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Löneskillnaderna är för stora
Hela 81 procent av alla anställda an-
ser att löneskillnaderna är för stora 
mellan olika yrken. Bland LO- och 
TCO-medlemmar anser 85 respekti-
ve 83 procent att löneskillnaderna är 
för stora medan endast 64 procent av 
SACO-medlemmarna anser samma 
sak. Även mellan kvinnor och män 
skiljer sig uppfattningen i denna frå-
ga då 84 procent av kvinnorna men 
bara 72 procent av männen anser att 
löneskillnaden är för stor mellan olika 
yrken (se diagram 1).

Den egna lönen tycks dock vara det 
som starkast påverkar vad som anses 
om löneskillnader mellan olika yrken. 
Ju högre den egna lönen är desto min-
dre är andelen som anser att löneskill-
naderna är för stora. Bland dem med 
högst löner, 40 000 kronor eller mer, 
anser 54 procent att löneskillnaderna 
är för stora och hela 15 procent att lö-
neskillnaderna är för små. Skillnaden 
i vad kvinnor och män anser om löne-
skillnaderna tycks dessutom försvin-
na ju högre den egna lönen är.

Det visar andra delen av rapportse-
rien Röster om facket och jobbet som 
ägnas åt synen på löner, lönesättning 
och löneskillnader. Drygt 5 000 lön-
tagare har svarat på frågor om vad de 
anser om löneskillnader mellan kvin-
nor och män och mellan olika yrken, 
rimliga löner för olika yrken, om väl-
betalda ska stödja lågavlönade och vil-
ka faktorer som anses viktiga för lö-
nens storlek.

Kvinnor har för låga löner
Medellönen för kvinnor är 21 400 kro-
nor och för män 25 900 kronor år 2005. 
Lönen är alltså drygt 20 procent högre 
för män. 86 procent av löntagarna an-
ser att denna skillnad är för stor och att 
kvinnor har för låg lön i förhållande 
till män. Nio procent anser att lönerna 
i stort sett är rättvisa medan noll pro-
cent anser att män har för låg lön i för-
hållande till kvinnor (se diagram 2).

Diagram 1 Synen på löneskillnader mellan olika yrken
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Diagram 2 Anser att kvinnor har för låg lön i förhållande till män
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En klar majoritet bland såväl kvin-
nor som män anser att kvinnors lö-
ner är för låga. Andelen är dock högre 
bland kvinnor, 90 procent, än bland 
män, 80 procent. Även ungdomar an-
ser i lägre grad att kvinnor har för låga 
löner.

Vad anses som rimlig lön
De högsta rimliga lönerna anses att lä-
kare, försäljningschef och rektor bör ha. 
Av dessa tillskrivs läkare den högsta 
med 32 200 kronor. De lägsta lönerna 
som anses rimliga gäller städare och 
kassörskor med cirka 19 000 kronor (se 
diagram 3).

De löner som faktiskt gäller för de 
tolv yrkena skiljer sig i vissa fall rejält 
mot vad löntagarna anser som rimliga 
löner. I särklass högst faktisk lön har 
läkare och försäljningschef med drygt 
45 000 kronor. Det är 42 respektive 64 
procent högre än de löner som anses 
rimliga. Lägst faktiska löner har stä-
dare och kassörskor med cirka 16 500 
kronor, vilket är betydligt lägre än vad 
som anses som rimlig lön.

Diagram 3 Vad anses som faktisk och rimlig månadslön för olika yrken
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Stödja låginkomsttagare eller 
var och en för sig
För att undersöka stödet för den so-
lidariska lönepolitiken som LO för-
ordar innehåller undersökningen en 
fråga om välbetalda bör stödja lågin-
komsttagarna eller om varje grupp en-
bart ska försöka nå bästa möjliga re-
sultat för den egna gruppen. Resulta-
ten visar att en klar majoritet anser 
att de mer välbetalda bör stödja låg-
inkomsttagarna. Bland LO-medlem-
mar stödjer 71 procent denna tanke. 
Men det gör även en majoritet, 60 pro-
cent, av TCO-medlemmarna liksom 
nästan hälften, 47 procent, av SACO-
medlemmarna (se diagram 4).

Andelen som anser att varje grupp 
enbart ska försöka nå bästa resultat 
för den egna gruppen är dock inte för-
sumbar. Bland LO-medlemmarna an-
ser 22 procent detta liksom 36 respek-
tive 46 procent av TCO- och SACO-
medlemmarna.

Ju högre den egna lönen är desto 
mindre är andelen som anser att välbe-
talda ska stödja låginkomsttagare.

Diagram 4 Stödja låglönetagare eller bästa möjliga för egna gruppen

Samtliga anställda. Procent

■ Bör stödja låginkomsttagare   ■ Bör nå bästa resultat för egna gruppen
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Synen på lönesättning – vilka 
faktorer anses viktiga för 
lönens storlek
Lönen bestäms i förhandlingar och 
avtal mellan fack och arbetsgivare. 
Fackets uppgift är att förhandla fram 
så bra löner som möjligt för alla sina 
medlemmar medan arbetsgivare ofta 
vill betala mer till vissa och mindre till 
andra. I denna undersökning studeras 
vilka faktorer som löntagarna själva 
anser är viktiga för lönens storlek.

Vad gäller personliga egenskaper så 
anser nästan alla löntagare att skick-
lighet i arbetet är viktigt för lönens 
storlek. Över 90 procent av såväl LO- 
som TCO och SACO-medlemmar an-
ser detta. Lång tid i yrket och bred er-
farenhet från arbetslivet anses också 
viktiga av de flesta medan personens 
ålder anses mindre viktig (se diagram 
5).

Vad gäller arbetets svårighet anser 
närmare 80 procent av LO-medlem-
marna att svår fysisk miljö och psy-
kiskt påfrestande arbete är viktigt för 
lönens storlek. De flesta TCO- och 
SACO-medlemmar tycker likadant 
men anser i högre grad att arbetsle-
dande uppgifter är viktigt.

Ansvar för vård och omsorg av män-
niskor anser nästa alla, 90 procent, är 
viktigt för lönens storlek, medan cirka 
hälften anser att ansvar för dyrbara 
maskiner är viktigt.

Diagram 5 Faktorer som anses viktiga för lönens storlek

LO-medlemmar. Procent

■ Mycket viktigt   ■ Viktigt
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Mottagaren  
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LO Distribution

Svarspost
Kundnummer 800 242 809
811 20 Sandviken

Synen på lönesättning och löneskillnader

Andra delen av rapportserien Röster om facket och jobbet ägnas åt synen på 
löner, lönesättning och löneskillnader. Frågor som besvaras gäller vad som 
anses som rimlig lön för olika yrken, löneskillnaderna mellan olika yrken, 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män, om välbetalda ska stödja lågin-
komsttagare, solidarisk lönepolitik och vilka faktorer som anses viktiga för 
lönens storlek.

För att kunna förbättra och utveckla den fackliga verksamheten är 
det viktigt att få reda på både vad människor anser i en rad olika frågor 
och hur de faktiska villkoren ser ut. För att få reda på detta genomfördes 
undersökningen Röster om facket och jobbet under år 2006. Drygt 8 000 
anställda i hela landet har intervjuats. Detta är femte gången Röster om 
facket och jobbet genomförs sedan år 1988. Rapporten är den andra av 
sju som speglar de anställdas inställning i olika frågor men också synen 
på arbetets villkor.
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