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Förhandlingstips!

Så får snippan snopplön
Camilla Wagner tipsar om hur du ökar
dina chanser i nästa löneförhandling.

Statistiken är tydlig:
Orättvisa löner

Kvinnor får 87 kronor av varje
hundralapp män tjänar. Det finns
strukturella problem bakom löneskillnaderna. Men visst kan du
också göra saker själv för att få
lika mycket pröjs som männen.

 Redan vid 24 finns det en löneskillnad på 50 000 kr om året mellan
könen. Vid 30–40 ligger skillnaden på
82 000 kr, enligt ”På tal om kvinnor
och män 2014”.
 Bara bland vård- och omsorgspersonal har kvinnor en månadslön
som är högre än män.
 Det lönar sig sämre för kvinnor än
män att utbilda sig. För vissa kvinnodominerade yrken lönar sig den
akademiska utbildningen inte alls.
 Lönegapet minskar inte – utan ökar
– ju högre upp man kommer i hierarkierna. Löneskillnaden mellan män
och kvinnor är störst bland de fem
procent av befolkningen som tjänar
mest. De män som tjänar mest i landet får dubbelt så mycket som de
kvinnor som tjänar mest.
 Männen får bättre förutsättningar
för sin kompetensutveckling än kvinnorna, vilket kan bidra till männens
högre löner, visar en undersökning
från Unionen.
 Kvinnor har i genomsnitt 30 procent
lägre pension.

AV LINDA NEWNHAM FOTO: ISTOCK

 Hur man än vänder och vrider på det
så värderas kvinnors arbete lägre. Vi får
enligt SCB bara 87 kronor av varje hundralapp en man drar in. Och det handlar
inte om utbildning eller kompetens
(kvinnor är mer välutbildade), om offentlig sektor kontra privat, utan bara om
orättvisa löneskillnader.
En vanlig förklaring till kvinnors lägre löner i privata företag
är att vi är sämre på att förhandla. Ett argument som gör
egenföretagaren och jämställdhetsdebattören Camilla Wagner
”extremt provocerad”.
– Att kvinnor kommer ut ur löneförhandlingar med mindre pengar är visserligen sant, men det finns inga dokumenterade skillnader mellan kvinnors och
mäns förmåga att förhandla i någon annan
fråga. Och det kan inte vara ett genetiskt
drag, för hittills har man inte hittat någon
löneförhandlingsgen som skulle vara svagare hos kvinnor. Nej, cheferna bär det
största ansvaret för kvinnolönerna.
Men visst finns det saker du själv kan
göra. Både genom att jobba mer och med
rätt saker (för högre lön kräver större insats) och att vara taktisk i din förhandling. Själv minns Camilla särskilt ett lönesamtal. Hon hade fått en ny roll, ett
chefsjobb med personalansvar, och ville
ha pröjs för det. Vid slutet av samtalet
frågade hennes chef ”Är du nöjd nu?”

♣ Synliggör dig själv. Har du tagit fram

– Jag kände instinktivt att det var en kuggfråga. Om jag svarade ja var jag
gisslantagen, då kunde jag inte
komma och vara missnöjd sedan.
Så jag sa att ”utifrån den information jag har nu så är jag nöjd, men
det är ditt ansvar att säkerställa att
jag ligger rätt i förhållande till mina
kollegor (som var män). Om jag får
reda på att de på liknande positioner tjänar mer kommer jag att bli
extremt sur”. Innan jag hade nått
fram till dörren hade lönen gått
upp med 1 500 kr.
Det finns också gånger då du
bör inse att hur bra du än jobbar,
och hur smart du än förhandlar,
så kommer du inte att komma
längre. Du har slagit i glastaket.
– Jag har blivit så frustrerad
att jag börjat gråta på några löneförhandlingar. För man ska
komma ihåg att lönen inte
bara är en ersättning för arbetet, det är också en värdering av hur man ser på dig.
Om man känner sig för lågt
värderad, så påverkar det
självkänslan och självförtroendet. Och du kommer aldrig att
kunna briljera i ett sådant underläge.
Då är det dags att flytta på sig, tipsar
Camilla. 

4 anledningar till
kvinnornas lägre löner
 Kvinnor möts av en konsekvent
värdediskriminering.
 Kvinnor och män väljer delvis
olika yrken, där de mansdominerade
är högre betalda.
 Kvinnor jobbar oftare deltid.
Var tredje kvinna jobbar deltid,
var tionde man.
 Kvinnorna tar längre föräldraledighet och vårdar sjuka barn i
högre grad, vilket försämrar möjligheterna till lönekarriär.
KÄLLA: SCB, AKADEMIKERFÖRBUNDET, DN, SVD OCH
JA-DELEGATIONEN, REGERINGENS PENSIONSGRUPP.

något bra, så se till att vara den som
redovisar och får cred för det, så att du
blir synlig.

♣ Skaffa dig information. Var inte rädd
för att prata pengar med kollegor. Den
som tjänar på att ni inte gör det är
arbetsgivaren.
♣ Lägg ansvaret där det hör hemma.

Det är chefens ansvar att du inte har
lägre lön än dina manliga kollegor med
likvärdigt jobb. Var tydlig med det inför
din chef.

♣ Ha en strategi. Bestäm dig exempel-

vis för att du vill ha 6 000 kr mer i lön
om tre år. Berätta för din chef om din
målsättning, och fråga vad du kan göra
för att uppnå den. Vilka fler utmaningar
kan du få? Kan du få en större roll? Eller
behöver du ytterligare kunskaper och
erfarenheter först, och hur skaffar du
dem i så fall? För så är det: man måste
prestera mer för att få mer betalt. Ser
chefen inga möjligheter för dig, kan det
vara läge att byta jobb.

♣ Be om konstruktiv kritik. Studier

visar att manliga chefer är rädda för att
ge kvinnor konstruktiv kritik. De är oroliga för att kvinnorna ska ta illa vid sig
och börja gråta, vilket männen har svårt
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miljarder
kronor/år
Så stora är de strukturella löneskillnaderna mellan män
och kvinnor.

att ta. Det betyder tyvärr att kvinnor
ofta får luddig feedback, och därmed
inte riktigt vet vad de behöver förändra
för att få högre lön.

♣ Lägg första budet själv, och överdriv
till din fördel. Det visar att du sätter ett
högt värde på din kompetens och dina
tjänster.

♣ Kränkt är inget bra kort. Om du vet

att du tjänar mindre än en manlig kollega med liknande jobb, säg inte att ”Jag
tycker det är orättvist att Olle tjänar
mer än jag”. Kom i stället med argument
för varför du vill ha
lika mycket, som
att du har större
ansvar eller att du
Förringa inte
dragit in fler
någon annan som
storkunder.

No-no’s:

♣ Berätta att du
är bra. Gör som
män och var tydlig
med dina fördelar.
Berätta vad som
har varit roligt det
senaste året, och
vad du är mest
stolt över att ha
gjort.

har högre lön än
dig. Och gå inte in
på privata problem
som ”jag har
faktiskt studieskulder” eller ”vi
tänkte bygga ett
uterum”.

♣ Tänk på pensionen. Om du av olika

skäl inte kan höja din lön, så kan du alltid
kasta in pensionspaketet i löneförhandlingen. Det är ibland lättare för företag
att avsätta pengar till din pension.

♣ Fundera på förmåner. De kan också

vara ett sätt att kompensera ditt arbete.
Om du inte behöver en förmånsbil, så
tacka inte bara nej, utan säg att du hellre vill ha städhjälp, mer frihet att jobba
hemifrån eller en extra semestervecka.

♣ Skicka ett mejl efter lönesamtalet,

där du tackar för bra samtal och skriver
exempelvis ”Som jag uppfattade det behöver jag göra det här och det här för
att komma upp i lön”. Nästa år kan du då
komma tillbaka till det mejlet och visa
att du uppnått det som krävdes.

KÄLLA: HELA LÖNEN,
HELA TIDEN
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Bonnier Tidskrifter:
”Privatekonomi är ett ämne som
engagerar Bonnier Tidskrifters
läsare och som upptar en stor del
av deras vardag, deras drömmar
och ibland även deras orosmoln.”
Experterna

Uppfyll
dina drömmar

Från Noll koll
till Full koll

Vill du som pensionär äntligen få resa
och se världen? Eller drömmer du om att
köpa stugan där alla barn och barnbarn
kan samlas? Se till att ge ditt pensionerade jag en lite skönare, lyxigare tillvaro. Sparar du nu, kan du få flera
tusenlappar extra i månaden
efter 65.

Öppna ditt orange kuvert. Gå inte på myten om
att ”det är ingen idé, jag förstår
ändå inte”. De allra flesta förstår
väldigt väl vad som står där.

Introduktion
I Bonnier Tidskrifters stora undersökning om kvinnors tankar, planer och
värderingar kring bank- och försäkringstjänster har 1 317 kvinnor i Sverige
mellan 16 och 80 år intervjuats genom en webbenkät. Undersökningen
genomfördes under juli 2016 och de tillfrågade kvinnorna är Bonnier
Tidskrifters läsare och besökare. Bonnier Tidskrifter når 70% av Sveriges
kvinnor genom bl a sina magasin, sajter, resor och event och även om det
är en stor del så kan det inte ses som helt Sverigerepresentativt.

Kvinnors tankar, planer och värderingar kring
och insiktsundersökning,
försäkringstjänster”Ett rikare liv”, är att
Syftet med BonnierbankTidskrifters

kartlägga svenska kvinnors inställningar och vanor kring privatekonomiska
frågor. Tanken med undersökningen är att hjälpa våra kunder och samarbetspartners att bättre förstå hur de kan få fler kvinnor som kunder, vilka
problem som svenska kvinnor vill ha hjälp med, och vad som intresserar
kvinnor i bankers och försäkringsbolags kommunikation.

1
2

Gå in på minpension.se.
Här får du en ännu bättre
uppfattning, för du ser hur
mycket du får efter att man räknat in eventuell tjänstepension
och privat sparande. Du måste
först anmäla dig på sajten, och
sedan tar det någon dag för
dem att samla ihop dina uppgifter. Men ge dig till tåls.

3

Jens
Magnusson,
välfärdsekonom
på SEB.

DRÖMMEN BÖRJAR HÄR

Det orange kuvertet. Tänk inte det du brukar. Tänk i stället möjlig
möjlighet, chans att uppfylla dina drömmar. Påverka pensionen kan du göra
ä en en ra it in i li et et finns mö lig eter ä en för dig som länge
varit deltidare, har haft låg lön under många år eller startat eget, lugnar Jens Magnusson, SEB, i Taras pensions-special för Mittlivskvinnan.
Av Linda Newnham Foto och illustrationer: Thinkstock

1

Frånskilda deltidskvinnan

Pensionsångest? Ja, det
kan finnas fog för det om
du känner igen dig i någon av de 3 typerna. Men
det finns tid att rätta till
och förbättra, lugnar Jens
Magnusson, SEB, som här
ger smarta råd.

Du började jobba 75 procent när barnen var små,
och har sedan fortsatt så –
för familjen behövde mer
tid och maken tjänade ju tillräckligt. Nu är du frånskild, mannen
vinkade farväl och försvann med
sina intjänade pensionspengar.
Du jobbar fortfarande deltid, nu
för att få ihop livspusslet. Och
eftersom du har satsat mer på familjen än karriären är din assistentlön inte mer än okej. Du får
25 000 i månaden.
JENS KOMMENTAR: Det är
viktigt att förstå att ditt deltidsjobbande kostar mycket i pensionshänseende. Yrkesverksamma kvinnor tjänar i genomsnitt
mindre än män. Vid pensionen
skiljer sig inkomsterna åt ännu
mer. Enligt PTK:s rapport

”Kvinnors pensioner 2012” får
kvinnor bara ut 70 procent av
männens pension. En starkt
bidragande faktor är deltidsardeltidsar
betandet.
SÅ HÄR TÄNKER DU
SMART KRING PENSIONEN: Gå in på minpension.se
och ta reda på hur mycket du be
beräknas få i pension. Är det
någon fara på taket? Vill
du ha en högre pension
är det dags att börja jobjob
ba mer eller spara mer.
Det gäller förstås att
hitta en rimlig balans, och
det är ingen idé att svälta
nu för att spara till
pensionen.
Du kanske kan börja spara lite, men också
gå upp en del i arbetstid.
Vid 45 bör du som jobbat deltid länge ta dig
en funderare: Jobba mer eller spara mer?
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’’

Fler kvinnor
sparar, men
männen sätter
undan mer

’’

SPARANDE FÖR DIG: Pensionsförsäkringar har fördelen att
de är avdragsgilla upp till en viss
gräns, och att det är lägre skatt
på avkastningen än vid andra
sparformer. Men har du små
marginaler är det inte säkert att
du ska ha pengarna bundna så
länge.
Aktiefonder är ett annat
alternativ. Har du långt kvar
till pensionen är tumregeln att
man kan ta lite större risk och ha
en stor del av sparandet i aktiefonder. Alltid i breda fonder, så
att du sprider på riskerna. Men
aktiemarknaden har inga garantier.
Har du små marginaler och
inte vill utsätta dig för aktiemarknadens svängningar, kan du
satsa på obligationsfonder eller
en blandfond.

2

JENS KOMMENTAR:
Ofta pratar man om att
kvinnor med låga inkomster kommer att få
låga pensioner – medan
den här gruppen ofta
glöms bort. Många
som tjänar bra, lyckas
trissa upp utgifterna
lika mycket, och sparar ändå inte särskilt
mycket. Men gillar du
att spendera pengar nu,
så kommer du förmodligen göra det när du
slutat jobba också. Ta
tag i pensionen nu, så
att du inte
får ett abrupt slut
på ditt
Vill du shoppa efter
65? Spara nu.

Mer nöjda med och lojala till sin bank,
men inte nödvändigtvis ambassadörer

4

härliga leverne. Börja tänka i termer av livsinkomst som ska räcka
till en livskonsumtion. Det finns
mycket att tjäna på att jämna ut
konsumtionen över åren. Med
din plånbok kanske du inte märker av sparandet så mycket.

Ta hjälp. Boka ett rådgivningsmöte hos din bank/ditt
försäkringsbolag (ofta vill de gå
in på minpension.se ihop med
dig). Efter att tillsammans ha
konstaterat hur din pensionsprognos ser ut kan du få tips
om hur du höjer pensionen, så
att du får den livsstil du vill ha.
Säg att du i slutänden vill ha 80
procent av din lön – då kan rådgivaren räkna ut hur mycket du
bör spara per månad, och tipsa
om sparalternativ som passar
just dig. För vissa passar en
pensionsförsäkring, medan det
för andra finns bättre lösningar.

SÅ TÄNKER DU SMART
KRING PENSIONEN: Börja
med att kika på minpension.se
och se om det inte ger dig en
ögonöppnare: ”Jösses, kommer jag att få ut 15 000 före
skatt!” Fundera sedan på vilken inkomst du vill ha som
pensionär – och be en rådgivare
att räkna fram ungefär hur
mycket du behöver börja
spara per månad för att
uppnå målet. Du kanske jobbar så
mycket att du
inte kan öka
arbetstiden.
Däremot kan du
dra ner på utgifterna och
sätta av
pengar
till
sparande.

SPARANDE FÖR DIG: Eftersom du inte ligger på marginalen, och har gott om tid till pensionen, kan du ta lite risker med
dina pengar och öka chansen till
högre avkastning. Sätt gärna in
1000 kronor i månaden i en pensionsförsäkring, men inte mer,
för därefter är sparandet inte avdragsgillt. På sikt ger aktier ofta
bra avkastning. Men är du inte så
intresserad ska du vara försiktig
med komplexa finansiella produkter och inte jaga exempelvis
vinnarfonder. Nej, skaffa dig en
så diversifierad portfölj som möjligt. Du kan också blanda upp
dina aktiefonder med andra tillgångsslag, som räntefonder. Vad
du väljer beror på hur du är –
man ska inte ta mer risker än att
man sover gott om natten.

Den högavlönade skofetischisten

Det går bra för dig.
Du är karriärinriktad
och ditt fokus har lönat sig. I dag har du
såväl en schysst titel som en bra
månadslön. Det passar dig, för
du gillar det goda livet. Ja, du
sätter gärna guldkant på tillvaron, och har råd att göra så. Pensionen däremot låter bara
trist.

Lär dig de två vägarna.
Det finns två sätt att höja sin
pension: Jobba mer eller spara
mer. Fundera på vad som passar dig bäst. Kanske en mix?

vänd
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Bonnier Tidskrifters magasin skriver
regelbundet om privatekonomiska frågor.
Amelia är alltid på kvinnans sida och kan till
exempel ta upp frågan om gemensam eller
delad ekonomi för kvinnan mitt i livet. Tara
har Mittlivs-akuten där en expertpanel
svarar på läsarnas frågor om karriär,
pension och sparande. M Magasin har inte
bara en återkommande bilaga med guiden
till en bättre pension utan även den mest
uppskattade ekonomirådgivaren i Birgitta
Piper, för att nämna några exempel.

3 av 4 har varit
kund hos sin
huvudbank i
mer än 10 år

En insikt är att Bonnier Tidskrifters läsare
och besökare har varit kunder länge och
är nöjda med sina banker. 3 av 4 har varit
kund hos sin huvudbank i mer än 10 år,
en hög lojalitet jämfört med andra
branscher. Till och med majoriteten av
de allra yngsta under 34 år har varit kund
i sin bank i mer än 10 år. Bankerna
motsvarar de flesta kvinnornas förväntningar, 7 av 10 anser att ens huvudbank
mycket väl svarar upp på kraven.
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Bonnier Tidskrifters stora undersökning om kvinnors tankar,
planer och värderingar kring bank- och försäkringstjänster.

Kvinnors tankar, planer och värderingar kring
bank- och försäkringstjänster

Gruppen 35-49
år skulle rekommendera i störst
utsträckning.

När det gäller rekommendationer är det
något färre som vill rekommendera än
vad som är nöjda. 6 av 10 kvinnor säger
att de med stor sannolikhet skulle
rekommendera sin huvudbank till
andra. Kvinnor 35-49 år är de som skulle
rekommendera sin bank i störst
utsträckning. Detta glapp mellan
nöjdhet och viljan att rekommendera
beror främst på att en del personer inte
vill dela med sig av sina upplevelser
eller åsikter inom dessa frågor samt att
de inte brukar rekommendera dessa
typer av produkter och tjänster till
andra. Är det fortfarande tabu med att
prata ekonomi och hur kan aktörer inom
denna bransch göra dessa ämnen
mindre känsliga att diskutera?

Passiva när det gäller lån, räntor och att konkurrensutsätta banken

När vi ser på hur troligt det är att byta bank inom det närmsta 6 månaderna
är det 13 procent av kvinnorna som uppger att det är ganska till mycket
troligt att de kommer att byta huvudbank. Detta förstärker tesen att det är en
trögrörlig bransch och att det är en liten andel förflyttning och byten jämfört
med andra branscher.
De yngsta kvinnorna är de som i störst utsträckning uppger att de
sannolikt kommer att byta bank inom det närmaste halvåret. Detta uppger
hela 20% av de yngsta kvinnorna. Samtliga andra åldersgrupper ligger på
en lägre nivå.
De senaste årens låga räntor är troligen en förklaring till att en tredjedel av
kvinnorna ser över sina lån och räntor mer sällan än en gång om året (och
inte ens då är det säkert att de konkurrensutsätter banken/långivaren). Två
tredjedelar svarar att de sällan eller aldrig vänder sig till andra banker eller
långivare för att utmana sin befintliga långivare. Vad skulle hända om
kvinnorna ifrågasätter banken mer, om de var lite mer nyfikna på vad som
finns på marknaden och vad man kan ställa för krav som kund?
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Digital tillgänglighet centralt, men
personlig service fortfarande viktigt
Bonnier Tidskrifters stora undersökning om kvinnors tankar,
planer och värderingar kring bank- och försäkringstjänster.

Kvinnors tankar, planer och värderingar kring
bank- och försäkringstjänster

55 % svarar
personlig rådgivning som det
sätt de helst
skulle vilja få
informationen
sig till godo.

Den snabba utvecklingen på det
digitala området gör att kvinnorna nu
ser bankernas digitala tillgänglighet
som fullständigt självklar. 9 av 10 har
mycket stora förväntningar inom detta
område, vilket är högst av alla områden. Däremot är det tydligt att detta
ses som en hygienfaktor, eftersom det
som främst påverkar ett eventuellt byte
av bank är rent krasst bättre villkor (71
procent) men också en bättre personlig service (50 procent).
Trots en bred flora av kanaler och
möjliga kontaktvägar för information
och inspiration om privatekonomiska
frågor så är personlig rådgivning det
informationssätt som är mest efterfrågat
(55 procent).

Ett rikare liv genom att spara

8 av 10 kvinnor i undersökningen sparar varje månad och hälften av dessa, 4
av 10, uppger att de sparar mer än 20 procent av sin månadsinkomst. Det
främsta skälet är att skapa sig en säkerhetsbuffert, därefter följer sparande
till kommande resor och den egna pensionen som spar-anledningar. Som
synes så finns både konkreta behov och framtida drömmar som mål för
sparandet.
Hälften av försäkringskunderna sover – tryggt eller av tristess?

Precis som för bankerna har en hög andel av kvinnorna varit kunder hos sitt
huvudsakliga försäkringsbolag under en lång tid, även om spridningen är
större jämfört med banksektorn. Hälften har varit där mer än 10 år.
Liksom som för bankerna så är det en något lägre andel av kvinnorna som
skulle rekommendera sitt försäkringsbolag. 8 av 10 är mycket nöjda med sitt
försäkringsbolag (framför allt de äldsta) och väldigt få är missnöjda. Även om
8 av 10 är mycket nöjda är det bara 7 av 10 som skulle rekommendera sitt
försäkringsbolag. En del kvinnor vill helt enkelt inte prata om vilka val de har
gjort i försäkringsfrågor, än mindre påverka andra vad de ska göra eller köpa.
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Drygt hälften uppger att de ser över sina försäkringar mer sällan än en gång
per år och bara 1 av 10 ser det som troligt att de byter försäkringsbolag
inom närmaste halvåret.
Ingen järnkoll på försäkringsvillkoren
Bonnier Tidskrifters stora undersökning om kvinnors tankar,
planer och värderingar kring bank- och försäkringstjänster.

Kvinnors tankar, planer och värderingar kring
bank- och försäkringstjänster

Ungefär 2 av 3 har vänt sig till sitt försäkringsbolag någon gång de senaste
två åren om ett faktiskt försäkringsärende. Vi ser att ju äldre kvinnan är desto
mer frekvent har kontakten varit. Troligen så har detta att göra med att de
äldre kvinnorna har mer tid, erfarenhet och fler saker försäkrade. En knapp
tiondel har haft kontakt mer än fyra gånger under det senaste året angående ett faktiskt ärende.
Kvinnorna är som mest uppdaterade angående sina bilförsäkringar (60
procent) och minst uppdaterade om sina villkor för fritidshusförsäkringar (16
procent). För barn och husdjur, som engagerar så starkt, är det inte ens en
tredjedel som uppger att de har just ”bra koll” på försäkringsvillkoren.
Vad skulle hända med bytesbenägenheten om kvinnorna fick tid, inspiration
och incitament till att se över sina villkor?

Sammanfattning: Låt oss hjälpa dig
stärka din relation med kvinnorna.

Bonnier Tidskrifter följer kvinnorna i
Sverige genom alla skeenden i deras liv.
Oavsett om de som den typiska
amelia-läsaren stoppar huvudet i
sanden i många ekonomiska avseenden
eller som M Magasin-läsaren har väldigt
konkreta frågor till våra experter, så vet
vi vad som motiverar, engagerar och
inspirerar dem.

Baserat på undersökningen om kvinnornas syn på sina banker och försäkringsbolag samt tidigare lärdomar och case från denna bransch hjälper Bonnier
Tidskrifter dig att skapa kreativa koncept och innehåll över alla plattformar.
Bonnier Tidskrifter vet vilka insikter som är viktiga och har erfarenhet av att
skapa koncept som ger effekt för annonsörer och samarbetspartners.

HAR DU FRÅGOR OM RAPPORTEN ELLER VILL VETA MER?
Kontakta vår sälj- eller analysavdelning:
Försäljningschef Helena Taube Rehnmark 08-736 54 85
hetar@bt.bonnier.se
Analyschef Louise von Stockenström 0709 22 75 65
louise.stockenstrom@bt.bonnier.se

