

Saco vill 
• att lönegapet mellan kvinnor och män försvinner 
• att lön ska sättas utifrån ansvar, kompetens och prestation – kön 

ska inte vara en del av lönesättningen 
• att lönekartläggning ska vara en del i den ordinarie lönebildningen, 

samt att en lag om årlig lönekartläggning ska vara anpassningsbar 
till lokal nivå via kollektivavtal 
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• att parterna utvecklar lönesamtalsmodellen då den kan bidra till 
att minska den statistiska diskrimineringen   

• att det införs fler karriärvägar i form av till exempel 
specialisttjänster för att öka möjligheterna till löneutveckling i 
kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting 

• att kvinnodominerade yrken i offentlig sektor uppvärderas 
lönemässigt 

• att det tas fram en sektorsöverskridande nationell strategi, 
framtagen i trepartssammansättning, för att finansiera höjda löner 
i kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting 

 

Karriär 

För Saco är det en självklarhet att kvinnor och män ska ha lika möjligheter 
att kunna göra karriär. Så ser det inte ut idag. En anledning till det är att 
svensk arbetsmarknad är starkt könsuppdelad. De kvinnodominerade 
yrkena framför allt i kommuner och landsting med sina platta strukturer 
skapar begränsade karriärmöjligheter. Saco anser att det bör skapas bättre 
möjligheter att göra karriär i dessa sektorer och yrken. Det kan ske genom 
att införa nya tjänster i form av till exempel specialisttjänster. Det kan 
därför finnas anledning för arbetsmarknadens parter att tillsammans 
vidare kartlägga och diskutera hur sådana karriärvägar kan utformas. En 
bredare eller djupare sakkompetens och ett större ansvar ska också följas 
av en bättre löneutveckling och därmed ökad lönespridning.  
 
Andelen kvinnliga och manliga chefer skiljer sig åt mellan sektorerna. 
Kvinnor är dock underrepresenterade som chefer i samtliga sektorer. 
Andelen kvinnor minskar också högre upp i chefshierarkin. Det senare 
tyder på att kvinnor drabbas av en så kallad glastakseffekt, det vill säga att 
kvinnor inte har samma möjligheter som män att ta sig upp i hierarkin 
eftersom det finns osynliga barriärer, glastak, som hindrar dem från 
avancemang. Saco är övertygad om att kvinnor på samma sätt som män 
både vill och kan leda, på alla nivåer. Problemet är snarare att de alltför 
ofta inte får. Det är oacceptabelt.  
 
Saco vill se en jämnare fördelning av kvinnor och män på alla 
chefspositioner i samtliga sektorer. För att nå dit behöver rekrytering och 
befordran ske utifrån en transparent och kompetensbaserad process. Vid 
rekrytering och befordran ska en jämn könsfördelning inom olika typer av  
arbeten och inom olika kategorier av arbetstagare eftersträvas. Detta gäller 
särskilt vid rekrytering eller befordran till ledande positioner. Det ska 
finnas tydliga riktlinjer och rutiner för att säkerställa att rekrytering och 
befordran sker på detta sätt. En noggrann uppföljning och utvärdering av 
arbetet är avgörande.  
 
Sammansättningen av kvinnliga och manliga styrelserepresentanter i 
börsnoterade aktiebolag har utvecklats i positiv riktning under senare år. 
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Andelen kvinnliga representanter är dock fortfarande alltför låg. Saco har 
mycket svårt att se att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor 
för att öka andelen kvinnor i styrelserna till åtminstone 40 procent. För att 
påskynda denna utveckling anser Saco att regeringen skyndsamt bör 
utreda om det krav som finns i den svenska koden för bolagsstyrning ”att 
valberedningen i varje större bolag ska sträva efter en jämn 
könsfördelning i styrelsen” kan överföras till aktiebolagslagen. Om 
andelen kvinnor i bolagsstyrelserna trots denna ändring inte uppgår till 
minst 40 procent senast 2020, ser Saco för närvarande ingen annan väg 
att gå än att formell kvotering införs. Vi vet att många rekryteringar till 
bolagsstyrelser sker via nätverk, formella eller informella. Det är därför 
viktigt att också valberedningarna har en jämn könsfördelning. Att i 
aktiebolagslagen reglera könsfördelningen i bolagens valberedningar 
skulle också kunna bidra till en jämnare könsfördelning i styrelserna. 
 
Frågan om en jämn könsfördelning i styrelser, bolag och företag 
(börsbolag, statligt hel- och delägda företag samt kommunalt och 
landstingsägda bolag) är viktig ur symbolisk synvinkel. En ökad andel 
kvinnor i styrelser kan bidra till att skapa förebilder, som kan främja 
karriärvägar för andra kvinnor på ledande positioner i respektive 
organisation. Dessa förebilder, som har spräckt glastaket, kan även på sikt 
bidra till att flickors och kvinnors utbildnings- och yrkesval förändras eller 
breddas, vilket kan påverka deras karriärmöjligheter. Att ha en jämn 
könsfördelning i styrelser kan även tänkas påverka bilden av 
verksamheten. Det kan i sin tur påverka möjligheten att rekrytera 
topptalanger – såväl kvinnor som män – även till operativa chefsposter i 
organisationen.   
 
Jämn könsfördelning i styrelser och valberedningar bör eftersträvas så 
långt det är möjligt i alla typer av organisationer. 
 
En faktor som tycks ha stor betydelse för kvinnors och mäns olika 
möjligheter att göra karriär är familjebildningen. Bland yngre personer 
som inte fått barn är fördelningen mellan män och kvinnor på 
chefsposition tämligen lika. Därefter minskar andelen kvinnliga chefer. 
Kvinnor är frånvarande från arbetet i större utsträckning än män under 
barnens uppväxt. Kvinnors frånvaro, faktisk och förväntad, påverkar och 
begränsar kvinnors karriärmöjligheter. För att öka kvinnors närvaro på 
arbetet och skapa bättre förutsättningar för kvinnor att göra karriär anser 
Saco att föräldraledighet, vård av barn och eventuellt deltidsarbete under 
barnens uppväxt bör fördelas mer jämnt mellan föräldrarna.  
 

Saco vill  
• att det införs nya karriärvägar i form av till exempel 

specialisttjänster inom kvinnodominerade yrken i kommuner och 
landsting 
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• att rekrytering och befordran sker utifrån en transparent och 
kompetensbaserad process – det kan bland annat bidra till en 
jämnare fördelning av kvinnor och män på alla chefspositioner i 
samtliga sektorer 

• att regeringen utreder om det krav som finns i den svenska koden 
för bolagsstyrning ”att valberedningen i varje större bolag ska 
sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen” kan överföras till 
aktiebolagslagen – om andelen kvinnor i bolagsstyrelserna trots 
denna ändring inte uppgår till minst 40 procent senast 2020, ser 
Saco för närvarande ingen annan väg att gå än att formell 
kvotering införs 

• att föräldraledighet, vård av barn och eventuellt deltidsarbete 
under barnens uppväxt fördelas mer jämnt mellan föräldrarna, för 
att öka kvinnors närvaro i arbetslivet och skapa bättre 
förutsättningar för kvinnor att göra karriär – det kräver 
förändringar i föräldraförsäkringen 
 

Barnrelaterad frånvaro  

Kvinnors och mäns icke jämställda uttag av föräldrapenning, vård av barn 
och deltidsarbete under barnåren medför sämre löne- och 
karriärutveckling samt pension för kvinnor. Ett sätt att göra uttaget av 
föräldraledigheten mer jämnt fördelad mellan kvinnor och män är att i 
föräldraförsäkringen reservera fler dagar för vardera föräldern. Saco 
föreslår en tredelad föräldraförsäkring med tre lika delar om 130 dagar. 
Det betyder 130 dagar till vardera föräldern och 130 dagar som fritt får 
disponeras dem emellan eller överlåtas till en annan närstående.  
 
Sacos förslag är en avvägd kompromiss mellan den individuella valfriheten 
och jämställdhetsmålen. I dagsläget tror vi att förslaget kan leda till ett 
mer jämställt uttag av föräldrapenningen. Vi utesluter dock inte att det 
kan komma att behövas ytterligare förändringar i föräldraförsäkringen om 
snedfördelningen i uttaget mellan kvinnor och män kvarstår. 
 
Samtidigt föreslår Saco att jämställdhetsbonusen avskaffas. 
Jämställdhetsbonusen har inte visat någon mätbar effekt för ett jämnare 
uttag av föräldraförsäkringen. De pengar som betalats ut har istället gått 
till föräldrar som även utan bonus skulle delat ledigheten på samma sätt. 
Med fler reserverade dagar blir det dessutom färre dagar som kan ge 
jämställdhetsbonus. Detta betyder att effekten av bonusen minskar 
ytterligare.  
 
Det finns idag, för de flesta hushåll, inte några nämnvärda ekonomiska 
argument för att inte dela lika på föräldraledigheten. Om både kvinnan 
och mannen omfattas av kollektivavtal, vilket de flesta gör idag, så fyller de 
kollektivavtalade föräldralönerna upp mycket av förlusten vid uttag av 
föräldrapenning. Sacos beräkningar visar att det ofta är mest ekonomiskt 
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lönsamt att dela lika på föräldraledigheten. Saco anser därför att alla 
arbetsgivare bör teckna sådana kollektivavtal också för att stärka sina 
möjligheter att rekrytera kompetent personal.  
 
Ur ett livslöneperspektiv är det viktigt att ta ut sin föräldraledighet samlat 
efter barnets födsel. Att dra ut på ledigheten och att vara ledig helt utan 
ersättning påverkar lön och pension negativt.  
 
Deltidsarbete är mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Många kvinnor 
jobbar deltid under åren när barnen är små, och det kan få mycket större 
effekter på lön och karriär än själva föräldraledigheten. Saco menar att 
även deltidsarbetet bör delas mer lika mellan kvinnor och män, både ur ett 
ekonomiskt perspektiv och ur ett familjeperspektiv. Saco arbetar därför 
aktivt med att informera om föräldraledighetens och deltidsarbetets 
effekter på till exempel pension och karriär. För Saco är det viktigt att 
hålla fast vid arbetslinjen. För att klara av att upprätthålla den 
gemensamma välfärden är ett högt arbetskraftsdeltagande av största 
betydelse. Kvinnor behöver därför öka sin närvaro på arbetsmarknaden ur 
både ett samhällsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv. Det kan 
därför finnas anledning att se över villkoren för deltidsarbete i 
föräldraledighetslagen för att både uppnå jämställdhetsmålen och 
bibehålla arbetslinjen.  
 
Ett annat argument för att dela lika på barnrelaterad ledighet är att det 
visar sig få effekter på fördelningen av det obetalda arbetet. När männen 
ökar sin andel av föräldraledigheten arbetar de mindre och tar ett större 
ansvar för hem och familj. Däremot riskerar de då att bli mer sjuka. 
Forskningen ger inte några entydiga svar på hur dubbelarbetet påverkar 
kvinnors och mäns hälsa och sjukfrånvaro. Detta borde undersökas 
närmare.  
 
En viktig förutsättning för heltidsarbete för både kvinnor och män är att 
det finns en väl fungerande barn- och äldreomsorg. Förskolan och 
fritidsverksamheten ska hålla hög kvalitet, vara tillgänglig samt utgöra ett 
självklart alternativ till deltidsarbete. Med allt fler äldre som lever länge 
ökar också behovet av en kvalitativ hemtjänst och äldreomsorg. Varken 
kvinnor eller män ska behöva arbeta deltid i slutet av sin karriär för att 
vårda sina anhöriga för att kvaliteten brister.   
 

Saco vill 
• att kvinnors närvaro i arbetslivet ökar eftersom det är centralt för 

jämställda villkor på arbetsmarknaden 
• att kvinnor och män delar jämnt på föräldraledighet, vård av barn 

och deltidsarbete när barnen är små – det är viktigt både för 
löneutveckling, karriärmöjligheter och pension, men också ur ett 
familjeperspektiv 
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• att föräldrapenningen delas i tre lika stora delar om 130 dagar: 
vardera föräldern får en del, och en del får fritt disponeras mellan 
dem eller överlåtas till en annan närstående 

• att jämställdhetsbonusen avskaffas 
• att arbetsgivare tecknar kollektivavtal för att via föräldralönen 

kompensera inkomstbortfallet vid föräldraledighet  
• att villkoren för deltidsarbete i föräldraledighetslagen ses över 

  

Arbetsmiljö och hälsa  

Saco vill se ett hållbart arbetsliv där människor i alla professioner i alla 
delar av arbetsmarknaden kan utvecklas i sitt yrke under hela arbetslivet, 
utan att drabbas av ohälsa. Det är viktigt för individen, men även för 
samhället på längre sikt, då vi i framtiden behöver kunna arbeta högre upp 
i åldrarna. Så ser det dock inte ut idag. Även om sjuktalen ligger på en låg 
nivå, så har de åter börjat stiga. Särskilt alarmerande är det växande gapet 
mellan kvinnors och mäns sjuktal och ohälsa. Det är framför allt den 
psykiska ohälsan som ökar. Skillnaden i ohälsa kan delvis förklaras av den 
könsuppdelade arbetsmarknaden. Statistiken visar dock att skillnaden 
mellan kvinnors och mäns hälsa är stor i nästan alla yrkesgrupper. 
 
Arbetsmiljöverket har bland annat till uppgift att se till att arbetsmiljö- 
och arbetstidslagstiftningen följs. Det sker genom Arbetsmiljöverkets 
inspektionsverksamhet. För att kunna bedriva en bra verksamhet krävs 
tillräckligt många inspektörer som är utbildade inom olika sakområden. 
Antalet inspektörer har dock minskat under senare år, vilket Saco tycker 
är beklagligt. Saco anser därför att det behövs mer resurser så att fler 
inspektörer kan anställas. För att inspektörerna ska kunna fånga upp den 
problematik som leder till psykisk ohälsa behöver de ökade kunskaper i 
arbetsorganisation och psykosocial arbetsmiljö. Saco anser också att det är 
viktigt att inspektörerna har kunskaper om de olika förutsättningar och 
risker som finns inom kvinno- och mansdominerade yrken, samt de olika 
förutsättningar som kvinnor och män har i arbetslivet.  
 
Det finns mycket kunskap om vad som skapar en god arbetsmiljö och 
arbetsorganisation. Forskningen är dock utspridd på en mängd 
forskningsinstitutioner och därför ibland svår att hitta. För att ta ett 
helhetsgrepp om bland annat den psykiska hälsan anser Saco att det 
behövs ett nytt nationellt kunskapscenter för arbetsmiljö- och 
arbetslivsfrågor. Centret ska vara en sammanhållande aktör inom 
arbetsmiljöområdet. En uppgift för centret bör vara att uppmärksamma 
kvinnors och mäns olika förutsättningar och villkor i arbetslivet, och vilka 
konsekvenser de får. 
 
Utfallet i arbetsskadeförsäkringen är olika för kvinnor och män. Kvinnor 
har svårare att få sina arbetsskador godkända. Det innebär också att 
kvinnor har svårare att få ersättning, i form av till exempel livränta, för 
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sina skador. Det har framför allt att göra med att det finns betydligt färre 
vetenskapliga studier av skadliga exponeringar och dess effekter i 
kvinnodominerade yrken. Eftersom det är den medicinska vetenskapliga 
evidensen som styr beviljande eller avslag, har det stor betydelse var 
resurserna för forskning läggs. Saco anser därför att mer resurser behövs 
för forskning om yrken i kvinnodominerade sektorer för att ta fram 
vetenskaplig evidens som kan användas bland annat i 
arbetsskadeutredningar. På sikt kan det minska skillnaderna mellan 
kvinnors och mäns beviljande av arbetsskadelivräntor. 
 
Olika statliga satsningar inom arbetsmiljöområdet har gjorts under senare 
år. De tenderar dock att inrikta sig på det efterhjälpande arbetet på 
individnivå. Saco anser att det är viktigt att hitta ekonomiska incitament 
för att stimulera arbetsgivarna till att arbeta mer långsiktigt med 
arbetsmiljön, det vill säga att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete i 
större utsträckning. Det är samhällsekonomiskt mer effektivt. Saco anser 
att det behövs förebyggande arbetsmiljösatsningar inom 
kvinnodominerade yrken och sektorer för att förhindra psykisk ohälsa.  
 
För att kunna skapa en god arbetsmiljö är det viktigt med en tydlig 
arbetsorganisation med tydliga roller och uppdrag. Det är viktigt att skapa 
förutsättningar för en god dialog mellan chefer och medarbetare. Chefer 
kan därför inte ha alltför många medarbetare – det blir varken bra för 
chefen eller medarbetarna. Åtskilliga chefer inom den kvinnodominerade 
offentliga sektorn har alltför många medarbetare. Saco anser därför att 
antalet chefer inom framför allt kvinnodominerade yrken och sektorer bör 
öka i förhållande till antalet medarbetare. Det handlar till största del om 
de chefer som finns längst ut i linjen. 
 
Det gränslösa arbetslivet är en realitet för många akademiker. Det finns 
många fördelar med den flexibilitet som det skapar. Flexibiliteten 
möjliggör bland annat för många att kunna få ihop arbete med privatliv. 
Men det är också viktigt att uppmärksamma och hantera de baksidor som 
finns. Diskussioner om förväntningar och tillgänglighet, om stöd, 
handledning och fungerande strukturer behöver föras på arbetsplatsnivå. 
Det är viktigt med en löpande dialog mellan chef och medarbetare kring 
ansvar, gränssättning och prioriteringar för att skapa ramar för arbetet.  
 
Administrativa stödfunktioner är viktiga för att såväl chefer som 
medarbetare ska kunna arbeta med de uppgifter som ingår i yrket eller 
befattningen, och för att deras kompetens ska kunna användas på bästa 
sätt. Många akademiker, framför allt inom kvinnodominerade yrken, 
anser idag att arbetsuppgifter som inte ligger i yrket eller befattningen tar 
alltför mycket tid. Det kan ibland också leda till att förutsättningarna att 
utöva yrket på ett tillfredsställande sätt begränsas. Saco menar därför att 
det är viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för att tillräckliga resurser 
avsätts för administrativa stödfunktioner.  
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För att kunna identifiera och bedöma eventuella risker och brister i 
arbetsmiljön som har med föreställningar om kön att göra behöver ett 
genusperspektiv finnas med i arbetsmiljöutbildningar för chefer och 
skyddsombud.  
 
För att förtydliga vikten av att ha ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet 
kan det i de allmänna råden till föreskriften om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) skrivas in att det vid riskbedömning är 
viktigt att särskilt undersöka och bedöma om kvinnor och män kan 
utsättas för olika risker i arbetet. 
 

Saco vill 
• att det anställs fler arbetsmiljöinspektörer med kunskaper i 

arbetsorganisation och psykosocial arbetsmiljö, framför allt utifrån 
ett genusperspektiv   

• att det skapas ett nytt nationellt kunskapscenter för arbetsmiljö- 
och arbetslivsfrågor, som bland annat ska ha till uppgift att 
uppmärksamma kvinnors och mäns olika förutsättningar och 
villkor i arbetslivet, och vilka konsekvenser de får 

• att det avsätts mer resurser för forskning om yrken i 
kvinnodominerade sektorer, för att minska skillnaderna i hur 
arbetsskador i kvinnodominerade och mansdominerade yrken 
bedöms och ersätts 

• att det läggs mer resurser på förebyggande arbetsmiljösatsningar 
inom kvinnodominerade yrken och sektorer för att förhindra 
psykisk ohälsa 

• att antalet chefer inom framför allt kvinnodominerade yrken och 
sektorer ökar i förhållande till antalet medarbetare  

• att arbetsgivarna tar ansvar för att tillräckliga resurser avsätts för 
administrativa stödfunktioner 

• att chefer och skyddsombud får mer utbildning om arbetsmiljö och 
arbetsorganisatoriska frågor, bland annat utifrån ett 
genusperspektiv 
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Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande 
organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt 
obunden facklig centralorganisation. Sacos 22 självständiga förbund 
företräder yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden, 
inklusive egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund 
är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. 
Totalt är 650 000 akademiker medlemmar. Som företrädare för 
Sveriges akademiker är det självklart för Saco att ständigt påverka 
kunskapsnivån i Sverige. Utbildning och forskning som ger kunskap 
är en investering för såväl samhället som individen och är en av de 
viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av ett samhälle.


	Inledning
	Tio prioriterade områden för ökad jämställdhet i arbetslivet
	Saco vill

	Problembeskrivning
	Utbildning
	Valet av högre utbildning avgörs i skolan

	Lön
	Karriär
	Andelen kvinnliga akademiker på chefspositioner
	Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar
	Andelen kvinnor på ledande positioner i statligt hel- och delägda företag samt i kommunal- och landstingsägda bolag
	Några möjliga orsaker till att kvinnor är underrepresenterade på toppositioner

	Barnrelaterad frånvaro
	Föräldraledighet
	Obetalt arbete
	Vård av barn (VAB)
	Deltid

	Arbetsmiljö och hälsa
	Arbetsmiljön 2013 (Arbetsmiljöverket, 2014a)
	Arbetsskador bland akademiker
	Sjukfrånvaro
	Könsuppdelad arbetsmarknad och olika organisatoriska förutsättningar ger effekter på hälsan

	Pension

	Slutsatser
	Det här vill Saco åstadkomma för att öka jämställdheten i arbetslivet
	Utbildning
	Saco vill

	Lön
	Saco vill

	Karriär
	Saco vill

	Barnrelaterad frånvaro
	Saco vill

	Arbetsmiljö och hälsa
	Saco vill


	Källor
	2015 Innehallsf.pdf
	Inledning
	Tio prioriterade områden för ökad jämställdhet i arbetslivet
	Saco vill

	Problembeskrivning
	Utbildning
	Valet av högre utbildning avgörs i skolan

	Lön
	Karriär
	Andelen kvinnliga akademiker på chefspositioner
	Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar
	Andelen kvinnor på ledande positioner i statligt hel- och delägda företag samt i kommunal- och landstingsägda bolag
	Några möjliga orsaker till att kvinnor är underrepresenterade på toppositioner

	Barnrelaterad frånvaro
	Föräldraledighet
	Obetalt arbete
	Vård av barn (VAB)
	Deltid

	Arbetsmiljö och hälsa
	Arbetsmiljön 2013 (Arbetsmiljöverket, 2014a)
	Arbetsskador bland akademiker
	Sjukfrånvaro
	Könsuppdelad arbetsmarknad och olika organisatoriska förutsättningar ger effekter på hälsan

	Pension

	Slutsatser
	Det här vill Saco åstadkomma för att öka jämställdheten i arbetslivet
	Utbildning
	Saco vill

	Lön
	Saco vill

	Karriär
	Saco vill

	Barnrelaterad frånvaro
	Saco vill

	Arbetsmiljö och hälsa
	Saco vill


	Källor


