
År 2015 är lönegapet mellan
vissa mans- och kvinnodomine-
rade branscher borta – om jäm-
ställdhetspotterna får vara
kvar. IF Metall är fortsatt kritis-
ka till potterna, men deras
satsning på lägstalöner har
inte fått någon dramatisk
effekt för jämställda löner. 

Män som är sysselsatta inom verk-
stadsindustrin tjänar i genomsnitt
1 366 kronor mer än sina kvinnliga
kollegor, visar siffror som LO-tid-
ningen tagit fram. Och på flera håll
ökar lönegapet. Inom Teknikavta-
let ökade männens löner förra året
med 3,7 procent medan kvinnorna
fick nöja sig med 3,4 procent, men
från IF Metalls sida tycker man att
den bilden är orättvis. 

– På de kvinnodominerade och
lågavlönade tvätterierna har
kvinnorna fått 4,9 procent och
männen 3,5 procent, säger Veli-
Pekka Säikkälä, avtalssekreterare
på IF Metall, till Arbetaren.

– Vi har använt samma teknik
på samtliga avtalsområden och på
vissa får kvinnorna mer och på
andra får de mindre – det är en
splittrad bild. 

TILL SAKEN HÖR att Tvättavtalet
endast berör drygt 2 000 personer,
medan Teknikavtalet omfattar
137 00 personer vilket är mer än
en tredjedel av IF Metalls med-
lemmar. Veli-Pekka Säikkälä
menar dock att jämställdhetspotter
inte hade gjort något för kvinnor-
na på teknikavtalet.

– Vi tror inte på jämställdhets-
potter över huvud taget, säger han. 

Det största LO-förbundet,

Kommunal, med 80 procent
kvinnliga medlemmar, har länge
drivit frågan om jämställdhetspot-
ter som ett sätt att komma tillrätta
med det de ser som en könsmässig
lönediskriminering. 

Enligt preliminära siffror från
förbundskontoret har lönegapet
mellan manligt och kvinnligt
dominerade branscher minskat
med två procentenheter till följd
av jämställdhetspotterna som
senast infördes under avtalsrö-
relsen 2007. Genomsnittslönen
bland de egna medlemmarna är
numera 89,5 procent av genom-
snittslönen bland verkstadsarbe-
tarna i IF Metall, och Kommunal
säger sig vara nöjda med det
resultatet.  

– Om vi däremot talar om den
totala förtjänsten för kvinnor, så
finns det stora problem med delti-
der som vi måste komma tillrätta
med, säger Håkan Pettersson som
är andre vice ordförande och
avtalssekreterare i Kommunal. 

ENLIGT FÖRBUNDETS beräkningar
kommer lönegapet mellan kom-
munalare och verkstadsarbetare
att vara helt borta till år 2015.
Detta förutsätter en fortsatt sats-
ning på jämställdhetspotter, vilket
inte är självklart.   

– Vi har varit väldigt tydliga
mot LO att vi inte heller i framti-
den tänker köpa en sådan modell,
säger Veli-Pekka Säikkälä på IF
Metall som inte vill svara på om

förbundet faktiskt kommer att
spräcka LO-samordningen. 

När Arbetaren inför förra årets
LO-kongress frågade Birte Josefs-
son, ombudsman inom Kommunal
som drivit frågan om jämställdhet-
spotter, om hennes inställning till
IF Metalls agerande blev svaret att
”de försvårar arbetet med att min-

ska lönegapet mellan män och
kvinnor”. Så långt vill inte avtals-
sekretare Håkan Pettersson gå. 

– Jag kan bara konstatera att
vår satsning har fallit väl ut och att
det inte finns några låsta positio-
ner inför nästa års avtalsrörelse. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

IF Metall fortsatt emot
jämställdhetspotter
Trots minskat lönegap vägrar förbundet att ändra sig
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Jämställda löner

� Jämställdhetspotterna är en
extra satsning på lågavlönade
kvinnor, som ligger ovanpå det all-
männa lönekravet. Storleken på sats-
ningen beror på hur stor andel
kvinnor inom ett avtalsområde som
tjänar under 20 000 kronor i måna-
den. 

� En majoritet av LO-förbunden
står bakom potterna, men IF Metall
vill i stället se en satsning på lägsta-
lönerna. Våren 2008 hotade de med
att lämna LO-samordningen om pot-
terna inte slopades.  

JämställdhetspotterFakta

Järnvägstrafiken ska vara helt
avreglerad i slutet av nästa år,
meddelade regeringen i förra
veckan. Kritiken mot planerna
på avreglering är hård, både
från den politiska oppositionen
och facket.

I förra veckan meddelade rege-
ringen att persontrafiken på järn-

väg ska utsättas för konkurrens.
Från och med i sommar erbjuds
andra företag än SJ att ta över
delar av trafiken, därefter släpps
fler delar fria så att marknaden för
persontrafik på järnväg är helt
öppen i oktober 2010.

De som arbetar på järnvägen
är starkt kritiska. Fackförbundet
Seko skriver i ett pressmeddelan-

de att ”den tokkonkurrens” som
infrastrukturminister Åsa Tor-
stensson förespråkar för person-
trafiken kan få allvarliga konse-
kvenser för samhällets utveck-
ling.

– Jag undrar vilken värld hon
lever i. Hon säger att det ska bli
enklare att åka tåg, men är det så
svårt i dag? Billigare lär det knap-

past heller bli eftersom järnvägs-
trafik bygger på stordriftsfördelar.
Den redan hårt konkurrensutsatta
persontrafiken i Sverige har inne-
burit fler förseningar, fler byten,
krångligare biljettsystem och en
stark press nedåt gällande villko-
ren för de som arbetar inom järn-
vägen. Servicenivån samt möjlig-
heterna att tillhandahålla säkra tåg

och vagnar kommer att minska
betydligt om detta blir verklighet,
säger Sekos ordförande Janne
Rudén.

LARS OHLY, tjänstledig tågmästare
och partiledare för Vänsterpartiet,
är också kritisk till regeringens
avreglering av järnvägstrafiken:

– Problemen i dag är att rege-

Seko om avregleringen av järnvägen: ”Tokkonkurrens”
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Enligt siffror från Kommunal har arbetet med jämställdhetspotter gett resultat. IF Metall vägrar ändå att införa dem.
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