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Varför  tjänar  kvinnor  mindre  än  män?
–  en  kvalitativ  studie  om  unga  ekonomers  förhållningssätt  till  lön

Förord
Civilekonomerna  har  i  många  år  kartlagt  löneskillnader  mellan  kvinnor  och  män  som  har  ekonomisk  utbild-
ning.  Resultaten  visar  år  efter  år  att  kvinnor  tjänar  betydligt  mindre  än  män.  I  rapporten  Lön  efter  utbildning  
och  kompetensNRQVWDWHUDUYLDWWGHWEODQGFLYLOHNRQRPHU¿QQVO|QHVNLOOQDGHUVRPLQWHJnUDWWI|UNODUDSn
annat  sätt  än  att  det  förekommer  diskriminering  på  grund  av  kön.  I  rapporten  Tre  år  efter  examen  framgår  att  
kvinnor  har  lägre  lön  än  män  redan  en  kort  tid  efter  examen.  
Med  vår  nya  rapport  Varför  tjänar  kvinnor  mindre  än  män?  En  kvalitativ  studie  om  unga  ekonomers  förhåll-
ningssätt  till  lön  vill  Civilekonomerna  komplettera  de  kvantitativa  analyserna  med  en  kvalitativ  studie  utifrån  
arbetstagarnas  perspektiv.  Vår  förhoppning  är  att  studien,  tillsammans  med  våra  tidigare  rapporter,  leder  
till  att  arbetsgivare,  arbetstagare,  beslutsfattare  och  fackliga  organisationer  konkret  arbetar  för  att  utjämna  
löneskillnader  mellan  män  och  kvinnor.  
Studien  är  genomförd  av  Sjöstrand  &  Tilling  Utvecklingskompetens  AB  (STUKAB)  på  uppdrag  av  Civilekono-
merna.  Förbundet  tackar  samtliga  studenter  samt  yrkesverksamma  ekonomer  som  tagit  sig  tid  att  delta  under  
fokusgruppsintervjuer  samt  telefonintervjuer,  och  på  så  vis  möjliggjort  studien.    
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Sammanfattning
'HW¿QQVHQEHW\GDQGHRI|UNODUDGO|QHVNLOOQDGPHOODQNYLQQOLJDRFKPDQOLJDHNRQRPHU,GHQQDVWXGLHXQ-
dersöks  utifrån  ett  arbetstagarperspektiv  hur  unga  kvinnliga  och  manliga  ekonomer  redan  tidigt  i  sin  karriär  
förhåller  sig  till  lön  samt  agerar  i  löneförhandlingssituationer.  Syftet  med  studien  är  att  ge  indikationer  på  hur  
oförklarade  löneskillnader  kan  förstås  och  bemötas.
Studiens  resultat  baseras  på  strukturerade  fokusgruppsintervjuer  och  telefonintervjuer  med  29  respondenter.  
Gruppintervjuerna  har  genomförts  i  fyra  grupper;;  unga  kvinnliga  ekonomstudenter,  unga  manliga  ekonomstu-
denter,  yrkesverksamma  kvinnliga  ekonomer  samt  yrkesverksamma  manliga  ekonomer.  Telefonintervjuerna  
har  genomförts  med  yrkesverksamma  kvinnliga  ekonomer  samt  yrkesverksamma  manliga  ekonomer.  
Viktiga  frågeställningar  är  vilka  faktorer  kvinnor  och  män  anser  avgöra  den  lön  de  får,  hur  kvinnor  och  män  
själva  försöker  påverka  sin  lön,  hur  deras  lönestrategier  ser  ut,  hur  kvinnors  och  mäns  förhållningssätt  till  lön  
ser  ut  samt  vilken  betydelse  lönen  har,  hur  löneförhandlingssituationen  uppfattas  och  hanteras,  vilka  eventuel-
la  skillnader  respondenterna  ser  i  kvinnors  och  mäns  lönestrategier  samt  om  kvinnors  och  mäns  löneanspråk  
uppfattas  olika.  
5HVXOWDWHQYLVDUDWWGHW¿QQVEnGHOLNKHWHURFKVNLOOQDGHULUHVSRQGHQWHUQDVI|UKnOOQLQJVVlWWWLOOO|Q(QI|UVWD
likhet  är  att  kvinnor  och  män,  studenter  som  yrkesverksamma  värderar  lön  som  en  viktig  faktor  i  arbetslivet.  
Trivsel,  liksom  att  det  är  roligt  att  gå  till  jobbet,  rankas  dock  generellt  högre  än  lönen.  För  det  andra  visas  en  
medvetenhet  bland  respondenterna  att  kvinnor  och  män  förhåller  sig  till  lön  på  olika  vis,  liksom  agerar  på  olika  
sätt  i  praktiken.  
,UHODWLRQWLOOV\IWHWPHGVWXGLHQ¿QQVlYHQLQWUHVVDQWDLQGLNDWLRQHUSnVNLOOQDGHULI|UKnOOQLQJVVlWWWLOOO|QRFK
löneförhandling  mellan  könen.  I  studien  presenteras  två  motpoler  i  förhållningssätt,  där  enskilda  individer  be-
¿QQHUVLJQnJRQVWDQVPLWWHPHOODQ'HWYnPRWSROHUQDXWJ|UVDYHWWpassivt  och  reaktivt  förhållningssätt  som  
är  vanligare  bland  kvinnorna  i  studien  samt  ett  proaktivt  och  offensivt  förhållningssätt,  som  är  vanligare  hos  
PlQQHQLVWXGLHQ(QVOXWVDWVlUDWWGHVVDI|UKnOOQLQJVVlWWGHOYLVKDUVLQJUXQGLGHN|QVUROOHUVRPEnGHPlQ
RFKNYLQQRUXSSOHYHU¿QQVLVDPKlOOHWRFKVRPGHDQSDVVDUVLJWLOO'HW¿QQVROLNDQRUPHURFKI|UYlQWQLQJDU
på  hur  kvinnor  och  män  får  eller  kan  agera,  vilket  bidrar  till  att  skapa  olika  förhållningssätt  och  handlings-
mönster,  exempelvis  i  en  löneförhandlingssituation.  Kvinnor  och  män  i  studien  har  även  olika  sätt  att  förhålla  
sig  till  förebilder.  Män  tycks  i  högre  utsträckning  ta  efter  andra  män  med  ett  offensivt  förhållningssätt  som  är  
framgångsrika  i  förhandlingar  medan  kvinnor  i  studien  ger  uttryck  för  att  ett  offensivt  förhållningssätt  istället  
kan  missgynna  dem  och  att  de  generellt  saknar  framgångsrika  förebilder  att  ta  efter.  
Vad  kan  då  göras  för  att  skapa  mer  jämlika  förhandlingsvillkor  och  i  förlängningen  en  mer  jämlik  lönesättning?  
Respondenterna  beskriver  att  det  i  många  fall  saknas  tydliga  former  för  lönesättning  på  arbetsplatsen,  vilket  
gör  det  svårt  att  se  och  påverka  den  egna  löneutvecklingen  och  särskilt  missgynnar  personer  med  ett  passivt  
och  reaktivt  förhållningssätt.  Viktigt  är  därför  att  uppmärksamma  strukturen  kring  lönesättning  och  löneför-
handling.  Här  har  arbetsgivaren  ett  stort  ansvar  för  att  skapa  transparenta  och  tydliga  lönekriterier  som  möjlig-
gör  fokuserad  dialog  om  prestationer  och  uppnådda  resultat  liksom  regelbunden  uppföljning  och  avstämning  
under  året.  På  individnivå  kan  utbildning  kombinerad  med  praktisk  träning  i  argumentation  skapa  medvetenhet  
och  egna  erfarenheter  som  utgör  en  god  plattform  för  mer  jämlika  lönediskussioner  för  både  män  och  kvinnor.  
Studien  indikerar  en  stor  möjlighet  att  verka  för  en  mer  jämlik  arbetsmarknad  genom  att  uppmärksamma  och  
diskutera  lönerelaterade  frågor,  gärna  redan  under  studietiden.  
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Bakgrund  och  syfte  –  oförklarade  
löneskillnader
Löneskillnader  mellan  kvinnor  och  män  har  under  senare  år  kommit  att  uppmärksammas  allt  mer  i  sam-
hällsdebatten,  även  om  frågan  har  funnits  på  agendan  sedan  1970-talet.  I  Saco´s  forskningsöversikt  från  
2003  efterfrågas  mer  forskning  som  särskilt  undersöker  lönegapet  mellan  könen  bland  personer  med  högre  
utbildning  då  tidigare  kartläggning  avsett  genomsnittliga  löneskillnader  på  hela  arbetsmarknaden  (Granqvist  &  
Regnér,  2003).  Statistik  som  tagits  fram  av  Civilekonomerna  visar  att  unga  kvinnliga  ekonomer  tjänar  avse-
värt  mindre  än  unga  manliga  ekonomer  (Civilekonomerna,  2012a),  samt  att  löneskillnaderna  mellan  könen  
generellt  är  betydande  (Civilekonomerna,  2012b).  Civilekonomerna  har  sedan  2006  gett  ut  totalt  tre  utgåvor  
av  rapporten  Lön  efter  utbildning  och  kompetens  där  det  2012  konstateras  att  det  ”EODQGFLYLOHNRQRPHU¿QQV
löneskillnader  mellan  män  och  kvinnor  som  inte  går  att  förklara  med  annat  än  att  det  sker  en  diskriminering  
på  grund  av  kön.”  (s.  2).    Den  könsrelaterade  löneskillnaden  mellan  ekonomer,  kompenserad  för  andra  fakto-
rer,  har  beräknats  till  i  genomsnitt  7  %  (Löfström,  2012).  Borträknat  faktorer  som  i  övrigt  påverkar  lönenivån  
återstår  således  en  betydande  oförklarad  löneskillnad1  som  i  denna  studie  står  i  fokus.  Utgångspunkten  för  
studien  är;;  varför  tjänar  kvinnorna  mindre  än  männen?  Syftet  med  studien  är  att  ge  indikationer  på  hur  oför-
klarade  löneskillnader  mellan  unga  kvinnliga  manliga  ekonomer  kan  förstås  och  bemötas.  Studien  fokuserar  
arbetstagarperspektivet  medan  det  i  sammanhanget  likaså  viktiga  arbetsgivarperspektivet  lämnas  utanför  
denna  undersökning.  
Orsaker  till  dessa  oförklarade  löneskillnader  mellan  män  och  kvinnor  är  ett  tämligen  outforskat  område.  
)UDPI|UDOOW¿QQVInNYDOLWDWLYDVWXGLHUVRPNDQELGUDWLOODWWI|UNODUDYDUI|UNYLQQRUWMlQDUPLQGUHlQPlQOLNVRP
hur  dessa  orsaker  kan  bemötas  för  att  utjämna  skillnaderna.  Själva  löneförhandlingssituationen  har  i  tidigare  
forskning  föreslagits  kunna  förklara  varför  löneskillnaderna  mellan  män  och  kvinnor  existerar.  Kvinnor  fram-
håller  sig  själva  i  lägre  utsträckning  än  män  i  denna  situation  och  ger  lägre  egna  lönebud.  Kvinnor  får  också  
lägre  kontrabud  från  arbetsgivaren  liksom  sämre  utfall  vid  förhandling  (Säve-Söderbergh,  2007).  Kvinnliga  
ekonomstudenter  förväntar  sig  även,  enligt  en  undersökning  genomförd  av  företaget  Universum,  cirka  9%  
lägre  ingångslön  efter  utbildningen  än  manliga  ekonomstudenter  (Dagens  Industri,  2011).  
Löneförhandlingen  i  sig  och  kvinnors  lägre  förväntningar  på  ingångslön  efter  genomförd  utbildning  är  två  
OHGWUnGDUI|UDWWI|UNODUDYDUI|UO|QHVNLOOQDGHUQDPHOODQN|QHQ¿QQV
Internationell  forskning  har  även  framhållit  att  kvinnor  i  betydligt  lägre  utsträckning  än  män  ser  förhandlingsmöj-
ligheter  i  och  utanför  arbetslivet.  Detta  får  som  konsekvens  att  de  inte  frågar  eller  utmanar  utifrån  egna  förslag  
och  därför  generellt  sett  får  sämre  villkor,  inklusive  lön,  än  män.  Ovanan  att  se  och  skapa  förhandlingstillfällen  
och  att  genomföra  en  förhandling  ger  kvinnor  ett  underläge  i  lönesättningen  (Babcock  &  Laschever,  2007).  

 2
 I|UNODUDGO|QHVNLOOQDGlUGHQO|QHVNLOOQDGVRP¿QQVNYDUQlUPDQNRPSHQVHUDWI|UDUEHWVWLGVDPWO|QHUHOHYDQWD
faktorer  såsom  utbildning,  arbetslivserfarenhet  och  befattning  (SACO,  2003).  
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Mot  denna  bakgrund  och  utifrån  syftet  med  studien  har  de  centrala  frågeställningarna  varit:  
 Vilka  faktorer  kvinnor  respektive  män  anser  avgöra  den  lön  de  får?
 Hur  försöker  kvinnor  respektive  män  påverka  sin  lön?  Hur  ser  deras  lönestrategier  ser  ut?
 Hur  ser  kvinnors  respektive  mäns  förhållningssätt  till  lön  ut  samt  vilken  betydelse  har  lönen?
 Hur  uppfattas  och  hanteras  löneförhandlingssituationen?
Vilka  eventuella  skillnader  ser  respondenterna  i  kvinnors  respektive  mäns  lönestrategier  samt  mottas  kvin-
nors  och  mäns  löneanspråk  på  olika  vis?    

Resultaten  presenteras  utifrån  dessa  frågeställningar  under  rubriken  Studiens  resultat  nedan.
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Studiens  genomförande
För  att  hitta  indikationer  på  hur  de  oförklarade  löneskillnader  mellan  unga  kvinnliga  manliga  ekonomer  som  
nWHU¿QQVLVWDWLVWLNHQNDQI|UVWnVKDUHQNYDOLWDWLYPHWRGWLOOlPSDWV(QNYDOLWDWLYPHWRGJHUP|MOLJKHWHUWLOOHQ
fördjupad  bild  som  ett  komplement  till  statistik.  Fokus  i  studien  har  varit  arbetstagarna  och  deras  förhållnings-
sätt  till  lön,  även  om  slutsatserna  innehåller  förslag  som  berör  den  i  sammanhanget  viktiga  arbetsgivarsidan.  
Studien  baseras  på  underlag  som  inhämtats  från  strukturerade  fokusgruppsintervjuer  samt  telefonintervjuer  
PHGXQJDHNRQRPHU(QDPELWLRQKDURFNVnYDULWDWWXWLIUnQXSSQnGGDUHVXOWDWSUHVHQWHUDI|UVODJSnKXU
ojämlikheten  kan  bemötas  med  åtgärder  för  att  bryta  mönstret  och  bidra  till  att  skapa  jämlika  lönevillkor  som  
gynnar  alla  ekonomer,  oavsett  kön.  Målgrupp  för  studien  har  varit  unga  ekonomer  under  utbildning  samt  
ekonomer  som  har  arbetat  några  år  och  därmed  har  arbetslivserfarenhet.  Dessa  målgrupper  har  valts  ut  mot  
EDNJUXQGDYDWWVWDWLVWLNHQYLVDUDWWGHWUHGDQLE|UMDQDYHNRQRPNDUULlUHQ¿QQVEHW\GDQGHVNLOOQDGHUPHOODQ
PlQVRFKNYLQQRUVO|QHU'HWKDUGlUI|UYDULWEHW\GHOVHIXOOWDWWVWXGHUDGHVVDJUXSSHUOLNVRPDWWLGHQWL¿HUD
eventuella  skillnader  mellan  grupperna.  
Varje  fokusgruppsintervju  har  genomförts  under  tre  timmar  i  fyra  grupper  om  tre  till  sju  respondenter  från  
respektive  kategori,  dvs  kvinnliga  studenter,  manliga  studenter,  yrkesverksamma  kvinnor  samt  yrkesverksam-
PDPlQ'nVWXGLHQV\IWDUWLOODWWLGHQWL¿HUDHYHQWXHOODVNLOOQDGHUPHOODQPnOJUXSSHUQDKDUYLYDOWDWWVDPOD
respondenter  från  varje  kategori  för  sig.  På  så  vis  har  analys  av  likheter  och  skillnader  både  inom  och  mellan  
grupperna  möjliggjorts.  
De  yrkesverksamma  respondenterna  representerar  både  privat  och  offentlig  sektor  samt  olika  typer  av  verk-
samheter  och  branscher  med  god  spridning,  framför  allt  i  Mälardalsregionen.  Studiens  metod  är  kvalitativ  och  
baseras  på  ett  urval  av  respondenter  för  att  hitta  indikationer  som  en  statistiskt  säkerställd  metod  inte  når.  Det  
innebär  att  ett  annat  urval  eventuellt  hade  kunnat  ge  ett  delvis  annat  resultat.  Lönemässigt  representerar  de  
yrkesverksamma  respondenterna  huvudsakligen  kategorin  Mellersta  Sverige  i  Civilekonomernas  lönestatistik  
för  2012,  med  en  medianlön  som  ligger  strax  under  medel  för  Sverige  som  helhet.  
De  yrkesverksamma  respondenterna  har  nåtts  via  skriftlig  inbjudan  och  mail  från  Civilekonomerna.  Samtliga  
av  de  yrkesverksamma  har  avslutat  sin  ekonomutbildning  mellan  2008  och  2010  och  har  således  varit  yrkes-
verksamma  mellan  två  och  fyra  år.  Då  respondenterna  har  haft  varierad  arbetslivserfarenhet  har  metoden  
inriktats  på  reella  situationer  för  att  i  så  hög  grad  som  möjligt  komma  nära  respondenternas  förhållningssätt  
och  agerande  i  praktiken.  
Studenterna  har  nåtts  via  besök  i  klassrum  under  utbildningsår  två,  där  ett  slumpmässigt  urval  har  gjorts  på  
plats  med  inbjudan  till  gruppintervjuer.  För  att  nå  studenter  med  olika  studieinriktningar  och  därmed  undvika  
snedfördelning  har  en  klass  från  en  gemensam  kurs  i  ekonomutbildningen  valts  ut.
Respondenterna  har  innan  intervjuerna  via  skriftlig  inbjudan  (se  bilaga)  fått  information  om  att  Civilekono-
merna  i  sin  satsning  på  lönefrågan  vill  bjuda  in  dem  som  utvalda  utifrån  examensår  respektive  i  sin  roll  som  
ekonomstudenter  till  en  tre  timmar  lång  gruppintervju.  I  inbjudan  har  även  nämnts  att  gruppintervjun  kan  
utgöra  ett  tillfälle  att  ta  del  av  hur  andra  ekonomer  eller  ekonomstudenter  tänker  och  gör  vilket  kan  skapa  
UHÀHNWLRQRFKOlUDQGHLO|QHIUnJDQI|UHJHQGHO,QJHWDUYRGHHOOHUDQQDQNRPSHQVDWLRQKDUXWJnWW,QIRUPD-
tion  har  även  getts  om  fullständig  anonymitet.  Varken  inbjudan  eller  intervjuer  har  fokuserat  på  löneskillnader  
mellan  kvinnor  och  män,  utan  på  lönefrågan  som  sådan.  Mot  slutet  av  intervjuerna  har  däremot  två  frågor  om  
respondenternas  egen  uppfattning  om  eventuella  könsskillnader  i  lönestrategi  respektive  bemötande  i  lönean-
språk  ställts.  
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Samtliga  gruppintervjuer  har  genomförts  i  Mälardalens  högskolas  lokaler  i  Västerås  under  november  och  
december  2012.  Innehållet  har  styrts  utifrån  samma  frågemall  vid  samtliga  tillfällen,  med  vissa  justeringar  i  
frågorna  för  att  få  relevans  för  studenter  respektive  yrkesverksamma.  Huvudfrågor  har  varit:  vad  anser  man  
avgöra  den  framtida  lön  man  får,  hur  ser  den  egna  lönestrategin  ut,  vad  kan  man  själv  göra  för  att  påverka  sin  
lön,  hur  ser  rollfördelning  ut  mellan  arbetstagaren  och  arbetsgivaren  i  lönesättning,  vilka  lönereferenser  an-
YlQGHUPDQVLJDYLGDJKXUVHUGHQHJQDWDNWLNHQLO|QHI|UKDQGOLQJXWVHUPDQDWWGHW¿QQVQnJUDVNLOOQDGHU
PHOODQNYLQQRURFKPlQVO|QHVWUDWHJLHURFKI|UKnOOQLQJVVlWWWLOOO|QVDPWYLONDLVnGDQWIDOO¿QQVGHWVNLOOQDGHU
avseende  hur  kvinnors  och  mäns  löneanspråk  mottas  av  en  arbetsgivare,  vilket  stöd  i  lönefrågor  skulle  man  
vilja  ha  tillgång  till,  samt  har  synen  på  lönefrågor  och  löneutveckling  förändrats  under  dagen  och  i  så  fall  hur.  
$YVOXWQLQJVYLVKDUIUnJDQlYHQVWlOOWVRPGHW¿QQVHYHQWXHOODPHGVNLFNWLOO&LYLOHNRQRPHUQD
9LGJUXSSLQWHUYMXHU¿QQVDOOWLGHQULVNI|UDWWJUXSSWU\FNXSSVWnUVRPSnYHUNDUXWVDJRU'HWWDKDULVWXGLHQ
hanterats  genom  att  respondentgrupperna  satts  samman  slumpmässigt.  Likaså  har  respondenterna  uppmunt-
rats  till  att  ge  uttryck  för  sitt  eget  förhållningssätt  och  agerande  snarare  än  att  vi  sökt  konsensus  i  grupperna.  
Diskussionsklimatet  har  varit  öppet  under  gruppintervjuerna,  där  alla  deltagare  har  varit  aktiva  och  kommit  till  
WDOV.DUDNWlUHQSnGLVNXVVLRQHUQDPHGQ\¿NQDIUnJRURFKUHÀHNWLRQHUGHOWDJDUQDHPHOODQKDUYLVDWSnHWW
stort  engagemang  och  intresse  för  övrigas  utsagor.  
För  att  skapa  transparens  och  delaktighet  under  gruppintervjuerna  har  stolpar  från  diskussionen  löpande  förts  
upp  på  blädderblock  som  satts  upp  synligt  i  lokalen  så  att  alla  deltagare  kunnat  följa  dessa  och  vid  behov  
kompletterat  och  reviderat  utsagor.  Vi  har  även  summerat  resultaten  löpande  för  att  säkerställa  att  responden-
ternas  utsagor  uppfattats  korrekt.    
Under  fokusgruppsintervjun  har  även  två  anonyma  enkäter  delats  ut.  Här  har  deltagarna  fått  svara  på  indi-
viduella  frågor  som  vi  bedömt  som  viktiga  men  mer  lämpliga  att  svara  på  individuellt  än  i  grupp  då  de  kan  
uppfattas  som  känsliga  att  prata  om  öppet  (som  löneanspråk  och  hur  en  motgång  i  löneförhandling  hanteras).  
(QHQNlWLQQHK|OOVSHFL¿NDIUnJRURPHJQDSULRULWHULQJDULDUEHWVOLYHWI|UKDQGOLQJVYDQDXWIDOOYLGI|UKDQGOLQJ
etc,  medan  den  andra  utgjorts  av  en  scenarioenkät  där  respondenterna  fått  svara  på  frågor  utifrån  en  iscen-
satt  löneförhandlingssituation  med  fokus  på  egna  förberedelser,  löneargument  och  strategi/motargument  vid  
XSSOHYWPRWVWnQGWLOOGHHJQDO|QHNUDYHQ6FHQDULRHQNlWHQV\IWDGHWLOODWWYLDHQWlQNWVSHFL¿NNRQWH[WVNDSD
en  så  reell  situation  som  möjligt  och  på  så  vis  komma  nära  hur  respondenterna  agerar  i  praktiken.  De  båda  
enkäterna  har  sammanlagt  tagit  cirka  30  minuter  i  anspråk  och  har  kodats  utifrån  gruppkategori.  Fokusgrup-
perna  har  avslutats  genom  att  resultaten  från  diskussionerna  summerats  och  förankrats  i  gruppen,  utifrån  de  
anteckningar  som  förts  upp  på  blädderblocken.  
För  att  komplettera  antalet  deltagare  i  fokusgrupperna  med  yrkesverksamma  kvinnor  och  män  har  tio  telefon-
intervjuer  om  cirka  20–30  minuter  genomförts  under  december  2012  och  januari  2013.  Telefonintervjuerna  
har  genomförts  med  fokus  på  de  centrala  frågeställningarna  från  gruppintervjuerna  och  de  frågor  som  ställts  
har  utöver  befattning  och  bransch  varit:  vad  anser  man  avgöra  den  framtida  lön  man  får,  hur  ser  den  egna  
lönestrategin  ut,  vad  kan  man  själv  göra  för  att  påverka  sin  lön,  i  vilken  omfattning  man  förhandlat  sin  lön,  hur  
VHUGHQHJQDWDNWLNHQLO|QHI|UKDQGOLQJXWVHUPDQDWWGHW¿QQVQnJUDVNLOOQDGHUPHOODQNYLQQRURFKPlQV
O|QHVWUDWHJLHURFKI|UKnOOQLQJVVlWWWLOOO|QVDPWYLONDLVnGDQWIDOO¿QQVGHWVNLOOQDGHUDYVHHQGHKXUNYLQQRUV
och  mäns  löneanspråk  mottas  av  en  arbetsgivare,  bästa  löneförhandlingstipset  samt  eventuella  medskick  till  
Civilekonomerna.  
Respondenterna  från  samtliga  intervjutillfällen  sammanställs  i  tabell  1  nedan.
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Tabell  1.  Respondenter  vid  fokusgrupps-  respektive  telefonintervjuer

Respondentkategori

Fokusgruppsintervju

Telefonintervju

Kvinnliga  ekonomstudenter,  år  2

6

Manliga  ekonomstudenter,  år  2

7

Yrkesverksamma  kvinnor,  examen  2008–10

3

5

Yrkesverksamma  män,  examen  2008–10

3

5

Sammantaget  bedömer  vi  att  tillvägagångssättet  i  den  empiriska  undersökningen  gett  ett  välgrundat  och  
tillförlitligt  kvalitativt  material  för  att  ge  indikationer  utifrån  frågeställningen.  
Sammanställningarna  av  såväl  fokusgruppsintervjuer  som  telefonintervjuer  har  analyserats  fråga  för  fråga.  
)RNXVI|UDQDO\VHQKDUYDULWDWWLGHQWL¿HUDI|UKnOOQLQJVVlWWWLOOO|QVDPWDWWLGHQWL¿HUDHYHQWXHOODVNLOOQDGHUPHO-
lan  yrkesverksamma  och  studenter,  samt  mellan  kvinnor  och  män.  Då  studien  är  kvalitativ  och  omfattar  ett  
urval  på  totalt  29  respondenter  utgör  de  resultat  som  presenteras  indikationer  på  respondenternas  förhåll-
ningssätt.  Resultaten  från  studien  presenteras  nedan  och  sammanfattas  därefter  i  slutsatser  och  förslag  för  
framtiden.  Vi  börjar  i  frågeställningen;;  vilka  faktorer  kvinnor  och  män  anser  avgöra  den  lön  de  får.
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Studiens  resultat
Vilka  faktorer  kvinnor  respektive  män  anser  avgöra  den  lön  de  får
(QEHW\GHOVHIXOOIUnJDLQRPUDPHQI|UVWXGLHQlUYDGNYLQQRUUHVSHNWLYHPlQDQVHUDYJ|UGHQO|QGHInU5H-
sultatet  visar  både  på  likheter  och  på  skillnader.  
Studentkvinnorna  VHUKXYXGVDNOLJHQDWWGHQJHRJUD¿VNDSODWVHQI|UDUEHWHWGHQHJQDXWELOGQLQJHQRFK
tidigare  erfarenheter  väger  tyngst  för  den  lön  de  kommer  att  få.  Studentmännen  framhåller  likt  kvinnorna  
utbildningen  men  menar  att  det  egna  engagemanget,  sociala  kompetensen  och  viljan  att  ta  på  sig  mer  ansvar  
och  arbetsuppgifter  är  viktigare.  
Yrkeskvinnorna  liksom  yrkesmännen  anser  generellt  att  de  egna  prestationerna  är  viktiga  för  den  lön  de  
InU0lQQHQXWWU\FNHUGHWPHUVSHFL¿NWVRPGRNXPHQWHUDGHSUHVWDWLRQHUGYVSUHVWDWLRQHUVRPXWJ|U´EHYLV´
i  en  löneförhandling.  Övriga  faktorer  som  avgör  den  egna  lönen  är  enligt  kvinnorna  den  aktuella  arbetsgi-
varen  och  branschen  liksom  befattningen  och  den  egna  utbildningen.  Yrkesmännen  ser  istället  att  deras  
betydelse  för  företaget  och  den  egna  erfarenheten  påverkar  lönen.  Även  de  utvecklingsmöjligheter  som  ges  
anses  påverka  lönen,  då  utveckling  skapar  trivsel  och  ger  högre  prestationer,  vilket  genererar  bättre  förhand-
lingsmöjligheter.  
Männen  särskiljer  sig  däremot  i  det  avseendet  att  de  i  högre  grad  betonar  betydelsen  av  att  kontinuerligt  
och  systematiskt  dokumentera  prestationer  i  syfte  att  använda  detta  som  bevis  för  sina  löneanspråk  i  
löneförhandling.  Männen  tycks  även  i  högre  grad  än  kvinnorna  ta  reda  på  hur  kopplingen  mellan  prestation  
och  lön  ser  ut,  dvs  vilka  konkreta  prestationer  som  krävs  för  att  möjliggöra  en  höjning  av  den  egna  lönen.  
Att  lyfta  fram  egna  prestationer  med  goda  argument  förekommer  även  bland  vissa  kvinnor  men  i  betydligt  
mindre  omfattning.
Något  som  påverkar  lönen  anses  även  vara  att  löneförhandlingsutrymmet  upplevs  som  litet.  Påfallande  stor  
andel  av  respondenterna  från  samtliga  grupper  påtalar  att  företagets  storlek  och  vinstmarginal  påverkar  
löneutrymmet  och  därför  förhandlingsutrymmet  för  dem  själva.  Offentliganställda  hänvisar  i  sin  tur  till  en  liten  
lönepott  samt  andra  omständigheter  som  gör  det  svårt  för  arbetsgivaren  att  ge  motiverade  lönepåslag.  Bland  
GH\UNHVYHUNVDPPDPlQQHQ¿QQVGlUHPRWHWWÀHUWDOH[HPSHOGlUPDQQHQYlOMHUDWWERUWVHIUnQ´EXGJHWDUJX-
ment”  från  arbetsgivaren  och  ser  sin  egen  lön  som  förhandlingsbar,  uppbackad  av  goda  argument  avseende  
egna  prestationer  och  resultat.  
Bland  de  yrkesverksamma  beskriver  många  att  någon  tydlig  koppling  mellan  arbetsgivarens  förväntningar  på  
GHQHJQDDUEHWVSUHVWDWLRQHQXSSQnGGDUHVXOWDWRFKO|QHXWYHFNOLQJLQWHXSSOHYV¿QQDVLSUDNWLNHQ,GHVVDIDOO
DQYlQGVLQWHKHOOHUW\GOLJDNULWHULHUI|UO|QHVlWWQLQJLO|QHGLVNXVVLRQHQ'HW¿QQVGRFNH[HPSHOSnDUEHWVWD-
gare,  såväl  kvinnor  som  män,  som  för  en  kontinuerlig  dialog  över  tid  med  arbetsgivaren  om  relationen  mellan  
mål,  arbetsinnehåll,  egna  prestationer  och  löneutfall  och  som  därför  upplever  lönesättningsprocessen  som  
tillfredsställande.  
6DPPDQIDWWQLQJVYLV¿QQVEODQGNYLQQRUQDHQWHQGHQVDWWKlQYLVDWLOO\WWUHJHQHUHOODIDNWRUHUPHGDQPlQQHQ
i  högre  utsträckning  lyfter  fram  sina  personliga  egenskaper  som  avgörande  för  den  lön  de  får.  
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Hur  kvinnor  respektive  män  försöker  påverka  sin  lön  samt  hur  lönestrategierna  ser  ut
9DGJ|UUHVSRQGHQWHUQDI|UDWWSnYHUNDVLQO|Q"(QYDQOLJI|UVWDUHÀHNWLRQlUDWWGHWNlQQVRYDQWDWWIXQGHUD
på  och  prata  om  lönefrågor.  Vissa  säger  sig  inte  ha  någon  lönestrategi,  andra  kan  presentera  sina  egna  
strategier  medan  ytterligare  andra  kommer  fram  till  hur  de  tänker  och  brukar  göra  när  de  får  fundera  en  stund.  
Nedan  presenteras  hur  respondenterna  försöker  påverka  sin  lön.
Vad  gäller  yrkeskvinnorna  är  en  vanlig  strategi  att  förlita  sig  på  att  bli  uppmärksammad  för  det  hon  åstad-
kommer  och  på  så  vis  möjliggöra  en  höjd  lön.  Vissa  kvinnor  arbetar  även  aktivt  för  att  själva  synliggöra  sina  
prestationer  för  arbetsgivaren.  ”Man  måste  våga  vara  lite  tuff  och  fråga  om  man  kan  få  högre  lön”  säger  en  
kvinna  som  påpekar  att  det  är  en  kvinnofälla  att  ta  på  sig  mer  arbetsuppgifter  utan  att  ta  betalt  för  det.  Be-
tydligt  vanligare  är  dock  att  kvinnorna  har  en  mer  passiv  lönestrategi  i  form  av  att  göra  sitt  bästa  och  anta  att  
GHWXSSPlUNVDPPDVDYDUEHWVJLYDUHQRFKOHGHUWLOOHQElWWUHO|QSnVLNW(QDQQDQVWUDWHJLlUDWWOnQJVLNWLJW
arbeta  för  en  bättre  lön  genom  att  ta  på  sig  mer  arbetsuppgifter,  utan  att  begära  mer  lön,  liksom  att  skaffa  
kompetens  i  ett  för  organisationen  strategiskt  område.  I  båda  fallen  för  att  i  ett  senare  skede  kunna  använda  
detta  som  löneargument.  Kvinnor  i  studien  verkar  på  så  vis  ofta  indirekt  i  sina  lönestrategier.  Intressant  är  att  
män  också  vittnar  om  mer  långsiktiga  strategier  med  lägre  löneutfall  på  kort  sikt,  men  som  ger  fördelar  på  
längre  sikt,  exempelvis  genom  överenskommelser  med  arbetsgivaren  om  att  få  betald  utbildning  och  räknar  
det  som  kompensation  för  utebliven  löneökning.
YrkesmännenKDUlYHQGHROLNDO|QHVWUDWHJLHUJHQHUHOOWPHUNRSSODGHWLOOI|UKDQGOLQJlQNYLQQRUQD(QVWUD-
tegi  är  att  se  löneförhandling  som  en  säljsituation.  Detta  gör  att  man  lyfter  fram  sig  själv  och  sina  kunskaper  
och  marknadsför  detta  till  arbetsgivaren.  Män  beskriver  även  att  det  är  viktigt  att  inte  visa  sig  desperat,  att  ha  
HQW\GOLJSODQRFKDWWKnOODVLJWLOOVLQHJHQDJHQGDQlUGHI|UKDQGODU%ODQGPlQQHQ¿QQVlYHQQnJRWH[HPSHO
SnHQPHGYHWHWSDVVLYO|QHVWUDWHJLGnGHWLQWHXSSOHYV¿QQVQnJRWI|UKDQGOLQJVXWU\PPH6WUDWHJLQJnUGnXW
på  att  ”gilla  läget”  och  fokusera  andra  faktorer  i  arbetet  eller  livet,  såsom  arbetstid  under  småbarnsåren.  De  
yrkesverksamma  männen  i  studien  ser  dock  generellt  i  betydligt  högre  utsträckning  än  kvinnorna  till  att  skapa  
RFKI|UDHQGLDORJPHGVLQFKHII|UDWWNRPPXQLFHUDVLQDSUHVWDWLRQHU(QPDQSnSHNDUVlUVNLOWDWWHQDNWLY
dialog  ger  möjlighet  att  korrigera  de  egna  insatserna  under  årets  gång.  Bland  de  yrkesverksamma  männen  är  
det  relativt  vanligt  att  dokumentera  sina  prestationer  under  året,  så  som  uppdrag,  beröm  man  fått,  konkreta  
resultat  etc  vilket  man  sedan  tar  med  till  lönesamtal.  I  nyanställning  används  även  dessa  konkreta  personliga  
resultat  som  argument  för  högre  lön.  Många  av  männen  påpekar  att  det  är  viktigt  att  vara  tydlig,  rak  och  att  
våga  ta  för  sig  och  stå  på  sig  i  lönediskussioner.  
StudenternaVnYlONYLQQRUVRPPlQXSSOHYHUJHQHUHOOWLQWHDWWGHKDUQnJRQHJHQO|QHVWUDWHJL'HÀHVWD
har  heller  inte  någon  praktisk  erfarenhet  av  att  ha  förhandlat  lön  oavsett  om  de  har  arbetslivserfarenhet  eller  
inte.  Detta  innebär  att  studenterna  i  dessa  fall  uttalar  sig  utifrån  en  tänkt  situation.  Gemensamt  bland  studen-
terna  är  även  att  de  ser  det  som  rimligt  att  acceptera  en  låg  ingångslön  vid  första  arbetet  som  ekonom,  i  syfte  
att  etablera  sig  på  arbetsmarknaden.  
Hos  studentkvinnorna  i  studien  är  en  återkommande  inställning  inför  arbetslivet  att  prestera  väl  och  att  visa  
på  sina  prestationer  för  att  på  så  vis  kunna  förhandla  sin  lön,  vilket  förväntas  ge  utdelning,  åtminstone  på  sikt.  
Någon  har  valt  inriktning  utifrån  vetskapen  att  det  kommer  att  ge  en  bättre  lön  än  andra  utbildningsinriktning-
ar.  Generellt  försöker  studentkvinnorna  välja  kurser  som  är  viktiga  för  en  arbetsgivare,  i  kombination  med  att  
välja  det  man  tycker  är  kul.  Att  ha  kul  ses  som  en  lönestrategi  då  trivsel  skapar  goda  prestationer  som  leder  
till  högre  lön.  
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Studentmännen  i  studien  framhåller  två  olika  strategier,  antingen  tänker  de  sig  att  de  trivs  bra  på  arbetsplat-
sen  och  kan  då  acceptera  en  lägre  lön,  eller  så  tar  man  ett  tråkigt  arbete  och  tycker  då  att  de  behöver  tjäna  
mer  som  kompensation.  Liksom  för  studentkvinnorna  är  annars  trivseln  på  arbetet  mycket  viktig.  Student-
männen  menar  att  de  väljer  utbildning  och  inriktning  utifrån  eget  intresse  och  att  de  kommer  att  fokusera  på  
god  löneutveckling  inom  det  aktuella  området.  Studentkvinnorna  framhåller  att  en  indirekt  lönestrategi  är  att  
meritera  sig  före  första  arbetet  genom  att  arbeta  extra  vid  sidan  av  studierna,  ta  förtroendeuppdrag  etc,  vilket  
de  hoppas  ökar  chanserna  till  inträde  på  arbetsmarknaden.  
9lUWDWWQRWHUDlUDWWÀHUDUHVSRQGHQWHUPlQVRPNYLQQRUXSSJHUDWWWMlQVWHULQRPRIIHQWOLJVHNWRUHOOHUH[-
empelvis  på  bank  tidigt  i  karriären  inte  lämnat  särskilt  stort  förhandlingsutrymme  vilket  kan  påverka  det  egna  
I|UKnOOQLQJVVlWWHWWLOOO|QHI|UKDQGOLQJRFKGHQHJQDUROOHQLSDVVLYULNWQLQJ(WWÀHUWDOH[HPSHO¿QQVlYHQSnDWW
lönesamtal  hålls  av  en  chef  som  inte  har  eget  mandat  att  sätta  lön  eller  där  chefen  uppger  att  något  utrymme  
XW|YHUHQJHQHUHOO´SRWW´LQWH¿QQVDWWI|UGHOD(QDQQDQSUREOHPDWLNVRPVSHJODVlUDWWO|QHVlWWQLQJHQLQWH
baseras  på  tydliga  mål  eller  kriterier  som  de  egna  prestationerna  kan  knytas  till,  vilket  försvårar  förhandling.  
I  vissa  fall  saknas  det  överhuvudtaget  en  dialog  om  lön  mellan  arbetsgivare  och  arbetstagare.  Sammantaget  
kan  dessa  förutsättningar  antas  påverka  det  upplevda  förhandlingsutrymmet,  vilket  kan  vara  till  särskild  nack-
del  för  de  personer  som  hellre  anpassar  sig  än  utmanar  och  ifrågasätter  rådande  praktik.  

Kvinnor  respektive  mäns  förhållningssätt  till  lön  samt  lönens  betydelse  
(QYLNWLJDVSHNWLUHODWLRQWLOORI|UNODUDGHO|QHVNLOOQDGHUlUDWWLGHQWL¿HUDNYLQQRUVRFKPlQVI|UKnOOQLQJVVlWWWLOO
O|QI|UDWWVHRPGHW¿QQVQnJUDVNLOOQDGHU)|UKnOOQLQJVVlWWWLOOO|QVSHJODUVLJLÀHUDDYGHIUnJRUVRPGLVNXWH-
rats  under  intervjuerna.  
'HW¿QQVQnJUDJHPHQVDPPDJHQHUHOODGUDJVRPJlOOHUEnGHGHNYLQQOLJDRFKPDQOLJDUHVSRQGHQWHUQDV
förhållningssätt  till  lön:
 'HWXSSOHYVYDUDVYnUWDWWO|QHI|UKDQGODGYVDWWYHWDKXUPDQVNDJ|UDI|UDWWQnHWWWLOOIUHGVVWlOODQGHUHVXOWDW
 6RPDUEHWVWDJDUHXSSOHYHUPDQVLJYDUDLHWWXQGHUOlJHLI|UKnOODQGHWLOODUEHWVJLYDUHQLO|QHIUnJDQ
 /
 |QLDOOPlQKHWRFKO|QHQLYnQLV\QQHUKHWGLVNXWHUDVLQWHPHGNROOHJRUXWDQXSSOHYVVRPOLWH´KHPOLJVWlPSODW´
på  arbetsplatsen,  vilket  gör  det  svårt  att  förhålla  sig  till  den  egna  lönenivån  och  dra  nytta  av  andras  erfaren-
heter  och  strategier.
 5HVSRQGHQWHUQDWUlQDUYDQOLJHQLQWHSnO|QHI|UKDQGOLQJDQQDWlQLVMlOYDI|UKDQGOLQJVVLWXDWLRQHUQD
 6WXGHQWHUQDlUJHQHUHOOWRYDQDYLGDWWO|QHI|UKDQGODlYHQRPGHKDUHJHQDUEHWVOLYVHUIDUHQKHW
 /|QHQXSSJHVYDUDHQDYGHYLNWLJDVWHIDNWRUHUQDLGHQHJQDNDUULlUHQGRFNLQWHGHQYLNWLJDVWH
Vi  vill  särskilt  notera  den  sista  punkten  ovan,  dvs  att  både  män  och  kvinnor,  studenter  som  yrkesverksamma  
anser  att  lönen  är  en  av  de  viktigaste  faktorerna  i  karriären.  Lönens  betydelse  skiljer  sig  således  inte  mel-
lan  respondenterna.  Med  dessa  gemensamma  generella  drag  som  bakgrund  blir  särdragen  mellan  män  och  
kvinnors  förhållningssätt  intressanta.  Nedan  presenterar  vi  de  generella  särdrag  som  framkommit  i  studien  
avseende  kvinnors  och  mäns  förhållningssätt  till  lön.  Skillnader  i  själva  förhandlingssituationen  presenteras  
mer  utförligt  i  kommande  avsnitt.
Flera  kvinnor  i  studien  ger  tydliga  uttryck  för  att  de  inte  vill  bli  uppfattade  som  besvärliga,  vilket  de  anser  
sig  riskera  att  bli  om  de  går  ut  för  hårt  i  sina  löneanspråk.  Detta  trots  att  det  samtidigt  påpekas  att  kvinnor  
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generellt  behöver  vara  tuffare  i  löneförhandlingssituationen,  något  som  skapar  en  balansakt  där  kvinnorna  i  
studien  tenderar  att  välja  en  försiktigare  strategi.  Kvinnorna  gör  i  hög  grad  lönefrågan  till  sitt  eget  problem,  dvs  
de  försöker  förändra  och  anpassa  sig  själva  så  att  det  bättre  matchar  arbetsgivarens  uttalade  eller  outtalade  
SUHIHUHQVHUVQDUDUHlQDWWVWnSnVLJRFKXWPDQDDUEHWVJLYDUHQ(WWXWWU\FNI|UGHWWDlUDWWGHI|UV|NHUYLVD
sig  vara  positiva,  liksom  att  visa  att  de  tycker  att  jobbet  är  spännande  för  att  på  så  vis  visa  att  de  är  framåt.  
Detta  istället  för  att  klaga  och  riskera  att  uppfattas  som  gnälliga  eller  för  pådrivande.  Kvinnorna  förhåller  sig  
och  agerar  ofta  i  lönefrågan  genom  att  försöka  ta  reda  på  vad  som  kan  uppfattas  positivt  av  arbetsgivaren,  
exempelvis  att  utbilda  sig  inom  lämpliga  kompetensområden.  Kvinnornas  förhållningssätt  till  lön  kan  generellt  
beskrivas  som  konsensusinriktat  med  syftet  att  inte  skapa  dålig  stämning  vilket  i  förlängningen  skulle  kunna  
VNDGDUHODWLRQHQWLOOFKHIRFKOHGQLQJ9LNWLJWDWWQRWHUDlUDWWGHW¿QQVXWWU\FNI|UDPELYDOHQVGlUNYLQQRUQDn
ena  sidan  menar  att  man  som  kvinna  behöver  vara  tuff  och  att  de  själva  borde  vara  tuffare  för  att  hävda  sig  
lönemässigt.  Å  andra  sidan  ger  de  uttryck  för  att  ”vara  tuff”  inte  är  en  användbar  strategi  gentemot  arbetsgi-
varen  eftersom  man  riskerar  att  uppfattas  som  besvärlig  och  obekväm.  Flera  av  kvinnorna  säger  att  de  har  
svårt  att  vara  lika  hårda  förhandlare  som  män  eftersom  det  helt  enkelt  inte  «går  hem».  Kvinnorna  väljer  därför  
RIWDDWWDQSDVVDVLJJHQRPDWWYDUDIUDPnWSnPHUVR¿VWLNHUDGHRFKGHOYLVOnQJVLNWLJDYLVH[HPSHOYLVDWWOnWD
goda  arbetsprestationer  tala  för  sig  själva  eller  att  få  löneutveckling  på  längre  sikt.  Kvinnorna  är  även  gene-
rellt  osäkra  på  vilka  argument  som  fungerar  i  en  förhandlingssituation.  Några  kvinnor  ger  uttryck  för  att  om  
de  misslyckas  en  gång  med  sina  argument  blir  självförtroendet  sämre  till  nästa  gång,  vilket  kan  förstärka  en  
defensiv  strategi.
Männen  i  studien  sätter  generellt  mer  fokus  på  att  synliggöra  och  kommunicera  de  egna  prestationerna  och  
resultaten  för  arbetsgivaren.  De  betonar  även  vikten  av  att  stå  på  sig,  att  vara  väl  förberedd  för  förhandlings-
situationen,  att  ha  argument  som  visar  varför  de  bör  få  en  högre  lön.  Männen  ger  ofta  även  motbud  om  för-
slaget  de  får  upplevs  vara  för  lågt.  Det  är  också  vanligt  att  de  har  en  målbild  av  vilken  nivå  de  vill  uppnå  före  
förhandlingen.    

Löneförhandlingssituationen  –  olika  förhållningssätt  ger  olika  förhandlingssätt  och  resultat
I  detta  avsnitt  presenteras  resultat  kring  hur  kvinnor  respektive  män  agerar  i  en  tänkt  löneförhandlingssitua-
tion.  I  den  tänkta  förhandlingssituationen  lyfter  studentmännen  i  studien  huvudsakligen  fram  de  prestationer  
som  de  själva  bidragit  med  för  företaget  och  tydliggör  dem  för  chefen.  De  har  förberett  sig  genom  att  titta  på  
lönestatistik  och  tänker  sig  även  att  de  stämmer  av  löneläget  på  arbetsplatsen.  
Studentmannen  har  ofta  tänkt  ut  ett  konkret  eget  bud  i  kronor  som  han  vill  uppnå  och  håller  detta  mål  i  sikte  
under  förhandlingen.  Om  studentmannen  får  ett  lönebud  från  arbetsgivaren  som  han  inte  är  nöjd  med  ger  han  
ett  eget  motbud.  Studentmannen  uttrycker  sig  i  förhandlingssituationen  i  jag-form  och  fokuserar  på  den  egna  
personen  och  förmågan  på  ett  rakt  och  tydligt  vis.  Om  han  möter  motstånd  fortsätter  han  att  argumentera  och  
vissa  respondenter  frågar  rakt  ut  vad  de  ska  göra  för  att  höja  sin  lön.
Studentkvinnorna  i  studien  distanserar  sig  generellt  som  personer  och  använder  uttryck  som  indikerar  ett  
indirekt  och  passivt  förhandlingssätt.  Detta  yttrar  sig  exempelvis  så  att  när  studentkvinnan  möter  motstånd  i  
förhandlingen,  dvs  att  arbetsgivaren  är  avvisande  till  att  ge  henne  en  högre  lön,  tenderar  hon  att  godta  arbets-
givarens  argument  utan  motargument  i  högre  utsträckning  än  studentmannen.  
Om  chefen  hävdar  att  den  föreslagna  lönen  som  erbjuds  motsvarar  genomsnittslönen  och  därmed  inte  moti-
verar  en  höjning  tar  yrkeskvinnorna  i  studien  i  hög  utsträckning  det  argumentet  som  ett  slutbud  istället  för  att  
fortsätta  förhandla.  Hon  är  orolig  för  att  hon  ska  stöta  sig  med  chefen  om  hon  fortsätter  att  hävda  sina  argu-
ment.  Kvinnornas  argument  kännetecknas  även  av  att  inte  vilja  skapa  dålig  stämning  genom  att  framstå  som  
alltför  tuffa  och  påstridiga  i  förhandlingen.  Det  inkluderar  att  inte  begära  en  lön  som  sticker  ut  och  riskerar  att  
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väcka  negativa  känslor  hos  motparten,  vilket  begränsar  kvinnornas  löneanspråk.  Flera  kvinnor  påpekar  vikten  
av  att  uttrycka  sig  på  ett  mjukt  vis,  både  beträffande  ordval  och  samtalston.  De  argument  som  kvinnorna  an-
vänder  har  även  ofta  ett  indirekt  tilltal,  exempelvis  genom  att  hänvisa  till  vad  en  person  med  hennes  position  
och  utbildning  bör  tjäna  istället  för  att  lyfta  fram  sina  egna  prestationer.  Ytterligare  exempel  på  distansering  
från  den  egna  personen  och  prestationen  är  att  hänvisa  till  yttre  regelverk  såsom  individuell  lönesättning  om  
motstånd  upplevs  i  löneförhandlingen.  Kvinnorna  illustrerar  den  balans  de  försöker  skapa  mellan  att  å  ena  si-
dan  framhålla  sin  egen  agenda  och  å  andra  sidan  inte  provocera.  Kvinnorna  förhåller  sig  således  ofta  aktivt  
WLOOULVNHQDWWXSSIDWWDVVRPSnVWULGLJDLI|UKDQGOLQJVVLWXDWLRQHQ+lUL¿QQVHQEHW\GDQGHVNLOOQDGJHQWHPRW  
yrkesmännen  som  istället  vanligen  framhåller  vikten  av  att  lyfta  fram  sitt  jag  och  sina  egna  prestationer  
kopplat  till  ett  offensivt  bud.  
Yrkesmännen  har  ofta  tänkt  ut  sitt  eget  förslag  till  lönenivå  inklusive  lägstanivå  i  kronor  innan  förhandlingen  
och  använder  till  skillnad  från  kvinnorna  ofta  ett  rakt  tilltal  i  jag-form  gentemot  sin  chef.  Både  studentmännen  
och  de  yrkesverksamma  männen  i  studien  tar  oftast  en  mer  aktiv  roll  i  den  tänkta  förhandlingen  än  kvinnorna  
och  hävdar  sina  egna  argument,  även  när  de  möter  motstånd  i  sina  anspråk.  Yrkesmännen  agerar  generellt  
proaktivt  och  försöker  att  själva  ta  kommandot  över  förhandlingssituationen  genom  att  vara  väl  förberedda  
och  ha  sina  personliga  resultat  med  som  stöd  för  argumentationen.  De  bästa  löneförhandlingstipsen  från  
yrkesmännen  utgörs  av  att  se  till  att  vara  rak  och  tydlig  med  var  man  själv  står  och  att  motivera  de  egna  
löneanspråken  med  konkreta  prestationer,  gärna  i  siffror.  Att  ha  tydliga  argument  för  sina  anspråk  och  att  själv  
KDHQW\GOLJELOGDYYLONHQO|QPDQVLNWDUSnlUDQGUDYDQOLJDWLSV(WWDQWDO\UNHVPlQSnSHNDUlYHQYLNWHQDY
att  ge  ett  avslappnat  och  självsäkert  intryck,  som  i  kombination  med  att  vara  väl  förberedd  ger  dem  ett  bra  
utgångsläge  för  förhandling.  
I  en  tänkt  anställningssituation  inväntar  studenterna  i  studien  oftast  arbetsgivarens  lönebud.  Studenter  av  
båda  könen  ger  uttryck  för  att  det  i  början  av  karriären  är  svårt  att  hävda  sig  i  lönediskussioner.  Först  när  man  
kan  visa  prestationer  och  nått  högre  positioner  antas  man  ha  en  bättre  förhandlingsposition.  Studenter  ten-
derar  även  att  se  det  som  arbetsgivarens  marknad,  där  lönenivån  ställs  mot  att  överhuvudtaget  få  ett  arbete  
och  att  tuffa  lönekrav  kan  leda  till  att  man  inte  får  arbetet  i  fråga.  Likaså  anses  företagets  ekonomiska  resultat  
avgöra  det  egna  löneförhandlingsutrymmet,  är  resultaten  dåliga  förväntas  förhandlingsutrymmet  vara  litet.  
Sammantaget  tenderar  männen  i  studien  att  generellt  ha  en  mer  offensiv  och  handlingsinriktad  attityd  än  kvin-
norna  i  förhandlingssituationen  liksom  att  fokusera  och  lyfta  fram  den  egna  personen  och  prestationen.  Männen  
tar  även  i  högre  utsträckning  kommandot  själva,  för  fram  sitt  eget  lönebud  och  möter  motargument  med  egna,  
förberedda,  argument.  Kvinnorna  ser  i  högre  utsträckning  en  risk  i  att  göra  sig  obekväma  genom  att  begära  för  
hög  lön  eller  stå  på  sig  i  en  förhandlingssituation  vilket  gör  att  de  ofta  böjer  sig  och  accepterar  arbetsgivarens  
förslag  istället  för  att  fortsätta  hävda  sina  egna  prestationer  och  det  värdeskapande  de  bidrar  till  i  organisationen.  

Uppfattningar  om  skillnader  mellan  kvinnor  och  mäns  lönestrategier  och  hur  deras  
löneanspråk  mottas  av  arbetsgivare  
5HVSRQGHQWHUQDKDUlYHQInWWGHGLUHNWDIUnJRUQDRPGHVMlOYDXSSOHYHUDWWGHW¿QQVVNLOOQDGHUPHOODQNYLQ-
nors  och  mäns  lönestrategier  respektive  om  de  tror  att  löneanspråk  från  kvinnor  och  män  mottas  på  olika  sätt  
av  arbetsgivaren.  Svaren  från  såväl  kvinnor,  män,  yrkesverksamma  samt  studenter  speglar  dels  att  könsskill-
QDGHUXSSOHYV¿QQDVVDPWDWWGHVVDVNLOOQDGHUSnYHUNDUO|QHQ1lPQDVE|UDWWUHVSRQGHQWHUQDSnWDODWDWWGH
uttalar  sig  generellt  och  så  som  de  tror  eller  uppfattar  att  det  är  i  relation  till  dessa  frågor.
Den  generella  bild  som  förmedlas  av  respondenterna  i  studien  är  att  kvinnor  upplevs  som  försiktigare  än  män,  
att  kvinnor  lättare  backar  och/eller  tar  det  personligt  om  de  möter  motstånd  i  en  diskussion  liksom  att  de  är  
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mer  konsensusinriktade.  Kvinnorna  upplever  också  att  kvinnor  inte  får  sticka  ut  lönemässigt  i  sin  grupp,  vilket  
gör  det  svårt  för  en  enskild  kvinna  att  få  en  hög  lön.  Såväl  män  som  kvinnor  anser  generellt  att  män  är  mer  
karriärinriktade  än  kvinnor  och  fokuserar  på  den  egna  lönen  i  högre  utsträckning.  Likaså  anses  män  aktivt  
och  medvetet  vårda  sina  sociala  relationer  i  organisationen  i  karriärsyfte.  Mannen  anses  även  i  högre  grad  
bli  sporrad  av  att  se  andra  lyckas  i  sin  karriär-  och  löneutveckling,  medan  kvinnan  uppfattas  kunna  se  andras  
framgång  som  negativ  konkurrens.    
Framför  allt  männen  menar  att  män  anses  som  mer  gångbara  medarbetare  på  toppjobb,  inte  minst  internatio-
nellt,  eftersom  manliga  egenskaper  uppskattas.  Kvinnor  som  gör  karriär  och  avancerar  till  högre  befattningar  
anses  även  vara  mer  framåt  än  genomsnittet.  Flera  män  upplever  att  kvinnor  i  högre  utsträckning  har  svårare  
att  fatta  obekväma  beslut,  då  de  generellt  inte  vill  göra  sig  obekväma,  vilket  även  utgör  ett  karriärhinder.  
Studenterna  vill  generellt  inte  tro  att  kvinnor  och  mäns  löneanspråk  bemöts  olika.  Studenterna  har  heller  
oftast  inte  en  tydlig  bild  av  på  vilket  sätt  kvinnors  och  mäns  lönestrategier  eventuellt  skiljer  sig  åt  i  själva  
förhandlingssituationen.  Studenterna  menar  däremot  att  kvinnor  i  allmänhet  är  mer  försiktiga  och  att  män  
är  bättre  på  att  ta  för  sig  och  framhäva  sig  själva.  Kvinnor  förlitar  sig  därför  troligen  mer  på  objektiva  fakta,  
såsom  betyg  och  arbetslivserfarenhet,  enligt  studenterna.  Studentkvinnorna  befarar  samtidigt  att  kvinnor  kan  
bemötas  på  ett  annat  sätt  än  män,  exempelvis  i  form  av  att  ett  högt  löneanspråk  möts  med  skratt,  vilket  de  på-
pekar  nog  inte  skulle  hända  en  man.  Med  en  ”modern  chef”  anses  det  vara  mindre  risk  att  kvinnor  och  mäns  
löneanspråk  bemöts  olika,  anser  kvinnorna.  
6DPPDQWDJHWVSHJODUUHVSRQGHQWHUQDDWWGHXSSOHYHUDWWYLVVDN|QVVNLOOQDGHU¿QQVRFKDWWDUEHWVJLYDUHWUR-
ligen  bemöter  kvinnor  och  mäns  löneanspråk  på  delvis  olika  vis.  Resultaten  visar  även  att  såväl  kvinnor  som  
män  i  studien  förhåller  sig  själva  till  de  könsmönster  de  ser.    
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Slutsatser  –  indikationer  på  hur  oförklarade  
löneskillnader  kan  förklaras  och  mötas  upp  
Utifrån  studiens  syfte;;  att  ge  indikationer  på  hur  oförklarade  löneskillnader  mellan  unga  kvinnliga  och  manliga  
ekonomer  kan  förstås  och  bemötas,  presenterar  vi  slutsatser  samt  åtgärdsförslag  utifrån  dessa.  Studien  visar  
en  tydlig  koppling  mellan  förhållningssätt  till  lön  och  agerande  i  löneförhandlingssituationen.  Slutsatserna  
fokuserar  på  förhandlingssituationen  som  central  aktivitet  för  jämlik  lönesättning.  

Likheter  i  kvinnor  och  mäns  förhållningssätt  till  lön  och  förhandling
(WWDYGHPHVWSnIDOODQGHUHVXOWDWHQDYVWXGLHQlUGHVNLOOQDGHUVRPLGHQWL¿HUDWVPHOODQNYLQQRURFKPlQV
förhållningssätt  till  lön  och  inte  minst  till  löneförhandling.  
0HQGHW¿QQVRFNVn  likheterYlUGDDWWQRWHUD(QVnGDQOLNKHWlUI|UGHWI|UVWD  kvinnor  och  män,  studenter  
som  yrkesverksamma  värderar  lön  som  en  viktig  faktor  i  arbetslivet.  Trivsel  och  att  det  är  roligt  att  
gå  till  jobbet  rankas  dock  generellt  högre.  Vi  har  således  inte  funnit  några  belägg  för  att  kvinnor  och  män  
skulle  värdera  lön  olika.  
För  det  andra  visas  en  medvetenhet  bland  respondenterna  själva  om  att  kvinnor  och  män  förhåller  sig  
till  lön  på  olika  vis,  liksom  agerar  på  olika  sätt  i  praktiken.  Både  kvinnor  och  män  i  studien  förhåller  sig  aktivt  
till  föreställningar  om  vad  som  skiljer  kvinnor  respektive  män  genom  att  påpeka  att  ”man  brukar  ju  säga  att  
män  är  si  och  kvinnor  så”.  Samtidigt  bekräftas  vissa  av  föreställningarna  i  beskrivningar  av  det  egna  age-
randet,  exempelvis  genom  att  kvinnorna  beskriver  att  de  är  mer  försiktiga  i  löneförhandling  medan  männen  
beskriver  hur  de  står  på  sig  mer  och  framhåller  sig  själva  och  sina  prestationer  i  högre  utsträckning.    

Skillnader  i  kvinnor  och  mäns  förhållningssätt  till  lön  och  förhandling  
$QDO\VHQDYLQWHUYMXPDWHULDOHWYLVDUVnOHGHVDWWGHW¿QQVOLNKHWHUPHOODQNYLQQRUVRFKPlQVI|UKnOOQLQJVVlWW
till  lön,  men  analysen  visar  även  på  olikheter  i  förhållningssätt  till  lön  och  löneförhandling.  Att  diskutera  
löneförhandlingssituationen  visade  sig  vara  ett  givande  sätt  att  komma  nära  både  förhållningssätt  till  lön  samt  
respondenternas  utsagor  om  sitt  eget  agerande  i  praktiken.  Med  förhållningssätt  menar  vi  föreställningar  som  
med  stor  sannolikhet  grundar  sig  på  egna  erfarenheter  och  upplevelser.  Dessa  förhållningssätt  kan  genera-
liseras  och  delas  in  i  två  motpoler  som  representerar  två  motsatta  förhållningssätt;;  ett  reaktivt  och  passivt  
förhållningssätt  och  ett  aktivt  och  offensivt  förhållningssätt,  där  enskilda  individer  kan  placeras  någon-
stans  på  skalan.  
1lUYLDQDO\VHUDULQWHUYMXPDWHULDOHWNDQYLNRQVWDWHUDDWWEnGDI|UKnOOQLQJVVlWWHQNDQLGHQWL¿HUDVKRVVnYlOPlQ
som  kvinnor,  dock  representeras  ett  mer  reaktivt  och  passivt  förhållningssätt  oftare  bland  kvinnorna,  medan  det  
aktiva  och  offensiva  förhållningssättet  är  vanligare  förekommande  bland  männen.  De  olika  förhållningssätten  
tycks  grunda  sig  i  att  kvinnor  och  män  upplever  olika  normer  för  hur  de  förväntas  och  tillåts  agera,  vilket  betyder  
att  förhållningssätten  även  får  konsekvenser  för  hur  man  handlar,  dvs  gör  exempelvis  i  en  löneförhandlingssitua-
WLRQ2OLNKHWHUQDLI|UKnOOQLQJVVlWWVRPLGHQWL¿HUDWVEODQGUHVSRQGHQWHUQDLGHQQDVWXGLHXWJ|USnVnYLVHQYLNWLJ
nyckel  i  vår  förståelse  av  löneskillnader;;  män  och  kvinnor  gör  olika  och  får  därmed  olika  resultat,  dvs  olika  lön.  I  
syfte  att  tydliggöra  hur  förhållningssätten  får  konsekvenser  har  vi  nedan  gjort  en  framskrivning  av  de  två  i  form  
DYWYnPRWSROHU2EVHUYHUDDWWI|UKnOOQLQJVVlWWHQLQWHlUN|QVEXQGQDXWDQDWWEnGDnWHU¿QQVKRVVnYlOPlQVRP
kvinnor.  Vi  har  dock  valt  att  använda  beteckningen  ”hon  (han)”  för  det  reaktiva/passiva  förhållningssättet  och  

Varför  tjänar  kvinnor  mindre  än  män?   –   17

”han  (hon)”  för  det  proaktiva/offensiva  förhållningssättet  för  att  illustrera  att  det  första  är  vanligare  förekommande  
bland  kvinnorna  medan  det  andra  är  vanligare  bland  männen  i  studien.  

Reaktivt  och  passivt  förhållningssätt  
Hon  (han)  tycker  att  lönen  är  en  rätt  viktig  faktor  i  arbetslivet.  I  en  förhandlingssituation  
känner  hon  (han)  först  av  om  det  överhuvudtaget  är  läge  att  inleda  ett  ”köpslående”  om  
lönenivån.  Hon  (han)  känner  sig  ofta  obekväm  och  ovan  vid  situationen.  Det  leder  till  
en  defensiv  förhandlingsstrategi  som  innebär  att  hon  (han)  om  det  inte  känns  möjligt  att  
förhandla  förlitar  sig  på  att  bli  uppmärksammad  för  det  hon  (han)  gör,  och  om  inte  annat  
SnVLNW,I|UKDQGOLQJKlQYLVDUKRQ KDQ WLOOVWDWLVWLNWLGLJDUHXWELOGQLQJRFKNYDOL¿NDWLR-
ner.  Om  arbetsgivaren  säger  att  det  blir  svårt  att  gå  högre  än  genomsnittslönen  hänvi-
sar  hon  (han)  gärna  till  fakta  bortom  henne  (honom)  själv  så  som  att  det  är  individuell  
lönesättning  som  gäller  alternativt  så  godtar  hon  (han)  budet  utan  invändning.  Hon  (han)  
avvaktar  gärna  arbetsgivarens  bud  och  förhåller  sig  till  det  istället  för  att  gå  ut  med  ett  
eget  bud.  Känns  relationen  och  stämningen  bra  kan  hon  (han)  komma  med  egna  bud,  
men  oftast  utifrån  ett  redan  lagt  bud  från  arbetsgivaren.  Känns  det  inte  bra,  dvs  att  
situationen  känns  obekväm  eller  att  chefen  är  negativ,  blir  hon  (han)  försiktig  och  backar  
hellre  än  bjuder  till  motstånd  för  att  inte  riskera  relationen  eller  att  det  blir  dålig  stämning.    
Om  utfallet  inte  blir  som  önskat  hoppas  hon  (han)  på  att  hennes  (hans)  prestationer  ska  
uppmärksammas  vid  ett  senare  tillfälle  och  då  ge  utdelning  i  lönekuvertet.

Proaktivt  och  offensivt  förhållningssätt  
Han  (hon)  tycker  att  lönen  är  en  rätt  viktig  faktor  arbetslivet.  Han  (hon)  anser  att  det  är  upp  
till  honom  (henne)  själv  att  bevisa  för  arbetsgivaren  att  han  (hon)  är  värd  den  lön  han  (hon)  
föreslår.  Han  (hon)  förebereder  sig  därför  genom  att  titta  på  statistik  och  lägger  sin  egen  
mållön  över  den  nivån  eftersom  han  (hon)  vet  att  det  kommer  att  bli  ett  köpslående  om  
utfallet.  För  att  kunna  förhandla  effektivt  har  han  (hon)  förberett  sig  på  att  sälja  in  sig  själv  
genom  dokumenterade  bevis  på  sina  egna  prestationer  och  resultat,  gärna  i  siffror.  Om  
han  (hon)  möter  motstånd  i  lönediskussionen  låter  han  (hon)  sig  inte  nedslås  utan  framhär-
dar  i  sina  förberedda  argument  utifrån  sin  målbild,  vilken  han  (hon)  hela  tiden  ser  framför  
VLJ+DQ KRQ KDUlYHQHQSODQ%LEDN¿FNDQVRPLQQHElUDWWRPI|UKDQGODVLWXDWLRQHQ
om  han  (hon)  inte  lyckas  att  få  den  lön  han  (hon)  bestämt  sig  för  denna  gång.  Det  kan  t  
ex  innebära  att  förhandla  sig  till  en  ny  löneförhandling  inom  en  viss  tid  eller  att  få  betald  
utbildning  på  något  strategiskt  viktigt  område  som  höjer  lönen  på  sikt  och  som  är  positivt  
för  karriären.  Han  (hon)  överväger  att  byta  arbetsgivare  om  löneanspråken  inte  uppfylls.  
9LNDQVnOHGHVVHDWWGHW¿QQVVNLOOQDGHULKXUHQSURDNWLYRFKRIIHQVLYVWUDWHJLYDQOLJDUHEODQGPlQLVWXGLHQ
respektive  en  reaktiv  och  passiv  strategi,  vanligare  bland  kvinnor  i  studien,  tar  sig  uttryck.  Männen  i  studien  
ser  i  högre  utsträckning  sig  själva  som  självständiga  i  relation  till  lönesättning  och  förhandling  i  den  bemärkel-
sen  att  de  uppfattar  att  de  själva  har  ansvaret  för  och  kan  ta  kommandot  över  situationen  och  lyfta  fram  sina  
motiv  för  löneutveckling.  Männen  i  studien  framhåller  också  sig  själva  och  sina  prestationer  i  högre  utsträck-
ning  än  kvinnorna  och  marknadsför  sitt  värde  för  motparten,  ofta  uppbackat  av  dokumenterade  bevis.  Det  
proaktiva  och  offensiva  förhållningssättet  gör  det  även  möjligt  att  se  förhandlingssituationen  som  en  avgrän-
sad  och  hanterbar  situation  som  framför  allt  har  med  rollen  som  arbetstagare  att  göra  och  därmed  inte  så  
personlig.  De  personer  som  använder  sig  av  ett  reaktivt  och  passivt  förhållningssätt  ser  i  högre  utsträckning  
förhandlingssituationen  som  en  situation  som  är  nära  relaterad  till  motpartens  värdering  av  den  egna  per-
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sonen,  inklusive  den  personliga  relationen.  Om  löneförhandlingen  går  snett  riskeras  därmed  inte  bara  lönen  
utan  även  den  framtida  sociala  relationen,  vilket  ses  som  en  obehaglig  risk.  Flera  kvinnor  i  studien  visar  även  
medvetenhet  om  att  de  blir  bedömda  utifrån  att  vara  kvinnor  och  att  det  kan  uppfattas  negativt  med  en  tuff  
förhandlingsstil  där  hon  står  på  sig,  framhåller  sig  själv  och  sina  egna  prestationer  för  hårt.  För  att  ytterligare  
illustrera  skillnaderna  sammanställs  nedan  typiska  utsagor  för  respektive  förhållningssätt.

Reaktivt  och  passivt  förhållningssätt

Proaktivt  och  offensivt  förhållningssätt

”det  är  dåliga  tider  så  jag  anpassar  mina  
löneanspråk  till  det”

´GHW¿QQVLQJHWWDN´
”jag  siktar  högre  än  genomsnittet”

´GHW¿QQVLQJHWXWU\PPHI|U|NDGHO|QHU´
dvs  budgetskäl  i  organisationen  och/eller  
samhällskonjunkturen  

”man  måste  våga!

”det  är  ändå  ingen  förhandling”,  dvs  utgången  är  
given  på  förhand  alternativt  hänvisar  arbetsgivaren  
till  en  begränsad  pott

”man  måste  veta  själv  var  man  vill  landa  i  
förhandlingen,  annars  blir  man  ett  lätt  byte”

”jag  har  tänkt  ut  en  lägsta  lön  som  jag  helst  vill  ha”  
dvs  mer  fokus  på  lägstalön  än  mållön  i  förhandling

”man  måste  stå  på  sig  mot  arbetsgivaren”

”jag  måste  själv  visa  mina  prestationer  och  resultat  
och  argumentera  för  min  lön”

Både  kvinnor  och  män  i  studien  erfar  att  män  ser  andra  män  som  lyckas  i  sina  löneanspråk  vid  förhandling  
som  framgångsrika  exempel  att  ta  efter  för  egen  del.  Kvinnor  uppfattas  däremot  se  andra  kvinnor  som  det  går  
EUDI|UVRPQnJRWDYYLNDQGHRFKLYLVVDIDOOlYHQVRPNRQNXUUHQWHU$QQRUOXQGDXWWU\FNWXSSOHYVGHW¿QQDV
olika  förhållningssätt  till  benchmarking,  GYVDWWLGHQWL¿HUDRFKOlUDVLJDYJRGDH[HPSHORFKGHWXSSOHYV
som  att  det  saknas  förebilder  för  andra  kvinnor  att  ta  efter.  Kvinnorna  säger  generellt  att  män  står  på  sig  mer  
och  vågar  fråga  mer  och  därmed  är  bättre  löneförhandlare.  
Att  det  är  generellt  ovanligt  att  löneförhandla  före  det  första  arbetet  som  ekonom  indikerar  att  stöd  i  form  av  
information,  övning  och  feedback  inför  den  första  anställningen  är  viktig  för  att  grundlägga  en  individuell  
strategi.  Inte  minst  då  studenterna  i  studien  ger  uttryck  för  att  vara  i  underläge  gentemot  arbetsgivaren  och  att  de  
kommer  att  vara  glada  om  de  överhuvudtaget  får  ett  arbete,  vilket  gör  att  löneanspråken  kommer  i  andra  hand.  

Övning  ger  f ärdighet,  men  k räver  både  eget  förhållningssätt  och  förändrade  strukturer
(QYLNWLJVOXWVDWVlUDWWpersonliga  erfarenheter  och  övning  på  löneförhandling  har  stor  betydelse  för  
förhandlingssituationen.(QI|UNODULQJWLOODWWPlQlUPHUEHVWlPGDRFKJnUOlQJUHLHQO|QHI|UKDQGOLQJlUDWW
de  upplever  att  det  faktiskt  fungerar  för  dem.  Männen  i  studien  upplever  även  att  det  är  deras  eget  ansvar  och  
roll  att  föra  fram  starka  argument,  vilket  också  ger  resultat.  Männen  får  även  positiv  feedback  på  sin  förhand-
lingsstrategi  vilket  förstärker  beteendet  och  med  tiden  ger  det,  utöver  övning,  också  rutin.  Kvinnor  i  studien  
beskriver  i  högre  utsträckning  att  de  haft  egna  eller  hört  talas  om  negativa  upplevelser  av  att  gå  in  för  hårt  i  
en  löneförhandling,  vilket  gör  dem  mer  försiktiga  och  i  vissa  fall  leder  till  att  de  inte  vågar  förhandla  tuffare.  
Kvinnorna  får  positiv  feedback  när  de  är  försiktiga  och  inkännande  i  löneförhandlingen  i  den  bemärkelsen  att  
GHGnVOLSSHUGHQHJDWLYDXSSOHYHOVHUQDHQRIIHQVLYVWLONDQPHGI|UD+lU¿QQVVnOHGHVVWUXNWXUHOODN|QVVNLOO-
nader  som  behöver  förändras  bortom  att  enskilda  kvinnor  utvecklar  sin  förhandlingsförmåga.  
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Deltagande  kvinnor  och  män  är  generellt  ovana  vid  att  löneförhandla  och  övar  i  princip  enbart  på  att  
förhandla  i  skarpt  läge,  männen  har  däremot  mer  förhandlingsvana  och  har  oftare  ett  proaktivt  och  offensivt  
förhållningssätt,  enligt  ovan.  Det  framstår  även  som  att  männen  oftare  får  positiv  bekräftelse  på  att  det  lönar  sig  
att  driva  och  stå  på  sig  i  en  löneförhandling,  vilket  även  bekräftas  i  tidigare  forskning  (se  t  ex  Babcock  och  Le-
schever,  2007  för  en  översikt).  Tidigare  forskning  på  konkreta  förhandlingssituationer  har  även  visat  att  kvinnor  
generellt  begär  mindre  lön  och  ger  lägre  motbud  än  män  i  en  förhandling  (Säve-Söderbergh,  2007),  vilket  stäm-
PHUYlO|YHUHQVPHGGHWUHDNWLYDRFKSDVVLYDI|UKnOOQLQJVVlWWVRPLGHQWL¿HUDWVEODQGPnQJDNYLQQRULVWXGLHQ
Respondenterna  diskuterar  generellt  inte  lön  eller  förhandlingsstrategier  på  arbetsplatsen,  vilket  gör  
att  de  egna  strategierna  och  erfarenheterna  inte  bryts  mot  andras,  där  ett  utbyte  skulle  kunna  ske.  De  vet  
exempelvis  sällan  vad  kollegor  tjänar  och  har  därför  få  relevanta  referenser  från  den  egna  arbetsplatsen.  
Civilekonomernas  statistik  användsGlUHPRWÀLWLJWEODQGGH\UNHVYHUNVDPPDUHVSRQGHQWHUQDI|UDWWIn
en  referens  för  den  egna  lönen  inför  förhandling.  Att  inte  diskutera  förhandlingserfarenheter  arbetstagare  
emellan  torde  missgynna  kvinnor  då  de  oftare  känner  sig  obekväma  i  en  förhandlingssituation.  Diskussioner  
kollegor  emellan  kan  här  ge  referenser,  feedback  och  input  för  den  egna  förhandlingen.  
'HW¿QQVPRWGHQQDEDNJUXQGHWWVWRUWEHKRYDYRFKlYHQHWWLQWUHVVHI|UDWW|YDRFKSU|YDDUJXPHQWRFKWDN-
WLNLUHDOLVWLVNDVLWXDWLRQHU(Q|YHUJULSDQGHUHÀHNWLRQlUlYHQDWWUHVSRQGHQWHUQDJHQHUHOOWLQWHDNWLYWlJQDUVLJ
åt  lönefrågan,  dvs  strategier  saknas  ofta  och  lite  tid  läggs  ned  på  den  egna  lönens  utveckling.  Detta  är  intres-
sant  eftersom  lönen  för  samtliga  respondentgrupper  anses  vara  en  av  de  viktigaste  faktorerna  i  arbetslivet.    
Framgångsrik  förhandling  är  både  en  fråga  om  förhållningssätt  och  förhandlingsteknik.  Värt  att  notera  är  
att  förhandlingssituationen  är  kontextberoende  vilket  kräver  olika  argument  i  olika  situationer.  Utifrån  studiens  
resultat  torde  en  satsning  på  kombinerade  insatser  och  träning  i  att  hitta  hållbara  argument  som  känns  
bekväma  för  individen  ge  goda  resultat  i  målgruppen.  Internationell  forskning  och  praktik  har  visat  att  kvinnor  
när  de  får  kunskap,  träning  och  argument  som  de  är  trygga  med  själva  uppnår  mycket  goda  förhandlingsresul-
tat  (Babcock  &  Laschever,  2009).  Med  bättre  färdigheter  torde  dessutom  de,  kvinnor  som  män,  som  intar  ett  
reaktivt  och  passivt  förhållningssätt  enligt  ovan  kunna  skapa  en  positiv  spiral  av  goda  förhandlingserfarenheter.  
Det  har  under  intervjuerna  framkommit  ett  stort  intresse  från  både  studenter  och  yrkesverksamma,  män  som  
kvinnor  att  delta  i  utbildningstillfällen  med  realistiska  förhandlingsövningar  och  coachning  i  att  ta  fram  
hållbara  argument.  Även  andra  träffar  på  tema  lön  efterfrågas  då  många  vill  öka  sina  kunskaper  om  hur  de  
konkret  kan  påverka  den  egna  lönen.  I  sammanhanget  kan  nämnas  att  många  respondenter  efter  gruppin-
tervjuerna  spontant  kommenterat  att  det  varit  nyttigt  att  fokusera  på  den  egna  lönen,  vilket  inte  ofta  händer  
annars,  och  att  det  skapat  en  medvetenhet  om  att  man  själv  kan  påverka  genom  att  ha  en  egen  genomtänkt  
strategi.  För  studentgrupperna  har  insikten  i  att  ingångslönen  påverkar  den  egna  löneutvecklingen  kommente-
UDWVVRPHQSRVLWLYLQVLNWRFKVNDSDWLQWUHVVHI|U\WWHUOLJDUHNXQVNDSHULO|QHIUnJDQ'HW¿QQVVnOHGHVHQVWRU
utvecklingspotential  i  att  lyfta,  diskutera  och  fokusera  lönefrågan  i  kombination  med  konkret  övning  
och  prövning  utifrån  individuella  förutsättningar  och  aktuell  kontext.  

Tydliga  lönekriterier  och  k valitetssäkrade  former  f ör  löneförhandling  g ynnar    
jämlik  lönesättning  

  

/LNVRPQRWHUDWVEODQGGHOWDJDUHLLQWHUYMXHU¿QQVLQJHQOnQJKLVWRULNI|UNYLQQRUVRPO|QHI|UKDQGODUHYLONHW
medför  att  det  saknas  förebilder  för  kvinnor  på  detta  område.  Kvinnor  som  tar  för  sig  och  står  på  sig  i  en  
löneförhandling  antar  vad  som  anses  vara  en  maskulin  roll,  vilket  har  visat  sig  utgöra  en  utmaning  i  sig  
(Bowles  et.  al,  2007).  Kvinnor  som  erfar  att  andra  kvinnor  som  beter  sig  som  framgångsrika  män  i  förhand-
lingssituationer  misslyckas  med  den  strategin  blir  mer  försiktiga  själva.  Kvinnor  har  ofta  också  uppfostrats  att  

20   –  Varför  tjänar  kvinnor  mindre  än  män?

vara  till  lags  snarare  än  att  ta  för  sig  för  egen  del  vilket  påverkar  hur  de  agerar  i  sitt  arbetsliv,  inklusive  löneför-
handlingssituationen  (Babcock  &  Laschever,  2007).  I  löneförhandling  har  kvinnor  visat  sig  få  lägre  motbud  
och  resultat  (lön)  än  män  när  de  framhåller  sig  själva  och  sina  egna  prestationer  (Säve-Söderbergh,  2007).  
Kvinnor  har  således  sällan  framgångsrika  kvinnliga  förebilder  att  ta  efter  samtidigt  som  de  framgångsrika  
männens  strategier  inte  fungerar  fullt  ut  för  dem  som  kvinnor,  även  om  både  kvinnor  och  män  i  praktiken  troli-
gen  tar  intryck  från  båda  könen.  
Vad  kan  då  göras  för  att  skapa  mer  jämlika  förhandlingsvillkor  och  i  förlängningen  en  jämlik  lönesättning?  
Om  tydliga  former  för  lönesättning  saknas  eller  om  förhandlingsutrymmet  upplevs  som  litet  är  det  troligt  att  
framför  allt  de  personer  som  har  en  reaktiv  och  passiv  strategi  missgynnas.  De  arbetstagare  som  har  
ett  proaktivt  och  offensivt  förhållningssätt,  företrädesvis  män,  torde  inte  påverkas  i  lika  hög  utsträckning  av  
vaga  lönekriterier  och  otillfredsställande  former  för  lönesamtal.  De  tar  istället  själva  kommandot,  utmanar  och  
föreslår  en  egen  lönenivå  utifrån  egna  dokumenterade  prestationer  och  står  sedan  på  sig  i  sina  argument  i  
förhandlingssituationen.    
Denna  studie  fokuserar  på  arbetstagarsidan  medan  strukturer  och  praktik  ofta  ligger  utanför  individens  på-
verkanssfär.  Arbetsgivarsidan  är  viktiga  aktörer  för  att  främja  jämlika  löner.  Idag  vittnar  många  respondenter,  
kvinnor  som  män,  om  otydliga  lönesättningskriterier  och  oklara  relationer  mellan  prestation  och  lönenivå.  
Utifrån  resultaten  av  studien  vill  vi  framhålla  vikten  av  att  skapa  förutsättningar  för  dialog  mellan  arbetstagare  
och  arbetsgivare  kring  vad  som  förväntas  avseende  prestationer  och  utveckling  kopplat  till  den  individuella  
O|QHXWYHFNOLQJHQ(WWPHUMlPVWlOOWUHVXOWDWDYO|QHI|UKDQGOLQJNDQJ\QQDVDY  tydliga  mål  och  lönekriterier  
VRPlYHQDUEHWVWDJDUHPHGHWWPHUUHDNWLYWRFKSDVVLYWI|UKnOOQLQJVVlWWNDQDQYlQGDVLJDY(Q  regelbunden  
dialog  bör  även  ske  under  året  med  möjlighet  till  avstämning  och  eventuella  justeringar  av  mål,  från  båda  par-
ter.  Parallellt  med  formella  former  för  dialog  krävs  även  transparenta  lönesättningskriterier  som  är  möjliga  att  
förstå  och  förhålla  sig  till  som  arbetstagare  för  att  på  så  vis  öka  möjligheterna  att  påverka  sin  lön.  Det  skapar  
bättre  förutsättningar  för  en  jämlik  individuell  lönesättning  för  samtliga  arbetstagare.  Det  blir  även  en  fördel  för  
arbetsgivarsidan  att  ta  till  vara  dessa  dialogtillfällen  för  att  fånga  upp  viktiga  utmaningar  och  skapa  förutsätt-
ningar  för  ännu  bättre  arbetsprestationer.  På  så  vis  kan  den  utvecklade  dialogen  utgöra  en  viktig  resurs  i  
utvecklingen  av  verksamheter.  Uppföljning  och  kvalitetssäkring  av  utvecklings-  samt  lönesamtal  rymmer  
möjligheter  till  goda  resultat  i  form  av  jämlika  löner,  där  män,  kvinnor  och  organisationer  samtidigt  gynnas.  
$YVOXWQLQJVYLVYLOOYLSRlQJWHUDGHQSRWHQWLDOVRP¿QQVLDWWXSSPlUNVDPPDO|QHIUnJDQVRPHQEUHGDUHVDP-
hällsfråga.  Deltagarna  i  studien  har  ställt  sig  mycket  positiva  till  att  lönefrågan  som  sådan  uppmärksammas  
OLNVRPDWWO|QHVNLOOQDGHUXWUHGVI|UDWWVNDSDHQPHUMlPOLNDUEHWVPDUNQDG'HW¿QQVHWWVWRUWLQWUHVVHRFK
engagemang  att  bygga  vidare  på,  vilket  är  gynnsamt  för  ytterligare  kvalitativa  studier  och  förbundets  fortsatta  
satsning  på  ekonomers  löner.  
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Hej,  vi  vill  träffa  dig  för  att  prata  om  lön!
/|QHQRFK|YULJDYLOONRULDQVWlOOQLQJHQlUHQYLNWLJIUnJDI|UGHÀHVWD,QRP&LYLOHNRQRPHUQDDUEHWDUYLNRQ-
WLQXHUOLJWPHGGHVVDIUnJRURFKQXJ|UYLHQVDWVQLQJI|UDWW\WWHUOLJDUHÀ\WWDIUDPSRVLWLRQHUQDSnRPUnGHW,
detta  arbete  vill  vi  be  dig  som  en  av  de  utvalda  som  tog  examen  under  2008–2010  att  under  december  delta  i  
en  gruppintervju  vid  Mälardalens  högskola.  Vi  förlägger  tillfället  till  en  sen  eftermiddag  i  Västerås  enligt  nedan  
för  att  möjliggöra  ditt  deltagande  i  anslutning  till  arbetsdagen.  Gruppintervjun  pågår  under  tre  timmar  och  du  
behöver  inte  förbereda  dig  alls.  För  din  egen  del  blir  detta  ett  tillfälle  att  höra  hur  andra  ekonomer  med  olika  
LQULNWQLQJWlQNHURFKJ|UYLONHWXWJ|UHWWXWPlUNWWLOOIlOOHWLOOUHÀHNWLRQRFKOlUDQGHI|UHJHQGHO6MlOYNODUWKDQWH-
ras  intervjuresultaten  helt  anonymt  och  resultaten  tillhandahållas  dig  när  rapporten  är  slutförd.
Gruppintervjun  leds  av  två  forskare  och  konsulter,  Maria  Dahlin  Sjöstrand  och  Karina  Tilling,  Utvecklingskom-
petens  AB,  med  lång  erfarenhet  av  gruppintervjuer.  
Gruppintervjun  kommer  att  genomföras  torsdagen  den  6/12  kl.  15–18  i  Mälardalens  högskolas  lokaler  i  
9lVWHUnV9LEMXGHUSn¿NDRFKPDWLJPDFNDLDQVOXWQLQJWLOOLQWHUYMXQ
Då  du  är  en  av  få  utvalda  i  din  utbildningsinriktning  och  yrkeskategori  vill  vi  be  dig  att  återkoppla  till  oss  om  du  
har  möjlighet  att  delta  så  snart  som  möjligt,  men  senast  den  21  november.  Du  gör  det  enkelt  via  ett  kort  mail  
med  dina  kontaktuppgifter  till  följande  e-post  adress:  fanny.hemmingsson@civilekonomerna.se  så  återkopplar  
vi  till  dig  med  bekräftelse  och  praktisk  information  om  lokal  etc.  Ditt  deltagande  är  viktigt!
Frågor  om  studien  besvaras  av  Fanny  Hemmingsson,  projektledare,  Civilekonomerna,  
tfn  08-556  912  24  alt  0703-07  66  55.

Tack  på  förhand,

Alexander  Beck  

Fanny  Hemmingsson
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