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Löner, arbetstider
och ojämställdhet
Medlingsinstitutet gör varje år en analys av löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Vid den
senaste (2018) analysen var kvinnors genomsnittliga lön 32 600 kronor och mäns genomsnittliga lön 36 500 kronor, vilket innebär en löneskillnad på 10,7 procent. Utöver det görs mer
avancerade analyser1 som tar hänsyn till olika saker som påverkar lönen som utbildning, yrke
och ålder. Den kvarvarande löneskillnaden kallas oförklarade löneskillnader.

Butiksanställdas arbetsmiljö under coronakrisen

Den enskilt viktigaste förklaringen till löneskillnaderna mellan könen är att de jobbar inom olika yrken. Analyserna som Medlingsinstitutet gör är väldigt bra men de har flera begränsningar.
För det första räknas alla löner upp till heltid för att kunna jämföras. Det är förståeligt men det saknas analys
om vilka som får möjlighet att jobba heltid och hur den faktiska löneskillnaden ser ut. För det andra tar analysen inte hänsyn till hur olika former av diskriminering påverkar den. Vilket yrke du har är enligt analysen
den enskilt viktigaste förklaringen till löneskillnaderna. Men det tar inte hänsyn till om kvinnor och män
har samma tillgång till olika befattningar eller yrken. Det kallas befattnings- och fördelningsdiskriminering.
Analysen tar inte heller hänsyn till hur olika yrken med samma kvalifikationer och svårighetsgrad värderas,
så kallad värdediskriminering. (Medlingsinstitutet, 2019)
Svensk arbetsmarknad har en tydlig könsuppdelning där kvinnor och män i hög grad jobbar inom olika yrkesområden och yrken. Även inom samma yrken skiljer sig ofta arbetsuppgifter och inriktningar mellan könen.
Enligt LO:s senaste jämställdhetsbarometer var det bara 3 av de 30 största yrkena på svensk arbetsmarknad
som hade en jämn könsfördelning (räknat i skalan 40/60). Kvinnor och män arbetar alltså i stor utsträckning
på
olika
delar av arbetsmarknaden,
branscher
och att
yrken.
Det hemma
är speciellt
tydligt
inom arbetaryrken
där kvinnor
När
myndigheterna
uppmanar alla
som kan
jobba
måste
majoriteten
av Handels
imedlemmar
högre grad jobbar
service,
omsorg
och försäljning
ochför
män
i högre
grad jobbar
inom yrken
inom byggändåinom
gå till
jobbet.
De utsätts
dagligen
risk
att smittas
av corona.
En underverksamhet
och
tillverkning
samt
maskinell
tillverkning
och
transport
med
mera.
sökning visar att de allra flesta butiker har infört nya rutiner och åtgärder för att skydda sina
Det
finns stora
i anställningsvillkor
mellan
arbetartjänstemannayrken.
Både
tidsbegränsade
ananställda
ochskillnader
kunder från
smitta. Men det
är långt
ifrånoch
tillräckligt.
Nästan 60
procent
av
ställningar
och
deltidsarbete
är
vanligast
bland
kvinnor
i
arbetaryrken.
Handels förtroendevalda anser att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt för att anställda
ska känna sig trygga.
Handels har frågat skyddsombud
och iförtroendevalda
i butiker
om vilka20-64
åtgärder
Skillnader
anställningsvillkor,
anställda
år. deras arbetsgivare vidtagit
kopplat coronaviruset. Enkäten gick ut till 6 851 skyddsombud och förtroendevalda mellan 14 och 17 april.
800 personer besvarade enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 12 procent. Svaren från undersökningen har delats upp på dagligvaruhandeln (livsmedel) och sällanköpshandeln (t ex mode, fritid och elektronik) samt butikernas storlek.
Redan 1 april gick Folkhälsomyndigheten ut med riktlinjer för butikers ansvar att minska smittspridningen av
coronaviruset. Utifrån dessa riktlinjer presenterade arbetsgivarorganisationen Svensk Handel rekommenderade åtgärder 3 april. De handlar bland annat om utökade städrutiner, handdesinfektion till kunder och personal, information och markeringar om att kunder ska hålla avstånd samt åtgärder för att begränsa trängseln/
antalet kunder i butikerna.
Handels undersökning visar att de allra flesta butikerna har vidtagit åtgärder, dock inte tillräckliga. Många
butiker har infört noggrannare städning (67%), handskar och handdesinfektion till personalen (92%) samt
information (90%) och markeringar (83%) om att kunder ska hålla avstånd i butikerna. Men få butiker har
gjort något för att begränsa antalet kunder i butikerna. Endast på 22 procentKälla:
av de LO:s
förtroendevaldas
arbetsjämställdhetsbarometer
platser har ansvariga utsetts för att bedöma om antalet kunder i butiken behöver begränsas. Bara 24 procent
Som vi kan se i tabellen har arbetarkvinnor de mest otrygga anställningarna. Förutom osäkerheten de skapar
av arbetsplatserna har upprättat ett kösystem utanför butiken och bara 27 procent har möblerat för att undpåverkar det vad man faktiskt tjänar och i ett senare skede vilken pension man får. Om vi tar hänsyn till skillnavika trängsel. Svaren visar att en större andel av butikerna i dagligvaruhandeln har vidtagit åtgärder jämfört
der i såväl löner som arbetstider blir ojämställdheten större. Sådana löner kallas faktiska löner.
med butiker i sällanköpshandeln. Undersökningen visar även att större butiker har vidtagit åtgärder i större
utsträckning jämfört med mindre butiker (se bilaga 1).
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Så kallade regressionsanalyser
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Andel som inte anser att tillräckliga åtgärder vidtagits för att anställda ska känna sig trygga

Otillräckliga åtgärder
Det är tydligt att de förtroendevalda anser att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt. Totalt säger 59 procent
av de svarande i enkäten att arbetsgivarna inte har vidtagit tillräckliga åtgärder. Som diagrammet visar tycker
störst andel förtroendevalda i sällanköpshandeln att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt.
Information som påminner om att hålla avstånd i butiken får begränsade resultat om antalet kunder i lokalen inte också begränsas. Många i enkäten berättar att kunder inte följer butikens anvisningar för att skydda
mot corona. Citaten nedan är exempel på några av de problem de förtroendevalda i butikerna i butikerna ser
just nu.
” Vi har inte fått handskar när vi ska hantera kontanter. Informationen om att hålla avstånd är ganska otydlig. Kunder trängs i butiken men har inte sett att arbetsgivare ska ha gjort något mer åt det
än att sätta upp en lapp vid kassan.”
” Det borde inte få vistas många personer i butiken samtidigt. Det var verkligen kaos nu under påsken, folk bara tränger sig på en och bryr sig inte förutom när dom kommer till kassan.”
”Med permitteringar har vi mindre tid till att städa butiken. Många ignorerar tejpen på golvet och
folk vet inte var de ska ta vägen så det flockas åt alla håll runt våra kassor.”
”Vi har fått nästan dubbel arbetsmängd och det har slagits ihop kassor, vilket gör att både personal
och kunder samlas på mindre yta.”
”Handskar och handsprit saknas och arbetspassen läggs ut på många dagar så att vi utsätt för smittorisker flera dagar varje vecka trots att vi är permitterade på 60 procent.”
Många uppmärksammar också att skydd vid kassorna i form av plexiglas saknas trots att det är något som
anställda efterfrågar.
Bristfälliga riskbedömningar gällande arbetsmiljön
Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att förebygga arbetsmiljörisker så att arbetsplatsen är
säker för de anställda. Detta gäller givetvis även under coronapandemin. Redan 1 april tog organisationen
Prevent, som ägs av arbetsmarknadens parter, fram en särskild checklista för arbetsmiljörisker kopplat till
corona. Trots detta har långt ifrån alla arbetsplatser i undersökningen gjort tillräckliga riskbedömningar
av arbetsmiljön. Hela 64 procent av de förtroendevalda anser inte eller vet inte om en tillräcklig riskbedömning gjorts. Lite mer än hälften av de svarande uppger att deras arbetsplats gjort riskbedömningar för vilka
arbetsmoment som kan innebära smitta samt anställdas och kunders risk att smittas. Endast runt en tredjedel
av arbetsplatserna har gjort riskbedömningar för hur förändrad arbetsbelastning och anställdas allmänna
säkerhet, exempelvis risk för hot, påverkas av coronaviruset.
Citaten nedan visar behovet av att arbetsgivarna tar hänsyn till arbetsmiljörisker utöver smittspridning.
”Just nu arbetar vi ensamma, den psykosociala arbetsmiljön blir kraftigt lidande. Vi hanterar också
leveranser själva under tidspress.”
”Då vi är korttidspermitterade har vi fått ensamarbete vid stängning, det känns ej tryggt vid hemgång. Påtalat detta men utan åtgärd från butikschefen.”
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”Vår arbetsgivare har börjat med att personalen ska leverera paket in i kunders bilar... känns inte så
tryggt, särskilt inte på kvällarna.”
Undersökningen visar också att anställda har haft bristfälligt inflytande över de riskbedömningar som har
gjorts. Endast 13 procent av de förtroendevalda uppger att de anställda varit delaktiga i arbetsplatsens riskbedömning. 37 procent svarar att de anställda delvis har varit delaktiga och på 49 procent av arbetsplatserna
har de anställda inte varit delaktiga alls. På de arbetsplatser där anställda varit delaktiga tycker dock en stor
andel av de förtroendevalda att tillräckliga riskbedömningar och åtgärder har vidtagits.

På de få arbetsplatser där de anställda deltagit i riskbedömningen anser hela 89 procent att riskbedömningen
varit tillräcklig och 85 procent att arbetsgivaren har gjort tillräckligt för att de ska känna sig trygga (se diagrammet ovan). På arbetsplatser där anställda inte deltagit i riskbedömningen säger endast elva procent av
de förtroendevalda att en tillräcklig riskbedömning gjorts och 20 procent att tillräckliga åtgärder vidtagits.
Detta belyser vikten av att ge anställda inflytande över sin egen arbetsmiljö. Det skulle både anställda och
arbetsgivare tjäna på.
Bilaga 1.
Antal anställda
Åtgärd
1 – 19
			

Bransch

Totalt

20 eller
mer

Dagligvaruhandeln

Sällanköpshandeln

Utökade städrutiner

61%

73%

77%

56%

67%

Kunder erbjuds
handdesinfektion

39%

56%

57%

36%

46%

Personal har tillgång till
handdesinfektion/handskar

91%

95%

96%

89%

92%

Informationsskyltar som
påminner om att hålla avstånd

84%

96%

95%

84%

90%

Avståndsmarkeringar på
golven vid t ex kassa

75%

93%

94%

72%

83%

Ansvarig för att begränsa
antalet kunder i butiken finns

13%

32%

36%

7%

22%

Kösystem utanför butiken finns

22%

27%

29%

19%

24%

Möblerat så att det inte
uppkommer trängsel i butiken

23%

32%

30%

26%

27%
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