
 

 

 
Minska löneklyftan mellan könen  

genomföra resolutionerna om lika lön från EPSU:s kongress 2009  
 
 
Löneklyftan mellan könen diskuterades under de senaste sammanträdena i kommittéerna för 
kommunförvaltning  (LRG), stats- och europeisk förvaltning (NEA) samt sociala tjänster och 
sjukvårdsfrågor (HSS). På LRG:s och NEA:s möten gällde diskussionen utarbetandet av en 
checklista för lön som fokuserar på de olika faktorer som skapar ett rättvist lönesystem. På 
HSS-mötet var debatten delvis en uppföljning av kommitténs svar på Jane Pillingers rapport 
om löneklyftan mellan könen inom omsorgen. 
 
Frågan om jämlik lön är också en prioritering i EPSU:s arbetsprogram för de kommande fem 
åren, efter att två resolutioner antogs på kongressen i juni förra året. Resolutionerna ålägger 
EPSU och dess medlemsförbund att inte enbart arbeta för att minska löneklyftan mellan 
könen med fem procent (www.epsu.org/a/5534), utan också undersöka hur de kan ta itu med 
det faktum att kvinnodominerade branscher och yrken tenderar att ha lägre lön (både för 
kvinnor och män) än de där män utgör en majoritet av arbetstagarna (www.epsu.org/a/5543). 
 
De tre fasta kommittéerna var eniga om att det är viktigt att övervaka framstegen vad gäller 
lika lön, och i synnerhet fastställa storleken på löneklyftan som varje medlemsförbund 
konfronterar i sin bransch, arbetsplats eller sitt yrke – beroende på vad som är mest relevant. 
 
Vi vill att medlemsförbunden besvarar följande frågor i syfte att fastställa den aktuella 
situationen och göra det möjligt för oss att utvärdera vilka framsteg som görs i riktning mot 
jämlika löner i slutet av året, och därefter varje år fram till EPSU:s nästa kongress 2014.  
En rapport om svaren kommer att tillhandahållas varje fasta kommittén på deras möten i 
oktober 2010 och en översikt av samtliga svar diskuteras på EPSU:s avtalskonferens i 
Bryssel den 7-8 december 2010.  
 
 
Följenot om löneklyftan mellan könen 
Jämlik lön är något mer än att säkerställa att kvinnor och män får samma lön eller utför 
samma jobb (även om detta fortfarande är mycket viktigt!) Löneklyftan mellan könen mäts 
normalt genom att jämföra genomsnittliga löner för kvinnor och män med hänsyn tagen till 
antalet arbetstimmar. Siffrorna kan gälla en bransch eller specifik arbetsplats. De relevanta 
siffrorna kan bero på i vilken utsträckning medlemsförbund förhandlar på bransch- och/eller 
lokal nivå.  
 
Löneklyftan mellan könen är en allmän indikator på ojämställdhet. Därefter handlar det om att 
mer i detalj analysera anledningarna till ojämlik lön. Till exempel kan ålder, tjänsteålder, 
tjänstetid och utbildningsnivå alla bidra till det faktum att kvinnors genomsnittliga lön är lägre 
att männens. Gensvaret kan omfatta en rad åtgärder, till exempel bättre utbildning och 
befordringsmöjligheter för kvinnor och ta itu med hur mammaledighet och barnomsorg 
påverkar kvinnors lön och utsikter till befordran.   
 



 

 

 
 

Frågor till medlemsförbunden om löneklyftan mellan könen 
 
 
Har ni uppgifter om kvinnors och mäns löner för er bransch, arbetsplats, yrke eller relevant 
avtalsgrupp? 
 
Om ni inte har dessa siffror, kan ni förklara varför?  
(Har arbetsgivaren, till exempel, vägrat att tillhandahålla dem?) 
 
Hur stor är den aktuella löneklyftan mellan könen för er bransch/arbetsplats och har ni siffror 
som visar trenden för de senaste fem åren?  
(Löneklyftan mellan könen är skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga inkomst) 
 
Har ni förhandlat med arbetsgivaren om att ta itu med någon av de faktorer som bidrar till 
löneklyftan mellan könen, till exempel: 
 
• koncentration av kvinnor i lågavlönade jobb 

• i vilken utsträckning kvinnor är fast i deltidsjobb, men hellre vill arbeta heltid/fler timmar  

• insyn i lönesystem och lönestrukturens faktorer (exempelvis bonus- och prestations-
relaterad lön) som kan leda till diskriminering av kvinnor 

• högre löneförhöjningar för de som har lägst lön och/eller kvinnodominerade yrken 

• utbildnings- och befordringsmöjligheter för kvinnor 

• hur mamma- och föräldraledighet påverkar kvinnors lön och framtidsutsikter 

• tillgång till barnomsorg eller hjälp med kostnaden för att ta hand om barn eller vuxna som 
behöver omsorg 

• konsekvenser av utläggning av verksamhet   

• flexibel arbetstid 

 
Var har ni uppnått för resultat? 
 
Skicka in era svar till nsalson@epsu.org och rpond@epsu.org 
 
Svara före den 1 september 2010 så att vi kan förbereda rapporter till de fasta 
kommittéernas oktobermöten.  
 
Tack så mycket! 


