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Förkortningar och uttryck 
 

(Arbetsmarknadens) parter – ett samlingsnamn för arbetsgivare och arbetstagare 

och deras respektive organisationer. 

 

Avtalsrörelse – perioden när parterna förhandlar om ett nytt kollektivavtal som ska 

ersätta det gamla. 

 

SAF – Svenska arbetsgivareföreningen, föregångaren till det som idag heter Svenskt 

Näringsliv. 

 

LO – Landsorganisationen, centralorganisation för fackförbunden som organiserar 

arbetaryrken.  

 

TCO – Tjänstemännens centralorganisation, centralorganisation för fackförbunden 

som organiserar tjänstemännayrken. Medlemmarna organiseras utifrån bransch och 

sektor. 

 

Saco – Sveriges akademikers centralorganisation, centralorganisation för fackförbun-

den som organiserar akademiker. Medlemmarna organiseras utifrån profession och 

det krävs en akademisk examen för att bli yrkesverksam medlem. 

 

Chefsförhandlare – används som ett samlingsbegrepp för förhandlingschefer och 

avtalssekreterare. 

 

Medlingsinstitutet – statens expertmyndighet som har till uppdrag att verka för en 

väl fungerande lönebildning, medla i arbetstvister och som ansvarar för den officiella 

lönestatistiken. 

 

”Märket” – nivån på löneökningar som ska vara normerande för alla löneökningar på 

arbetsmarknaden. Sätts genom avtal i den internationellt konkurrensutsatta sektorn, 

dvs. industrin. Märkets syfte är att hålla nere inflationen. 
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1. Inledning och syfte 
 

1.1 Inledning 

Sverige sägs ofta ha världens kanske mest jämställda arbetsmarknad, tack vare de om-

fattande trygghetssystemen för föräldrar, hög utbildningsnivå hos bägge könen och 

högt arbetsmarknadsdeltagande bland både kvinnor och män. Enligt statistik från 

OECD ligger Sverige år 2014 endast efter Island vad gäller andelen kvinnor mellan 

25-64 år som deltar på arbetsmarknaden med 85 procent av populationen som står till 

arbetsmarknadens förfogande, samma procentandel som gäller för män i Sverige 

(OECD, 2015). Den svenska arbetsmarknaden har på många plan undanröjt systema-

tiska hinder för kvinnors deltagande i arbetslivet. Dock finns fortfarande strukturella 

problem som förminskar och underskattar kvinnors insatser i arbetslivet. Ännu kvar-

står signifikanta skillnader mellan kvinnor och män vad gäller exempelvis arbetade 

timmar, uttag av föräldraledighet, sjukskrivningar och löner. Arbetsmarknaden kan 

således inte sägas vara jämställd. 

 

En av de beståndsdelar i den strukturella ojämställdheten som studerats noggrannast 

är löneskillnader mellan män och kvinnor och Statistiska centralbyrån och Medlings-

institutet publicerar årligen statistik som påvisar hur stora skillnaderna är. I statistiken 

finns även siffror som visar att det finns löneskillnader som inte kan förklaras med 

hjälp av faktorer som skillnader i ålder, arbetstid, utbildningsnivå, sektor och yrkes-

grupp. Dessa skillnader kallas ofta oförklarliga löneskillnader (och kommer att så be-

nämnas i den här uppsatsen) och år 2013 beräknas det att kvinnor i genomsnitt tjänar 

93 procent av männens lön, efter en standardvägning som utesluter de vanligaste fak-

torerna som påverkar löneskillnaden (SCB, 2014). Det innebär att det finns skillnader 

i lön som inte går att förklara med mätbara variabler, vilket ger anledning att tro att 

det fortfarande finns diskriminering på arbetsmarknaden i lönefrågan. 

 

Den svenska arbetsmarknaden är, tillsammans med de övriga nordiska länderna, sär-

präglad p.g.a. dess höga grad av självständig utformning utan inblandning från stats-

makterna. I Sverige regleras arbetsmarknaden i stor utsträckning genom kollektivavtal 

som förhandlas fram av och sluts mellan arbetsmarknadens parter, dvs. arbetsgivare 

och arbetstagare, oftast på en period på 3 år. Arbetsgivarsidan företräds ofta av 
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branschorganisationer, medan arbetstagarna organiserar sig i fackförbund som föret-

räder dem i förhandlingar. Denna ordning går under beteckningen ”den svenska mo-

dellen”. Den viktigaste beståndsdelen av den svenska modellen är avtalsförhandling-

arna, där löner och övriga villkor och förmåner regleras i förhandlingar mellan parter-

na. Fackförbundens roll i avtalsförhandlingar är särskilt intressanta då facken gärna 

tar på sig rollen som företrädare för centrala feministiska principer på arbetsmark-

naden. Trots detta finns det alltså fortfarande löneskillnader mellan kvinnor och män. 

 

1.2 Problemformulering 

Under senare år har feminism och jämställdhet tagit en alltmer framträdande roll som 

stridsfråga i svensk politik. I den senaste valrörelsen 2014 debatterades jämställdhets-

politik ofta och ett parti grundat på feministisk ideologi var snuddande nära att ta sig 

över riksdagsspärren. Feministiska frågeställningar är alltså klart relevanta i dagens 

läge där de problem som fortfarande består vad gäller jämställdhet mellan könen 

uppmärksammas mer. Denna studie finner också sin relevans i att bygga vidare på 

den tidigare forskning som gjorts inom området. Mycket forskning är nämligen gjord 

vad gäller uppkomsten och orsaken till löneskillnader mellan könen. Detsamma gäller 

representation av kvinnor i beslutsfattande församlingar, till viss del även inom den 

fackliga rörelsen, där det visat sig att facken har förbättrats markant vad gäller t.ex. 

kvinnor i styrelser och kongresser (Johansson & Bergold, 2013). Vad som däremot 

förblivit outforskat är inflytandet hos de högst ansvariga tjänstemän eller förtroende-

valda som sätts att genomföra centrala delar av fackets verksamhet, dvs. löne- och 

avtalsförhandlingar. Fackförbunden har ofta en person som är högsta ansvarig för av-

talsförhandlingar. Deras titlar varierar, men är oftast förhandlingschef eller avtalssek-

reterare. Med tanke på utformningen av den svenska modellen går det att argumentera 

för att fackföreningarnas existensberättigande ligger i att vara part i avtalsförhand-

lingar, därför blir just nyckelpersonerna i löneförhandlingar och deras maktställning 

viktig att belysa. Fackföreningsrörelsen tillskrivs också en stor betydelse för varför 

relationerna på arbetsmarknaden ser ut som de gör, då arbetsgivarna beskrivs främst 

som mottagare av de krav och idéer som framförts av den fackliga rörelsen 

(Nycander, 2002: 118).  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen har en ambition att bredda kunskapen om en viss grupp av makthavare, 

chefsförhandlare, inom den fackliga rörelsen och att bidra till en ökad förståelse för 

deras förhållande till jämställdhetsfrågor. Syftet med denna studie är därför att under-

söka ett antal chefsförhandlare inom fackföreningsrörelsen och beskriva vilka normer 

och värderingar kring jämställdhet och lönesättning som de bär på. Ett delsyfte är 

också att undersöka deras möjligheter att påverka arbetet med jämställda löner, ge-

nom att beskriva hur deras inflytande i deras respektive organisationer ser ut. 

 

Forskningsfrågorna som följer av detta är: 

-   Vilken typ av inflytande har chefsförhandlare inom sina organisationer och 

hur ser deras påverkansmöjligheter ut? 

-   Hur ser chefsförhandlare på fackliga normer och värderingar kring jämställd-

het och representation?  

-   Hur förklarar de uppkomsten av löneskillnader?  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen utformas med en inledande beskrivning och en syftesformulering. Därefter 

följt av ett kapitel där en bakgrund ges för en vidare förståelse av studiens slutsatser. 

En diskussion om de teoretiska utgångspunkterna görs därefter för att följas av en dis-

kussion om studiens metodologi. Undersökningens resultat och analys följer sedan 

och sammanfattas avslutningsvis med slutsatserna som dragits av studien.  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Oförklarliga löneskillnader – vad är det och hur stora är de? 

Skillnader i löner mellan kvinnor och män finns och är problematiskt, menar de allra 

flesta. Däremot uppstår ofta diskussionen om vad som är att betrakta som en skillnad 

beroende på kön (dvs. en osaklig löneskillnad) och vad som inte är det. Många av 

skillnaderna i lön beror på faktorer där man kan se att kvinnor har det sämre ställt, 

men där orsaken åtminstone inte direkt kan förklaras med könsdiskriminering. Med-

lingsinstitutet är den statliga myndighet som har ansvar för att ta fram information om 

löneskillnaderna. Myndigheten använder sig framför allt av två mått: ovägda lö-

neskillnader i procent och löneskillnader i procent efter standardvägning. Standard-

vägning innebär att man tar hänsyn till skillnader i arbetstid, yrke, sektor, utbildning 

och ålder. Den ovägda löneskillnaden, det s.k. rålönegapet, uppgick år 2014 till att 

kvinnor hade 86,8 % av mäns löner, medan den standardvägda löneskillnaden visar 

att kvinnor hade 95 % av mäns löner (Medlingsinstitutet, 2015c). Det finns dock en 

skillnad mellan tjänstemän och arbetare. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 

mindre inom arbetaryrken än i tjänstemannayrken. LO:s lönerapport för 2014 visar att 

kvinnor tjänar mindre än män oberoende av sektor, men skillnaderna är mindre inom 

arbetaryrken (Larsson, 2014: 10). En bild som bekräftas av Medlingsinstitutet som 

exemplifierar med privat sektor där arbetarkvinnor tjänar 95,7 % av mäns löner efter 

standardvägning och kvinnor i tjänstemannayrken tjänar 91,4 % av mäns löner. Om 

standardvägning inte genomförs är skillnaden ännu mer markant för kvinnor i 

tjänstemannayrken (Medlingsinstitutet, 2015a: 174). Offentlig sektor uppvisar mindre 

skillnader mellan könen, men har däremot generellt lägre lönenivåer än privat sektor. 

Statistiken visar även att den största mätbara orsaken till löneskillnaden efter stan-

dardvägning beror på att arbetsmarknaden är könssegregerad, dvs. att kvinnor och 

män till stor del jobbar i yrken med olika lönelägen. Dock kvarstår även efter det till-

ägget en skillnad så stor som 5 procentenheter mellan kvinnor och män.  

 

Vad statistiken inte kan mäta är att lönesättningen i många yrken, framförallt på tjäns-

temannasidan, är avhängig olika sociala faktorer, såsom meriter, kompetens och gene-

rella sociala färdigheter. Många tjänstemannayrken i dag omfattas av kollektivavtal 
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där individuell lönesättning tillämpas, vilket gör att lönesättningen även är beroende 

av hur väl den enskilda arbetstagaren kan förhandla för sin sak. 

 

2.2 Den svenska modellen 

Ett av de mest välbekanta begreppen som kopplas till den svenska arbetsmarknaden är 

begreppet ”den svenska (parts)modellen” och betecknar de egenskaper som särskiljer 

den svenska arbetsmarknaden och framförallt förhållandena mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Den svenska modellens huvuddrag består av att arbetstagare och arbets-

givare sinsemellan kommer överens om förutsättningarna och villkoren på arbets-

marknaden och gemensamt bestämmer priset på arbete utan inblandning från statens 

sida och utan att villkoren regleras i lagstiftning. TCO:s förklaring av den svenska 

modellen på hemsidan ”Like a Swede” menar att den svenska modellen ”går ut på att 

fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villko-

ren på arbetsmarknaden, utan att staten behöver lägga sig i varje beslut” (TCO, 

2015b). Svante Nycander beskriver tre huvuddrag som varit kännetecknande för relat-

ionerna mellan arbetsmarknadens parter: korporatismen, som innebar att parterna var 

delaktiga även i olika politiska organ och styrelser och därmed kunde påverka sam-

hällsutvecklingen, statens neutralitet på arbetsmarknaden och att parternas relationer 

styrdes av intressen snarare än ideologier (Nycander, 2002: 11-17). 

 

Grunden för relationerna mellan parterna och frånvaron av statlig inblandning är kol-

lektivavtalen som sluts mellan fackförbund och arbetsgivare. Kollektivavtal reglerar 

löner och anställningsvillkor för arbetstagare inom den bransch som täcks av ett avtal. 

Avtalet innebär också att parterna inte får vidta stridsåtgärder, såsom strejker och 

lockouter, under avtalets löptid och avtalets innehåll är juridiskt bindande under avtal-

sperioden. Arbetsgivaren säkerställer därmed att inget hotar produktionen och arbets-

tagarna får garantier för vilka villkor som kommer att gälla under avtalets löptid 

(TCO, 2015c; LO, 2015; Svenskt näringsliv, 2013). Sedan 1997 finns dessutom In-

dustriavtalet, som innebär att parterna inom exportindustrin agerar lönenormerande 

(Industriarbetsgivarna, 2015) och sätter det s.k. ”märket”. Märket är den högstanivå 

på alla löneökningar som industrins parter anser vara möjlig för att Sveriges ekonomi 

och internationella konkurrenskraft ska vara hållbar. 
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2.2.1 Olika förutsättningar för arbetare, tjänstemän och akademiker 

Den fackliga rörelsen är sprungen ur arbetarrörelsen och dess krav på bättre villkor 

för arbetarna och av naturliga skäl förknippas fackföreningsrörelsen därför ofta med 

LO, som organiserar arbetaryrken. Sverige har dock en hög facklig organisationsgrad 

även bland tjänstemän och utbildade akademiker (Saco, 2015a) som har andra krav på 

sina arbetsgivare än arbetare, vilket innebär att förutsättningarna för dessa grupper 

påverkar det fackliga arbetet även för arbetaryrken. Det främsta exemplet på detta är 

löneförhandlingar, där det numera är vanligt att tjänstemäns och akademikers löner 

sätts lokalt och bestäms individuellt. I dessa fall har det fackliga arbetet gått från att 

vara förhandlande till att lägga över mer ansvar på individen och att agera rådgivare 

inför det individuella lönesamtalet (Saco, 2015b; Eva-Lotta Nilsson, 2015-09-10). 

Om exempelvis förbunden inom Saco-federationen gemensamt bestämde sig för att 

prioritera jämställda löner är det svårt att säga vilket genomslag det skulle kunna få, 

då lönen ofta sätts i dialog mellan den enskilda arbetstagaren och hens närmaste chef. 

De flesta avtal inom LO-förbundens avtalsområden är dock fortfarande konstruerade 

så att fackförbunden enskilt kommer överens med sin motpart om bestämda löneök-

ningar i kronor och procent. LO har ingen formell roll i kollektivavtalsförhandlingar 

gällande lön, men har ändå en viktig roll i att samordna sina förbund och deras ge-

mensamma krav inför förhandlingarna. Samordningen är en grundläggande del av 

LO:s princip om solidarisk lönepolitik (LO, 2013; Jonsson, 2015) och enligt Lasse 

Thörn, enhetschef på LO:s arbetslivsenhet (2015-09-09), fungerar samordningen så 

att förbundens avtalssekreterare möts med LO:s avtalssekreterare i det som utgör 

LO:s avtalsråd. Avtalsrådet skickar sina förslag till representantskapet, som består av 

representanter för LO:s fackförbund, och som i sin tur klubbar igenom LO:s samord-

nade krav i avtalsrörelserna. Därefter är det upp till varje enskilt förbund att anta kra-

ven som sina egna och yrka för dem i förhandlingar med arbetsgivaren. Om förbun-

den samfällt skulle komma överens om att prioritera åtgärder för jämställda löner i 

avtalsrörelser skulle det därför potentiellt ha större genomslag inom LO-kollektivet. 

 

2.3 Vilka förhandlar? 

Traditionellt är löneförhandlingar en sfär där männen är de främsta företrädarna för 

facken. År 2010 var 28 % av Saco-förbundens, 35 % av TCO-förbundens och ingen 

av LO-förbundens förhandlingschefer eller avtalssekreterare kvinnor (Wreder, 2010). 
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En kartläggning över LO:s avtalsråd visar också att detta centrala organ har varit kraf-

tigt mansdominerat mellan 2001-2012 och den första kvinnan i LO:s centrala förhand-

lingsdelegation tog plats först 1991 (Johansson & Bergold, 2013: 31). En artikel pub-

licerad i Aftonbladet år 2003 visade att endast 25 % av förhandlingscheferna på fack-

förbunden var kvinnor det året och att 5 av 13 kvinnliga förhandlingschefer svarade 

”ja” på frågan om deras kön har betydelse för de kvinnliga medlemmarnas löner me-

dan 42 av 44 manliga förhandlingschefer svarade ”nej” på samma fråga (Kerpner, 

2003). 

 

Tillsättningen av chefsförhandlare hos fackförbunden skiljer sig åt, där LO-förbunden 

oftare tillsätter sina avtalssekreterare via kongressbeslut. I hög utsträckning är det nå-

gon ur förbundens presidier, dvs. ordförande eller vice ordförande, som har högsta 

ansvar för avtalsförhandlingarna. Tjänstemanna- och akademikerförbunden har oftast 

en eller flera anställda tjänstemän som har högsta ansvar. Ofta har dessa personer ti-

teln förhandlingschef, men det kan också hos mindre fackförbund röra sig om för-

bundsdirektörer eller kanslichefer som har huvudansvar för kollektivavtalsförhand-

lingar. Efter en genomgång av vilka som är förhandlingschefer hos alla förbund som 

är anslutna till någon av centralorganisationerna ser statistiken ut som följer: 

 

 Fackförbund Kön Antal män Antal 

kvinnor 

Antal 

totalt 

Andel 

kvinnor 

Saco   12 11 23 47,8 % 
 Akademikerförbundet SSR Man 1  1  

 Civilekonomerna Man 1  1  

 DIK Kvinna  1 1  

 Fysioterapeuterna Kvinna  1 1  

 FSA Kvinna  1 1  

 Jusek Delat 1 1 21  

 KyrkA Man 1  1  

 Lärarnas Riksförbund Kvinna  1 1  

 Naturvetarna Man 1  1  

 Officersförbundet Kvinna  1 1  

 Reservofficersförbundet Kvinna  1 1  

 Trafik och Järnväg, TJ Man 1  1  

 SRAT Man 1  1  

 Sveriges Arkitekter Man 1  1  

                                                
1 Jusek har två förhandlingschefer, uppdelat på privat och offentlig sektor. 
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 Sveriges Farmaceuter Man 1  1  

 Sveriges Ingenjörer Kvinna  1 1  

 Sveriges läkarförbund Kvinna  1 1  

 Sveriges psykologförbund Man 1  1  

 Sveriges skolledarförbund Kvinna  1 1  

 Sveriges Tandläkarför-

bund/Tjänstetandläkarna 

Man 1  1  

 SULF Kvinna  1 1  

 Sveriges Veterinärförbund Man 1  1  

TCO   8 6 14 42,8 % 
 Fackförbundet ST Kvinna  1 1  

 Finansförbundet Kvinna  1 1  

 FTF Kvinna  1 1  

 Försvarsförbundet Kvinna  1 1  

 Journalistförbundet Man 1  1  

 Lärarförbundet Man 1  1  

 Polisförbundet Man 1    

 SLF Man 1  1  

 SYMF Man 1  1  

 Teaterförbundet Kvinna  1 1  

 TULL-KUST Man 1  1  

 Unionen Man 1  1  

 Vision Kvinna  1 1  

 Vårdförbundet Man 1  1  

LO   12 2 14 14,3 % 
 Byggnads Man 1  1  

 Elektrikerna Man 1  1  

 Fastighets Man 1  1  

 GS Man 1  1  

 Handels Man 1  1  

 HRF Kvinna  1 1  

 IF Metall Man 1  1  

 Kommunal Kvinna  1 1  

 Livs Man 1  1  

 Musikerförbundet Man 1  1  

 Målareförbundet Man 1  1  

 Pappers Man 1  1  

 SEKO Man 1  1  

 Transport Man 1  1  
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Uppgifterna är hämtade från förbundens hemsidor2 och är de senaste som finns att 

tillgå. Statistiken visar att fler kvinnor har nått positionen som förhandlingschef hos 

fackförbunden jämfört med 2010, och att akademiker- och LO-förbunden noteras för 

den största förändringen i andelar. Tydligt är dock att det fortfarande är en övervikt av 

män som representerar arbetstagarna i kollektivavtalsförhandlingar, framförallt inom 

LO. Om vi tittar på teorierna om social representation och i synnerhet procedurargu-

mentet, finns det en möjlighet att övervikten av manliga fackliga företrädare i löne-

förhandlingar påverkar kvinnors reella möjligheter att delta som beslutsfattare i för-

handlingsprocessen, då det blir tydligt att löneförhandlingar är en manlig domän. En-

ligt Ledwith (2012: 193) leder informella krafter och strukturer till att män ser män 

som potentiella ledare och förgrundsfigurer. Män är avtalssekreterare inom alla LO-

förbund, utom två som har kvinnodominerade medlemskårer (LO, 2014). I och med 

att de flesta LO-förbunden, som i högre grad tillsätter sina avtalssekreterare genom 

förtroendeval, har en övervikt av manliga medlemmar kan vi misstänka att denna 

(eventuellt omedvetna) urvalsprocess sker i det här fallet och reproducerar stereotyper 

om att män är bäst lämpade att förhandla med arbetsgivaren om löner. Johansson & 

Bergold menar att de könade medlemskårerna hos förbunden har en påverkan i det här 

avseendet (Johansson & Bergold, 2013: 31). Hos tjänstemanna- och 

akademikerförbunden är könsfördelningen jämnare, vilket pekar på att den 

rekryteringsprocess som används där kan vara mer gynnsam för kvinnors möjligheter 

att nå positionen som förhandlingschef. 

  

                                                
2 Hemsideadresser återfinns i källförteckningen. 
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3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Representation 

Teoribildningen om representation och deltagande i politiska beslut är omfattande och 

har varit föremål för forskningens intresse under lång tid. Den absolut största delen av 

detta material har riktat in sig på representation av olika förfördelade grupper vad gäl-

ler parlamentarisk representation. De teoretiska byggstenarna är dock till viss del ap-

plicerbara även på den fackliga rörelsen, då den likt parlamentarismen strävar efter 

representativ demokrati (Johansson & Bergold, 2013: 12). 

 

Representation som begrepp inom forskningen innefattar en åtskillnad mellan de-

skriptiv eller social representation (vilka som representerar en viss population) och 

substantiell eller åsiktsrepresentation (hur populationens intressen återspeglas i be-

slutsfattandet). Idén om politisk representation har historiskt sett inom statsvetenskap-

en rört sig kring tanken att det främst är åsikter och idéer som ska representeras i en 

liberal demokrati. Åsiktsrepresentativitet har ansetts som ett överordnat värde, medan 

social representation har ansetts mindre viktigt (Bergqvist et al., 2008: 19). Politik ses 

som ”en fråga om omdöme och debatt och en förväntan att politiska lojaliteter sna-

rare ska uppstå kring principer än kring människor” (Phillips, 2000: 11-12). Senare 

forskning har dock problematiserat bilden av åsiktsrepresentation och kastat ett ljus på 

den sociala representationen och försökt synliggöra de följder som en ojämn social 

representation medför. De teoretiska argumenten har flera beståndsdelar. Bergqvist et 

al. (2008) pekar på två argument för jämn social representation – procedurargumentet 

och intresseargumentet – som är särskilt viktiga. Procedurargumentet behandlar de 

formella möjligheterna att delta i politiskt beslutsfattande, men belyser att även om 

dessa förutsättningar finns kvarstår skillnaden mellan formell möjlighet att delta och 

reell möjlighet att göra det, vilket i sin tur tjänar som bevis på att det fortfarande finns 

politisk ojämlikhet mellan män och kvinnor. Intresseargumentet utgår istället från ifall 

de politiska intressena hos en förfördelad grupp kan göra sig gällande utan att gruppen 

har representanter som tillhör den egna gruppen. Författarna lyfter fram att represen-

tantens delade erfarenheter av samma problem är en viktig beståndsdel av representat-

ionen, något även empirisk forskning har visat stämmer. Kritiker hävdar dock att det 

inte finns något som kan betraktas som objektiva kvinnointressen, att män kan före-
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träda kvinnors intressen och att kvinnor inte behöver företräda kvinnors intressen en-

bart p.g.a. sitt kön. Bergqvist et al. (2008) hävdar dock att det är rimligt att anta att 

kvinnor som grupp kan ha vissa gemensamma intressen, då det finns många bevis på 

kvinnors lägre status som grupp i samhället, t.ex. större ansvar för obetalt arbete i 

hemmet, lägre löner och fler deltidsarbetande. Det ökade intresset för social represen-

tation inom forskningen gör det intressant att undersöka vilka som egentligen för 

fackförbundens talan i avtalsfrågor. 

 

3.2 Den fackliga företrädaren – mannen som norm 

Fackföreningsrörelsens rötter springer ur arbetarrörelsen och förknippas starkt med de 

tunga kroppsarbeten som fanns i industrialismens begynnelse. Detta, kopplat med den 

låga andelen kvinnliga förvärvsarbetare i början av 1900-talet, gör att deltagande i 

fackföreningsrörelsen historiskt betraktats som en manlig aktivitet (de los Reyes, 

2000: 28; Olsson & Grundel, 2006: 114). Den tidiga dominansen av män inom den 

fackliga rörelsen, och kopplingen till tungt kroppsarbete ledde till att det utvecklades 

en typ av ”brödraskapskultur” inom den tidiga fackföreningsrörelsen, där män var lo-

jala mot män för att upprätthålla solidaritet med varandra gällande såväl löner som 

deras privilegierade position på arbetsplatsen i egenskap av män (Ledwith, 2012: 

192). Kvinnliga fackliga företrädare har betraktats som en avvikelse och normen är 

mannen och det manliga sättet att arbeta. Mäns problem och frågor har varit normen 

för vilka frågor som fackföreningsrörelsen prioriterar (Kirton, 2005: 388). Hirdman 

beskriver fackföreningsrörelsen som ”en rörelse för män, av män” och menar att fack-

et har en grundläggande världsbild som sätter upp mannen som normen för arbetaren 

och där kvinnan sköter om barn och hushåll och ska tas hand om och försörjas av 

mannen (Hirdman, 2001: 10-12). Enligt Olsson & Grundel berättar kvinnor inom 

facket hur män är mer benägna att ”sköta om” saker åt medlemmarna och oftare tar på 

sig rollen som partsrepresentanter då arbetsgivare tenderar att inte ta kvinnor på allvar 

i förhandlingssituationen. Män prioriterar också löneförhandlingar och teknikfrågor, 

medan kvinnor anser att arbetsmiljö, arbetstid och arbetsorganisation är de viktigaste 

frågorna (Olsson & Grundel, 2006: 122-123). Hansen har i sin studie av danska LO 

(citerad i Johansson & Bergold, 2013: 14) visat att centrala fackliga egenskaper som 

att vara en duktig förhandlare förknippas med manliga ledare och att männen också 

tar mer plats och utrymme på fackliga möten, vilket leder till att män på ett annat sätt 
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uppfattas som naturliga ledare inom organisationen. Saco visar i sin tur på att 

egenskaper som anses typiskt ”manliga” också anses utmärka duktiga förhandlare 

som ska vara bestämda, självhävdande, drivna och rationella (Granqvist & Regnér, 

2011). Ledarskap inom fackföreningsrörelsen är också förbehållet män och i 

sammanhang där kollektivavtalsförhandlingar diskuteras och genomförs är det i regel 

män som är med och tar beslut (Ledwith, 2012: 186, 190; Johansson & Bergold, 

2013: 30-31). Historiskt finns alltså en stark kultur inom den fackliga rörelsen där 

mannen betraktas som norm för arbetstagaren, där arbetaren och dennes företrädare 

besitter egenskaper som bestämdhet och rationalitet (som uppfattas som typiskt 

”manliga”) vilket antas ge en fördel i förhandlingar med arbetsgivare, och där mannen 

betraktas som den naturliga ledaren inom rörelsen. Den här typen av normer är viktiga 

förklaringsfaktorer till de värderingar som omgärdar fackföreningsrörelsen och därför 

viktiga att undersöka i förhållande till hur chefsförhandlare skapar sin världsbild. 

 

3.3 Oförklarliga löneskillnader – varför finns de? 

Det är svårt att hitta en entydig förklaring till varför oförklarliga löneskillnader upp-

står. Medlingsinstitutet menar att det är en komplex fråga som är resultatet av flera 

historiska, ekonomiska, politiska och sociala faktorer som samverkar och nämner att 

två förklaringsmodeller ofta brukar dyka upp till varför oförklarliga löneskillnader 

fortfarande existerar: fördelningsdiskriminering, som innebär att kvinnor inte har möj-

lighet att nå samma positioner som män på arbetsplatser eller tillgång till att arbeta 

inom vissa yrken, och värdediskriminering, som innebär att kvinnors arbete systema-

tiskt värdesätts lägre än mäns och att detta sker på yrkesnivå snarare än individnivå. 

Medlingsinstitutet pekar på att det är svårt att finna övertygande bevis för värdedis-

kriminering, medan sociologisk forskning menar att det finns en skillnad i värdering 

av kvinnors och mäns arbeten (Bengtsson, 2008: 65). Skillnaden understöds också av 

LO, som visar att det finns en systematisk övervärdering, räknat i medellön, av 

branscher där många män jobbar jämfört med branscher där kvinnor jobbar (Larsson, 

2014: 48) och att detta gör sig gällande såväl för arbetare som för tjänstemän. Med-

lingsinstitutet hävdar dock att faktumet att män oftare än kvinnor har chefspositioner 

samt att män dominerar i privat sektor, där lönerna generellt är högre än i den kvinno-

dominerade offentliga sektorn, ger ett utslag i den officiella lönestatistiken till män-

nens fördel (Medlingsinstitutet, 2015a: 184-186) och föreslår att 
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fördelningsdiskriminering skulle kunna vara en förklaringsfaktor. I en rapport från 

Saco, författad av Lena Granqvist och Håkan Regnér (2011), lyfts andra förklaringar 

fram. En handlar t.ex. om statistisk diskriminering, som innebär att arbetsgivaren har 

vissa förväntningar på familjebildning och fertilitet, vilket leder till att kvinnor som 

grupp inte får samma löneökningar och positioner som män då de förväntas vara borta 

från arbetet oftare. Andra förklaringar pekar på att det kan finnas könsskillnader i för-

handlingsbeteende mellan män och kvinnor. Granqvist och Regnér hänvisar till psy-

kologiska studier som visar på att kvinnor är ovilliga att förhandla för sin egen sak, är 

mindre riskbenägna och att de inte drabbas av hybris på samma sätt som män gör. 

Könsstereotyper i förhandlingssituationer kan också vara en tänkbar förklaring till 

löneskillnader. Kvinnor som tar för sig och utmanar i förhandlingar anses krävande 

och ”okvinnliga”, vilket gör att de presterar sämre för att de helt enkelt förväntas vara 

sämre förhandlare än män (Granqvist & Regnér, 2011: 7-11). Jenny Säve-Söderbergh 

visar i sin forskning att kvinnor ofta begär lägre löneökningar än män och att ju mer 

kvinnor framhäver sig själva i löneförhandlingar, desto större är löneskillnaderna, 

vilket innebär att de har mindre utrymme för att framhäva sig själva och få incitament 

att begära löner på samma nivåer som män (Säve-Söderbergh, 2007). Det är också 

troligt att eventuella skillnader i förhandlingsförmåga och –beteende mellan män och 

kvinnor har större påverkan på lönerna i system där individuell och lokal lönesättning 

tillämpas. Bengtsson visar t.ex. i sin avhandling (2008) att det individuella inflytandet 

över den egna lönen är högre bland män än bland kvinnor och att tjänstemän i högre 

grad än arbetare har möjlighet att påverka sina löner genom egen arbetsinsats och 

genom att ställa krav i förhandlingar (Bengtsson, 2008: 170-175). Tjänstemän har 

också i högre grad än arbetare avtalskonstruktioner där individuell lönesättning 

tillämpas, vilket kan vara en förklaring till varför löneskillnader mellan män och 

kvinnor är större bland tjänstemän än bland arbetare. Saco menar dock att kvinnor 

enligt deras statistik tjänar mer än män på individuell lönesättning, förutsatt att 

arbetstagaren har regelbundna lönesamtal med sin chef (Granqvist & Regnér, 2014: 4-

5). 

  



 17 

4. Metodologisk diskussion 
 

4.1 Forskningsdesign 

Jag har valt att designa studien som en fallstudie. Jag har också valt en kvalitativ an-

sats för studien. Motivet för att välja den här typen av design är att kunna öka förstå-

elsen för det som står i centrum för undersökningen (Bryman, 2008: 80), de fackliga 

chefsförhandlarna. En viktig fördel med fallstudier är möjligheten att beskriva egen-

skaper som är karaktäristiska för fallet ifråga och att ge en holistisk och uttömmande 

beskrivning (Merriam, 2014: 43). Merriam beskriver det som att fallstudien är särskilt 

gynnsam när studiens syfte är att undersöka komplexa sociala fenomen där flera vari-

abler potentiellt är viktiga för förståelsen av fenomenet ifråga (Merriam, 2014: 50). 

Värderingar och attityder kring jämställdhet är en komplex fråga och svårt att kart-

lägga på ett helt tillförlitligt sätt. Målet med den här uppsatsen är att få en verklig-

hetsnära beskrivning av chefsförhandlares värderingar och världsbild, som kan bygga 

en kunskapsbas (Merriam, 2014: 51) om en grupp makthavare som inte varit i något 

särskilt fokus för tidigare forskning. Jag menar att en kvalitativ närstudie av ett fåtal 

chefsförhandlare är det mest lämpliga tillvägagångssättet för att nå syftet med denna 

studie. 

 

En mer generell kritik mot kvalitativa studier rör de viktiga kriterierna om reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. Kvalitativa metoder kan ha hög validitet, dvs. att man 

mäter vad som verkligen avses att mäta och att det finns en frånvaro av systematiska 

mätfel (Teorell & Svensson, 2007: 55-59), men lider i regel av att reliabiliteten och 

generaliserbarheten är relativt låg. Här finns dock en viktig invändning, som lyfts av 

Bryman, nämligen den att forskare som bedriver fallstudier inte gör sig några 

illusioner om att resultaten är helt generaliserbara. Han menar också att kriteriernas 

tillämplighet är en bedömning som varje forskare individuellt behöver göra i 

förhållande till sin studie (Bryman, 2008: 76-77). Lantz hävdar vidare att giltigheten i 

kvalitativa analyser bör bedömas utifrån teoretisk validitet och intern subjektivitet. 

Med teoretisk validitet åsyftas huruvida analysen är förankrad i de teoretiska begrepp 

som används i undersökningen. Intern subjektivitet handlar om forskarens trogenhet 

mot respondentens svar och förmågan att på ett tillfredsställande sätt spegla 

respondentens egna världsbild (Lantz, 2007: 101). Det analysschema som jag 
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använder för att bearbeta materialet från intervjuerna bygger på de teoretiska 

utgångspunkter som presenterats i föregående kapitel. Jag har också varit noggrann 

med att återge respondenternas svar så ordagrant som möjligt, med hänsyn till 

begriplighet. Syftet med den här studien är inte att dra generaliserande slutsatser om 

fackföreningsrörelsens förhållande till jämställdhet eller om hur alla chefsförhandlare 

förhåller sig till jämställd lönesättning. Istället är målet att hitta ett fåtal 

exemplifierande fall som kan representera den bredare kategorin av chefsförhandlare 

inom facket.  

 

4.2 Val av metod 

 

4.2.1 Intervjun som metod 

Den huvudsakliga metoden för att inhämta empiriskt material är intervjuer gjorda med 

personer med huvudansvar för förhandlingar för att få deras bild av vilka värderingar 

som styr lönepolitiska prioriteringar. Intervjuerna används för att beskriva den subjek-

tiva uppfattningen om frågeställningen utifrån de fackliga företrädarnas perspektiv 

och kommer att vara semistrukturerade för att ge respondenterna större frihet att for-

mulera sina upplevelser kring problemet (Teorell & Svensson, 2007: 89-90) och för 

att låta respondenterna få friheten att fritt resonera kring de aspekter av värderingar 

och attityder som är svåra att nå genom andra metoder. Semistrukturerade intervjuer 

tillåter också en flexibilitet gällande vilka frågor som ställs, som kan främja 

följsamhet och rytm i intervjun, vilket möjliggör att intervjuaren kommer närmare 

intervjuobjektet (Bryman, 2008: 413-415). För den här uppsatsen är intervjun ett bra 

verktyg för att komma nära normer och värderingar som annars kan vara svåra att få 

tillgång till. Kvale beskriver intervjun som en metod för att ”genom omsorgsfullt 

ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt prövade kunskaper” (Kvale, 

1997: 13). Tekniken jag använder benämns av Burnham et al. (2008: 231-247) som 

”Elite Interviewing” och används främst som ett sätt att komma nära en process som 

är svår att få information om genom sekundärkällor och för att komma närmare 

information som besitts av experter inom området och beslutsfattare som deltagit i 

beslutsprocesserna som studeras.  
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4.2.2 Utformning och genomförande av intervjuerna 

För att underlätta inhämtningen av information och kunna fokusera på att uppfatta 

nyanser hos respondenterna har intervjuerna spelats in. Intervjuerna har varit ca 45 

minuter långa och frågorna som legat till grund för intervjuerna finns i särskilt 

appendix till den här uppsatsen. Grunden för frågorna utgår från undersökningens 

frågeställningar och utifrån dem har jag skapat en intervjuguide som hjälpmedel under 

intervjuerna. Kvale beskriver det som att frågorna i en intervjuguide behöver ta 

hänsyn till två perspektiv: tematiskt och dynamiskt. Det innebär att frågorna ska vara 

förankrade i studiens teoretiska utgångspunkter och frågeställningar, men också ha en 

utformning som möjliggör flyt i samtalet och som främjar samspelet mellan 

intervjuare och intervjuperson (Kvale, 1997: 121-122). Intervjuerna har genomförts i 

konferensrum på respektive intervjupersons arbetsplats för att skapa bekväma 

förutsättningar för respondenternas deltagande i studien samt för att kunna samtala i 

en ostörd miljö.  

 

Det är viktigt att ta hänsyn till eventuella etiska problem som kan vara en följd av 

forskning. Därför har jag följt de forskningsetiska principer som utformats av 

vetenskapsrådet för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap 

(Vetenskapsrådet, 2015). Det innebär att jag vinnlagt mig om att respondenterna varit 

informerade om sin roll i studien, gett samtycke för sitt deltagande och att de när som 

helst har kunnat avbryta. Jag har också erbjudit intervjupersonerna anonymitet, men 

ingen av dem har ansett sig vara i behov av det.  

 

4.2.3 Urval av intervjupersoner 

Jag har gjort ett strategiskt urval av intervjupersoner till den här uppsatsen som har 

styrts av ambitionen att intervjua personer med hög expertis om frågeställningen. 

Detta innefattar dels expertis kring avtalsförhandlingar som sådana, men också en hög 

kunskapsnivå om jämställda löner och orsaker till dessa. Jag har valt att intervjua rela-

tivt få personer. En viktig anledning till detta är studiens begränsade omfattning. Utö-

ver det är det också relevant att fråga sig hur många som egentligen ”behöver” inter-

vjuas för att uppnå syftet. Då den här studien inte strävar efter att nödvändigtvis ha 

hög generaliserbarhet ser jag det som mer relevant att föra en diskussion om vilka 

personer som valts att exemplifiera gruppen chefsförhandlare och på vilka grunder. 
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I så stor mån som möjligt har jag försökt intervjua personer som själva sitter på chefs-

förhandlarrollen. Eftersom Saco och TCO inte samordnar sina förbund i avtalsrörelser 

på ett lika tydligt sätt som inom LO har jag där valt två förhandlingschefer på för-

bundsnivå. Jag har också medvetet valt att, inom Saco och TCO, intervjua förhand-

lingschefer för två förbund med en hög andel kvinnliga medlemmar, då företrädare 

för sådana förbund kan tänkas vara mer känsliga för och kunniga om vad deras kvinn-

liga medlemmar uppfattar som prioriterade frågor. En anledning till att jag valt kvinn-

ligt dominerade förbund inom Saco och TCO är att lönegapet mellan män och kvinnor 

är högre inom tjänstemannayrken än inom arbetaryrken. Inom Saco har därför Markus 

Furuberg, som är förhandlingschef för Akademikerförbundet SSR intervjuats. Hos 

TCO har jag valt att intervjua t.f. förhandlingschefen för Vision, Eva-Lotta Nilsson.  

 

Då LO har en tydligare central samordning har jag valt att prata med två personer för 

att få en bredare bild. Lasse Thörn är enhetschef för arbetslivsenheten på LO, som har 

avtalsfrågor som sitt ansvarsområde, och har bidragit med bakgrundsmaterial för att 

ge en bild av just LO:s jämställdhetsarbete vad gäller avtalsfrågor och för att beskriva 

LO:s strukturer. Jag har även intervjuat LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, 

som har en bakgrund som avtalssekreterare inom fackförbundet Byggnads och som 

bidragit med värdefulla insikter dels om förhandlingarna inom LO-samordningen, 

men också med kunskaper om arbetet hos de enskilda förbunden och hur man arbetar 

med feministiska lönepolitiska mål inom ett mansdominerat förbund. 

 

4.3 Analysmetod 

För att analysera intervjuerna har jag använt mig av en tematisk analysmetod, som 

avser att fånga generella teman i respondenternas svar. Bryman beskriver det som ett 

relativt vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativ dataanalys, men menar också att det 

finns brister i hur tillämpningen av metoden har dokumenterats i tidigare forskning 

(Bryman, 2008: 528). Han föreslår dock även ett tillvägagångssätt som kan lämpa sig 

för tematiska analyser, dvs. att utforma en matris med centrala teman som uppstår ef-

ter en noggrann läsning av undersökningens data (Bryman, 2008: 528-530). Annika 

Lantz beskriver hur modellen för analys av intervjuer utformas utifrån teoretisk för-

förståelse (Lantz, 2007: 100). Då jag, genom min intervjuguide, försökt att styra in-
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tervjuerna till att beröra de begrepp som lyfts i kapitlet tidigare forskning för att be-

svara undersökningens syfte har det tematiska analysschemat jag använt mig av kon-

struerats på förhand enligt nedan. 

 

Aspekter av inflytande Delaspekter 

Formell makt -   Hur ser deras formella maktställning ut? 

Informell makt -   Vilket inflytande upplever de sig ha? 

Aspekter av jämställdhet Delaspekter 

Representation  -   Hur nås maktpositionerna och vilka når dem? 

-   Är det viktigt hur en viss åsikt framförs och av 

vem? 

Normbildning inom fack-

föreningsrörelsen 

-   Vad förväntas av en chefsförhandlare? 

-   Vilka egenskaper bör en chefsförhandlare ha? 

Inställning till lönefrågan -   Hur förklarar de lönegapet? 

-   Finns det alternativa förklaringsmodeller? 

 

Det bör poängteras en sak kring kopplingen till tidigare forskning gällande chefsför-

handlarnas maktposition. Det har varit mycket svårt att hitta tidigare litteratur som 

relaterar till maktförhållanden inom den fackliga rörelsen, särskilt efter de centrala 

SAF-LO-förhandlingarnas upphörande i början av 90-talet. I Sverige har den främsta 

insatsen gjorts av Johansson & Bergold (2013), där författarna analyserat skillnader i 

inflytande mellan män och kvinnor inom LO och utgått från teorier om genussyste-

met, representation och institutioner. Mindre forskning har dock bedrivits om vilket 

inflytande enskilda fackliga ledare har inom sin egen organisation, och även internat-

ionellt har merparten av forskningen rört antingen lokalt fackligt ledarskap eller de-

mokrati på ett mer övergripande plan (se t.ex. Helland Hammer et al., 2009; Levi et 

al. , 2009). Därför har jag valt att i analysschemat gällande chefsförhandlarnas 

inflytande i högre grad tematisera analysen utifrån deras svar och betraktat deras makt 

som en viktig bakomliggande komponent för förändringsarbete gällande jämställdhet 

och lönesättning inom facket, mycket på grund av deras specialiserade, men ändå 

centrala i ett fackligt perspektiv, arbetsuppgifter med löneförhandlingar. 
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4.4 Varför bara facket? – val av undersökningsobjekt 

Som nämnts tidigare är huvudaktörerna på svensk arbetsmarknad två: arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationerna. Arbetstagarorganisationerna står i fokus för denna 

undersökning av två huvudskäl. Dels för att det är en specifik population av arbetsta-

gare (kvinnor) som direkt berörs av huvudproblemet som motiverar denna uppsats, de 

ojämställda lönerna. Dels handlar det om att den fackliga rörelsen är drivande i att 

uppnå samhälleliga mål utöver det som handlar om rena löneökningar eller villkors-

förbättringar. Genom att utropa sig till feministisk organisation (Ekström, 2012: 135)  

har LO exempelvis tagit sig an rollen att på ett politiskt plan förändra övergripande 

samhällsstrukturer som begränsar män och kvinnor jämte det arbete man bedriver för 

att förbättra löntagarnas villkor. TCO beskriver exempelvis själva sin uppgift som ”att 

med utgångspunkt i arbetslivet ge röst åt professionella och välutbildade människors 

krav på trygghet och välfärd” (TCO, 2015a, författarens kursivering). Saco har, 

genom att man organiserar medlemmar utifrån profession snarare än bransch, ett 

något smalare förhållningssätt, men proklamerar ändå att ”Saco kämpar för ett 

starkare Sverige med kunskapen i centrum” och att ”Det är viktigt både för samhället 

och för individen att det lönar sig att satsa på en akademisk utbildning.” (Saco, 

2015c). Medlingsinstitutet förtydligar också i sin rapport Lönebildning och 

jämställdhet att ”Ansvaret för lönebildningen ligger hos arbetsmarknadens parter. Att 

åstadkomma mer jämställda löner är således primärt parternas ansvar.” 

(Medlingsinstitutet, 2015b). Rapport nummer 4 i LO:s rapportserie ”Röster om facket 

och jobbet” (2011: 8-14) vittnar därtill om att fackliga företrädare inom såväl LO, 

TCO som Saco anser att jämställdhet mellan kvinnor och män är en av de fem 

viktigaste frågorna för fackföreningsrörelsen att driva. 
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5. Analys 
 

Detta kapitel bygger på de intervjuer som genomfördes med fyra fackliga företrädare, 

varav tre är chefsförhandlare. Med anledning av intervjuernas omfång redovisas de 

inte i sin helhet. Uttalandena som presenteras är ett urval och berör de teman som ut-

gör undersökningens analysverktyg och försöker redogöra för de breda uppfattningar 

som finns hos de intervjuade i förhållande till frågorna. Det finns givetvis en risk att 

urvalet blir subjektivt och att vissa uppfattningar som inte överensstämmer med upp-

satsens teser inte redovisas, men det är en misstanke som är svår att undvika. Ambit-

ionen är att följa uppsatsens syfte och redovisa citat som försöker motsvara det och 

som kan analyseras med de valda analysverktygen. Citaten som framförs är inte redi-

gerade, utöver vissa förtydliganden jag gjort i hakparenteser och borttagning av vissa 

ord som bara var stakningar, upprepningar eller fyllnadsord utan betydelse. De änd-

ringar som gjorts är gjorda med hänsyn till begriplighet. Ordföljden i citaten är i öv-

rigt i enlighet med hur de framfördes vid intervjutillfället. 

 

5.1 Aspekter av inflytande 

 

5.1.1. Formell makt – hur ser deras formella makt ut? 

Arbetsbeskrivningen som chefsförhandlare är i mångt och mycket en rent koordine-

rande och samordnande uppgift. De är huvudansvariga för avtalsförhandlingar, men 

har ofta ombudsmän och förhandlare till sitt förfogande som sitter i förhandlingarna. 

Chefsförhandlare är inte heller yttersta beslutsfattare i formell mening. Oavsett titel 

svarar de inför styrelser inom förbunden som är högsta beslutande organ mellan kon-

gressperioder och som fattar beslut i lönefrågor. I fackförbundet Byggnads stadgar 

står t.ex. att ”Frågor angående riksavtal och förhandlingar handläggs och beslutas 

av förbundsstyrelsen” (Byggnads, 2014: 8). I Akademikerförbundet SSR:s stadgar 

står att ”Förbundets förhandlingsverksamhet ska utövas i enlighet med de beslut och 

överväganden som förbundsstyrelsen meddelar” (Akademikerförbundet SSR, 2015: 

8) och i Visions stadgar står det att ”Förbundsstyrelsen har beslutanderätten i 

förhandlingsfrågor” (Vision, 2014: 13). 
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”Vi är ju ett kansli där alla förhandlingar – centrala förhandlingar – utgår 

ifrån och jag är ju enhetschef för den, så att, sen har vi ombudsmän som är 

avtalsansvariga på olika avtalsområden … ytterst så är det ju alltid vår för-

bundsstyrelse som avgör, om man säger, våra ställningstaganden och frågor.” 

– Markus Furuberg 

 

”…i mitt gamla förbund Byggnads så är ju, har ju avtalssekreteraren av trad-

ition, så att säga, en tung roll. Fast, ordföranden är ju ändå, det går liksom 

inte att göra nåt mot ordföranden.” – Torbjörn Johansson 

 

5.1.2 Informell makt – vilket inflytande upplever de sig ha? 

Förhandlingschefer och avtalssekreterare är trots detta betydelsefulla personer, deras 

inflytande är stort och de har en viktig roll i att sätta en bild av förbundens möjlighet-

er att genomföra sin politik.  

 

”Ja, som förhandlingschef så har man väl ett stort inflytande, tycker jag, även 

om man har ett uppdrag som att föra medlemmarnas talan i de här förhand-

lingarna, men det är klart, sitter man som ansvarig så är det ju… du kan ju 

absolut styra utifrån den bild du vill ge av förhandlingssituationen man står 

inför och, genom sin omvärldsbevakning också, styra hur vi presenterar en 

bild eller kommande yrkanden. Så att, absolut så är det ju medlemmarna som 

sitter på yttersta makten, men, det är klart, som förhandlingschef så kan du 

påverka bilden som ska se ut.” – Markus Furuberg 

 

Exempelvis är Vision och Akademikerförbundet SSR bägge medlemmar i samver-

kansorganisationen Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR. På OFR:s hemsida kan 

man läsa att det finns en särskild förhandlingschefsgrupp som ”har till uppgift att ut-

göra forum för information och samråd i förhandlingsfrågor av betydelse för den cen-

trala förhandlingsverksamheten” (OFR, 2015). LO har i sin tur sitt avtalsråd, som har 

en stor betydelse för de gemensamma krav som LO-kollektivet ställer i avtalsförhand-

lingar. Utöver detta agerar chefsförhandlarna som huvudsakliga partsrepresentanter i 

avtalsförhandlingar, även om de själva inte alltid utför det operativa förhandlandet. 
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”Jag skulle säga att jag har rätt så,  jag och mina medarbetare, har rätt så 

stort inflytande över det för att, trots allt, när man jobbar i en organisation 

där några är tjänstemän då, som jag, och resten är förtroendevalda så är det 

ju vi som är tjänstemän som ägnar hela vårt arbetsliv åt de här frågorna” – 

Eva-Lotta Nilsson 

 

Det finns dock en viktig balans som måste hanteras för chefsförhandlarna i deras dag-

liga arbete. De är medvetna om att de själva inte har den formella makten över att 

fatta beslut i avtalsfrågor, men inser också att de har makt över att sätta agendan och 

över att påverka världsbilden för de formella beslutsfattarna. Hur finner då förhand-

lingschefer och avtalssekreterare legitimitet för sitt inflytande? Det enkla svaret är: 

genom deras medlemmar. Fackförbunden är medlemsorganisationer. Deras uppdrag 

är att driva medlemmarnas intressen. I fallet med avtalssekreterarna inom LO är där-

för det till synes banala konstaterandet att de får legitimitet genom sina medlemmar 

rimligt. De flesta är förtroendevalda av kongresser och därför direkt ansvariga inför 

sina medlemmar. Torbjörn Johansson konstaterar också följaktligen att ”alla vill ju 

utföra det bästa för sina medlemmar, det ligger i sakens natur”. Hos tjänstemännen 

och akademikerna sker dock tillsättningen av chefsförhandlare på ett sätt som liknar 

en vanlig anställning, vilket inte ger medlemmar ett direkt inflytande över tillsättning-

en. Ändå är medlemsförtroendet otroligt viktigt även för de förhandlingschefer som 

inte behöver bli omvalda för att få behålla sitt uppdrag. 

 

”...det är väldigt viktigt att känna att man har … ett förtroende hos [medlem-

marna]” – Eva-Lotta Nilsson 

 

5.2 Aspekter av jämställdhet 

 

5.2.1 Representation – hur nås maktpositionerna och vilka når dem? 

Om medlemmarnas värderingar är viktiga kan man också ställa sig frågan hur detta 

påverkar vilka som blir tillsatta på posterna. Forskningen på området politisk repre-

sentation menar att det kan finnas reella skillnader mellan mäns respektive kvinnors 

möjligheter att nå maktpositioner, även om formella hinder undanröjts. De förändrade 

värderingarna inom fackförbunden kan ha bidragit till en förändring i det här avseen-
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det och smittar också av sig på hur intervjupersonerna ser på kvinnors möjligheter att 

nå positionen som chefsförhandlare.  

 

”Traditionellt sett så, om man säger, historiskt så har det säkert varit det [lät-

tare för män att bli förhandlingschefer], det är väl bara att titta på statistiken. 

Nu tror jag inte det, hoppas inte det. … Kvinnor är mer välutbildade idag, så 

alltså borde det vara lättare utifrån den delen, sen så är det nog utifrån den 

organisationens sammansättning … hur rekryterar man till den funktionen … 

så jag tror inte att det finns ett tydligt könsmönster. – Markus Furuberg 

 

Inom LO är erfarenhet en viktig del av att nå positionen som chefsförhandlare. Lasse 

Thörn säger att:  

 

”Jag tror, de som är avtalssekreterare skulle jag säga att de är nog allihopa, 

skulle jag tro, är ju före detta förhandlare, de har ju en erfarenhet utav att ha 

förhandlat. … det är klart att, erfarenhet av att ha förhandlat är ju jätteviktig 

och ju längre erfarenhet du har, desto bättre är det naturligtvis.” – Lasse 

Thörn 

 

Kirton (2005) visar att många kvinnors deltagande i fackföreningar är beroende av de 

möjlighetsstrukturer som skapas främst av manliga representanter. En aktiv förfrågan 

att ta på sig ett uppdrag är en viktig faktor. Om fler kvinnor blir tillfrågade att ta på 

sig uppdrag som ombudsmän och förhandlare och gör det kommer det troligen även 

ske förändringar på sikt vad gäller de reella möjligheterna för kvinnor att nå posten 

som avtalssekreterare, något som även Lasse Thörn understryker. 

 

”…om man tittar på slutet på 80-talet eller nånting, då var de allra, allra 

flesta förhandlare, de var män. Och sen så har det blivit successivt mer, jag 

jobbade på Kommunalarbetareförbundet t.ex., då var jag chef på förhand-

lingsavdelningen där, då var det lika mycket män som kvinnor och i takt med 

att det blir mer kvinnliga förhandlare så, då växer den kompetensen och med 

det så kommer det också att finnas ett utrymme att det kommer upp fler kvinn-

liga avtalssekreterare.” – Lasse Thörn 
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5.2.2 Representation – är det viktigt hur en viss åsikt framförs och av vem? 

Anne Phillips menar att det är betydelsefullt vilka representanterna är då det kan vara 

avgörande när man gör en avvägning över vilka prioriteringar som är viktigast 

(Phillips, 2000: 59). Utifrån det resonemanget är intervjupersonernas uppfattningar 

om huruvida det finns skillnader i vilka värderingar som manliga och kvinnliga 

chefsförhandlare tar med sig in i sitt uppdrag och hur vissa frågor diskuteras 

intressanta. LO:s ”Röster om facket” visar att skillnaderna mellan manliga och 

kvinnliga LO-medlemmar vad gäller vilka frågor facket ska arbeta med är små. Både 

män och kvinnor anser att jämställdhet är en prioriterad fråga (LO, 2011: 9-10). I 

intervjuerna är det dock en skillnad mellan hur Eva-Lotta Nilsson, den enda kvinnan 

som intervjuas, och övriga uppfattar skillnader mellan män och kvinnor. På frågan om 

hon upplever att män och kvinnor diskuterar frågan om jämställda löner annorlunda 

blir svaret ja för Eva-Lotta Nilsson. 

 

”Jag tror det är lättare för kvinnor att ha … jämställdhetsfrågan mer i oss på 

nåt sätt, den kommer sig mer naturligt för oss. Sen är jag inte säker på att 

kvinnor är bättre på att driva jämställdhetsfrågor än vad män är … Kvinnor 

kanske har lite lättare att brinna för jämställdheten, men då blir den ofta 

väldigt känslosam eftersom alla kvinnor känner sig väldigt berörda av den. 

Och man kanske kan viftas bort bara för den anledningen. …  det är trots allt 

så himla ovanligt att män talar i jämställdhetsfrågor på ett genuint sätt så det 

kanske är så … att man lyssnar mer på dem då.”– Eva-Lotta Nilsson 

 

Svaren från de manliga intervjupersonerna är däremot tydligt: de menar att de inte ser 

några skillnader eller tydliga könsmönster i hur man argumenterar i jämställdhetsfrå-

gor. 

 

”Finns det en skillnad där? Jag skulle nog inte säga att det finns, jag tycker 

inte mig se att det är givet att det finns ett könsmönster så tydligt i det, utan 

jag skulle nog vilja se, det beror nog på individen, hur den väljer att argumen-

tera … möjligen att man kan se att en kvinna i den positionen kan använda sig 

själv som verktyg i retoriken mer, men jag tycker också att vi män kan prata 

utifrån att vi ser hur det är lika mycket en fråga för män som för kvinnor.” – 

Markus Furuberg 
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I Markus Furubergs svar finns en uppfattning om att även män kan prata om frågan 

utifrån att de är personligt berörda av den, medan Eva-Lotta Nilsson upplever detta 

som ovanligt. Diskrepansen i svaren mellan de manliga intervjupersonerna och den 

kvinnliga är värd att notera, särskilt som samtliga intervjuade inte anser att det finns 

någon skillnad mellan vilka frågor som är viktiga för manliga respektive kvinnliga 

chefsförhandlare. Medlemsintresset och fackförbundens målsättningar och uppdrag 

träder här fram som den tydliga ledstjärnan för chefsförhandlarnas prioriteringar. Vad 

som också finns i svaren är däremot en insikt om att frågan om jämställdhet kanske är 

tydligare driven hos kvinnodominerade förbund, vilket hänger ihop med vad t.ex. Ek-

ström (2012) hävdar om att jämställdhetsfrågor blir viktigare ju fler kvinnor som är 

medlemmar hos fackförbunden.  

 

”Jag kommer ju själv ifrån … Kommunalarbetareförbundet och den avtals-

sekreteraren som finns nu då, Lenita, hon är ju den första kvinnliga avtalssek-

reteraren. Innan det så har det ju varit uteslutande män, men jag kan inte se 

att frågan [om jämställda löner] på nåt vis har blivit viktigare för att det är en 

kvinna som framför den … om du kommer från ett förbund och det förbundet 

har ett starkt tryck på sig att göra nånting åt relativlöneförändringar, ja då 

blir du ju också aktiv i avtalsrådet. Vare sig du är man eller kvinna så föret-

räder du ju ditt förbund i avtalsrådet.” – Lasse Thörn 

 

”…vi är faktiskt väldigt duktiga på att företräda våra medlemsgrupper och det 

är inte så där så att man känner att, men han eller hon tycker den frågan är 

roligast eller så där … sen när vi som företräder kvinnodominerade förbund, 

det är ju inte konstigt om det blir jämställdhetsaspekt på det.” – Eva-Lotta 

Nilsson 

 

”…jag vill inte påstå att de gånger som du har bytt, ja, gått från en man till en 

kvinna att säga att de byter åsikt i det fallet utan … framförallt vill man ju det 

som går hem på hemmafronten. Och det gör de oavsett om de är män eller 

kvinnor, vill jag i alla fall påstå” – Torbjörn Johansson 
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5.2.3 Normbildning inom fackföreningsrörelsen – förväntningar på chefsförhandlare? 

Som tidigare forskning visat finns det historiskt starka normer i fackföreningsrörelsen 

som bygger på vad som uppfattas som traditionellt manliga egenskaper och värde-

ringar. Den manlige arbetaren har setts som frontgestalten för en fackföreningsrörelse 

som omfattas av patriarkala ideal om förhållandet mellan män och kvinnor. Men 

tvärtemot denna slentrianmässiga bild av fackförbunden har flera av dem tagit stora 

steg framåt vad gäller arbetet för jämställdhet. Det oerhört starkt mansdominerade 

Byggnads (där 98,8 % av medlemmarna är män 2014-12-31) har t.ex. under 2015 dri-

vit en uppmärksammad kampanj tillsammans med Byggcheferna om könsroller och 

machokultur inom byggbranschen, med syftet att uppnå större jämställdhet inom 

branschen (Berggren, 2015). De förändrade attityderna inom fackföreningsrörelsen 

sätter även sina spår hos de tjänstemän och förtroendevalda som är ansvariga för att 

verkställa förbundens politik. På frågan om de intervjuade tror att det finns en norm 

för hur fackliga företrädare förväntas vara manifesteras de förändrade attityderna i 

svaren: 

 

”Jag har jobbat här jättelänge, jag har jobbat här i 25 år och när jag började 

här så hade alla ombudsmän då, liksom, kavaj och mustasch och… nu har alla 

det igen, men det var en speciell stil, man hade portfölj och man gick iväg och 

man var jätteviktig och slips och, jamen du vet, alla var män och så. Så ser det 

ju inte ut nu.” – Eva-Lotta Nilsson 

 

”…normen eller det man har sett framför sig är väl svartklädda män med 

bistra miner, liksom … Och jag har ju svårt själv att identifiera mig i den rol-

len, det är liksom inte så man ser sig själv.” – Torbjörn Johansson 

 

”…individer kan göra det på väldigt olika sätt. Så att, det finns nog en stor 

variation där, men ska man försöka tänka in i en position utan att man ser en 

individ där, så tror jag säkert att man tänker sig en kraftfull person som kan 

göra skillnad.”  – Markus Furuberg 

 

Reflektionerna kring vilka normer som finns signalerar att samtliga ser att det finns en 

stor variation på vilken typ av beteende som förväntas av en som facklig. Alla lyfter 
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förvisso fram stereotypa bilder som har varit, men i stort finns en enighet om att det 

inte är lika tydliga normer idag.  

 

5.2.4 Normbildning inom fackföreningsrörelsen – vilka egenskaper bör en chefsför-

handlare ha? 

När jag istället frågar vilka egenskaper de själva anser känneteckna en duktig chefs-

förhandlare ges en bild som till viss del bekräftar vad forskningen säger om saken. 

 

”Jag tror att man behöver vara lyhörd, du måste kunna läsa av både med-, 

motparter och medlemmar, vad är det då som är viktiga frågor och hitta möj-

liga nyanser till framgång, så att. Till viss del diplomatisk, men också väldigt 

tydlig. Strategisk.” – Markus Furuberg 

 

”En viktig egenskap tror jag är, liksom, att vara strategisk, att ha nån långsik-

tighet och veta var vi ska och en förmåga att förmedla till medarbetare men 

också förtroendevalda att ’så här ser det ut, hit bort kanske vi kan komma’, 

men också kunna säga att ’nej, vi kommer inte komma dit.’” – Eva-Lotta Nils-

son 

 

”En duktig avtalssekreterare ska ju kunna göra bra bedömningar, alltså, dels 

av omgivningen och, så att säga, kunna se helheten på ett bra sätt, samtidigt 

vara lite snabbfotad när läge uppstår och vara stabil och ärlig, men också 

kunna ha en räv bakom örat, det behövs. Jättekonstigt, för det säger ju emot 

varann lite grann, men … förhandlingar är ett komplicerat spel och högst olo-

giskt, måste jag säga. Det är inte rationellt på nåt sätt, det är ju väldigt myck-

et känslor som spelar roll. Därför så kan det alltid uppstå situationer som man 

inte, ja, saker som man nästan håller som osannolika kan uppstå rätt som det 

var och då gäller det att kunna vara flexibel.” – Torbjörn Johansson 

 

Här finns egenskaper som uppfattas som traditionellt manliga som bestämdhet och 

alla betonar även strategiskt tänkande och rationalitet. Samtidigt är bilden tvetydig, 

vilket inte minst illustreras av Torbjörn Johanssons svar som säger att flexibilitet är en 
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viktig egenskap eftersom förhandlingar är ett irrationellt spel som styrs av känslor, 

snarare än rationella tankemönster.  

 

5.2.5 Inställning till lönefrågan – hur förklarar de lönegapet? 

Tidigare forskning om uppkomsten till oförklarliga löneskillnader pekar på flera olika 

tänkbara förklaringar. Vad som blir väldigt tydligt i intervjuerna är dock att framför-

allt en förklaring har högt värde hos intervjupersonerna, nämligen den om värdedis-

kriminering eller strukturell diskriminering, dvs. att kvinnligt arbete värderas lägre än 

manligt på ett strukturellt och systematiskt sätt. Medan Medlingsinstitutet menar att 

det är svårt att bedöma förklaringsvärdet av värdediskriminering visar intervjuperso-

nerna tydligt att det är en förklaring som de tror starkt på.  

 

”…Vision pratar ju mycket om det här med de strukturella löneskillnaderna 

då, att vi, vi tycker ju att där det är mycket kvinnor, där är lönerna lägre både 

för män och för kvinnor. En man som jobbar med mycket kvinnor har lägre 

lön än en kvinna som jobbar med många män. … Jag tror att alla, i stort sett, 

värderar kvinnor och det kvinnor gör på ett sätt, och det män gör på ett annat 

sätt.” – Eva-Lotta Nilsson 

 

”…det är ganska lätt att säga att som arbetsmarknaden ser ut idag så är den 

strukturellt, kvinnor är strukturellt missgynnade eller diskriminerade och det 

måste man systematiskt jobba med på fråga efter fråga efter fråga, tror jag. … 

Vi har massor med tabeller där man kan se det hela vägen. Visstidsanställ-

ningar är kvinnor, män har heltid, kvinnor har deltid. Alltså, rättigheter, sjuk, 

företagshälsovård är män och … kvinnor har det inte, alltså, det är liksom 

fråga efter fråga. Så, mäns arbete värderas högre, helt enkelt? Ja, struktu-

rellt högre.” – Torbjörn Johansson, LO 

 

”Sen ligger det ju också en värdediskriminering mellan kvinnodominerade yr-

ken och mansdominerade yrken, klassiska kvinnodominerade yrken. Och det 

finns en tendens att när ett yrke börjar bli kvinnodominerat att statusen sjun-

ker på det och man tappar i löneutvecklingstakt, det finns också såna tenden-
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ser. Och där ligger det en, som jag ser det, en värdediskriminering.” – Mar-

kus Furuberg 

 

Markus Furuberg lyfter dock även fram föräldraskap och könade förväntningar om 

arbetstagarnas föräldraskap som viktiga förklaringsfaktorer och ansluter sig därmed 

till förklaringsmodellen om statistisk diskriminering, som lyfts av Granqvist och 

Regnér (2011), som innebär att olika förväntningar på kvinnors och mäns föräldra-

skap har en effekt på hur deras löner sätts och utvecklas. 

 

”...om man nu tittar på våra medlemmar som är akademiker, så ser vi att 

kvinnor och män kommer ungefär in på samma nivå efter studierna. ... Sen 

följs de åt lönemässigt ungefär upp till 30-35-årsåldern och där börjar ett gap 

växa. Männen får en brantare löneutvecklingskurva medan kvinnor får en 

snabbt sjunkande och mycket hänger ihop med föräldraskap där och ... Att det 

finns en förväntan på kön och att det finns ett förväntat beteende. … män med 

barn kan till och med se det som en förstärkare … medan kvinnor med barn, 

eller ens kvinnor även utan barn kan se att det finns en indirekt förväntan på 

att du inte, du kanske kommer vara föräldraledig, att det finns en förväntan att 

du inte kommer … dela lika på föräldraledighet och annat och då kan det vara 

lönehämmande.” – Markus Furuberg 

 

5.2.6 Inställning till lönefrågan – finns det alternativa förklaringsmodeller? 

En annan förklaring till ojämställda löner som lyfts fram i forskningen är att det finns 

skillnader mellan manligt och kvinnligt förhandlingsbeteende, något som eventuellt 

skulle kunna vara av stor betydelse för tjänstemän och akademiker, som i högre grad 

är påverkade av individuell lönesättning. När det gäller att sätta löner kollektivt eller 

individuellt som lösning på att komma till rätta med jämställda löner finns, som för-

väntat, en stor skillnad i synen mellan intervjupersonerna från LO och de två andra 

och det blir uppenbart att här går en tydlig konfliktlinje inom fackföreningsrörelsen. 

En stor del av konfliktlinjen bygger, som vi ska se, på märket och att den mansdomi-

nerade exportindustrin fastslår löneökningstakten för hela arbetsmarknaden, vare sig 

du är man eller kvinna. 
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Torbjörn Johansson säger rakt ut att han är ”ju som person emot individuell lönesätt-

ning” och att han ”tror egentligen inte på individuell lönesättning” och hänvisar till att 

han kommer från en bransch med kollektiv lönesättning. Han tycker att frågan hänger 

ihop med övriga arbetsvillkor för kvinnliga arbetaryrken: 

 

”Det är många arbetsgivare som säger att lösningen för lågavlönade kvinnor 

är att de måste gå till individuell lön för då skulle de ju få bättre lön. Och om 

man då har visstidsanställningar och det är elände redan i övrigt och dåliga 

anställningsvillkor, finns ju inget som säger att de skulle få högre lön, och de 

får ju ännu svårare att försvara sin position om de skulle ställa sig helt en-

samma dessutom. För om en ställer kravet, det blir ju bara arbetsgivarens 

godtycke som skulle [bestämma], och de har ju inte lyckats göra nånting åt 

det hitintills och har inte haft ambitionen att göra nånting åt det heller.” – 

Torbjörn Johansson, LO 

 

Lasse Thörn menar i sin tur att lokal lönebildning utgör ett av två stora hot mot 

svensk lönebildning och syftar då på att löneökningar som ger kvinnliga tjänstemän 

relativt mer än vad märket anger blir inflationsdrivande och hotar lönebildningsmo-

dellen, som handlar om att hålla inflationen i schack. Eva-Lotta Nilsson är med på 

resonemanget, men för hennes del blir det nästan en ren överlevnadsfråga för förbun-

det att deras medlemmar ska försöka höja sig över märket, även om det kan vara in-

flationsdrivande. 

 

” Nu har ju vi inga nivåer i våra avtal bara för att vi inte ska behöva förhålla 

oss till märket. Och sen blir det ett jäkla liv, liksom, men det funkar ju inte så 

att Unionen och Metall kan teckna ett avtal och sen så säger de ’nu ska alla 

följa det’. Jag menar, vad har vi för berättigande för våra medlemmar om vi 

säger ’ja, men de har tecknat ett avtal så vi kan inte göra nånting’.” – Eva-

Lotta Nilsson 

 

Inom den fackliga rörelsen är det svårt att komma runt märket. Alla är eniga om att 

märket har gjort stor nytta för reallöneökningar och lönebildningen i Sverige. Rune 

Larson, tidigare förhandlingschef inom TCO, skriver t.ex. i en artikel inför avtalsrö-

relsen 2013 på Skogsindustriernas hemsida att ”Industrins parter har ett särskilt, av 
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staten, utpekat ansvar. Detta måste respekteras av alla parter.” och även att ”Om … 

vi får inflationsdrivande löneökningar, kommer staten på nytt tvingas agera. Skulle 

man alltså genom avtal köra sönder samhällsekonomin, skjuter arbetsmarknadens 

parter sig själva i foten.” (Larson, 2012). Markus Furuberg är tydligt för en norme-

ring av löneökningar, men vill, likt Eva-Lotta Nilsson, problematisera märkets roll. 

 

”Vi tycker att det är viktigt att det finns en normering … för lönebildningen, 

för samhällsekonomin. Det tror jag är bra. Det som det inte har varit bra med, 

det är att det har hämmat analysen vad respektive bransch och sektor har för 

behov och där kan det ha blivit ett, för att ingen ska ha vare sig mer eller 

mindre, ibland blir det en statisk… löneutveckling och det är konservativt, 

framförallt för kvinnor med den sammansättning vi har idag på arbetsmark-

naden.” – Markus Furuberg 

 

Det finns dock en konsensus om att en ökad dialog om prioriteringarna i avtalsrörelser 

krävs för att komma till rätta med löneskillnaderna. En viktig del av det hela är sam-

syn inom fackföreningsrörelsen. Torbjörn Johansson menar att märket bara är en tan-

kekonstruktion och att det som krävs för att höja de kvinnodominerade yrkena fram-

förallt är mod av facken inom industrin att kunna stå för att kvinnodominerade 

branscher ska få större löneökningar än industrin. 

 

”Det är klart att arbetsgivarna och Medlingsinstitutet och en del förbund kan 

ju tycka att ’ja men, ingen kan ju få mer än märket’, men det är mer en, för 

mig är det mer en tankefråga. Är vi överens om att kvinnliga dominerade 

branscher ska ha mer, så klart kommer de få det, om vi är överens. … Det är 

ju ingen naturlag eller nåt utan det är klart att, finns det 2,9 för industrin utan 

att de skulle tappa konkurrensen, ja då kan de väl få 2,9 då, och så ser vi till 

att kvinnor ska ha en halv procent till, ja då får de väl 3,5 då. Det är inte svå-

rare än så egentligen. Men, problemet är ju att uppnå… det innebär ju att de 

förbund som har, om vi tar industrin och bygg som är manligt dominerade då, 

de ska ju säga att ’vi tar bara ut 2,9, tjejerna får ta det här’ och så ska de 

klara hem sin debatt med sina medlemmar och säga ’ja, men det här är rätt’. 

Då vill det till lite att de står lite på stark mark och vågar stå där, för det är 



 35 

klart att medlemmarna kommer inte älska dem. Ja, men det är ju det som är 

problemet, tror jag.” – Torbjörn Johansson 
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6. Slutsatser 
 

6.1 Avslutande diskussion 

Den här uppsatsen har undersökt chefsförhandlare inom fackförbunden och deras 

normer och värderingar kring jämställdhet. Jag har också haft intentionen att bredda 

förståelsen för rollen som chefsförhandlare och sätta denna grupp av makthavare i 

fokus för forskningen. För att nå syftet med undersökningen har jag genomfört en 

kvalitativ intervjustudie, där resultaten analyserats utifrån teorier om representation, 

normbildning inom fackföreningsrörelsen och orsaker till oförklarliga löneskillnader. 

 

Slutsatsen jag drar utifrån undersökningen är att chefsförhandlare står inför en rad 

utmaningar. Samtidigt som chefsförhandlarna har en viktig roll för att påverka löne-

utvecklingen så har de det inte, i rent formell mening. De menar själva att det finns en 

stor möjlighet att påverka inriktningen på förhandlingsarbetet om man är en skicklig 

chefsförhandlare. Å andra sidan behöver de alltid ha ett öra mot marken och vara följ-

sam med medlemmarnas önskemål och intressen. Tidigare forskning visar att det 

finns en syn på hur fackliga företrädare förväntas vara och bete sig och pekar på att en 

idealbild av mannen som facklig företrädare är etablerad inom den fackliga rörelsen. 

Intervjuerna pekar på en situation som både talar för och emot den bilden. Undersök-

ningen har också visat att den fackliga rörelsen står relativt enad i varför löneskillna-

der uppstår. Ett exempel är hur samtliga intervjupersoner lyfter värdediskriminering 

som en viktig förklaring till varför löneläget mellan könen ser ut som det gör. Det 

finns dock olika uppfattningar om hur man bäst ska komma tillrätta med problemen 

och om vilka som är de största hindren.  

 

Jag menar att studien framförallt har visat att fackföreningsrörelsen som sådan har en 

rad utmaningar att hantera framöver. Det finns en frustration, inom såväl den fackliga 

rörelsen som samhället i övrigt, över att utvecklingen mot ett mer jämställt arbetsliv 

går långsamt. Samtidigt måste fackförbunden kunna balansera övergripande samhälle-

liga mål mot medlemsintressen, i en tid när det fackliga engagemanget blir alltmer 

svårt att väcka. Det verkar dock finnas en medvetenhet bland de intervjuade chefsför-

handlarna om att facket framöver behöver jobba mer aktivt med de här frågorna. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det tidigare forskningsunderlaget för denna studie har varit begränsat i termer av 

undersökningar av makthavare inom den fackliga rörelsen och de värderingar som 

präglar deras beslut. Chefsförhandlare är överlag en maktposition som det saknas 

akademisk kunskap om. Den här studien är en början på att kartlägga dessa nyckel-

personers roll inom fackföreningsrörelsen, men är väldigt liten till sin utformning. 

Framtida forskare bör ha ett större urval av chefsförhandlare och kanske gå mer på 

djupet med vissa frågeställningar. I den här undersökningen har märket identifierats 

som en institutionell mekanism som påverkar lönebildningen och som kan bidra till 

att löneskillnader består. Ur det perspektivet vore det särskilt intressant att undersöka 

chefsförhandlare för facken inom industrin för att få veta mer om deras perspektiv på 

jämställdhetsfrågorna och hur de själva ser på sin roll i förhållande till jämställda lö-

ner. En annan aspekt är självfallet att undersöka fackförbundens motpart i avtalsför-

handlingar och kartlägga var deras chefsförhandlare positionerar sig i förhållande till 

frågan. Skiljer sig ambitionerna i frågan åt beroende på vilken sektor som förhand-

lingarna sker i? Det kan också vara en aspekt att titta närmare på; har offentliga ar-

betsgivare en annan ambition med jämställda löner än arbetsgivare i den privata sek-

torn? 

 

Det är också magert med akademisk forskning om representation hos arbetsmark-

nadens parter. Jag tror att det är viktigt att titta närmare på den arenan som en politisk 

påverkanskraft och inte stirra sig blind på representation i de politiska organen, även 

om korporatismen i dess gamla utformning inte finns kvar. Vi har trots allt i Sverige 

historiskt, men även idag, allokerat stor makt till arbetsmarknadens parter och därför 

förtjänar både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer att i högre grad bli föremål 

för forskningens intresse.  
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Appendix 
 

Intervjufrågor för intervjuer med förhandlingschefer/avtalssekreterare 

 
Förhandlingschefens/avtalssekreterarens roll 
 

-‐   Vilken roll har förhandlingschef/avtalssekreterare i förbundets arbete? 
 

-‐   Hur mycket inflytande har ni över löneförhandlingar och lönepolitiska priori-
teringar? 
 

-‐   Samordnar ni er med de andra förbunden och, i så fall, hur? (Till TCO och 
Saco) 

 
-‐   Vilken betydelse har samordningen inom LO? Vad väger tyngst, LO:s eller de 

enskilda förbundens prioriteringar? (Till LO) 
 
Om förhandlarens egenskaper/fackliga normer 
 

-‐   Vilka egenskaper tycker du kännetecknar en bra avtalssekrete-
rare/förhandlingschef? 

 
-‐   Hur upplever du att män som är förhandlingschefer/avtalssekreterare diskute-

rar frågan om jämställda löner jämfört med kvinnor? 
 

-‐   Upplever du att det finns skillnader mellan vilka frågor som är viktiga för 
manliga förhandlingschefer gentemot kvinnliga? 

 
-‐   Tror du att det är lättare för män att bli förhandlingschefer/avtalssekreterare? 

 
-‐   Upplever du att det finns en norm för hur man ska vara som facklig företrä-

dare? 
 

 
Om deras personliga roll 

 
-‐   Spelar ditt kön någon roll för utvecklingen av era kvinnliga medlemmars lö-

ner? 
 

-‐   Hur viktig anser du att frågan om oförklarliga löneskillnader är? 
 
Om jämställda löner 
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-‐   Vilka är de viktigaste åtgärderna för att angripa problemet?  

 
-‐   Vilka förklaringar anser du är viktigast för att förklara varför det fortfarande 

finns oförklarliga löneskillnader mellan män och kvinnor? 
 
Förutsättningar för att arbeta med frågan 
 

-‐   Hur påverkas ert arbete av individuell resp. kollektiv lönesättning? 
 

-‐   Vilken betydelse har ”märket” för era förutsättningar att arbeta med frågan?  
 
 

 


