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Det är ju inte klokt! 
 
 
Så tror jag att många spontant kommer att tänka efter att ha läst vår rapport om 
lärarlöner i ett könsperspektiv. Vi skriver anno 2009 och kvinnors löner släpar 
fortfarande efter männens på arbetsmarknaden. 
 
I Lärarförbundets första rapport ”Perspektiv på lärarlöner” (oktober 2008) granskade vi 
lönerna ur ett internationellt perspektiv och konstaterade att svenska lärare är 
underbetalda i förhållande till sina kollegor i andra länder. Sverige placerar sig först på 
plats 23 tillsammans med Slovenien när OECD rankar oss och våra grannar i Europa. 
 
I den här rapporten: ”Perspektiv på lärarlöner, del 2” granskar vi i stället lärarlönerna ur 
ett könsperspektiv. Vi kan slå fast att i takt med att kvinnorna blivit fler i läraryrket har 
också betalningen för jobbet blivit lägre.  
 
Kvinnors arbete måste helt enkelt vara lika värdefullt som mäns arbete. När industrier 
läggs ned runt om i landet kommer det kraftiga reaktioner från kommunens politiker, 
och hela samhällets överlevnad står på spel. Jag noterar att när lika många kvinnor blir 
av med jobbet, på grund av nedskärningar i kommunerna, är engagemanget från samma 
politiker långt ifrån lika starkt. 
 
Det är ju som sagt inte klokt. Och det här vill jag se en debatt om, inte bara i samband 
med Internationella kvinnodagen, utan årets alla dagar.  
 
Till sist: Det är inte bara Lärarförbundet som tycker att lärare har för låga löner. 
Sveriges föräldrar håller med oss. Och inte oväntat är det mammorna som stöder 
oss allra mest. Det kan du också läsa om i vår rapport. 
 
 

 
 
Eva-Lis Sirén 
Förbundsordförande Lärarförbundet 
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Förr var det sämre… 

”Kvinnors lägre avlöning i förhållande till män hör till de mest konstanta 
lagbundenheterna inom det ekonomiska livet” skrev Eli Heckscher, svensk 
nationalekonom, i en rapport redan 1912.  
 
Under 1900-talet kom kvinnorna i Sverige ut i bred front på arbetsmarknaden. När det 
var gott om jobb uppmuntrades kvinnor till förvärvsarbete och vid sämre tider var det i 
första hand männen som skulle ha tillträde till arbetsmarknaden eftersom ”de tog hand 
om försörjningen”. Kvinnorna spelade rollen av regulator i den svenska ekonomin. 
 
Fram till 1960 fanns fastställda löneskillnader utifrån kön i många avtal – män och 
kvinnor som utförde samma arbete ingick i olika lönegrupper trots att de arbetade med 
samma arbetsuppgifter.  
 
Kvinnorna fick jobb som ansågs ”passande kvinnans personlighet” – yrken där det 
”omvårdande handlaget” var viktigt eller uppgifter som var ”enklare och repetitiva”. 
Inom skolan undervisades de minsta barnen av småskollärarinnor eftersom de sades ha 
”en naturlig moderlighet”, något som eleverna ansågs behöva.  
 
Från 50-talet växte den offentliga tjänstesektorn med skola och omsorg och blev också 
den största arbetsmarknaden för kvinnor. Offentliga sektorn består nu av 79 procent 
kvinnor och 21 procent män. 81 procent kvinnor i arbetsför ålder är ute på 
arbetsmarknaden idag jämfört med 87 procent av männen. Mycket har hänt sedan 
kvinnorna började jobba utanför hemmet. 
 
 

… men det har väl blivit bättre? 

Men allt det där var ju länge sedan, och idag har vi väl inte längre några 
löneskillnader mellan kvinnor och män? Det är en tilltalande tanke: Saker och 
ting blir lite bättre hela tiden. Men förhåller det sig verkligen så om vi tittar på 
siffrorna bakom? 
 
På en del sätt har det naturligtvis blivit bättre: På lång sikt har löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män i samma yrke minskat. Däremot är det inte lika säkert att den 
strukturella lönediskrimineringen har minskat. Snarare är det så att skillnaden mellan 
utpräglat mansdominerade och kvinnodominerade yrken har ökat. Det är dessutom så 
att de yrken där kvinnornas andel ökar ofta upplever en sämre reallöneutveckling än 
yrken där männens dominans fortsätter att vara kompakt. Ett exempel på detta är 
läraryrket. 
 
Lärarkåren var i början av 1900-talet könsuppdelad utifrån ålder på de barn som 
undervisades. De mindre barnen undervisades av kvinnor och de äldre av män. 
Småskollärare och till viss del folkskollärare var kvinnor – adjunkter och 
universitetslärare var män. Under årens lopp har det förändrats, och kvinnor är nu i 
majoritet i alla lärargrupper, även om det fortfarande är en större andel män ju större 
barnen blir. 
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1958 var andelen kvinnliga lärare i småskolan och folkskolan strax under 40 procent. Nu 
är mer än 75 procent av grundskollärarna kvinnor. 1958 tjänade också en folkskollärare 
ungefär lika mycket som en kamrer, och något mindre än en ritare eller ingenjör. Idag är 
medellönen för en grundskollärare med inriktning mot årskurserna 4-9 två tredjedelar av 
en civilingenjörs. Hur könsfördelningen ser ut inom ingenjörsyrket i dag? Cirka 80 
procent är män. 
 
Det verkar som om vi kan dra slutsatsen att om man befinner sig i ett yrke där andelen 
kvinnor ökat, så har framtiden vad gäller lönen inte blivit lika mycket bättre som för 
andra grupper. Eller mera krasst uttryckt: Reallöneutvecklingen blir inte lika bra som för 
andra grupper som man en gång i tiden var i närheten av lönemässigt. 
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Detta om lärare i grundskolan. För gymnasielärare ser motsvarande diagram ut så här. 
 

 
 
1958, då 30 procent av läroverkslärarna var kvinnor, tjänade en ingenjör bara tre 
fjärdedelar av en adjunktslön. Ett halvt sekel senare, när en majoritet av Sveriges 
gymnasielärare är kvinnor, är förhållandet det omvända: En genomsnittlig 
gymnasielärarlön är knappt tre fjärdedels genomsnittlig civilingenjörslön. Och hur var 
det nu med könsfördelningen bland ingenjörerna? Just det, ungefär 80 procent män. 
 
För denna lärargrupp är det alltså till och med så att i takt med att kvinnorna tågat in, 
har yrket lönemässigt passerats av mer mansdominerade yrkesgrupper. Eller om man så 
vill: Relativlönen har ändrats till gymnasielärarnas nackdel. 
 
Ingen kan väl hävda att det generellt var bättre förr, men om man bara tittar på 
lärarlönerna, så verkar det i alla fall vara sämre nu. 
 
 

Vill någon jobba i framtidens nymålade skola? 
I den förra rapporten i serien ”Perspektiv på lärarlöner” pratade vi bland annat 
om expressbudet som inte hade råd att bli förskollärare. Genom olika gruppers 
lön i förhållande till varandra, alltså deras olika relativlöner, visar samhället vilka 
yrken som är viktiga och vilka som inte är det.  
 
I slutet av 1960-talet tjänade en offentliganställd cirka två procentenheter mindre än en 
privatanställd med samma utbildningslängd och arbetslivserfarenhet. I början av 1990-
talet låg skillnaden på elva procentenheter för att 2000 ytterligare ökat till 16 
procentenheter. Den uppgiften får ett tydligt genusperspektiv eftersom vi redan har 
konstaterat att kvinnors inträde på arbetsmarknaden under det senaste halvseklet till stor 
del skett inom den offentliga sektorn. 
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Om vi jämför andel kvinnor i ett antal yrken med respektive yrkes relativlön, hittar vi 
följande intressanta samband. 
 

 
 
Yrken Andel kvinnor Relativlön 

Läkare 47 165 
Företags-, förvaltnings- och 
organisationsjurister 47 137 

Företagsekonomer 47 126 

Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 18 123 

Civilingenjörer m.fl., kemi 46 120 

Dataspecialister m.fl.  24 119 

Militärer 3 108 

Barnmorskor 98 88 

Speciallärare 85 86 

Gymnasielärare i yrkesämnen 64 85 

Gymnasielärare i allmänna ämnen 58 84 

Sjuksköterskor m.fl.  98 81 

Universitets- och högskollärare 53 81 

Grundskollärare 78 78 

Förskollärare och fritidspedagoger 92 67 

 
Källa: SCB 

 
Samhället värderar alltså inte arbetsinsats, utbildningslängd, ansvar och svårighetsgrad 
på ett likvärdigt sätt i mansdominerade och i kvinnodominerade yrken. De yrken som 
värdesätts högt lönemässigt är de yrken där flest män arbetar, och gärna dessutom med 
arbetsuppgifter knutna till teknisk utrustning. Tabellen visar också att arbetskraft som 
arbetar med människor är lågt värderad. Ofta har till och med högutbildad arbetskraft i 
kvinnodominerade yrken, till exempel lärare, lägre lön än de som arbetar i 
mansdominerade yrken och saknar högskoleutbildning. 
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I reda pengar i form av kronor på lönekontot varje månad ser skillnaderna mellan olika 
yrkesgrupper ur så här, som vi kunde se redan i den förra rapporten ”Perspektiv på 
lärarlöner”. 
 
Medellöner 2007 för olika yrken Kronor/månad 

Jurist 38900 

Civilekonom 36600 

Civilingenjör 36300 

Systemvetare 36000 

Lärare i gymnasieskolan 25400 

Lärare i grundskolan 24000 

Elmontör, tele- och elektronikreparatör 23900 

Målare och sotare 23600 

Maskinoperatör (metall) 23300 

Godshanterare och expressbud 22700 

Lärare i förskolan 21900 

Fordonsförare 21700 

  Källa: SCB 

  
Vi ser att lärarlöner snarast är i nivå med yrken med gymnasial yrkesutbildning. Yrken 
med jämförbar utbildningslängd, som till exempel jurister, civilekonomer och 
civilingenjörer, tjänar i genomsnitt mer än 10 000 kronor mer i månaden än en lärare. 
 
Vill vi ha ett samhälle där det lönar sig mer att arbeta med maskiner än med 
människor, eller för den delen där det lönar sig sämre att lära någon rita en skola 
än att rita själva skolan, och kanske till och med sämre än att måla den? Och i så 
fall: Vilka signaler sänder det till våra barn? Kommer någon i framtiden vilja 
arbeta med att utbilda framtidens ingenjörer och målare? 
 



 

 

 

 

 7(11)  

 

 

Men min pappa säger att… 
Att bara tala i egen sak är enkelt och förutsägbart. Men det är inte bara 
Lärarförbundet som säger att lärarna har för låg lön; Sveriges lärare har stöd av 
Sveriges föräldrar i denna fråga. Och det finns intressanta könsskillnader i 
åsikterna.  
 
Synovate har på uppdrag av Lärarförbundet genomfört en undersökning bland föräldrar 
till grundskole- och gymnasieelever om lärarnas löner. Intervjuerna har genomförts med 
ett slumpmässigt riksrepresentativt hushållsurval. Svarsfrekvensen uppgick till 58 
procent. Sammanlagt genomfördes 600 stycken telefonintervjuer, hälften med kvinnor 
och hälften med män. 
 
Resultatet visar att föräldrar med barn i grund- och gymnasieskolan håller med oss. 
 
 
Vad anser du om lärarnas löner? 
 

 
 
Sex av tio föräldrar anser att lärarna har för låga löner. Endast en procent anser att lärare 
har för höga löner. Det finns med andra ord ett starkt stöd hos föräldrar att höja lärares 
löner. En anledning till det är troligen att man ganska ofta är nöjd med verksamheten i 
den egna skolan.  
 
Tidigare undersökningar har visat att nästan nio av tio föräldrar tycker att de egna 
barnens skola fungerar bra (Synovate på uppdrag av Lärarförbundet, november 2007).  
 
Det kom kanske inte som en överraskning för alla att lönen i kvinnodominerande yrken 
är lägre, men det var mer förvånande att även själva åsikten om lärarnas löner skulle 
fördela sig efter ett tydligt könsmönster. Kvinnor och män har helt enkelt olika åsikter 
om lärarnas löner. 
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Vad tycker mammor respektive pappor i lönefrågan? 
  

 
 
Det är 45 procent av männen och närmare 70 procent av kvinnorna som tycker att 
lärarna har för låga löner. Kvinnor anser alltså i högre utsträckning än män att lönerna är 
för låga. Hur kommer det sig? Har kvinnor en annan bild än män av lärares ”ansvar och 
betydelse”?  
 
Kvinnor har utan tvekan en större insyn i skolvärlden än vad männen har: 
 

 Det är fler kvinnor än män som jobbar som lärare eller inom skolans värld. 2007 
var 70 procent av alla lärare kvinnor. 

 

 Det är fler kvinnor än män som jobbar i hela den offentliga sektorn. 50 procent 
av kvinnorna jobbade i offentlig sektor år 2007, medan motsvarande siffra för 
männen är endast 18 procent. 

 

 Kvinnor tar ett större ansvar för barnen, till exempel i form av längre 
föräldraledighet, och generellt sett verkar det hålla i sig även när barnen börjar 
skolan. Det är oftast en majoritet mammor på föräldramöten och i föräldraråd.  

 
En slutsats blir att närhet till och kännedom om skolan är viktigt för att man ska vara 
benägen att säga att de som också jobbar där ska ha mer betalt. En större inblick i vad 
yrket innebär ger också insikt om att villkoren är alldeles för dåliga. 
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Och vilka slutsatser kan man dra av allt detta? 

För Lärarförbundets del, framstår tre slutsatser som särskilt tydliga och viktiga: 
 

 Vi kan konstatera att andelen kvinnor i en yrkesgrupp är avgörande för hur yrket 
värderas – ju fler kvinnor i yrkesgruppen desto lägre lön. De senaste 50 åren har 
lärares reallöneutveckling varit dålig – under samma tid har andelen kvinnor i 
yrket ökat. 

 
 Utbildning lönar sig, men i huvudsak om du söker dig till ett mansdominerat 

yrke. Kvinnodominerade yrken med samma utbildningslängd och ansvar har en 
medellön som är 10 000 kronor lägre än motsvarande mansdominerade yrken. 

 

 Föräldrar anser att lärare har för låga löner. Kvinnor som grupp har större 
kontaktytor mot skolan, och är också mer positiva till höjda lärarlöner. Insikt i 
skolans vardag ökar uppskattningen av den kompetens som lärare har och det 
arbete som de lägger ner. 

 



 

 

 

Segelbåtsvägen 15 

Box 12229 

102 26 Stockholm 

Telefon 08-737 65 00 

lararforbundet.se 

kansli@lararforbundet.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lön och kön hänger fortfarande ihop 
 
Vi kan tyvärr konstatera att det snart sekelgamla citatet av Eli Heckscher också är 
användbart som en beskrivning av lärarnas löneläge 2009. 
”Kvinnors lägre avlöning i förhållande till män hör till de mest konstanta lagbundenheterna inom det 
ekonomiska livet”   
  
Är det acceptabelt att ha kön som utgångspunkt i värderingen av arbetsinsats i dagens 
samhälle?  Ska det verkligen vara okej att en lärare tjänar 10 000 kronor mindre än en 
civilingenjör - bara på grund av kön?  
 
Svaret är nej, naturligtvis inte. 
 
Lärarförbundet uppmanar därför Sveriges politiker: 
 

 Gör en jämställdhetssatsning, höj lärarnas löner! 

 

 
 


