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Den könssegregerade arbetsmarknaden 
Den sammanställning av forskning om kvinnors arbete och könsarbetsdelning som här följer bygger på 
studier inom olika akademiska discipliner som arbetsvetenskap, arbetsrätt, ekonomisk historia, 
ergonomi, historia, psykologi, rättsvetenskap socialantropologi, sociologi och statsvetenskap.  
 
Inledning 
Sverige betraktas som ett av världens mest jämställda länder och ses som ett föregångsland när det gäller 
jämställdhet mellan könen och tron på att samhället blivit jämlikare är relativt etablerad.  
Men hur ser det ut i det verkliga livet och då framförallt på arbetsmarknaden? Har de åtgärder som 
vidtagits hjälpt? Är kvinnor mer jämställda med männen idag än i början på 1900-talet? 
 
När man tittar närmare på hur arbetsmarknaden i Sverige ser ut råder det inga tvivel om att den är 
könssegregerad även om vad som ansetts vara traditionella kvinno- respektive mansyrken har skiftat så 
har könsarbetsdelningen återskapats om än i nya former. Det som alltid varit och fortfarande är 
signifikativt för kvinnors arbete är att det är sämre betalt och har lägre status än mansdominerade yrken. 
Trots att det är så är kvinnor inte en homogen grupp och det finns variationer, bland annat beroende på 
klasstillhörighet och etnicitet, men generellt sett så segregeras kvinnor på arbetsmarknaden på grund av 
sitt kön. Det existerar med andra ord en strukturell diskriminering som gör att majoriteten av kvinnor 
på arbetsmarknaden befinner sig i låglöneyrken. Kvinnor föds in i en struktur som till stor del 
bestämmer hennes livsval och livsvillkor där hon på grund av sitt kön oftast hamnar i en underordnad 
position. 
 
I följande rapport använder jag begreppet kön och då inte för att peka ut biologiska skillnader mellan 
kvinnor och män som avgörande för könsarbetsdelningen utan för att komma ifrån den förvirring som 
genusbegreppet ibland kan skapa. Detta eftersom det bland annat pekar ut individen som avgörande för 
konstruktionen av kön och förbiser strukturerna. Detta sker och är inte utan betydelse men när 
begreppet kön används i rapporten syftar det, liksom genus, på att kön konstrueras socialt och kulturellt 
oavsett vilka personliga egenskaper en individ har. Det finns med andra ord inget biologiskt determinerat 
och förutbestämt öde för kvinnor utan kön konstrueras genom att vissa egenskaper tillskrivs kvinnor 
som grupp, men skapas i själva verket av en manlig maktstruktur. En struktur som varje kvinna, liksom 
man, föds in i och som till stor del bestämmer hennes fortsatta liv och livsvillkor som ser annorlunda ut 
för en kvinna än för en man. Självklart har vissa kvinnor som individer haft stor inflytande när det gäller 
kvinnors frigörelse men de organisationer som kvinnor byggt och antalet kvinnor som verkat inom dessa 
har varit avgörande för möjligheten att påverka och förändra. Styrkan ligger i organisationerna och inte 
de enskilda individerna. Därför dominerar i denna rapport de strukturella förklaringarna som präglas av 
tydliga könskontrakt. De personliga förhållanden som kvinnor och män lever under präglas av normer 
och institutioner som reglerar relationerna, äktenskapet är en där mannen haft och många gånger 
fortfarande har den huvudsakliga rollen som försörjare och familjeöverhuvud på grund av högre lön och 
därmed en överordnad position.    
 
För att kunna beskriva ett historiskt förlopp för könsarbetsdelningen är det viktigt att ta hänsyn till den 
kontinuitet och de förändringar av denna som ofta skett parallellt. När det gäller arbetsmarknaden så 
innebär kontinuitet att den alltid varit mer eller mindre könssegregerad. Medan förändring innebär att 
arbeten som tidigare i huvudsak dominerats av män senare i ökad utsträckning börjat utföras av kvinnor 
eller vice versa. Med andra ord så innebär kontinuiteten att kvinnor och män utför olika typer av 
arbeten. Förändring uttrycks i att vad som ansetts vara kvinnligt eller manligt i ett tidsmässigt perspektiv 
skiftat. Förändringar i vad som setts som kvinnligt eller manligt brukar beskrivas som feminisering då ett 
traditionellt manligt yrke börjar utföras av kvinnor vilket oftast innebär att arbetet får lägre status och 
lön. Maskulinisering beskriver det omvända, när kvinnodominerade yrken övertas av män och därmed 
börjar värderas högre vilket ger högre lön och status. 
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I boken Makt och försörjning, som det historiska perspektivet i rapporten till stor del bygger på ger 
forskarna i ekonomisk historia Susanna Hedenborg och Ulla Wikander arbetet på postkontor som ett  
exempel på feminisering. Postkassörsyrket utfördes för drygt hundra år sedan i huvudsak av män, dessa 
byttes successivt ut mot kvinnor som kom att vara i majoritet inom yrket under den senare delen av 
1900-talet vilket gav arbetet lägre lön och status. Ett annat exempel är där vissa delar av vårdyrket 
maskuliniserats som en följd av ökad teknikanvändning, detta medan de arbetsintensivare mer 
omsorgsinriktade delarna av vården har fortsatt att domineras av kvinnor vilket inneburit lägre löner och 
status. Feminiseringen av ett yrke har oftast inneburit att arbetet degraderats.  
 

 
 

Karlstads syndikalistiska kvinnoklubb firar femtonårsjubileum år 1952. Klubben arrangerade 

under trettiotalet flera agitationsturnéer för lika löner mellan män och kvinnor. Foto: SAC. 

 
 
Kort historik om kvinnors arbete under 1900-talet 
I det förindustriella Sverige, från 1700-talet, var kvinnors arbete generellt lägre betalt och hade lägre 
status än mäns. Uppfattningen om vad som var ett typiskt manligt respektive kvinnligt yrke var 
avgörande för vad kvinnor och män arbetade med. Detta gällde särskilt inom jordbruket där kvinnor och 
män arbetade sida vid sida men med olika arbetsuppgifter beroende på vad som sågs som kvinnligt eller 
manligt. 
Under 1900-talet har gränserna för vad som setts som ”manligt” respektive ”kvinnligt” ändrats radikalt, 
mycket tack vare de stora förändringar som skett i samhället, bland annat att många flyttade från 
landsbyggden till städer vilket bidrog till ändrade vanor och uppfattningar. Dessutom växte arbetar- och 
kvinnorörelsen och ställde krav på omfördelning av samhällets resurser. Industrialiseringen skapade 
arbetstillfällen, skol- och utbildningssystemet omfattade fler och fler och kvinnor fick rösträtt.  
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Runt sekelskiftet 1900 diskuterades könsarbetsdelningen och vad som var kvinnligt respektive manligt 
livligt, kvinnor fick tillträde till arbeten som tidigare varit förbehållna män även om deras löner blev 
lägre än männens. Dessa förändringar visar att könsarbetsdelningen inte är något ”naturligt” utan en 
seglivad social och kulturell konstruktion, som då nya gränser skapas alltid återskapas men på ett annat 
sätt.  
Naturlagsbundna skeenden var något socialdarwinismen, som var inflytelserik under slutet av 1800- och 
början på 1900-talet, pekade på. Den förklarade, förutom att den definierade kvinnors ”naturliga” 
position och sysslor, även borgarklassens framsteg genom lagen om den starkes överlevnad, duglighet och 
lämplighet. Socialdarwinismen menade att det fanns stora biologiska skillnader mellan kvinnor och män. 
Kvinnor sågs som sjukligare samt mer styrda av sina kroppar och känslor, något som framförallt gällde 
kvinnor från medel- och överklassen som man menade hade kommit längre i civilisationsprocessen än 
kvinnor från arbetarklassen. En lägre position i denna civilisationsprocess menade man kunde bevisas 
genom att arbetarklasskvinnor utförde tunga jobb som till exempel att bära ved och att tvätta i isvakar 
vintertid, något som enligt socialdarwinismen innebar att de var mindre värda.     
Inflytandet från socialdarwinismen gjorde att man ansåg att kvinnor av naturliga skäl var avsedda att 
utföra andra arbetsuppgifter än män. Detta gällde framförallt kvinnor från medel- och överklassen som 
man menade hade kommit längre i civilisationsprocessen än arbetarklassens kvinnor. En riktig kvinna 
arbetade eller studerade inte enligt ett darwinistiskt medelklassideal. Detta innebar emellertid att den 
darwinistiska naturlag som man ansåg styrde utvecklingen kom i konflikt med verkligheten för kvinnor i 
alla samhällsklasser. Genom tron på den darwinistiska civilisationsprocessen blev köns-, klass- och vad 
man då benämnde som rasskillnader naturliga eftersom man menade att arbetarklasskvinnor och 
människor med annan etnicitet inte hade kommit lika långt i civilisationsprocessen som bl.a. vita 
medelklasskvinnor. De behövde därför inte beskyddas från slitsamma uppgifter utan kunde exploateras 
inom industrin och i hemarbete. Med stöd av borgerligheten och socialdarwinismen sågs 
arbetarklassmannen som den naturliga familjeförsörjaren, även om arbetarklasskvinnor alltid arbetat - 
vilket bidrog till synen på förhållandet mellan könen inom arbetarklassen. En syn som  
arbetarklassmannen inte alltid kunde leva upp till vilket gjorde att gifta arbeterskor i samförstånd med 
sina män valde att dölja sina lönearbeten för att bevara sina mäns stolthet. För att kunna göra detta 
arbetade kvinnor med hemindustriellt arbete som bl.a. hemsömmerskor samt med att tvätta och stryka 
andras tvätt för extremt låga löner. Detta var ett arrangemang som arbetsköparna uppskattade eftersom 
de fullt ut kunde kontrollera produktionen, betala dåliga löner och spela ut oorganiserade arbeterskor 
mot varandra. Dessutom behövde arbetsköparna inte följa regleringen av arbetstider eller hålla med 
lokaler.  
 
Tillsammans med ovan nämnda så bidrog arbetslagstiftningen i början på 1900-talet till att befästa 
könsarbetsdelningen. Detta eftersom det inom fackföreningarna fanns en rädsla för att för många 
kvinnor inom ett yrke skulle dra ner lönerna även för männen. I början på 1900-talet utestängde många 
fackföreningar kvinnor och de första fackföreningarna för kvinnor startades inom textilindustrin. År 
1901 var endast 2,4 % av LO:s medlemmar kvinnor och mellan 1902-1910 slogs ett flertal 
industriföreningar samman till Kvinnornas fackförbund som startades av män, något som skedde för att 
motverka lönekonkurrens från kvinnorna. Efter storstrejken 1909 lämnade många kvinnor LO eftersom 
de som medlemmar endast fått halvt strejkunderstöd, halv arbetslöshets- och sjukersättning och för att 
de var underrepresenterade i de beslutande organen samt eftersom LO:s agerande i lönefrågor 
missgynnade kvinnorna. Nattarbete vid bruk, gruvor, industri och hantverk förbjöds för kvinnor år 
1911. Vissa verksamheter som industrier med färre än tio anställda, sjukhus, restauranger, bagerier och 
verksamhet inom hemindustrin samt städning på fabriker nattetid fick oftast dispens. Lagen kom till för 
att kvinnor inte ansågs kunna skydda sig själva och sina rättigheter vilket män däremot ansågs kunna göra 
genom sina fackföreningar. Arbetsköpare hade fram till 1939, ofta i samförstånd med fackföreningarna, 
rätt att avskeda kvinnor som gifte sig eller blev gravida. Detta bidrog till att hålla kvinnors löner nere och 
arbetsköparna slapp genom det dessutom de lönökningar som äldre anställda krävde eftersom gifta 
kvinnor accepterade lägre lön om arbetsköparen lät dem jobba kvar. Handeln var den bransch där 
diskrimineringen av gravida och gifta kvinnor var hårdast och karaktäriserades av en tydlig 
könsarbetsdelning under mellankrigstiden. Majoriteten av de butiksanställda utgjordes av kvinnor som 



7 

 

skulle vara attraktiva, artiga och ha ett vårdat språk medan männen var i majoritet bland lagerarbetarna. 
Könsarbetsdelningen styrdes även av om kundkretsen bestod av kvinnor eller män, kvinnor sålde till 
kvinnor och män till män. Kvinnor var särskilt lämpade som butiksbiträden eftersom de ansågs ha en 
”tjänande” och ”hjälpande” karaktär.  
Den hembiträdeslag som infördes 1944 för att göra yrket mer attraktivt och för att öka barnafödandet, 
tillät en betydligt längre arbetstid för hembiträden än arbetstidslagen i övrigt godtog. Även 
uppsägningstiden var kortare och lagen som helhet undantogs, till skillnad från arbetstids- och 
arbetarskyddslagen, från statlig övervakning eftersom det ansågs kränkande att statens skulle övervaka 
förhållanden i någons hem.   
 

Den högkonjunktur som följde efter andra världskriget gjorde att idén om gifta kvinnor som 
hemmafruar kunde förverkligas för ett större skikt av befolkningen. Samtidigt som produktionen och 
konsumtionen ökade expanderade tjänstesektorn och blev den stora arbetsköparen för kvinnor. Detta 
eftersom både offentlig förvaltning och näringsliv fick ett ökat behov av bland annat kontorsarbete, där 
kvinnor hade lägre befattningar med osäkrare anställningsvillkor och männen hade arbetsledande 
positioner som kontorsföreståndare och bokhållare. Skrivmaskinen och symaskinen sågs som särskilt 
kvinnliga arbetsredskap. Lösningen på konflikten mellan hemmafruidealet och kvinnor som lönearbetare 
var att de skulle växla mellan obetalt hemarbete och betalt lönearbete. Detta var naturligtvis svårt att 
förverkliga eftersom kvinnor som haft ett uppehåll på kanske tio år med att lönearbeta inte var särskilt 
attraktiva för arbetsköparna.  
 

 
 
Grängesbergs syndikalistiska kvinnoklubb firar femtioårsjubileum 1988. Foto: SAC. 
 

Under 1960-talet ändrades frågan om gifta kvinnors lönearbete och övergick till att mer handla om ifall 
mödrar skulle arbeta och under vilka omständigheter. De frågor som diskuterades då handlade i stor  
utsträckning om daghem, lekskolor, dagmammor och om kvinnor skulle arbeta hel- eller deltid samt om 
männens ansvar för barn och hem. Frågor som fortfarande inte är helt lösta. Den svenska socialpolitiken 
på 1960-talet bidrog till att göra det lättare för kvinnor att arbeta även om en del kvinnor ansåg att den 
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var otillräcklig. Expansionen av den offentliga sektorn ökade kvinnors sysselsättningsgrad kraftigt inom 
barnomsorg samt sjuk- och äldrevård där kvinnor hade omsorgs- och serviceansvar för barn och vuxna 
män. Detta innebar att kvinnor i underordnade positioner kom att utföra samma eller liknande 
arbetsuppgifter mot betalning som de tidigare utfört som obetalt hemarbete. Mellan åren 1960 och 1979 
fördubblades antalet förvärvsarbetande kvinnor från en till två miljoner, de flesta arbetade deltid i 
kvinnodominerade lågavlönade yrken inom vård och omsorg samt städ och handel. För en del kvinnor 
med kort deltid gällde inte vissa sociala förmåner som a-kassa, avtalsgruppförsäkringar och 
kollektivavtal.    
 
Kvinnorörelsen har under hela 1900-talet kämpat för lika lön för lika arbete och som nämnts tidigare så 
har arbetsmarknadens parter fastställt löneskillnader mellan kvinnor och män som utfört samma arbete i 
avtal. Detta avskaffades i avtalen under 1960-talet men löneskillnaderna finns fortfarande kvar, även om 
de minskade från 1960-talet fram till 1980-talet. Gapet har sedan åter ökat mellan könen i liknande 
yrken. I flera domar som prövats i Arbetsdomstolen har man menat att det är omöjligt att jämföra löner i 
olika yrken. Ett exempel på det är när dåvarande JämO (Jämställdhetsombudsmannen idag DO, 
Diskrimineringsombudsmannen) i ett fall i Arbetsdomstolen försökte jämföra sjukhusteknikers löner 
med barnmorskors och AD menade att arbetsuppgifterna var alltför olika för att kunna jämföras. Att vara 
född till kvinna och den låglönefälla som det innebär är svår att ta sig ur, även för kvinnor med lång 
utbildning. Både offentliga och privata arbetsköpare undervärderar kvinnors arbetsprestationer.  
 
Under 1980-talet återkom idéer om biologiska skillnader mellan könen och statliga sanktioner som t.ex. 
förlängd mammaledighet för att mödrar skulle stanna hemma längre med sina barn infördes. Kvinnliga 
och manliga stereotyper lyftes åter fram och avspeglades naturligtvis även på arbetsmarknaden. Som 
nämnts tidigare arbetade kvinnor och män i perioder under 1900-talet sida vid sida när nya 
arbetsmetoder eller maskiner introducerades, men nya ”kvinnliga” respektive ”manliga” 
kompetensområden utvecklades med tiden och en annorlunda könsarbetsdelning och kvinnlig 
underordning etablerades. Dessa förskjutningar i könsarbetsordningen motiverades sällan öppet utan 
utvecklades ”naturligt” och i tysthet över tid.  
 

Könsarbetsdelningen bidrar till kvinnors maktställning i samhället eftersom tillgången till arbete och en 
egen ekonomi skapar förutsättningar för att kunna bestämma över sitt eget liv vilket i sin tur ger ökad 
frihet. Eftersom kvinnor under 1900-talet i ökad utsträckning lönearbetar har maktbalansen förändrats 
och utjämnats till kvinnors fördel. Detta eftersom försörjningen är en betydelsefull grund för 
maktfördelningen i samhället och därmed i att definiera relationen mellan könen. Könsarbetsdelningen 
fortsätter dock att återskapas vilket gör att kvinnor har lägre lön än män och därmed mindre makt. När 
det gäller det obetalda hemarbetet lade kvinnor med barn under sju år 2000 ner 43 arbetstimmar/vecka 
på obetalt hemarbete och 23,4 timmar/vecka på betalt arbete, män i samma situation ägnade 26 
timmar/vecka på obetalt och 36,4 timmar7vecka på betalt arbete1.    
Könsarbetsordningen har alltså generellt sett bestått, under 1900 och 2000-talet arbetar kvinnor och 
män fortfarande med olika uppgifter under olika villkor. Kvinnor arbetar oftare deltid, har lägre löner 
och sämre villkor i yrken som vårdbiträden, undersköterskor, butikskassörskor, städare, affärsbiträden, 
köks- och restaurangbiträden samt andra yrken som kräver kort utbildning vilket innebär att kvinnors 
arbete är en klassfråga. Könsarbetsdelningen fortsätter att reproduceras med stöd av etablerade normer 
och strukturer vilka ger kvinnor en svagare ställning som försörjare och mindre makt, detta även om 
deras ställning har förbättrats. Kvinnorörelsen har haft stor betydelse för de förbättringar avseende 
jämlikheten mellan könen som skett i frågor gällande medborgarskap, ekonomisk självständighet, 
lönearbete, erkännande av kvinnors kompetens, utbildning, hemarbete, barn, äktenskap och rätten till  
 
 
 
 

                                                 
1  SCB, Tidsanvändningsundersökningen 2000/01. 
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den egna kroppen. Dessa förbättringar ska inte underskattas även om mycket återstår att göra, bland 
annat inom arbetslivet, för att fullständig jämlikhet mellan könen ska kunna förverkligas. 
 
Kvinnors arbete idag 
I boken På gränsen till genombrott, red; Lena Gonäs professor i arbetsvetenskap, redovisas resultatet av det 
interdisciplinära forskningsprojektet Kön och Arbete om könssegregering i tre kommuner i Östergötland, 
Finspång, Norrköping och Söderköping, som jag här ska sammanfatta och redogöra för delar av. 
 
Forskarna belyser hur könsegregationen sker i parallella processer på både samhälls- och individnivå i 
relationen mellan marknad, politiska organisationer och individuella valmöjligheter. En av de processer 
som delar upp arbetsmarknaden och bygger in olika utvecklings- och valmöjligheter har att göra med 
den sortering som sker utifrån kön, klass och etnicitet. Det är nödvändigt att gå från att studera mönster 
på en övergripande strukturell nivå till mekanismer och beslutsprocesser på organisations- och 
individnivå för att kunna förklara segregationen på arbetsmarknaden. Detta eftersom könssegregationen 
pågår på flera nivåer samtidigt och exempelvis arbetsdelningen i hemmet mellan kvinnor och män  
påverkar möjligheten för kvinnor att ta olika jobb. Ytterligare aspekter är att arbetsköpare kan antas ta 
hänsyn till att männen inte vill ha konkurrens om de attraktiva och välbetalda jobben av kvinnor, något 
som bl.a. kan föras tillbaka till diskussionen på 1930-talet om gifta kvinnors rätt till arbete.  
Joan Acker har studerat hur kvinnor underordnas i arbetslivet genom olika processer och handlingar på 
organisationsnivå. I sin analys pekar hon på att de aktiviteter och verksamheter som individer utför leder 
till könsuppdelningar, hierarkiska könsordningar samt konstruktion av gränser. Hon belyser vidare hur 
symboler, föreställningar och medvetandeformer rättfärdigar och legitimerar befintliga 
könsmaktsrelationer som naturliga. Detta är anledningen till att människor anpassar sig till och införlivar 
organisationernas könsmärkta möjligheter och förväntningar. Även om Acker tar upp 
organisationsperspektivet på könsuppdelningen så sker den parallellt på familje- och samhällsnivå. 
Utifrån ovanstående så är det lätt att förstå att en lika stor andel kvinnor och män på arbetsplatsen inte i 
sig löser problemet med könsdiskriminering, och forskare har i ökad utsträckning intresserat sig för hur 
kön konstrueras socialt och kulturellt i samspelet mellan kvinnor och män. 
 
Könssegregeringen är den process som skapar den könsarbetsdelning som formar en kvinnlig och en 
manlig arbetsmarknad vilket resulterar i att kvinnor oftast befinner sig i låglöneyrken. Könsordningen 
som präglar en organisation/arbetsplats utifrån könsmärkning av arbetsuppgifter, innebär att 
kvalifikationer och egenskaper sammankopplas utifrån kön med påföljande könssegregering, och 
återskapas om än i ny skepnad efter organisationsförändringar som syftat till att öka jämställdheten.  
Projektet Kön och Arbetet visar att lönediskriminering p.g.a. kön förekommer oavsett om yrken är 
kvinno- eller mansdominerade. Detta pekar på att balans i antal inte i sig är utjämnande avseende makt, 
lön, hemarbete och inte heller förändrar uppfattningen om vad som är kvinnliga respektive manliga 
kompetenser. I yrken som kräver högre utbildning har dock könssegregeringen minskat främst genom att 
kvinnor sökt sig till tidigare mansdominerade arbeten, ibland övergår denna utjämning till feminisering 
vilket oftast innebär lägre status och lön. Det är mindre vanligt att män söker sig till kvinnodominerade 
yrken, mycket beroende på lägre löner och status. Jämställdheten löser sig alltså inte genom en balans i 
antal och kvinnor i allmänhet arbetar oftare med lågavlönade yrken inom kommun och landsting, män i 
större utsträckning i privata företag.  
 
Arbetsvillkorens betydelse för hälsan 
Den strukturellt ojämlika könsordningen gör att kvinnor oavsett utbildning finns i underordnade 
positioner och generellt har sämre hälsa än män.  
En av delstudierna i Östgötaprojektet genomfördes i tre livsmedelsbutiker i Söderköping. Den visade att 
kvinnliga arbetsledare hade mindre möjlighet att utforma sitt arbete än män i samma position samt hade 
större arbetsbörda samtidigt som de kände större prestationskrav än männen. Studien visar att fysisk 
belastning i kombination med oregelbundna arbetstider, få utvecklingsmöjligheter och lågt inflytande 
tillsammans bidrar till ökad risk för stressrelaterad sjukdom och ohälsa.  
I ett industriföretag i metallbranschen där kvinnor och män arbetade med samma arbetsuppgifter visade  
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det sig att kvinnor i högre omfattning än män hade besvär i handleder, nacke och skuldror. 
Detta kunde förklaras med att kvinnor oftare och under längre tidsperioder arbetade i obekväma 
arbetsställningar tillsammans med att redskapen på arbetsplatsen var utformade efter en manlig 
kroppsnorm. Detta gjorde att kvinnor i högre utsträckning än män är exponerades för belastning i axlar, 
skuldror och handleder. Tillsammans med det obetalda hemarbetet blir kvinnors belastning totalt sett 
större än männens, något som visar att könsmaktstrukturerna behöver brytas även i privatlivet. 
För äldre lågutbildade kvinnliga arbetare mellan 45-64 år är det fyra gånger vanligare att ha en långvarig 
sjukdom än bland manliga högre tjänstemän, förtidspensionering är också vanligt bland dessa kvinnor. 
Det är mycket som pekar på att skillnaderna har att göra med kvinnors och mäns olika villkor avseende 
arbete och familj. Att lågutbildade kvinnor har sämre hälsa än lågutbildade män beror också på att de har 
sämre fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt på begränsat inflytande i och variation av arbetsuppgifter.  
 
 

 
 
Tuva Johansson i SAC:s järnvägssektion i Malmö. Foto: SAC. 
 
Synen på jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen 
I projektet Kön och Arbete genomfördes två studier om synen på jämställdhet på den egna arbetsplatsen, 
en i ett arbetsköparperspektiv och den andra utifrån arbetssäljarnas syn, där samma frågor ställdes till  
delatagarna i båda studierna. Det visade sig att båda sidorna hade en samsyn om situationen på 
arbetsplatsen där man ansåg att det inte existerade några problem med jämställdheten. Det gjordes inget 
aktivt jämställdhetsarbete eftersom man ansåg att det inte behövdes utan att bristerna fanns på 
samhällsnivå. Synen var att när lönen är rättvis och inte kopplad till kön så har man uppnått jämställdhet. 
Detta trots att löneskillnaderna för Sif-medlemmar i genomsnitt innebär att kvinnor tjänar 1800 kronor 
mindre än män när hänsyn tagits till yrkesgrupp, sektor, utbildning och ålder. Inga löneorättvisor ansågs 
förekomma utan den allmänna uppfattningen var att lönesättningen styrdes av kompetens, ingen 
reflekterade över att den manliga kompetensen var normsättande och ingen i studien problematiserade 
att kvinnodominerade yrken generellt har lägre löner. Det framkom en syn på den rådande 
könsarbetsdelningen som ”naturlig” och att biologiska skillnader mellan kvinnor och män styrde valet av 
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yrke. Det fanns en dominerande uppfattning om att när kvinnor kommer in på manligt dominerade 
arbetsplatser så skapar det bättre atmosfär och när män kommer in på kvinnligt dominerade arbetsplatser 
så blir arbetet bättre utfört.   
 
Ett flertal forskare har pekat på nödvändigheten av att utmana den patriarkala ordningen och dess 
fördomar som symboliskt tillskriver män ett större värde och medföljande makt, något som försvårar för 
kvinnor att bidra till att samhället byggs på ett nytt jämlikt sätt. Maktförhållanden förbises ständigt när 
trivsel och hälsa studeras på arbetsplatserna. Jämställdhetsproblematiken sågs inte av deltagarna i 
studierna som en makt- och konfliktfråga mellan könen på arbetsplatserna utan som enbart som en fråga 
om lön. Men att förminska frågan om jämställdhet till en lönefråga gör att mäns generella maktövertag 
osynliggörs, detta görs bl.a. genom att jämställdhetslagens formuleringar framställer kvinnor och män 
som neutrala varelser. Men en kvinna som vill ha tillträde till ett manligt dominerat område måste först 
bryta ett starkt motstånd med maktspel om revir och positioner, och om hon ska kunna stanna krävs det 
att hon anpassar sig till rådande manliga ideal vilket innebär att kvinnor ska kunna eller vilja dela de 
manliga ramarna för arbetslivets villkor. 
I de fall där kvinnlig närvaro på ett markant sätt påverkar ett yrkesområde så har det ofta varit med 
minskad social status som för exempelvis lärare, med lägre lön för präster och psykologer eller så har det 
resulterat i interna konflikter som inom polis och militär.  
Det motsatta sker när mäns närvaro på ett kvinnligt område ökar, lönerna och statusen höjs eftersom 
manlighet i sig ses som en kompetens. Männen sätter ramarna inom arbetslivet och männens villkor och 
behov är normen. Detta är i sig segregerande och diskriminerande då mannen ses som referenspunkten 
som kvinnor ska anpassa sig till. När kvinnor och män inom yrkeslivet värderas utifrån uppfattningen att 
jobben har inneboende kvaliteter som kräver en viss kompetens som ”neutrala” individer ska anpassa sig 
till kan det verka som att det är kompetensen som är avgörande och att när lönerna jämnats ut så är 
problemet löst. I och med att kompetensen utgår från det manliga perspektivet tillskrivs 
jämlikhetsproblematiken kvinnor eftersom det blir de som ska passa in i den manliga normen. Med andra 
ord behöver kvinnor anpassa sig till ”manliga” värden för att passa in i den manliga normen medan 
männen redan innehar de kompetenser som krävs enbart genom att vara män. 
 
I intervjuerna av arbetsköpare och arbetssäljare saknades kopplingar mellan hur jämställdheten i arbets- 
och privatlivet samverkar. Ingen kopplade ihop betydelsen av hur hushållsarbete, omsorg av barn och 
gamla, föräldraförsäkring och arbetstider påverkar kvinnor och mäns livsvillkor. Fokus blev de 
livsområden som män visat intresse för och det som angår kvinnor blev sekundärt.  
 
Sociologen Pierre Bourdieu belyser detta enligt följande citat; 
 
”Det är endast om man tar hänsyn till den press strukturen hos (det aktuella eller potentiella) familjerummet utövar på 
yrkesrummets struktur (t.ex. via föreställningen om en nödvändig, oundviklig eller godtagbar skillnad mellan mannens och 
hustruns position) som man kan förstå homologin mellan de manliga och kvinnliga positionernas struktur i de olika sociala 
rummen […] i ett slags kapplöpning där kvinnorna aldrig hämtar in sitt handikapp […] den manliga dominansens struktur är 
den yttersta grundvalen för dessa otaliga enskilda dominans/underkastelserelationer,”2 
 
Begreppet könssegregering kan i sig vara problematiskt eftersom det döljer maktrelationen som män 
innehar i ett mansdominerat samhälle, detta eftersom män kan segregeras utifrån klass-, etnisk 
tillhörighet och sexuell läggning men inte i egenskap av att vara man.  
 
Det nya könskontrakt som förhandlades fram mellan kvinnorna och välfärdsstaten skapade bättre 
förutsättningar för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Men som nämnts tidigare så är de 
strukturer som kvinnor som grupp måste anpassa sig till starka och återskapas ständigt vilket gör att 
kvinnor underordnas och mäns hierarkiska maktpositioner förblir intakta. De processer som gör att 
könsmaktsordningen skapas, vidmakthålls, återskapas och som könsarbetsdelningen är ett resultat av sker 
på flera nivåer - den samhälleliga, den organisatoriska samt på den individuella nivån. I samhället och 

                                                 
2           Bourdieu, Pierre (1999) Den manliga dominansen. s. 123-124. Bokförlaget Diadolos AB. Göteborg. 
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dess organisationer sker processer och aktiviteter som skapar gränser och leder till könsuppdelningar. De 
symboler och förställningar som rättfärdigar och legitimerar könsuppdelningarna uttrycks i samspelet 
mellan grupper och individer och införlivas av människorna vilket i sin tur befäster strukturerna. 
Delstudierna i projektet Kön och Arbete visar att det existerar såväl öppna som dolda processer enligt 
följande. De öppna processerna syns i könsuppdelningen av olika arbetsuppgifter och kvinnors och mäns 
olika positioner i hierarkin. Studierna belyser att arbetsplatser som till antalet är jämställda inte är det i 
toppen på företagen där män fortfarande dominerar. Utformningen av arbetsuppgifterna präglas av 
könsspecifika handlingar som missgynnar kvinnor. 
De dolda processerna kan vid en första anblick se ut att inte ha med kön att göra men bidrar ändå till 
könsordningen. Ett exempel på det är den fysiska placeringen av arbetsplatsen som underlättar eller 
försvårar informella kontakter som är viktiga för att kunna göra sin röst hörd eller avancera inom 
företaget. Ett annat exempel är hur kvinnor kan osynliggöras av manliga chefer genom t.ex. utebliven 
återkoppling på utfört arbete.  
Till detta kommer rekryteringsprocesserna som präglas starkt av sortering av arbetskraften där 
föreställningar om kön och etnicitet spelar stor roll. Individer tvingas underordna sig strukturer som 
bygger på en traditionell könsordning. Detta motsäger synen på rekrytering av personal som ett bra 
verktyg för att få en jämnare könsfördelning då denna snarare har visat sig upprätthålla könsordningen 
eftersom rekryteringsprocessen präglas av fördomsfulla förväntningar på kvinnors respektive mäns 
kompetens. 
Vidare så har arbetstidernas längd och hur de förläggs visat sig vara av stor betydelse för att återskapa 
könsordningen. Inom exempelvis detaljhandeln ställs det stora krav på flexibilitet av framförallt 
deltidsanställda kvinnor som fungerar som en arbetskraftsreserv. Hur arbetstiden förläggs kan speciellt 
för kvinnor försvåra att samordna tiden mellan arbete och familj. 
Kön blir en organiserande princip som får strukturella effekter beroende på olika förväntningar på 
kvinnor respektive män.  Vi ska nu gå över till de arbetsvillkor som skapats i bland annat den starkt 
kvinnodominerade hemtjänsten av konkurrensutsättning genom bland annat (LOV) Lagen om valfrihet. 
 
 
Arbetsvillkor och kundval i hemtjänsten 
I studien Mångfaldens marknad och arbetets villkor - Om följder av kundval (LOV) i hemtjänsten beskriver 
historikern och arbetslivsforskaren Annette Thörnquist hur LOV (Lagen om valfrihet) påverkat 
arbetsvillkoren inom hemtjänsten i Linköping, Uppsala och Örebro. Studiens resultat pekar på att 
kundvalsmodellen, men framförallt på hur ersättningssystemet till utförarna är uppbyggt, bidrar till 
otrygga anställningar med visstidsanställning, dåliga arbetsvillkor som deltider, låg inkomst, obekväma 
arbetstider, eftersatt arbetsmiljö, låg bemanning och svagt socialt skydd som a-kassa och sjukförsäkring. I 
ersättningsmodellen till hemtjänstföretagen är priskonkurrensen satt ur spel eftersom utförarna erbjuds 
samma timpris av kommunerna. Detta gör att vinsten i princip enbart kan skapas genom att skära ned på 
personalkostnaderna, något som starkt bidrar till att skapa osäkra anställningar.  
 
Hemtjänstyrket domineras av kvinnor och år 2010 arbetade nästan 108 000 personer inom branschen 
varav 93 000 var kvinnor och 14 500 var män. Sedan början på 1990-talet har flera kommunala 
välfärdstjänster konkurrensutsatts och krav på att de skulle drivas efter markandsmässiga principer 
etablerades. New public management blev den dominerande styrfilosofin när de kommunala 
organisationerna skulle slimmas, kostnadseffektiviseras och drivas enligt näringslivsideal. Under 1990-
talet konkurrensutsattes äldreomsorgen främst genom entreprenadmodellen där privata utförare 
konkurrerade med varandra och kommunen främst genom prissättning. Kundvalsmodellen som vi har 
idag började etableras inom äldreomsorgen under 2000-talet och (LOV) lagen om kundval trädde i kraft  
 
2006, främst av ideologiska skäl. Kundvalssystemet innebär att utföraren får betalt för den tid som 
personal är hos brukaren. Detta gör att hemtjänstföretagen försöker maximera tiden som personalen är 
hos brukaren och att res- och gångtid, tid för dokumentation, fackligt arbete, personalmöten, 
kompetensutveckling och handledning minimeras. Något som skapar dåliga arbetsförhållanden och 
stress. Systemet med LOV har bland annat ökat kontrollen av personalen, t.ex. i Uppsala kommun har 



13 

 

man infört digital kontroll av tiden som personalen är hos brukaren med hjälp av mobiltelefonen som 
fungerar som ett slags stämpelklocka. Arbetssäljare som intervjuats i Thörnquists studie menar att 
förutom att de själva drabbas av ökad press så lider även brukarna av effektiviseringarna och 
detaljstyrningen. Något som inte är bra för de äldre som även de drabbas av stress när personalen inte 
har utrymme för att göra egna bedömningar och insatser med hänsyn till brukarens behov. Det har 
inträffat att utförare har infört tävlingsmoment i Tayloristisk anda för att effektivisera arbetet. Något som 
gjort att arbetssäljarna konkurrerat med varandra, vilket är en av fackets främsta uppgifter att motverka. 
Från arbetsköparnas sida förs gärna brukarperspektivet fram som det överordnade och att arbetssäljarna 
behöver vara flexibla för brukarnas skull. Genom konkurrensutsättningen ökar detaljplanering, digital 
registrering och dokumentation samt standardiserade och tidsstyrda moment i arbetet. Samtidigt har 
arbetet med människor i deras egna hem har blivit mer emotionellt krävande, oförutsägbart och 
komplext bl.a. eftersom allt fler av de som beviljas hemtjänst blivit äldre samt fysiskt och psykiskt 
sjukare. Pressen på personalen har ökat och arbetet riskerar att utarmas genom detaljstyrningen då de 
politiska beslut som är avgörande för hemtjänstarbetets förutsättningar fattas långt bort från den 
verklighet som de berör och som personalen arbetar i. Frågan om utarmade arbeten handlar i huvudsak 
om maktförhållanden och därmed om relationen mellan arbete och kapital.  
 
 

 
 
Seif Bouzid och Linda Häggström i SAC:s driftsektion på Aleris hemtjänst i Stockholm. Foto: SAC. 
 
 
Arbetsvillkor i den konkurrensutsatta hemtjänsten 
Arbete inom hemtjänsten präglas av osäkra anställnings- och arbetsvillkor, dålig arbetsmiljö och låga 
löner på grund av strukturella förändringar till följd av politiska beslut. När det gäller osäkra villkor så 
var år 2011 på hela arbetsmarknaden 16 % av kvinnorna och 13 % av männen visstidsanställda. Bland 
oorganiserade arbetare hade var tredje en visstidsanställning och bland utomeuropeiskt födda var det 
dubbelt så vanligt med osäkra anställningar jämfört med inrikes födda. Inom Kommunal var 28 % 
visstidsanställda år 2010, för 70 % av dem var det oönskat. 70 % var kvinnor och av vårdbiträden inom 
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äldreomsorgen var 43 % visstidsanställda. Arbetsköparna kräver flexibilitet genom visstidsanställning 
samt deltid och vill ha en arbetskraftsreserv eftersom verksamheten bedrivs affärsmässigt, något som 
drabbar arbetssäljarna och deras trygghet. 
De kvinnodominerade arbetar- och tjänstemannayrkena inom vård och omsorg har även de sämsta 
lönerna på arbetsmarknaden. Kommunal påpekar att de visstidsanställda kvinnorna som inte återanställs 
inte syns i arbetslöshetsstatistiken och att deras otrygga arbetsvillkor osynliggörs. För de som har otrygga 
anställningar är det förutom svårigheten med att planera livet med familj och barn svårare att komma in i 
arbetsgemenskapen och t.ex. deras deltagande i fackligt arbete försvåras. De strukturellt inbyggda 
riskerna som skapar osäkra anställnings- och arbetsvillkor är alltså omfattande på grund av 
konkurrensutsättningen. Det fasta timpris som utförarna har att rätta sig efter innebär att det enda sättet 
att minska kostnaderna är genom sämre villkor för arbetssäljarna.  Detta gör att bemanningen minskar, 
del- och visstidsanställningar ökar och kringtiden skärs ned. Hos de små hemtjänstföretagen är oftast 
anställningstryggheten och arbetsvillkoren sämst. Faktumet att visstidsanställda tvingas byta arbetsköpare 
ofta gör att de får svårare att få fast anställning eftersom lagen om anställningsskydd kräver två års visstid 
hos samma arbetsköpare för att berättiga till fast tjänst. Det är heller inte ovanligt att arbetsköpare när 
anställningstiden närmar sig två år anger svepskäl för att anställningen inte ska kunna fortsätta, för att 
slippa anställa arbetssäljare fast. Till exempel kan icke etniska svenskar få höra att deras svenska är för 
dålig, trots att det gått bra i nästan två år. Att arbeta under sådana osäkra villkor är naturligtvis 
psykosocialt påfrestande.  
 
Arbetsmiljö och arbetsrelaterade besvär 
Generellt ökade de arbetsrelaterade besvären kraftigt på hela arbetsmarknaden under slutet av 1990- och 
början på 2000-talet. De organisatoriska och sociala faktorerna var de som främst bidrog till ökningen 
och den var störst bland kvinnor inom vård och omsorg, sociala tjänster samt utbildning. Utvecklingen 
med ökade arbetsrelaterade besvär har satts i samband med högre arbetsbelastning och nedskärningar 
inom offentlig sektor, försämrad psykosocial arbetsmiljö, högre tempo och minskat inflytande över 
arbetet. Arbetsmiljöverket visar att den arbetsrelaterade sjukfrånvaron samt långtidssjukskrivningarna 
ökade och var störst bland kvinnor. Kvinnors ohälsotal är 45 % högre än mäns och fler kvinnor än män 
tvingas sluta arbeta i förtid på grund av arbetsrelaterade besvär. Tydliga köns- och klassdimensioner går 
att se i ohälsotalen, arbetarkvinnor och lägre kvinnliga tjänstemän inom vård och omsorg är mest utsatta 
för arbetsrelaterade stress-sjukdomar. Totalt sett under perioden 2005-2010 var 35 % av de anmälda 
arbetssjukdomarna från yrken inom vård och omsorg samt sociala tjänster, och då särskilt från 
äldreomsorgen där också flest arbetsolyckor inträffade. När det gäller hemtjänsten har Arbetsmiljöverket 
påtalat behovet av att göra riskbedömningar i varje enskilt hem. Detta eftersom vanliga orsaker till 
arbetskador är tunga lyft och förflyttningar av vårdtagare, felaktiga arbetsställningar och arbetsrörelser i 
trånga utrymmen. Jämfört med genomsnittet för samtliga branscher har hemtjänsten dubbelt så många 
anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro som följd där fallolyckor och belastningsskador är vanligast. 
Även stress på grund av organisatoriska faktorer som tidspress och känslor av otillräcklighet gentemot 
vårdtagaren är vanligt till följd av underbemanning. Hot och våld har också ökat på grund av att 
vårdtagarna i högre utsträckningar är dementa eller har andra psykiska problem. Ohälsan bland personal 
i äldre och handikappomsorgen har förutom det som nämnts att göra med osäkra anställningar, låga 
löner, bristande ledarskap och uppskattning av arbetssäljarna för utfört arbete. Den multidimensionella 
problematiken när det gäller arbetsvillkor inom hemtjänsten som beskrivits ovan kan vara kumulativ och 
förstärka sig själv. Inom hemtjänstyrket har kringtiden, bl.a. gång- och restiden mellan brukarna minskat  
eftersom utförarna inte får betalt för den, och den är många gånger otillräcklig, något som skapar stress 
för arbetssäljaren. Även detaljplaneringen av arbetsuppgifterna och konkurrensen mellan utförarna med 
slimmade organisationer skapar stress. Systemet är ohållbart eftersom personalen för att hinna inte kan 
stanna hela den avsatta tiden på grund av kortad res- och gångtid, något som följande citat tydligt 
illustrerar; 
 
”Vi springer fortare och fortare. Ibland hinner man inte heller ta rast, utan tar smörgåsen på cykeln eller i trappuppgången. 
Det är inte värt att stressa för att hinna in på basen under lunchen. Ofta vet vi inte heller när vi kommer på morgonen när vi 
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kan ta lunch ”.3 
 

Kundvalssystemets logik skapar dessutom en press på arbetssäljarna att göra det lilla extra för att i 
förlängningen få behålla sitt jobb vilket följande belyser; 
 
”Det är inte nog med att man ska vara proffsig som personal. Det gäller också att vara socialt kompetent och agera utåt för att 
kunna ragga nya kunder. Annars är ju risken att det blir uppsägningar och man förlorar jobbet. Ibland känner man sig som en 
vandrande reklampelare”.4  
 

På grund av att tidspressen och spridningen av brukarna ökat hinner personalen många gånger inte till 
enhetslokalen vare sig för raster eller toalettbesök. Toalettfrågan har en könsdimension och är extra 
viktig för kvinnor under menstruationsperioderna. Som en parallell till detta kan nämnas bussförarnas 
situation, som i huvudsak är män, och krav på förutsättningar för toalettbesök som ledde till en upprörd 
offentlig debatt och strejk vilket slutade med en statlig reglering av raster och bättre villkor. De 
informella strategier där anställda pressar sig för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt inom omöjliga 
ekonomiska, arbetsorganisatoriska och avtalsmässiga ramar skapar en form av självexploatering. Detta 
eftersom det krävs för att kunna utför arbetet på ett bra sätt inom givna ramar och för att kunna känna 
sig nöjd med sin arbetsinsats. 
 
Mångfaldens marknad lika med utförarnas marknad? 
Det har riktats stark kritik mot vinstintressena hos de stora privata utförarna inom hemtjänsten och 
dessas relationer med internationella riskkapitalbolag och stora brister har även påpekats avseende det 
arbetsrättsliga perspektivet hos de privata aktörerna inom hemtjänsten. Men även de små utförarna 
brister på det arbetsrättsliga området då de konkurrerar med låga löner, timanställningar och usla villkor 
för de anställda - allt för att vinna upphandlingar. I Örebro kommun hade i mars 2013 endast 7 av 29 
privata utförare kollektivavtal, många hade timanställda utan reglerade arbetstider, ob-tillägg och sjuklön, 
av de anställda var många unga samt människor från andra länder som inte hade kunskap om sina 
rättigheter som anställda. Avsaknad av kollektivavtal bland de små hemtjänstföretagen är vanligt och 
inom exempelvis Nacka kommun saknade 60 % kollektivavtal för Stockholm var siffran 50 %. Fusk med 
löner och svart betalning förekommer också samt hemtjänstföretag som utnyttjar 
arbetsmarknadsprogram på ett oseriöst sätt. Det händer också att arbetssäljare tvingas överta kostnader 
från arbetsköparen, t.ex. krav på att använda egen bil utan att få ersättning. Hemtjänstföretag använder 
även i sin marknadsföring stereotypa och fördomsfulla föreställningar om kvinnor med utländsk 
bakgrund som särskilt lämpade för omsorgsarbete. Kvinnor med utländsk bakgrund är ofta timanställda, 
arbetar under osäkra villkor och används som arbetskraftsreserv.  
I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön och därför kan lönerna sättas hur lågt som helst om det inte 
existerar något kollektivavtal. Detta gör att individuella uppgörelser har kommit tillbaka på 
arbetsmarknaden och klockan kan därmed sägas ha vridits tillbaka.  
 
Genom att kommunerna lägger ut bl.a. hemtjänsten på entreprenad avsäger de sig ansvaret för 
arbetsförhållanden och anställningsvillkor med låga löner, ökad kontroll och detaljstyrning, osäkra 
anställningar, ökade prestationskrav, stress, arbetsrelaterade besvär och minskat handlingsutrymme. 
Detta är arbetsförhållanden som kommunerna själva skapat genom LOV samt de ersättningsnivåer och  
system som lagen innebär.  
Villkor som vi har sett skapar prekära arbetsvillkor som drabbar kvinnor, varav många med 
invandrarbakgrund, hårt.  
 
Den nyliberala politikens exploatering av jämställdheten 
I det föregående avsnittet om hemtjänsten så har det blivit tydligt att den ekonomiska politikens 
inriktning har stor betydelse för kvinnors arbetsvillkor. Statsvetaren Katharina Tollin redogör i sin 

                                                 
3  Thörnquist, Annette (2013) Mångfaldens marknad och arbetets villkor: Om följder av kundval 

(LOV) i hemtjänsten.   s.57. Intervju med förtroendevald, Kommunal, Linköping januari 2012. 

4  Thörnquist, Annette (2013) Mångfaldens marknad och arbetets villkor: Om följder av kundval 

(LOV) i hemtjänsten. s.57. Intervju med förtroendevald, Kommunal, Linköping januari 2012. 
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doktorsavhandling Sida vid sida för hur jämställdehetspolitiken sedan 1970-talet fram till år 2006 
exploaterats och samverkat med etablerandet av en nyliberal ekonomisk politik och samhällsmodell. En 
samhällsmodell som bygger på individuella rättigheter, individuell lönesättning, avregleringar av arbets- 
och valutamarknaden samt nedskärningar och privatiseringar i den offentliga sektorn. Något som skett 
på bekostnad av det socialdemokratiska målet med social jämlikhet. 
 
Kampen om rättvisa och jämställdhetslagen 
Under 1970-talet, som på många sätt var en betydelsefull arena för feministisk kamp och stod för viktiga 
milstolpar avseende kvinnors rättigheter, handlade striden även om vilken samhällsmodell som skulle 
gälla. Liberala krafter ville underminera det socialdemokratiska alternativet som bland annat bestod av 
utbyggd arbetsrätt och demokratisering av arbetslivet. Detta skedde bland annat genom införandet en 
diskrimineringslagstiftning som passade in i ett liberaldemokratiskt ramverk som uteslöt kampen mellan 
arbete och kapital som en del av den feministiska kampen. Ett ramverk som förstärktes av att 
jämställdhetslagen införlivades i en allmän diskriminerings- och likabehandlingslag men även av en 
förändrad samansättning av Arbetsdomstolen. Med jämställdhetslagen blev det möjligt för kvinnor som 
diskriminerades på arbetsplatsen att lyfta frågan på ett juridiskt plan där diskrimineringen hanterades 
som en individuell klagan mot en arbetsköpare. Detta avförde frågan om dåliga arbetsvillkor som 
ideologisk genom att den inte relaterades till både klass och kön och den kunde därmed lyftas bort från 
den politiska nivån vilket delvis utesluter kollektiv mobilisering och kamp som motståndsalternativ. 
För socialdemokraterna och facket var under 1970-talet frågan om social rättvisa överordnad 
kvinnofrågan och man ansåg att denna skulle integreras i kampen för social jämlikhet. Facket och 
socialdemokraterna sågs som ”gubbiga” och en del av problemet med jämställdhet, något som banade väg 
för en borgerlig seger för jämställdhetsfrågans inriktning med Folkpartiet i spetsen, vilket försvagade  
alternativet med en generell jämställdhetspolitik för allmän social utjämning. Detta isolerade 
jämställdhetsfrågan då den individualiserades och hölls åtskild från mer övergripande frågor om social 
rättvisa och jämlikhet, något som passade den borgerliga sidan. Med andra ord avlägsnades 
jämställdhetspolitiken från konflikten mellan arbete och kapital och politikens höger och vänster under 
1970-talet.  
 

 
 
Medlemmar i SAC:s driftsektion på Kolmårdens äldrecenter i Krokek. Foto: SAC. 
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Kampen om den offentliga sektorn 
Kampen om den offentliga sektorn under 1980-talet betraktas som en ”backlash” för jämställdhetsfrågan 
då inga stora jämställdhetsreformer genomfördes. Den utbyggnad av välfärdstaten, med bl.a. 
barnomsorg, som tidigare skett eftersom behovet av arbetskraft ökat möjliggjorde att kvinnor i större 
utsträckning kunde arbeta. Avgörande för hela den politiska inriktningen under 1980-talet var den 
borgerliga kritik av den offentliga sektorn och välfärdstaten och en retorik om privat ägande som 
förutsättning för frihet intog en hegemonisk position vid den borgerliga valsegern 1991. Den borgerliga 
jämställdhetspolitiken som fokuserade på fler kvinnliga chefer, fler kvinnor i politiken, statliga 
utredningar och styrelser samt främjande av kvinnors företagande var en del av en mer omfattande 
politik som förespråkade avregleringar, utförsäljning och privatisering av offentlig verksamhet. 
Underförstått så skulle jämställdhetspolitiken frikopplas från politiken i stort. Den nyliberala retoriken 
framfördes på ett sätt som gjorde att det verkade som att hänsyn togs till jämställdhet mellan könen 
oavsett om man skar ned i offentlig sektor, oavsett om man byggde ut föräldraförsäkringen, oavsett om 
klyftorna minskade eller om individuell valfrihet och konkurrens ökade i samhället. 
Jämställdhetspolitiken från höger framställdes som att den inte hade något med andra ideologiska 
konflikter att göra som den mellan arbete och kapital. Klasskonflikten som övergripande för politiken  
osynliggjordes till förmån för den mellan könen, dock riktades återkommande kritik från kvinnligt 
socialistiskt håll mot det oproblematiska talet om alla kvinnors gemensamma intressen. Även om en 
blocköverskridande enighet om maktperspektivet mellan könen lyftes fram så gjordes maktbegreppet 
tänjbart genom att det framställdes som icke konkurrerande, trots mäns aktiva strävan för att behålla sin  
maktposition. Eftersom det borgerliga perspektivet för jämställdhet blev dominerande kom de 
övergripande kvinnofrågorna att bl.a. handla om rätt till ledande positioner, rätten att göra karriär, ökat 
kvinnligt företagande och skiktningar i samhället överlag legitimerades. Flera forskare har visat att en 
nyliberal agenda vunnit mark genom att exploatera och problematisera feminismen för att legitimera  
privatiseringar, konkurrens och ökade klyftor. Genom de borgerligas exploatering av en feministisk 
retorik kom de att framstå som mer radikala och det verkade som att de i högre grad än t.ex. 
Socialdemokraterna främjade kvinnors frigörelse. Något som blev möjligt enbart genom att frågor om 
jämställdhet mellan könen avskiljdes från frågor om social jämlikhet och rättvisa. Ovanstående 
förhållningssätt till kön, politik och makt var avgörande för framväxten av ett renodlat 
könsmaktsperspektiv i slutet av 1990-talet.  
 
 
Halva makten – hela lönen 
Efter valet 1994 har Sverige den högsta kvinnorepresentationen någonsin med hälften kvinnor och män 
och utses av FN till det mest jämställda landet i världen. Perioden 1991-2006 kännetecknas av enorma 
framgångar enligt historikern Yvonne Hirdman som samtidigt menar att på grund av framgångarna för 
jämställdheten så har också konflikterna vuxit. Den växande feministiska medvetenheten har ökat och 
begrepp som kvinnoförtryck och könsmaktsordning etablerades som ett uttryck för ambitionen att alltid 
ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet. En medvetenhet som ändå kan bidra till att dölja en fortsatt 
underordning av kvinnor eftersom enbart ord utan konkret handling inte förändrar något.  
Något som är avgörande för hur jämställdhetspolitiken ska förstås är att den borgerliga strävan att 
isärhålla jämställdhetspolitiken från ideologiska konfliktlinjer får ett blocköverskridande genomslag 
under denna period. Vilket innebär att även Socialdemokraterna fasar ut klassperspektivet och en politik 
för social jämlikhet ur jämställdhetspolitiken. Detta uttrycktes genom att könsmaktsperspektivet lyftes  
fram och att maktutövning som kränkningar, exkludering och diskriminering politiserades medan den 
makt som skapar hierarkier genom exploatering och värdeackumulation gjordes irrelevant för 
”jämställdhetsglasögon” dominerar och det renodlade könsperspektivets motpol blir Moderaternas 
förnekande av strukturernas existens. Feminismens fokus förändrades på ett sätt som sammanföll med 
”kapitalismens nya anda” i skiftet från statskapitalism till nyliberalism. Kraven på omfördelning av 
ekonomiska resurser ersattes av krav på kulturellt och politiskt erkännande av identitetskategorin 
kvinnor. De principiella politiska uttalanden och krav som ställs är att den patriarkala maktordningen ska 
stoppas, upphävas och brytas genom att synliggöra och analysera kvinnoförtryck och underordning. Dock 
stannade detta oftast vid att bli moraliserande principuttalanden och konkreta förslag på 
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samhällsreformer saknades. Detta var en del av de borgerliga partiernas strategi, det vill säga att göra 
politiska reformer onödiga och utesluta samhällsalternativ som konkurrerade med den nyliberala 
riktningen. En riktning som innebär ekonomiska nedskärningar, marknadsanpassade styrsystem för den 
offentliga sektorn och en individuell lönepolitik som från borgerligt håll sades gynna kvinnorna. 
Individuell lönesättning som metod att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män vann gehör och 
etablerades i avtalsrörelserna under 1980-talet med samtycke även från fackligt håll. Men det visade sig 
att löneskillnaderna istället ökade mellan kvinnor och män i samband med decentraliserade och 
individualiserade löneförhandlingar, detta trots att kvinnors utbildningsnivå ökat. De individualiserade 
lönerna bidrog till en ökad lönespridning då marknadskrafterna fått större spelrum i lönesättningen. 
Borgerliga politiker menade dock att de ökade löneskillnaderna mellan könen inte orsakats av den 
individuella lönesättningen utan av ett ökat utrymme för traditionellt manliga värderingar. För att 
komma tillrätta med de manliga värderingarna ställdes krav på könsneutrala modeller för 
arbetsvärdering med stöd av Jämställdhetslagen där JämO fick ett tillsynsansvar. Denna arbetsvärdering 
som byggde på individers prestation raderade i princip ut den tidigare solidariska lönepolitiken som 
byggde på arbetsuppgiften och inte dess individuella utförande. JämO påpekade dock brister i lagens 
utformning, bland annat att begreppet likvärdighet behövde en tydligare definition för att kunna 
användas vid rättsliga tvister samt i värderingen av löner på arbetsplatserna. Myndigheten ansåg också att 
facket bör ha rätt att ta del av löneuppgifter för att kunna kartlägga dem, detta infördes i 
jämställdhetslagen 2001 och möjliggjorde för jämförelser mellan kvinno- och mansdominerade 
yrkesgrupper. Arbetsvärdering görs utifrån de krav arbetet ställer och definitionen ansågs öppna för 
jämförelser mellan kvinno- och mansdominerade yrkesgrupper. Detta genom att kunna fastställa och 
skilja på vad som är rimliga löneskillnader som bygger på erfarenhet, skicklighet och utbildning och de 
som enbart beror på kön. Något som man menade skulle kunna bidra till att stärka arbetsköparnas 
auktoritet och ge den individuella lönesättningen legitimitet. Trots det motsatte sig Moderaterna och  
menade att facken då skulle få kännedom om individuella löner hos arbetssäljare utan kollektivavtal. 
Moderaterna motsatte sig även förändringarna av anledningen att lönen inte skulle förhandlas mellan 
individen och arbetsköparen utan kunna bedömas av myndigheter och domstol. Moderaterna menade att 
endast löneskillnader som berodde på kön skulle bort.  
 
Enligt Katharina Tollin så har kvinnokampen från 1970-talet och framåt inte skett isolerat från övrig 
politik utan tvärtom så har ”det politiska skeendet inom jämställdhetspolitiken utvecklats i nära samröre 
med en annan våg - en högervåg”5.  
 
Bland de borgerliga förslag som framförts och blivit tongivande för jämställdhetspolitiken syns; krav på 
fler kvinnliga chefer, fler kvinnliga företagare, jämställdhetsintegrering6, arbetsvärdering och jämställdhetslagen. 
Debatternas utfall kan sammanfattas med att Socialdemokraterna under en stor del av perioden innehaft 
makten men förlorat slaget om politikens inriktning. Något som varit möjligt genom att 
könsdiskriminering framställts som en särskild orättvisa avskild från annan social orättvisa beroende på 
till exempel klass och etnicitet.  
Den nyliberala politiken gjordes legitim i kvinnofrigörelsens namn genom bland annat fackföreningarnas 
”gubbighet” och tidigare ointresse för jämställhetsfrågor. Något som bidrog till kravet på individuella  
löner där ”gubbighet” och löneskillnader gjordes synonymt med fackens och inte arbetsköparnas gubbar. 
 
Löneskillnader mellan kvinnor och män 
Statistikern Lena Johansson från SCB gör vid en hearing i Arbetsmarknadsutskottet i mitten på 2000-talet 
följande uttalande angående löneskillnader mellan könen; 
 
”Det händer egentligen ingenting. Ända sedan början av 90-talet, har det sett likadant ut. Det är ett och samma mönster  som 
återkommer. Kvinnor har lägre genomsnittslön än män i samma yrkesgrupp, samma åldersgrupp och med samma 

                                                 
5  Tollin, Katharina (2011) Sida vid sida. s. 161. Bokförlaget Atlas. Stockholm. 

6  Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de 

jämställdhetspolitiska målen.    Jämställdhetsintegrering innebär att beslut på alla politikområden ska präglas av 

ett jämställdhetsperspektiv. www.regeringen.se/sb/d/32 67 Hämtat 2014-02-26. 
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utbildningsnivå. Lönespridningen är mindre för kvinnor än för män. Vi har inga eller väldigt små förändringar över tiden”.7  
 

Avslutningsvis följer här lite statistik på löneskillnader mellan kvinnor och män. Den befintliga 
lönestatistiken från åren 1914, 1930 och 1950 redovisades inte i procent och har därför räknats om för 
att vara jämför bar med den från 1994 till 2011.  
 
Av de som var anställda som teknisk-, kontors- och butikspersonal tjänade 1914 kvinnor ca 52 % mindre 
än männen inom samma sektorer. År 1930 tjänade kvinnor inom samma sektorer 47 % mindre än 
männen.8 År 1950 tjänade kvinnor inom all industri 30 % mindre än männen.9 
 
Inom samtliga sektorer tjänade kvinnor i % mindre än män enligt föjande; 
 
År 1994 – 16 % 
År 1996 -  17 %  
År 1998 -  18 % 
År 2000 -  18 % 
År 2002 -  17% 
År 2004 -  16 % 
År 2006 -  16 % 
År 2008 -  16 % 
År 2010 -  14 % 
År 2011 -  14 % 
 
Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2012. 
                                                                                                                               Text: Mikael Ljung 
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