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Abstract 

The field of labour history has come to increasingly include the study of gender, a social relation that 

traditionally has been made invisible. At the same time the past decades of theoretical debate within 

gender studies and history have meant the marginalisation of class studies, at the benefit of other 

social relations. I wish to contribute to the field of research on the Swedish labour union movement 

and to the understanding of class and gender, by studying the Swedish Municipal Workers’ Union 

(Kommunal), a union in which women are the majority. Drawing on Marxist and feminist theory on 

gender, class and the Swedish model I conduct an ideology critical close reading of Kommunal’s 

congress debates on women’s participation and representation, gender equality as a matter of principle 

and working hours, in order to examine how gender politics has been constructed in the organisation 

1958-2006. The main conclusions are that the conditions for gender politics in Kommunal are decided 

within both patriarchal and capitalist frameworks. The tension that exists in Kommunal between 

radical demands of redistribution and the aim for consensus between classes and between men and 

women place its gender politics between struggle and compromise.  

 

Keywords: Gender politics, class, the labour union movement, the Swedish Municipal Workers’ 

Union, women’s representation, gender equality, working hours 

 

Sammanfattning 

Arbetarhistorisk forskning har alltmer kommit att innefatta studier av kön, en social relation som 

tidigare osynliggjorts. Samtidigt har de senaste decenniernas genusvetenskapliga och historiska 

utveckling inneburit en marginalisering av klasstudier till förmån för studiet av andra sociala 

relationer. Genom att studera Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), ett fackförbund där 

kvinnor är i majoritet, vill jag bidra till forskningen om den svenska fackföreningsrörelsen och till 

förståelsen av klass och kön. Med utgångspunkt i marxistisk och feministisk teori om klass, kön och 

den svenska modellen genomför jag en ideologikritisk närläsning av Kommunals kongressdebatt kring 

kvinnors deltagande och representation, jämlikhet mellan könen som princip och arbetstid, för att 

undersöka hur könspolitik konstruerats i Kommunal 1958-2006. De huvudsakliga slutsatserna är att 

villkoren för könspolitik i Kommunal avgörs inom såväl patriarkala som kapitalistiska ramar. Den 

spänning som finns mellan radikala omfördelningskrav och betoningen av konsensus mellan kön och 

klasser gör att Kommunals könspolitik befinner sig mellan kamp och samförstånd.  

 

Nyckelord: Könspolitik, klass, fackföreningsrörelse, Svenska Kommunalarbetareförbundet, kvinnors 

representation, jämställdhet, arbetstid 
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”The revival of interest in class and social justice movements among many gender 

scholars and activists could help improve conditions for working-class women 

and strengthen reform efforts within the house of labor. [---] Historically, 

working-class women made the greatest advances in transforming unions and 

raising their own status when they had the support of elite female allies and the 

backing of the larger women's movement.”1 

             Dorothy Sue Cobble 

                                                 
1Cobble, Dorothy Sue (red), The sex of class: Women transforming American labor, Ithaca: Cornell University 
Press, 2007, s 5. 
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1. Inledning 

 

Som passiv medlem i Svenska Kommunalarbetareförbundet2 får jag hem förbundstidningen 

Kommunalarbetaren. När januarinumret landat i hallen läste jag det med extra stort intresse, 

eftersom det ägnades helt åt det faktum att Kommunal i år fyller 100 år. Läsaren bjöds på en 

kavalkad av stora och små händelser som ägt rum 1910-2010, och några artiklar handlade om 

hur de kvinnliga medlemmarnas villkor i förbundet ändrats under det sekel som förflutit. En 

av artiklarna hade rubriken ”Kvinnorna har tagit över – efter 100 år”. En närmare läsning 

visade dock att detta övertagande inte gällde alla områden. Att kvinnorna idag utgör drygt 80 

procent av medlemskåren speglas efter många års kamp i förbundsstyrelsens sammansättning 

och bland avdelningsordföranden, men på ombudsmannasidan är männen fortfarande 

överrepresenterade. Att en organisation som varit kvinnodominerad ända sedan 1955 

fortfarande brottas med problem kring kvinnors representation gjorde mig intresserad. 

  

Detta jubileumsnummer var det som fick mig att bestämma mig för att skriva om könspolitik i 

Kommunal. Utifrån mina huvudsakliga forskningsintressen klass, kön och arbetarrörelsens 

historia blir det intressant att studera ett kvinnodominerat LO-förbund som profilerat sig 

genom sin strävan efter att förbättra villkoren för arbetarklassens kvinnor.  Att arbetarklassen 

har kön var länge en marginaliserad uppfattning inom arbetarhistorisk forskning, men har 

under de senaste decennierna blivit föremål för många studier, såväl av arbetarrörelsens 

politiska som fackliga gren. Mycket lite forskning om Kommunals historia utifrån ett 

feministiskt perspektiv gick dock att hitta, varför det tycktes angeläget att välja just detta 

förbund som föremål för min studie.  

 

Samtidigt som det inom historievetenskapen har växt fram en berättigad kritik mot 

arbetarhistorians osynliggörande av kön som central relation har historievetenskapens intresse 

för klassrelationer minskat. Klass har beskrivits som en relation mellan män, som inte 

omfattar kvinnor och som i den mån den bör studeras inte längre kan förstås med 

utgångspunkt i materiella förhållanden. En sådan utveckling har också skett inom 

genusvetenskapen, som under det senaste decenniet i huvudsak riktat intresset mot andra 

sociala relationer. Parallellt med denna utveckling inom akademin har det politiska 

jämställdhetsprojektet alltmer framstått som en angelägenhet för mellanskiktets kvinnor, 

                                                 
2Fortsättningsvis använder jag framförallt Kommunal, som är den kortare och mer vardagligt använda 
benämningen på förbundet. 
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formade utifrån deras verklighet och behov. De senaste årens svenska jämställdhetsdebatt har 

i stor utsträckning rört sig kring olika aspekter av kvinnors karriärmöjligheter, såsom avdrag 

för hushållsnära tjänster, kvotering till bolagsstyrelser och jämnare uttag av 

föräldraförsäkringen.  

 

Avsaknaden av feministisk forskning om Kommunals historia, behovet av att återuppväcka 

klassperspektivet i genusvetenskaplig forskning samt jämställdhetsprojektets osynliggörande 

av arbetarkvinnors erfarenheter och krav skapar en lucka som uppsatsen vill fylla en del av.  

 

Syfte och frågeställningar 

Jag vill med uppsatsen undersöka hur könspolitik konstruerats i Kommunal 1958-2006, det 

vill säga under det halvsekel som förbundet utgjorts av en majoritet kvinnor. Genom en 

ideologikritisk närläsning av Kommunals könspolitiska kongressdebatt vill jag visa hur 

könspolitiska krav förts fram och behandlats i organisationen, hur man formulerat principiella 

ställningstaganden om relationer mellan könen, för att sedan diskutera vad detta kan säga om 

villkoren för könspolitiska krav i Kommunal.  

 

Genom att utifrån ett materialistiskt feministiskt perspektiv studera den könspolitiska 

utvecklingen i ett kvinnodominerat fackförbund vill jag bidra till historieskrivningen om den 

svenska fackföreningsrörelsen, och till förståelsen av klass och kön som centrala relationer i 

historisk och genusvetenskaplig forskning.  

 

Mina övergripande forskningsfrågor är:  

- Hur har könspolitik konstruerats i Svenska Kommunalarbetareförbundet under perioden 

1958-2006?  

- Vad säger den könspolitiska debatten om villkoren för könspolitik i Svenska 

Kommunalarbetareförbundet? 

 

För att kunna besvara dessa övergripande forskningsfrågor har jag formulerat två mer 

operativa frågeställningar: 

- Vilka krav har varit centrala i Kommunals könspolitiska debatt 1958-2006, och hur har 

dessa behandlats?  

– Hur har Kommunal under perioden formulerat principiella ställningstaganden om 

relationer mellan könen? 
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Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. I detta inledande kapitel har jag redogjort för mitt val av 

forskningsområde, samt uppsatsens syfte och frågeställningar. I kapitel två presenterar jag 

tidigare forskning om arbetarrörelsen och kön, samt om Kommunal och kön, och diskuterar 

vad min studie tillför till forskningsområdet. I uppsatsens tredje kapitel redogör jag för mitt 

teoretiska ramverk och i kapitel fyra presenteras metodologiska utgångspunkter och 

undersökningens tillvägagångssätt, avgränsningar, källmaterial, samt Kommunals 

organisatoriska uppbyggnad. Därefter följer mitt empiriska kapitel, vilket inleds med en 

tillbakablick på Kommunals tidiga historia, med fokus på kön. Det empiriska kapitlet 

fortsätter sedan med att jag redogör för resultatet av min närläsning av Kommunals 

könspolitiska debatter inom de tre områden jag valt ut, vilka är kvinnors deltagande och 

representation, jämlikhet mellan könen som princip och arbetstid. Varje område analyseras i 

relation till mitt teoretiska ramverk och tidigare forskning. Eftersom jag undersöker hur tre 

olika områden har behandlats måste övergripande analytiska resonemang sparas till 

uppsatsens sjätte och avslutande kapitel, där jag drar samman mina reflektioner till 

övergripande slutsatser för hela den könspolitiska debatten, och diskuterar vad dessa säger om 

villkoren för könspolitiska krav i Kommunal.  
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2. Tidigare forskning 
 
Jag har valt att dela in forskningsöversikten i två avsnitt. Det första avsnittet utgörs av 

forskning om arbetarrörelsen och kön generellt, med tyngdpunkt på svensk 

fackföreningsrörelse. Detta avsnitt syftar till att ge en överblick av studier av arbetarrörelsen 

där kön är en central analyskategori, vilka kan sägas utgöra ett särskilt fält inom arbetar- och 

genushistoria.  

 

I urvalet har jag utgått från att studierna ska behandla den könspolitiska debatten i 

arbetarrörelsen och/eller ideologiska förändringar i arbetarrörelsens syn på kön. Det finns 

också feministiska studier mer inriktade på organisationsforskning, vilka behandlar kvinnors 

deltagande i fackliga rörelser med fokus på hur kvinnors representation i praktiken ser ut i 

olika fackliga organisationer, hur den förändrats över tid, hur kvinnors praktiska fackliga 

arbete sett ut och hur kvinnliga fackliga aktivister ser på det egna medlemskapet, men dessa 

har jag valt att inte redogöra för här, eftersom deras syften och empiriska material i stor 

utsträckning skiljer sig från mitt.3 

 

I det andra avsnittet presenterar jag forskning gjord specifikt om Kommunal. Här lyfter jag 

fram de arbeten som har Kommunal som huvudsakligt studieobjekt, och där betoningen ligger 

på Kommunal och kön.  

 

Urvalet har utgått från den historiska period som min studie sträcker sig över, vilket innebär 

att jag inte tagit med studier som enbart behandlar tiden innan 1950-talet. Jag har inte 

eftersträvat att beskriva det omfattande globala forskningsfältet om kön i arbetarrörelser, utan 

fokus ligger på den svenska arbetarrörelsen. Studierna presenteras i den ordning de 

publicerats, och efter respektive avsnitt följer en sammanfattning. I min analys av Kommunals 

könspolitiska debatt gör jag återkopplingar till tidigare forskning där jag finner det relevant, 

och i uppsatsens avslutande del diskuterar jag mer övergripande mina resultat i relation till 

tidigare forskning.  

 

                                                 
3Se t.ex. Briskin, Linda & McDermott, Patricia (red), Women challenging unions. Feminism, democracy and 
militancy, University of Toronto Press, 1993; Deslippe, Dennis A, Rights, not roses. Unions and the rise of 
working-class feminism 1945-1980, University of Illinois Press, 2000; McBride, Anne, Gender democracy in 
trade unions, Ashgate, 2001; Lawrence, Elizabeth, Gender and trade unions, Taylor & Francis, 1994. Om 
Kommunal se Thorsell, Birgitta & Gonegai, Berit, Kvinnorna och facket. En studie om facklig aktivitet bland 
kvinnor i Svenska Kommunalarbetareförbundet, Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen. 
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Jag väljer att göra forskningsöversikten utförlig, då den placerar min studie i ett sammanhang 

och utgör en bakgrund till frågan om klass och kön i arbetarrörelsen. 

 

Arbetarrörelsen och kön 

Studier om arbetarrörelsen med fokus på kön gjorde intåg i svensk arbetarhistorisk forskning 

under det sena 1980-talet och fortsatte under 1990-talet, när feministiska arbetarhistoriker och 

genushistoriker ifrågasatte könsblindheten hos den dittillsvarande historieskrivningen om 

arbetarrörelsen, och menade att man inte tagit hänsyn till kön som en central relation i 

kapitalismens utveckling eller till de skilda erfarenheter och intressen baserade på kön som 

rymdes inom arbetarklassen4. Denna kritik mot tidigare forskning, framförallt de 

”standardverk” om arbetarrörelsens historia som bara i marginell utsträckning berättat 

kvinnors historia eller behandlat kön som relation, omfattade ofta också en kritik mot den 

könsblindhet man såg i marxistisk teoribildning med dess fokus på produktion som samhällets 

bas. Utifrån denna kritik drog man slutsatsen att arbetaren i sig var en man, och att kvinnor 

inte omfattades av vare sig den teoretiska grund varpå arbetarrörelsen vilade eller den praktik 

som var rörelsens. 

 

Tre tunga verk i detta sammanhang är historikern Gunnel Karlssons Från broderskap till 

systerskap från 1996, historikern Yvonne Hirdmans Med kluven tunga. LO och 

genusordningen från 1998, samt historikern Ylva Waldemarsons Kvinnor och klass – en 

paradoxal skapelseberättelse: LOs kvinnoråd och makten att benämna 1898-1967 från 2000. 

Dessa författare har flitigt refererats och refereras fortfarande inom forskning om 

arbetarrörelsen och kön, exempelvis i de tre övriga studier som jag vill lyfta fram, Ann-Sofie 

Hermanssons Arbetarrörelsen och feminismen från 1993, statsvetaren Johan Rydstedts Nya 

förhållningssätt i den fackliga jämställdhetspolitiken? En studie av LO:s Klass och kön-serie 

1990-2000 från 2005, samt statsvetaren Kristina Lindholms SSU och könspolitikens gränser 

1970-2000 från 2008.   

 

I LO:s skriftserie Samtal om rättvisa ingår Arbetarrörelsen och feminismen av Ann-Sofie 

Hermansson, vilken bygger på författarens uppsats på kandidatnivå i sociologi. Hermansson 

undersöker arbetarrörelsens attityder till kvinnor och kvinnofrågan genom att analysera 

jämställdhetsdebatterna vid LO- och SAP-kongresser under 1980-talet och 1990-talets början, 

                                                 
4Se t.ex. Wikander, Ulla, ”Periodisering av kapitalismen – med kvinnor” samt Hagemann, Gro, ”De osynliga 
kvinnorna. Historien om den manliga arbetarklassen”, Arbetarhistoria, nr 3, 1989. 
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samt den debatt som efterföljde att LO:s ordförande Stig Malm ska ha kallat det 

socialdemokratiska kvinnoförbundet för ”fittstimmet”.5  

 

Hermansson når två huvudsakliga slutsatser: att arbetarrörelsen, annat än i viss utsträckning 

på ett principiellt plan, svårligen erkänner ett strukturellt kvinnoförtryck, och att 

omdefiniering är den taktik som framförallt används för att undvika kvinnors krav. 

Omdefinieringen sker från kön till klass och är enligt Hermansson så konsekvent att den inte 

bara kan ses som en teknik utan måste förstås som en del av arbetarrörelsens självförståelse. 

Krav på jämställdhet uppfattas som ett hot mot kärnan i arbetarrörelsens jämlikhetskamp, och 

detta blir en ideologisk konstruktion som kan upprätthållas eftersom kvinnor och män i 

arbetarrörelsen upplever klassorättvisorna som något reellt. Rädslan för att dessa ska 

skymmas av andra krav är verklig, men innebär samtidigt att arbetarrörelsen blir oförmögen 

att ta kvinnors upplevelser på allvar. Föreställningen om att kampen måste föras antingen mot 

klassamhället eller mot manssamhället blir ett hinder för kvinnors fackliga engagemang.  

 

Hermansson ser ett mönster i materialet, där jämställdhetsfrågorna på kongresserna hanteras 

olika beroende på om de gäller kvinnors villkor i det omgivande samhället eller kvinnors 

anspråk på makt och representation i rörelsen själv. Det är främst i det senare fallet som 

konflikten omdefinieras, genom att sättas i relation till andra orättvisor.6 Eftersom kvinnors 

representation i rörelsen inte betraktas som en fråga om kvinnors rättigheter menar 

Hermansson att kvinnors ställning på arbetsmarknaden följaktligen inte heller kan förstås som 

ett resultat av deras svagare ställning i fackföreningsrörelsen.7 Hon noterar också att 

jämställdhetsfrågorna på de sammanlagt sju kongresser hon undersökt föranleder väldigt lite 

debatt, i vilken få ombud deltar, och att en vanlig uppfattning är att ojämlikheten mellan 

könen är en kvarleva som kommer att försvinna med tiden.8  

 

Gunnel Karlsson undersöker det socialdemokratiska kvinnoförbundets strävan efter makt i det 

socialdemokratiska partiet under efterkrigstiden.9 Hon frågar sig vilka av kvinnoförbundets 

frågor som blev respektive inte blev partifrågor, och menar att partierna för att undvika 

könskonfliktsfrågor tenderar att ta upp dessa i omvandlad form. Detta hände exempelvis med 

                                                 
5Hermansson, Ann-Sofie, Arbetarrörelsen och feminismen, Samtal om rättvisa, Stockholm: Brevskolan, 1993, s 
5-6. 
6Hermansson, 1993, s 41-42. 
7Hermansson, 1993, s 34. 
8Hermansson, 1993, s 28. 
9Karlsson, Gunnel, Från broderskap till systerskap. Det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för 
inflytande och makt i SAP, Lund: Arkiv Förlag, 1996, s 37. 
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sextimmarsdagen, kvinnoförbundets stora fråga under 1970-talet, som av partiet inledningsvis 

omvandlades till en familjepolitisk och könsneutral fråga istället för den radikala 

jämlikhetsfråga den var i kvinnoförbundet.10 Hon visar också att konflikten kring 

jämställdhetspolitiken gällt frågor som ställt krav på omfördelning av makt från män till 

kvinnor, och att det framförallt varit hur och när de jämställdhetspolitiska kraven skulle 

förverkligas, snarare än målen i sig, som varit föremål för kontroverser med partiet.11  

 

Enligt Karlsson har kvinnors medverkan i politiken villkorats med kvinnors intressen inte 

öppet ställts mot mäns intressen.12 Arbetarrörelsens betoning av klass och inte kön som den 

grundläggande motsättningen i samhället ser Karlsson som ett hinder för kvinnors makt och 

kollektiva aktioner, där kvinnors intressen har betraktats som ett hot mot rörelsens 

gemensamma intressen.13 

 

Med utgångspunkt i genus som grundläggande för förståelsen av LO:s historia beskriver 

Yvonne Hirdman denna i tre perioder, baserade på övergripande förändringar i 

genuskontraktets utformning: Hushållskontraktet 1946-1961, Jämlikhetskontraktet 1961-1976 

och Jämställdhetskontraktet 1976-1986. Den första perioden karaktäriseras av vad Hirdman 

kallar olika ”tankepaket” kring kvinnor och kvinnor som arbetare, som alla ska betraktas mot 

bakgrund av 1950-talet som det stora husmodersdecenniet där mannen ansvarade för det stora 

hushållet, samhället, och kvinnorna för det lilla, det egna hemmet.14 I dessa ingick abstrakta 

resonemang om kvinnor och män som jämlikar i det socialistiska projektet, men också 

tveksamheter kring husmödrarnas samhällsekonomiska nytta, vilket kunde motverkas genom 

konsumentupplysning. Denna strategi krockade i sin tur med uppfattningen om gifta kvinnor 

som betydelsefull arbetsmarknadsreserv. Slutligen förekom föreställningar om en naturlig 

ordning där kvinnor utgjorde ”den andra sortens varelser, den man gifter sig med och kanske 

älskar, den som föder barnen och sköter om dem, den som lagar ens mat, tvättar ens kläder, 

bäddar ens säng, bonar golven, torkar av matbordet, gör rent på toaletten och ser till att blir en 

riktig julafton”.15 Jämlikheten gällde dock bara kvinnor på arbetsmarknaden, och åtgärderna 

utmärktes av att de inte fick kosta, inte fick märkas på arbetet eller i hemmet samt inte 

involverade män.16  

                                                 
10Karlsson, 1996, s 19- 20. 
11Karlsson, 1996, s 337. 
12Karlsson, 1996, s 21. 
13Karlsson, 1996, s 24. 
14Hirdman, Yvonne, Med kluven tunga: LO och genusordningen, Stockholm: Atlas, 1998, s 151-154. 
15Hirdman, 1998, s 151-152. 
16Hirdman, 1998, s 154. 
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Den andra perioden, 1961-1976, som Hirdman benämner Jämlikhetskontraktet, inleddes med 

att ordet könsroll gjorde intåg i debatten, och att huvudfokus inte längre låg på kvinnor som 

problem utan på de könsrollsrelaterade hinder som blockerade vägen mellan kvinnor och 

lönearbete17, vilka ansågs existera både inom kvinnorna själva i form av bristande 

självförtroende, och i samhället omkring dem18. Dessa ”externa” hinder utgjordes av den 

traditionella familjen som förväntades vara kvinnors huvudsakliga livsprojekt, en 

arbetsmarknad med glasväggar och osynliga stängsel för kvinnor, samt en politik som genom 

sambeskattning kvarhöll traditionella familjemönster och som inte satsade på 

daghemsutbyggnad.19 Argumentet för kvinnors lönearbete var det ekonomiskt rationalistiska, 

kvinnors arbetskraft behövdes för att stärka landets ekonomi.20  

 

Arbetarrörelsens anammande av könsrollsbegreppet avlöstes enligt Hirdman genom 1967 års 

radikalism av en återgång till den tidigare misstron mot feminism och kvinnosak, som inte 

ansågs angå arbetarklassen.21 Jämställdhet mellan könen formulerades som en del i en allmän 

jämlikhetspolitik22, och jämlikhet var nu det ord som användes i diskussioner om kvinnor och 

lönearbete23, till skillnad från de tidigare benämningarna ”likalönefrågan”, ”kvinnofrågan” 

och den ”familjepolitiska frågan”24. Kvinnor skulle nu lönearbeta inte bara för ekonomins 

skull, utan också för sin egen.25 Den offentliga sektorns utbyggnad ”harmonierade med den 

stora visionen om det samordnade näringslivet och den ökade jämlikheten”.26 Genom den 

offentliga sektorn skapades också en särskild kvinnoarbetsmarknad, vilket innebar att ”det 

gick an att förverkliga parollen om alla rätt till lönearbete utan att behöva krocka med frugan 

på jobbet”.27  

 

Den tredje perioden, Jämställdhetskontraktet 1976-1986, tolkar Hirdman som den period där 

kvinnor blev som mest problematiska för LO, då kvinnors församhälleligande synliggjorde 

det som tidigare varit dolt när könen hölls isär. ”Det blev en krock”, skriver Hirdman, ”mellan 

en skenbart könsneutral integrering och genusordningens på djupet verkande 

                                                 
17Hirdman, 1998, s 159, s 163. 
18Hirdman, 1998, s 358. 
19Hirdman, 1998, s 163. 
20Hirdman, 1998, s 197. 
21Hirdman, 1998, s 238. 
22Hirdman, 1998, s 273. 
23Hirdman, 1998, s 282. 
24Hirdman, 1998, s 356. 
25Hirdman, 1998, s 282. 
26Hirdman, 1998, s 285-286. 
27Hirdman, 1998, s 286. 
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isärhållningslogik”.28 Det nya begreppet jämställdhet, ett sätt att tala om problemet som 

tidigare inte riktigt fått finnas,29 tjänade enligt Hirdman till att inordna genuskonflikten under 

andra konflikter i samhället, och implicerar att det inte längre handlar om ”lika” utan om att 

ställas jämte, ”bredvid”.30  

 

Allt fler kvinnor arbetade deltid, och LO:s förhållningssätt blev tvetydigt, man såg det inte 

som positivt men som en tillfällig lösning för kvinnor som varit frånvarande från 

arbetsmarknaden och ännu inte ville ta steget till heltid.31 Under perioden började kravet på 

arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag diskuteras, och orsakade konfrontation mellan 

det socialdemokratiska kvinnoförbundet, som lanserat förslaget, och LO som istället ville 

prioritera fem veckors semester.32 Utöver de samhälleliga jämställdhetshinder man såg från 

LO:s sida började blicken nu också riktas mot den egna organisationen, då frågan om 

kvinnors representation fördes upp på dagordningen, och möttes av motstånd från rörelsens 

män.33  

 

Under 1980-talet började LO tala om klass och kön som två lika viktiga maktordningar, något 

som enligt Hirdman resulterade i att klass blev maskulinum och kön femininum, där det första 

rangordnades högre än det andra. Att så kom att ske är enligt Hirdman inneboende i 

klasstänkandet, med dess utgångspunkt i den produktiva sfären.34  Klass handlar enligt 

Hirdman om mäns relationer till varandra och att denna ordning anses viktigast eftersom män 

anses som den viktigaste sorten. Enligt Hirdman var det ”i arbetarklassen som de mest 

konservativa genuskontrakten efterlevdes”, vilket hon förklarar med att män som står längst 

ner i samhällshierarkin har störst behov av att markera kvinnors underordning, eftersom den 

blir deras egen överordning.35 Samtidigt skapar arbetarkvinnor arbetarklassens män ”genom 

sin egen markerade 'kvinnlighet'”. Detta ”genusförstärkande projekt” är enligt Hirdman ett 

sätt att förstå kvinnors klasslojalitet, ”där det ingår i [...] ens kvinnojag, att ömt vårda 

mannens maskulinitet via det egna sockerkaksbakandet”.36  

 

                                                 
28Hirdman, 1998, s 403. 
29Hirdman, 1998, s 403. 
30Hirdman, 1992, s 216. 
31Hirdman, 1998, s 327-328. 
32Hirdman, 1998, s 339-341. 
33Hirdman, 1998, s 374-378. 
34Hirdman, 1998, s 411. 
35Hirdman, 1998, s 416. 
36Hirdman, 1998, s 417. 
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Ylva Waldemarson diskuterar i sin studie Kvinnor och klass – en paradoxal 

skapelseberättelse: LOs kvinnoråd och makten att benämna 1898-1967 erfarenhet, klass och 

kön. Waldemarson menar att hennes studie av LO:s kvinnoråd visar att de kvinnliga 

medlemmarnas klasserfarenhet bestämdes både av deras situation i hemmet och på 

arbetsmarknaden. Annorlunda uttryckt var det både deras könstillhörighet och deras 

klasstillhörighet som avgjorde deras intressen och erfarenheter, deras upplevelser av att vara 

kvinnor färgade deras erfarenhet av att vara arbetare så att klasserfarenheten blev en annan än 

de manliga arbetarnas. Detta utmynnar i en kritik av klassbegreppet som förment 

könsneutralt, när det egentligen bygger på mäns erfarenheter. 

 

Waldemarson menar dock att denna kritik inte innebär att klassteorin helt måste förkastas, 

dess värde måste istället ses i relation till vad som ska förklaras. Om frågan är varför LO:s 

kvinnliga medlemmar stannade i organisationen trots det motstånd de mötte från manliga 

medlemmar blir svaret att deras erfarenheter och intressen grundade i deras ställning i 

produktionen ”utgjorde en så viktig gemensam referensram att de överbryggade andra 

intressemotsättningar”.37  Denna förklaringsmodell gör också att vi kan förstå varför det 

uppstod svårigheter när LO:s kvinnoråd skulle samarbeta med kvinnor från andra 

samhällsklasser, med en annan ställning i produktionen.38 Här har alltså Waldemarson en 

delvis annan syn på arbetarkvinnors klasslojalitet än Hirdman. Kvinnor stannar i LO för att 

det ligger i deras intresse som arbetare, och inte bara för att det stärker ett gemensamt 

genusprojekt.  

 

I avhandlingen diskuterar Waldemarson benämnandets betydelse utifrån det empiriska 

exemplet LO:s kvinnoråd, som var verksamt 1947-196739, och vars primära uppdrag var att 

genom upplysning och agitation aktivera de kvinnliga medlemmarna i LO-förbunden.40 

Tillsättandet av rådet kan ses som ”ett försök att fånga upp en besvärande latent 

intressekonflikt [mellan könen, min anm.] innan den blivit allt för manifest”. Genom att rådet 

inte gavs några ”formella maktresurser avväpnades denna konflikt sin ifrågasättande 

potential”.41  

 

                                                 
37Waldemarson, Ylva, Kvinnor och klass – en paradoxal skapelseberättelse. LO:s kvinnoråd och makten att 
benämna 1898-1967, Stockholms universitet, Historiska institutionen, 2000, s 142-144. 
38Waldemarson, 2000, s 144. 
39Waldemarson, 2000, s 2. 
40Waldemarson, 2000, s 38. 
41Waldemarson, 2000, s 39. 
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Waldemarson tar avstamp i den feministiska vetenskapsteoretiska diskussionen om 

benämnandet av kvinnor som antingen en underordnande eller emanciperande praktik, ett 

dilemma som hon menar var närvarande i kvinnorådets fackliga vardag. Innan kvinnorådets 

tillkomst var benämnande av de kvinnliga medlemmarna sällsynt, och när det ägde rum var 

det främst för att peka ut kvinnor som en särskild sorts medlemmar, vilkas kvinnlighet ansågs 

oförenlig med organisationen och verksamheten. Benämnande i form av tal om kvinnors 

speciella frågor eller intressen förekom men var sällsynt, vilket Waldemarson förklarar med 

den markanta underrepresentationen av kvinnor i maktägande organ. 

 

Kvinnorådets uppdrag, att aktivera de kvinnliga medlemmarna, kan ses som att man skulle 

göra riktiga medlemmar av dessa, en strategi som dock ofta fick motsatt resultat, där 

åtskillnaden mellan medlemmar och kvinnliga medlemmar istället stärktes och konflikter kom 

upp till ytan. Orsaken till detta ser Waldemarson i en krock mellan den ideologiska nivån, där 

kvinnor och män skulle stå eniga bakom organisationens politik som en klass, och 

konstruktionsnivån, där särorganiseringen genom kvinnorådet fick utgöra ett avsteg från 

principen om samorganisering, med syftet att få kvinnor integrerade. Intressegemenskapen 

fanns på den ideologiska nivån, men var inte självklar i den verklighet där strategin skulle 

användas.42 

 

I sin kandiatuppsats utgår Johan Rydstedt från tre teman han funnit i LO:s tidiga könspolitiska 

historia, för att se om och i vilken utsträckning dessa finns närvarande i det Klass och kön-

material som LO producerade under 1990-talet. Dessa teman är komplementaritetsnormen, 

jämlikhetsvillkoret och även män-traditionen. Komplementaritetsnormen handlar om att 

kvinnor betraktas som en resurs för organisationen, som ska komplettera männen med sina 

specifika erfarenheter. Jämlikhetsvillkoret innebär att klass går före kön, i bemärkelsen att 

klassmässig jämlikhet måste uppnås först, innan man kan nå jämställdhet mellan könen.43 

Även män-traditionen beskriver Rydstedt som ett försök att ”skapa jämlikhet i 

jämställdheten”, där kvinnor och män beskrivs som lika förtryckta i sina respektive 

könsroller. Män benämns inte som överordnade och båda könen anses vinna på jämställdhet.44 

Rydstedts slutsats är att samtliga tre teman finns närvarande i Klass och kön-serien, där 

komplementaritetsnormen främst kommer till uttryck genom att kvinnor konstrueras som en 

resurs och att stort utrymme ges till diskussioner om huruvida kvinnor är lika eller olika män. 

                                                 
42Waldemarson, 2000, s 135-137. 
43Rydstedt, Johan, Nya förhållningssätt i den fackliga jämställdhetspolitiken? En studie av LO:s Klass och kön-
serie 1990-2000, examensarbete för kandiatexamen, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, VT 
2005, s 11. 
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Jämlikhetsvillkoret är starkt under 90-talet, där kön underordnas klass, men luckras upp i de 

senare utgåvorna av serien genom att den manliga normen uppmärksammas. Man ansluter sig 

också till ett mer socialkonstruktivistiskt förhållningssätt i synen på kön. Även män-

traditionen återfinns kontinuerligt i de olika utgåvorna, genom att man understryker att även 

män har att vinna på jämställdhet. I övrigt benämns män sällan som politisk kategori eller 

överordnad grupp. Rydstedt menar att det är svårt att urskilja förändring och kontinuitet i 

materialet, då texterna ibland är motsägelsefulla i sin blandning av nya och gamla 

förhållningssätt.45 

 

I sin avhandling SSU och könspolitikens gränser 1970-2000 undersöker Kristina Lindholm 

hur könspolitik konstruerats i SSU, genom att följa hur kvinnors representation debatterats 

under förbundets kongresser.46 Lindholm utgår från att varje lösning på problemet med 

kvinnors representation som debatteras på SSU:s kongresser innehåller en viss konstruktion 

av problemet, och det är de underliggande antagandena bakom dessa konstruktioner som 

undersöks. Dessa antaganden formar de diskursiva gränser som omgärdar SSU:s politiska 

diskussioner.47  

 

Lindholm visar att SSU, uppfattningen om ungdomsförbundet som pådrivare av moderpartiet 

till trots, inte varit en föregångare när det gäller kvinnors representation, utan snarare följt 

efter den nationella jämställdhetspolitiken, moderpartiet och det socialdemokratiska 

kvinnoförbundet. SSU har förhållit sig passivt gällande att öka kvinnors representation i 

förbundet, och i diskussionerna om kvinnors representation har symboliska hinder använts, 

vilket innebär att alternativa problemformuleringar etiketterats på sätt som uppfattats negativt, 

exempelvis har kvotering framställts stå i motsättning till socialism. En majoritet av ombuden 

på förbundskongresserna håller under undersökningsperioden fast vid retoriska strategier för 

att öka kvinnors representation, men kvotering och centralt jämställdhetsarbete diskuteras 

som alternativa lösningar, vilket visar på konkurrerande problemkonstruktioner som 

problematiserar förbundets underliggande normer. Lindholm observerar också vad hon kallar 

utlyftande praktiker, vilket innebär att kvinnors representation omformulerats från att vara ett 

internt problem till att flyttas till arenor utanför SSU. Kvotering har förespråkats till exempel 

när det gällt utbildningssektorn eller näringslivet.48  

                                                                                                                                                         
44Rydstedt, 2005, s 12. 
45Rydstedt, 2005, s 27-28. 
46Lindholm, Kristina, SSU och könspolitikens gränser 1970-2000, Linköpings universitet, Institutionen för 
Tema, Tema Genus, 2008. 
47Lindholm, 2008, s 31-32. 
48Lindholm, 2008, s 205-208. 
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I debatten konstrueras kvinnor och män som två enhetliga grupper utan inbördes olikheter. 

Kvinnor framställs ofta som oprofessionella, osäkra och i avsaknad av adekvat utbildning, 

medan män konstrueras som naturliga politiker, professionella och självsäkra. Lindholm 

menar att konstruktionen av kvinnor som problem lämnar förbundets normer 

oproblematiserade.49  

 

Sammanfattning 
Oavsett om studieobjektet varit arbetarrörelsens fackliga eller politiska gren berättar studierna 

om en ovilja mot att se kön som en politisk relation, och ett motstånd mot organisering kring 

kön inom rörelsen. Könspolitiska strävanden har byggt på att en intressemotsättning mellan 

könen inte fått artikuleras. En stark tendens är att kvinnor inte betraktats som riktiga 

medlemmar, utan hela tiden varit tvungna att genomgå förändringar för att bli accepterade, 

samt att kontroversiella könspolitiska frågor på olika sätt omdefinierats eller lyfts ut. Även om 

tidigare forskning också lyfter upp att det funnits skiljelinjer mellan kvinnor i rörelsen är det 

ändå det manliga motståndet mot kvinnokrav som ses som det huvudsakliga hindret, och den 

huvudsakliga relationen blir således den mellan män som grupp och kvinnor som grupp. I 

dessa studier handlar det också ofta om en manlig ledning eller majoritet mot kvinnor som 

stått lägre i rörelsens hierarki. I Kommunal finns delvis andra förutsättningar, då kvinnorna 

varit i majoritet i förbundet sedan 1955 och förbundet dessutom haft en kvinnlig ordförande 

sedan 1988.  

 

Den röda tråden som löper genom forskningsfältet är den om relationen mellan klass och kön, 

där det första anses ha överordnats det andra i arbetarrörelsens praktik. Detta leder till en 

kritik av klassbegreppet som i sig en huvudsakligen manlig konstruktion. Längst i kritiken av 

klassbegreppet går Hirdman, som menar att klass i sig bör förstås som en relation mellan män 

och att kvinnors klassmässiga lojalitet i själva verket handlar om att förstärka ett med männen 

gemensamt genusprojekt. Risken med en sådan analys blir att man, i motsats till vad som var 

syftet, osynliggör arbetarkvinnors erfarenheter och intressen, och hamnar i antaganden om att 

de inte själva förstår sitt eget bästa. Hermansson är också kritisk till klassrelationens primat, 

men menar att rädslan för att klassfrågorna skulle suddas ut till förmån för andra frågor varit 

verklig, om än ett hinder för kvinnors fackliga aktivitet. Waldemarsons slutsats är att såväl 

kvinnors hemarbete som lönearbete ligger till grund för deras klasserfarenhet och att detta 

osynliggjorts i klassteorin. Av detta bör man dock inte dra slutsatsen att klassterorin måste 

                                                 
49Lindholm, 2008, s 210-211. 
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förkastas. Det är kvinnors klassintresse som gör att de stannar kvar i LO, trots att deras 

könsintressen där ofta underordnats männens. Detta är en slutsats jag delar.  

 

Kommunal och kön 

I samband med att Kommunal i år fyller 100 fick historikerna Ylva Waldemarson och Lars 

Ekdahl av förbundet uppdraget att skriva en jubileumshistorik, som skulle ta vid där Ingemar 

Lindblads Svenska Kommunalarbetareförbundet 1910-1960: en studie i svensk 

fackföreningsrörelse50 från 1960 slutade. Uppdraget resulterade i Waldemarsons Mellan 

individ och kollektiv och Ekdahls Välfärdssamhällets spegel. Jag kommer att återkomma till 

några av Ekdahls slutsatser i analysen av mitt eget material, men kommer i detta avsnitt 

enbart att redogöra för Waldemarsons bidrag, då kön är en central relation i hennes analys av 

Kommunals historia, och några av förbundets könspolitiska stridsfrågor lyfts fram som 

exempel på spänningen mellan individ och kollektiv.   

 

Enligt Waldemarson har två drag mer än andra påverkat Kommunals historia. Det första är att 

förbundet organiserar offentliganställda, och att det därför är politiska beslut som avgör hur 

kommunalarnas arbetsmarknad ser ut. Det andra är förbundets storlek, där många medlemmar 

utspridda på många olika yrkesgrupper gör det till en utmaning och en balansakt för förbundet 

att tillvarata medlemmarnas intressen.51 Det politiska arbetsgivarskapet har medfört att 

Kommunal haft ett särskilt förhållande till SAP, något som gynnat förbundet när man gått i 

takt men orsakat problem när så inte varit fallet. Den lojalitet som LO-förbunden förväntades 

visa mot partiet genom att i lönerörelserna ta sitt samhällsansvar blev särskilt tyngande för 

Kommunal, vars medlemmar arbetade inom en skattefinansierad sektor.52 Det politiska 

arbetsgivarskapet har inneburit att förbundet tvingats anpassa sina strategier efter förändringar 

i den politiska omvärlden.53 Samtidigt menar Waldemarson att det är just detta politiska 

arbetsgivarskap som gjort att Kommunal trots interna intressekonflikter lyckats hålla ihop sitt 

stora och spretiga förbund. Trots inbördes olikheter har man i relation till andra grupper med 

andra anställnings- och lönevillkor framstått som en homogen och särpräglad grupp.54 

 

                                                 
50För en historieskrivning om Kommunals första halvsekel se Lindblad, Ingemar, Svenska 
Kommunalarbetareförbundet 1910-1960: en studie i svensk fackföreningsrörelse, Stockholm: Tidens förlag, 
1960.  
51Waldemarson, Ylva, Mellan individ och kollektiv. Kommunal 1960-2010, Stockholm: Premiss Förlag, 2010, s 
395. 
52Waldemarson, 2010, s 405. 
53Waldemarson, 2010, s 407. 
54Waldemarson, 2010, s 412. 



  

 20 

Ett annat utmärkande drag har varit just de ständiga jämförelserna med andra grupper på 

arbetsmarknaden, framförallt i lönefrågor, där förbundets medlemmar jämförts med 

industriarbetarna, de statsanställda arbetarna och de kommunala tjänstemännen.55 

Jämförelserna har också gällt förhållandet mellan manliga och kvinnliga medlemmars löner. 

Förbundets linje har hela tiden varit att frågan inte skulle lösas genom en omfördelning av 

löneutrymmet från manliga medlemmar till kvinnliga, utan genom förbundsöverskridande 

lönesatsningar. Det har inte funnits ett kompakt motstånd mot sådana lönepotter från 

förbundets män, utan konflikten har snarare funnits mellan förbunden, där den införlivats i 

den gamla diskussionen om närande och tärande sektorer. Inom förbundet såväl som inom LO 

har det blivit tydligt att det funnits en manlig norm som kvinnor blivit avvikande i förhållande 

till. 56  

 

Kön har också varit närvarande i förbundets diskussioner om representation. Kvinnor var 

länge kraftigt underrepresenterade i förbundets beslutande organ, och under efterkrigstiden 

restes kraven alltmer på en förändring av detta. Från 1970-talet och framåt fick kvinnors krav 

trängas med krav på representation med hänsyn till etnicitet, avtalsområde, yrkesgrupp och 

landsände.57 Waldemarson berör också debatterna om heltid och sextimmarsdagen, vilket jag 

återkommer till i min analys av materialet. 

 

Historikern Monika Edgren har i sin text ”Antidiskrimineringens dilemma: Representationer i 

Kommunalarbetaren 2003-2004” studerat symbolisk makt i arbetslivet genom en analys av 

Svenska Kommunalarbetareförbundets facktidning Kommunalarbetaren.58 Edgren framhåller 

att Kommunalarbetareförbundet aktivt arbetar med att motverka diskriminering, vilket 

inbegriper jämställdhet, mångfald, homokompetens, integrerings- och rekryteringsprojekt. 

Detta, liksom att förbundet organiserar 19 procent som har utländsk bakgrund, samt har en 

mycket skev könsfördelning, gör det angeläget att studera representationerna av 

organisationen.59  

 

Edgren beskriver förbundet som ”starkt knutet till välfärdsstatens uppbyggnad och kriser”, 

från början mansdominerat men genom den offentliga sektorns expansion istället 

                                                 
55Waldemarson, 2010, s 398. 
56Waldemarson, 2010, s 400-401. 
57Waldemarson, 2010, s 406-407.  
58Edgren, Monika, ”Antidiskrimineringens dilemma: Representationer i Kommunalarbetaren 2003-2004”, i de 
los Reyes, Paulina, Arbetslivets (o)synliga murar, SOU 2006:59, Stockholm 2006. 
59Edgren i de los Reyes, 2006, s 178. 
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kvinnodominerat. Avregleringar, privatiseringar och nedskärningar av de gemensamma 

utgifterna karaktäriserar det sena 1900-talet och sekelskiftet 2000.60  

 

Edgrens studie utgår från arbetsplatsreportagen i tidningen och drar utifrån detta slutsatser om 

organisationen som helhet.61 Reportagen i Kommunalarbetaren syftar enligt Edgren till att 

motverka fördomar, men skillnadstänkandet utmanas inte.62 Hon finner att diskurser om 

nationalism som bygger på skillnadsparet borta/hemma, kvinnligt/manligt, samt diskurser om 

heteronormativitet är verksamma i reportagen.63 Diskrimineringsproblemen förläggs till 

individer men strukturell diskriminering erkänns inte, och det grundläggande tänkandet i 

termer av Vi och Dom bekräftas, vilket gör det välmenande antidiskrimineringsarbetet 

problematiskt.64  

 

I sin artikel ”The Swedish Municipal Workers' Union – A Study in the New Political 

Unionism” från 1996 menar Winton Higgins att Kommunal med sina politiska ambitioner att 

rädda välfärden och driva jämställdetsfrågor har tagit det politiska ledarskapet i den svenska 

fackföreningsrörelsen.65 Higgins har studerat Kommunals projekt 90-talsprojekt ”Kom vidare 

i vården” och ”Kom an då”, vilka han tolkar som en del i den kamp för välfärden som 

förbundet bedrev som ett resultat av 1980- och 90-talens kommersialisering av 

välfärdstjänsterna. Projekten innebar att anställda tog aktiv del i omorganisering av arbetet 

och att verksamheter sparade pengar utan att anställda blev uppsagda.66 Genom att delta i, 

snarare än motsätta sig, rationaliseringar, menar Higgins att Kommunal fick möjlighet att 

driva sina frågor om lön och arbetsvillkor, vilka ofta syftade till ökad jämställdhet mellan 

kvinnor och män.67 Slutsatsen är att Kommunal under 1990-talet genom detta arbete fick en 

pionjärställning för återuppväckandet av en facklig feminism, vilken blev en del av en ny 

form av politisk facklig kamp, med Kommunal i ledningen.68  

 

Sammanfattning 
Hos såväl Waldemarson som Edgren och Higgins understryks Kommunals relation till den 

offentliga sektorn, vars utbyggnad är anledningen till förbundets kvinnodominans. 

                                                 
60Edgren i de los Reyes, 2006, s 179. 
61Edgren i de los Reyes, 2006, s 182. 
62Edgren i de los Reyes, 2006, s 179. 
63Edgren i de los Reyes, 2006, s 183. 
64Edgren i de los Reyes, 2006, s 202. 
65Higgins, Winton, ”The Swedish Municipal Workers' Union – A Study in the New Political Unionism”, 
Economic and Industrial Democracy, 1996, vol. 17, s 167-197. 
66Higgins, 1996, s 182. 
67Higgins, 1996, s 184. 
68Higgins, 1996, s 175-177, s 192-193. 
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Waldemarson framhåller det politiska arbetsgivarskapet och den särskilda relation till det 

socialdemokratiska partiet detta medfört som ett av förbundets huvudsakliga karaktärsdrag. 

Det andra utmärkande draget, att förbundet omfattar så många olika grupper av medlemmar, 

har lett till motsättningar bl.a. i frågor om lön och representation. Edgren menar att 

Kommunal har höga ambitioner när det gäller antidiskrimineringsarbete, men att man ofta 

misslyckats med att utmana skillnadstänkandet gällande kön och etnicitet. Higgins ser 

Kommunal som pionjärer för en facklig feminism, och menar att förbundets deltagande i 

rationaliseringsarbetet i den offentliga sektorn möjliggjorde arbetet med jämställdhetsfrågor 

på arbetsmarknaden. Jag kommer i analysen av mitt material och i min avslutande diskussion 

att återkomma till deras slutsatser.  

 

Någon närstudie av Kommunals specifikt könspolitiska debatt har inte gjorts tidigare, varför 

min uppsats fyller en tydlig forskningslucka. Den studie som ligger närmst min egen i val av 

material är Waldemarsons jubileumsbok, som utkom några månader in i mitt uppsatsarbete. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan min studie och Waldemarsons är att hennes omfattar fler 

områden än bara det könspolitiska, då hon gör en övergripande framställning av förbundets 

historia 1960-2010, medan min är en detaljerad närstudie av den specifikt könspolitiska 

debatten. Studiernas syfte och målgrupp skiljer sig också åt, då Waldemarson skrivit på 

uppdrag av Kommunal och målgruppen därmed är förbundet själva. Medan Waldemarsons 

bok tillhör genren facklig jubileumshistorik är min studie i egenskap av sin karaktär som 

genusvetenskaplig masteruppsats mer teoretisk till sin prägel och analyserna görs utifrån en 

uttalat feministisk utgångspunkt.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Syftet med detta kapitel är att presentera det teoretiska ramverk inom vilket jag förstår mitt 

material. Då min undersökning omfattar flera olika könspolitiska områden, sinsemellan av 

väldigt olika karaktär, behövs också flera olika teoretiska verktyg för att tolka materialet. 

Detta, samt att ideologikritisk metod förutsätter att forskaren gör sig själv och andra medvetna 

om sina utgångspunkter, leder till att det teoretiska kapitlet blir utförligt. För att göra det 

lättare för läsaren har jag delat in kapitlet i olika avsnitt, och försöker att vara tydlig med vad 

dessa syftar till och hur de är relevanta för min undersökning.  

 

Kapitlet inleds med att jag definierar de för uppsatsen centrala begreppen klass, kön, 

könspolitik och jämställdhet. Eftersom jag menar att kön måste förstås i relation till andra 

maktordningar diskuterar jag sedan förhållandet mellan klass och kön och mellan kapitalism 

och patriarkat. I en svensk kontext har förhållandet mellan kapitalism och patriarkat bl.a. 

manifesterats genom välfärdsstaten. Kommunal som förbund både kommer ur och 

upprätthåller välfärdsstaten, och en förståelse av denna är nödvändig för att tolka de ramar 

inom vilka förbundets debatter äger rum. Jag ägnar därför ett avsnitt åt välfärdsstaten och den 

svenska modellen som ett kompromissprojekt mellan klasser och kön. Det teoretiska kapitlet 

avslutas med en diskussion om den kritik som riktats mot teorin om kapitalism och patriarkat, 

och mot klass som en per definition manlig relation.  

 

Klass och kön som sociala relationer 

Föremålet för min studie är könspolitik i ett svenskt fackförbund som framförallt organiserar 

arbetare i den offentliga sektorn, varför både klass och kön blir centrala relationer att ta i 

beaktande. Etnicitet blev inte en politiserad relation i Kommunal förrän i slutet av 1990-talet 

men framförallt under 2000-talet, men kommer, då förbundet organiserar många med 

utländsk bakgrund, förmodligen att bli allt viktigare för förbundet i framtiden.69  

 

Min förståelse av kön som relation innebär att olika kön blir till och återskapas i förhållande 

till varandra. Liksom klass är en relation som uttrycker att olika grupper av människor står i 

ett specifikt ekonomiskt och socialt förhållande till varandra70 blir kvinnor en begriplig 

kategori i sin ekonomiska och sociala relation till män, och vice versa. Relationen, så som vi 

                                                 
69Två studier som har gjorts kring etnicitet i Kommunal är Edgren i de los Reyes, 2006 och Knocke, Wuokko, 
Invandrade kvinnor i lönearbete och fack, Forskningsrapport nr 53, Arbetslivscentrum, 1986. 
70Olin Wright, Erik, ”Varieties of Marxist Conceptions of Class Structure”, Politics & Society, nr 3, 1980, s 325. 
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känner den, bygger på en maktordning där män som grupp är överordnade kvinnor som 

grupp. Det som är fast är det relationella, att könen konstrueras och förstås i förhållande till 

varandra, men vilka specifika uttryck denna relation tar sig är föränderligt. Jag använder 

begreppet kön och inte genus, för att undvika en uppdelning i ett stabilt, biologiskt kön och ett 

konstruerat och föränderligt genus. Även det som tidigare uppfattats som självklara kategorier 

är resultat av historiska processer. Det finns ingen ursprunglig kvinnlig eller manlig essens, 

bortom det sociala eller obesmittad av en patriarkal ordning.71  

 

Min förståelse av klass och kön utgår från ett historiematerialistiskt perspektiv där ”[a]lla 

sociala relationer utspelas i såväl den materiella basen, som i den politiskt-ideologiska 

överbyggnaden”.72 Det innebär att såväl kön som klass har både materiella och ideologiska 

dimensioner. Ekonomiska och kulturella orättvisor förstärker ofta varandra dialektiskt, och 

resultatet är en cirkel av kulturell och ekonomisk underordning.73 Sexistiska och 

androcentriska normer är institutionaliserade i staten och i ekonomin, samtidigt som kvinnors 

ekonomiska underordning begränsar deras möjlighet till jämlikt deltagande i det kulturella, 

offentliga och vardagliga livet.74  

 

Könspolitik och jämställdhet 

”Normen om att kön inte får göras till en politisk ideologi och 

organisationsprincip, framförallt inte i demokratiskt valda församlingar, är klart 

kännbar trots att den ofta kläs i annan språkdräkt. Man kan säga att kön tillåts 

komma till uttryck som en fråga, en jämställdhetsfråga, med alla de begränsningar 

det innebär i kampen om politisk uppmärksamhet och ekonomiska resurser. 

Däremot diskuteras kön sällan som en politisk dimension, en grundläggande makt- 

och intressekonflikt i samhället. Det betyder att kvinnors handlingsutrymme blir 

kringskuret.”75 

 

I likhet med statsvetaren Maud Eduards ser jag kön som en grundläggande makt- och 

intressekonflikt i samhället. Att kön inte formuleras så, utan enbart tillåts ta plats som en 

jämställdhetsfråga, är av central betydelse för min studie. Det visar nämligen att jämställdhet 

                                                 
71Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda, Stockholm: Atlas, 2002, s 24. 
72Olsson, Lars, ”Klass, kön och etnicitet i samhällshistorisk forskning” i Berggren, Lars & Greiff, Mats, Från 
Lunds och Satserups horisonter: att med kyrkan och skolan i centrum orientera sig i pedagogik och historia: en 
vänbok till Sven Ekwall på hans 90-årsdag, Ystad 2001, s 149. 
73Fraser, Nancy, ”From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a 'Post-Socialist' Age”, New Left 
Review, July-August 1995. 
74Fraser, 1995. 
75Eduards, 2002, s 39. 
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och könspolitik inte är synonymer, snarare är jämställdhet en specifik form av könspolitik, 

baserad på vissa antaganden om kön, hur relationer mellan olika kön ser ut och bör se ut, samt 

hur man ska nå dit. Könspolitik är således ett vidare begrepp än jämställdhet. Liksom Kristina 

Lindholm förstår jag könspolitik helt enkelt som de politiska förhållandena mellan könen, och 

i det här sammanhanget, där Kommunals könspolitik studeras, innefattar det målsättningar om 

minskad ojämlikhet p.g.a. kön. Jag menar, i likhet med Lindholm, att könspolitik lämpar sig 

bättre som begrepp när man vill studera historisk utveckling, eftersom jämställdhet är ett 

modernt begrepp som inte nödvändigtvis kan appliceras på historiska förhållanden.76 Även 

efter jämställdhetsbegreppets intåg i svensk politik är det möjligt att andra könspolitiska 

diskurser gjort sig i gällande i Kommunal. Att använda begreppet könspolitik möjliggör 

därför en större lyhördhet och öppenhet i tolkningen av materialet, och understryker att jag 

betraktar kön som en grundläggande maktrelation.  

 

Jämställdhet som hegemoniskt projekt 
Även om jämställdhet utgör en av flera möjliga könspolitiska diskurser är jämställdhet i 

realiteten dock inte bara ett av flera sätt att förhålla sig till relationer mellan kön. Jämställdhet 

har under andra delen av det halvsekel min undersökning sträcker sig över utvecklats till en 

stark och dominerande diskurs i den svenska offentligheten, med ett reellt inflytande över 

samhällsutvecklingen. Jämställdhetsideologin har därmed blivit hegemonisk i förhållande till 

andra könspolitiska och feministiska perspektiv. Sociologerna Paulina De los Reyes och 

Diana Mulinari belyser detta när de skriver: ”Även om en hegemonisk feminism är 

underordnad andra ideologier, har den förhandlat fram en position i det offentliga samtalet 

och erövrar en röst i diskussionen om strukturell ojämlikhet i Sverige. En följd av detta är 

jämställdhetspolitikens ställning som statlig ideologi och därtill som en central komponent i 

den svenska nationella självbilden.”77 För att förstå den könspolitiska debatten i Kommunal 

måste vi därför förstå den svenska jämställdhetsideologins grundläggande drag.  

 

Flera forskare har påpekat att jämställdhet i Norden karaktäriseras av att alla är för, nästan 

oavsett politisk ståndpunkt. Jämställdhetspolitiken anses leda till ett bättre och mer rättvist 

samhälle för alla, och betraktas som en självklar vision som få säger sig vara motståndare 

till. 78 Jämställdhetsideologin utmärks också av att det inte existerar någon kamp om makt eller 

                                                 
76Lindholm, 2008, s 16. 
77De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 
landskap, Liber, 2005, s 83. 
78Magnusson, Eva, ”Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i 
svenskt 1990-tal”, 1999, s 1, 
http://www.nikk.uio.no/filestore/Publikasjoner/Jamstalldhetimangaolikaversioner.pdf, 10.08.19, Angervall, 
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intressekonflikt mellan könen.79 Gertrud Åström menar att svensk jämställdhetspolitik, sedan 

den fick sin egen rubrik, haft tre kännetecken: utbyggnad, sidoordning och allmängiltighet. 

Den har förutsatt resurser så att man kunnat expandera sig ur potentiella intressekonflikter, 

den har utagerats mellan kvinnor och skiljts från andra sammanhang och preciserade och 

mätbara mål har hört till undantagen.80 Sedan slutet av 1980-talet har dessa drag enligt 

Åström ersatts med omfördelning av befintligt utrymme och om preciserade platser, årtal och 

procentsatser.81  

 

Samtidigt som jämställdhet kan anses vara en allmän angelägenhet sker det i en konkret 

verksamhet möten mellan olika mål, perspektiv och villkor.82 Man kan i en organisation vara 

överens om de övergripande jämställdhetsidéerna, men dessa idéer tolkas och omtolkas 

genom villkoren i det konkreta sammanhanget. På samma sätt kan argumenten för jämlikhet 

mellan könen variera. För att förstå hur könspolitik konstruerats i Kommunal tittar jag bl.a. på 

vilka argument man använt för att legitimera könspolitiska krav. Dessa visar i sin tur hur man 

sett på relationer mellan könen.  

 

Argumenten för jämlikhet mellan könen som anförs i den politiska debatten kan delas upp i 

tre huvudsakliga kategorier. Den första handlar om rättvisa eller rättigheter: eftersom kvinnor 

utgör halva befolkningen ska de ha halva makten. Den andra typen är resursargumentet, vilket 

bygger på föreställningen att kvinnor bidrar med något specifikt till politiken som tidigare 

saknats. Det kan handla både om politikens form och innehåll, och fokus ligger här på att 

kvinnor är annorlunda än män, vilket kan förklaras med kvinnors specifika erfarenheter men 

också med vad man tolkar som biologiska eller ursprungliga skillnader mellan könen. En 

möjlig förlängning av detta är nyttoargumentet, där kvinnors deltagande anses gynna 

organisationens syften.83 Den tredje typen av argument utgår från att kvinnor och män har 

olika och ibland motstridiga intressen och män därför inte kan representera kvinnor som 

grupp i politiken, varför kvinnors närvaro är nödvändig.84 Resurs- och rättviseargumenten är 

mindre kontroversiella och mer flitigt använda i den etablerade politiken än 

intresseargumentet. Argumenten kan kombineras på olika sätt, och bygger på olika 

                                                                                                                                                         
Petra, Jämställdhetsarbetets pedagogik: Dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett företag och 
ett universitet. Acta Universitatis Gothoburgensis, 2005, s 14. 
79Eduards, Maud, ”The Swedish Gender Model: Productivity, Pragmatism and Paternalism”, West European 
Politics, vol 14, nr 3, 1991, s 171. 
80Åström, Gertrud, ”Samhället i könsperspektiv”, i Mäns föreställningar om kvinnor och chefsskap, SOU 
1994:3, Stockholm: Fritze, 1994, s 14. 
81Åström, 1994, s 15. 
82Angervall, 2005, s 13. 
83Lindholm, 2008, s 112. 



  

 27 

antaganden om kön och makt, vilka i sin tur leder till att olika lösningar framstår som 

rimliga.85  

 

Feminism och jämställdhet 
En feministisk kritik som riktats mot jämställdhetsbegreppet är att det kan fungera 

neutraliserande genom att osynliggöra frågor om makt mellan kvinnor och män, men också 

genom att dölja andra orättvisor än de mellan könen.86 Jämställdhet har också kritiserats för 

att bygga på en manlig norm som kvinnan ska ställas jämte. Eduards skriver: ”Rättvisa och 

jämställdhet betyder att kvinnor kan erhålla samma förmåner och möjligheter som män, men 

inte något därutöver. Mäns villkor är normerande. [---] Hela lönen’ betyder ’lika hög lön som 

män’, ’halva makten’ att dela lika med män. Det finns inte ens ord för att kvinnor skulle få 

särskilda förmåner.”87 Feministiska krav stör därmed den rådande ordningens normer för hur 

politik ska bedrivas.88  

 

Jag menar att jämställdhetsideologin inte bara bygger på samförstånd mellan könen och en 

manlig norm, utan också färgats av samhällets klass- och etnicitetskompromisser i den 

bemärkelsen att jämställdhet blivit synonymt med att kvinnor ska ha samma villkor och 

möjligheter som män i den egna klassen eller etniska gruppen, men inte mer än så. 

Jämställdhet, till skillnad från jämlikhet, gör alltså inte anspråk på någon vidare omfördelning 

av samhällets resurser.89 Dessa kritiska invändningar utgör basen för min feministiska kritik 

av jämställdhetsideologin, och är centrala för analysen av Kommunals könspolitiska debatt.  

 

Eduards menar att ”[d]et finns en offentlig diskurs i Sverige om välfärdsstatens och 

jämställdhetspolitikens framgångar, som har klara nationalistiska undertoner: vi toppar 

jämställdhetsligan.” Hon frågar sig i vilken utsträckning feministiskt orienterade 

samhällsvetare och historiker får lov att påpeka att det också finns stabila drag och sprickor i 

utvecklingen?90 Jag menar i likhet med Eduards att när man studerar en lång tidsperiod är det 

relevant att tolka könsrelationerna i termer av både stabilitet och förändring, vilket jag tar 

fasta på i analysen av mitt material. 

                                                                                                                                                         
84Eduards, 2002, s 46, Magnusson, 1999, s 2. 
85Eduards, 2002, s 46. 
86Magnusson, 1999, s 1. 
87 Eduards, 2002, s 155. 
88Eduards, 2002, s 13. 
89Linderoth, Kristin, ”Jämställdheten ställd inför verkligheten – En feministisk analys av den svenska 
jämställdhetsideologin utifrån exemplet skatteavdrag för hshållsnära tjänster”, Examensarbete för 
kandidatexamen i genusvetenskap, Lunds Universitet, VT 2008. 
90Eduards, 2002, s 122. 
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Aldrig bara kön 

Det jag hittills anfört om könspolitik och jämställdhet handlar om könsordningen, d.v.s. 

förhållandet mellan män som grupp och kvinnor som grupp. Jag tror att dessa slutsatser om 

vad som är tillåtet och inte tillåtet på den könspolitiska arenan kan appliceras även på mitt 

material. Jag menar dock att vi kan få en djupare förståelse av könspolitik om vi också tar 

hänsyn till andra sociala relationer än kön. Som Marx skriver är människor ”totaliteten av de 

samhälleliga förhållandena”91, eller i engelsk översättning ”the ensemble of the social 

relations”92. Det innebär att inte bara en maktordning eller social relation påverkar våra liv 

och vår förståelse av dessa. Ett samhälles könsordning måste därför förstås i relation till hur 

detta samhälle i övrigt är organiserat, kön är ingen isolerad relation som ser likadan ut i alla 

tider och på alla platser. Hur olika grupper av kvinnor (och män) har möjlighet att ställa 

politiska krav och organisera sig, samt hur detta sedan bemöts och tolkas av omgivningen, 

bestäms inte bara av en könsordning utan också av en klasstruktur, en rasmässig struktur, 

etc.93 Om hänsyn inte tas till detta tenderar studiet av kön att främst utgå från relativt 

privilegierade kvinnor, vilka ofta i västerländskt teoretiserande betraktats som feminismens 

självklara subjekt.94 Variationen mellan kvinnors intressen utifrån klass och etnicitet 

vederlägger dock inte påståendet att intressen är könsbundna.  Statsvetaren Anne Phillips 

menar att det faktum att kvinnor innehar olika klasspositioner inte automatiskt gör att de har 

samma intressen som männen i samma klass. Intresseargumentet baseras inte på ett enhetligt 

intresse bland alla kvinnor, utan på skillnad i intressen mellan män och kvinnor.95  

 

Kapitalism och patriarkat 
I min studie är såväl könsrelationer som klassrelationer av central betydelse. Studiet av klass 

har haft stor betydelse för feministisk teoribildning, men har förlorat sin centrala position 

under de senaste decennierna. Enligt sociologen Joan Acker har detta skett i ett sammanhang 

av politisk högervridning och den fria marknadens ideologiska triumf, parallellt med 

postmodernismens ökande inflytande i akademin. Acker menar att feministiska forskare har 

                                                 
91Marx, Karl, “Marx om Feuerbach” [1845], i Engels, Friedrich, Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska 
filosofins slut [1888], Marxismens klassiker 2, Göteborg: Proletärkultur, 2003, s 81. 
92Marx, Karl, ”Thesis on Feuerbach” [1845], 
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/thesis/thesis.htm, 10.08.15. 
93Se t.ex. Acker, Joan, Class Questions. Feminist Answers, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2006; 
Hartmann, Heidi, “Det olyckliga äktenskapet mellan Marxism och feminism. För en mer utvecklingsbar 
förening” [1981], i Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red), Genushistoria. En historiografisk 
exposé, Lund: Studentlitteratur, 2004. 
94Se t.ex. Anthias, Floya & Yuval-Davis, Nira, ”Att sätta feminismen i sin kontext – genusmäsiga, etniska och 
klassmässiga skiljelinjer”, Fronesis, nr 3-4, 2000; De los Reyes & Mulinari, 2005. 
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misslyckats med att presentera rimliga lösningar på frågor om klass och kön och därför gett 

upp och gått vidare till andra frågor.96 Jag delar Ackers analys av klassrelationernas 

marginalisering som feministiskt studieobjekt, men menar att tidigare decenniers diskussioner 

gett betydelsefulla bidrag till teoretiserandet av klass och kön, relevanta även för vår tid. Ett 

sådant bidrag är ekonomen Heidi Hartmanns klassiska artikel ”Det olyckliga äktenskapet 

mellan marxism och feminism. För en mer utvecklingsbar förening” från 1981, där Hartmann 

kritiserar feminismen för att vara ahistorisk och otillräckligt materialistisk, och marxismen för 

att inte ensam kunna analysera det specifika i kvinnoförtrycket.97 

 

Hartmann menar att marxismen är betydelsefull för vår förståelse av samhället, men ensam 

otillräcklig för att förstå den systematiska karaktären i relationerna mellan könen. Marxismen 

förklarar varför det uppstår ”lediga platser”, men liksom kapitalet är könsblint såtillvida att 

dessa platser skapas oberoende av vilka individer som tillsätter dem är marxismen könsblind 

när det gäller att förklara vilka som besätter platserna och varför de är just de och inte några 

andra. Teorin förklarar alltså inte varför just kvinnor är underordnade män, och inte tvärtom.98  

För att göra detta behövs en specifikt feministisk analys, men denna måste vara förankrad i 

materiella förhållanden och ta hänsyn till specifika historiska kontexter.99 Patriarkatet är inte 

något universellt eller statiskt fenomen, utan förändras i form och intensitet i relation till 

andra samhällsförändringar.100 Därför menar jag att det som anförts av exempelvis Eduards 

om kön i politiken även måste sättas i relation till klassmässiga förhållanden. Vi kan då 

upptäcka att samhället är både patriarkalt och kapitalistiskt organiserat, och att det råder ett 

samarbetsförhållande mellan patriarkat och kapitalism.101 

 

Genom att ställa frågan ”Vem drar nytta av kvinnors arbete?” menar Hartmann att vi kan vi få 

syn på detta samarbetsförhållande, och därmed också få en förståelse av kvinnors situation i 

hemmen och på arbetsmarknaden. Enligt Hartmann är det inte bara kapitalet som drar nytta av 

kvinnors arbete, utan även män som genom kvinnors arbete åtnjuter personlig betjäning i 

hemmet, och som har högre levnadsstandard än kvinnor, mätt i fritid och personlig service.102 

Olika grupper av män har olika tillgång till patriarkala förmåner, beroende av klass, ras, 

                                                                                                                                                         
95Phillips, Anne, Närvarons politik: den politiska representationen av kön, etnicitet och ras, Lund: 
Studentlitteratur, 2000, s 87. 
96Acker, 2006, s 15. 
97Hartmann, [1981] 2004. 
98Hartmann, [1981] 2004, s 33. 
99Hartmann, [1981] 2004, s 17. 
100Hartmann, [1981] 2004, s 34. 
101Hartmann, [1981] 2004, s 18. 
102Hartmann, [1981] 2004, s 24. 



  

 30 

sexualitet, nationalitet, civilstånd och ålder, liksom kvinnor underkastas olika grader och 

former av patriarkal makt, och också kan utöva sådan makt, utifrån dessa variabler.103  Det 

faktum att det är män som betjänas av kvinnor står dock fast. Ur denna personliga betjäning 

följer att män som kollektiv har ett materiellt intresse av kvinnors underordning. Även om 

detta i längden skulle vara ett ”falskt medvetande” menar Hartmann att män ändå är ovilliga 

att släppa ifrån sig denna kontroll över kvinnors arbete, som ger fördelar på kort sikt.104 Även 

om kvinnor och män har ett gemensamt intresse av att störta kapitalismen har de ändå vissa 

intressen som är könsspecifika.105 När kvinnor i arbetarrörelsen ansluter sig till feminismen 

kan det uppfattas som ett personligt hot mot manliga kamrater, men också som ett hot mot 

själva organisationen eftersom många organisationer drar nytta av kvinnors arbete. Det är 

således sexismen och inte feminismen som splittrar arbetarklassen.106 

 

Välfärdsstaten som klass- och könskompromiss 
Den svenska välfärdsstaten bygger på den historiska kompromissen mellan arbete och kapital, 

vilken utgör grunden för det som kallas den svenska modellen. Arbetarrörelsens väg till 

socialism skulle kantas av klassamarbete, som byggde på att kapitalets ägande i grunden 

skulle förbli orört.107 Utbyggnaden av viss offentlig produktion och konsumtion, framförallt 

inom välfärdssektorn, kunde fungera som en motvikt till kapitalet på viktiga områden, 

samtidigt som den kollektiva skattefinansieringen kunde garantera människor tillgång till 

välfärd, oberoende av individuell konsumtionsförmåga på marknaden. Den privatägda 

produktionen skulle skapa välståndet, som den statliga styrningen av konsumtionen sedan 

skulle fördela. Den svenska välfärdspolitiken har medfört ett visst mått av dekommodifiering, 

vilket innebär möjligheten för människor att överleva oberoende av lönearbetsmarknaden, 

men kommodifieringen av arbetskraft, d.v.s. lönearbete och den s.k. arbetslinjen, har förblivit 

grundläggande för svensk politik.108 Bärande i den svenska modellen har därför varit 

parternas strävan efter ekonomisk utveckling och tillväxt, vilket omfattat rationaliseringar, 

produktionsökning och industriell expansion, liksom full sysselsättning och ökad 

levnadsstandard.109 Konsekvensen av detta har blivit att LO balanserar mellan att å ena sidan 

vara en aktör för att upprätthålla denna modell, och å andra sidan vara en kamporganisation 

för bättre villkor för sina medlemmar. Följden blir spänningar inom LO, där ledningen måste 

                                                 
103Hartmann, [1981] 2004, s 34. 
104Hartmann, [1981] 2004, s 24. 
105Hartmann, [1981] 2004, s 49. 
106Hartmann, [1981] 2004, s 46. 
107Ankarloo, Daniel, Kris i välfärdsfrågan. Vänstern, välfärden och socialismen, Linköping: Nixon, 2005, s 67. 
108Ankarloo, 2005, s 67-68. 
109Johansson, Anders L, Tillväxt och klassamarbete – en studie av den svenska modellens uppkomst, Stockholm: 
Tiden, 1989, s 15. 
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lägga ner mycket möda på att övertyga medlemmarna om behovet att föra en 

”ansvarskännande” politik med utgångspunkt i den rådande samhällsekonomin.110  

 

Välfärdsstaten och den svenska modellen bygger på ett samförstånd mellan klasser, men 

omfattar även relationer mellan könen. Tillväxt och förändringar i den kapitalistiska 

produktionen medförde att många fler kvinnor började lönearbeta, och skapade 

förutsättningar för en breddning av välfärdsstatens tjänster, vilket i sin tur drog in många 

kvinnor i lönearbete. Den specifika form av välfärdskapitalism som utvecklades i Sverige 

lyckades skydda och förbättra det dagliga livets villkor och minskade individuella kvinnors 

behov av individuella män. I grunden bygger dock den svenska välfärdskapitalismen på 

kvinnors relativa underordning.111 Denna underordning har enligt flera forskare sin grund i att 

en könskompromiss är inbyggd i jämställdhetsideologin, vilken har kunnat tillåtas verka 

eftersom den löst intressekonflikten mellan könen genom expansion, istället för 

omfördelning.112 ”Könskompromissen”, menar Acker, ”som var en outtalad del av 

kompromissen mellan kapital och arbete har resulterat i en tyst överenskommelse enligt 

vilken kvinnorna har rätt till betalt arbete och en viss del personligt oberoende från enskilda 

män, i utbyte mot att de fortsätter att ta ansvar för omsorgen om människor, både i 

välfärdssamhällets tjänst och i familjen, och att de, utan klagomål, accepterar en underordnad 

ställning inom det avlönade arbetet och i politiken, liksom, i viss utsträckning, i sina privata 

relationer till män.”113  

 

Trots kvinnornas växande deltagande i arbetskraften, vilket ökade i takt efter andra 

världskriget, kvarstår det faktum att kvinnorna är primärt ansvariga för hemarbetet och 

männen primärt ansvariga för lönearbetet.114 Även om man kan peka på att graden av detta 

förhållande generellt minskat eller varierar beroende av exempelvis reformer eller 

ekonomiska konjunkturer är det centrala här som jag ser det att själva relationen kvarstår. 

Hartmann menar, liksom Acker, att arbetsdelningen mellan könen återuppstår på 

arbetsmarknaden där kvinnor ofta sköter samma arbeten som de tidigare framförallt utförde i 

hemmet. Dessa jobb – servering, matlagning, städning, vård av människor – som i 

välfärdssamhällen ofta utförs inom den offentliga har låg status och lön och de patriarkala 

                                                 
110Johansson, Anders L & Magnusson, Lars, LO andra halvseklet. Fackföreningsrörelsen och samhället, Atlas, 
1998, s 78. 
111Acker, Joan, ”Könskompromissen i den svenska välfärdsstaten”, Tiden, nr 8, 1990, s 463-464. 
112Se t.ex. Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet” i Demokrati och makt i Sverige, SOU 1999:44, Ulmanen, Petra, 
(S)veket mot kvinnorna och hur högern stal feminismen, Atlas, 1998, och Åström, Gertrud, 1994.  
113Acker, Joan, citerad i Silius, Harriet, Den kringgärdade kvinnligheten. Att vara kvinnlig jurist i Finland, Åbo 
Akademi Förlag, 1992, s 105-106. 
114Hartmann, [1981] 2004, s 41. 
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relationerna förblir på så vis intakta, även om deras materiella bas delvis förskjuts från 

familjen till lönespridningen. Denna lönespridning förstärker också arbetsdelningen i hemmet 

eftersom kvinnors lönearbete blir sekundärt i förhållande till mäns.115 Kvinnors underordning 

på arbetsmarknaden blir med detta synsätt inte en fråga om kvarlevor från en svunnen tid eller 

om sexistiska attityder, utan utgör patriarkatets materiella bas.116  

 

Betoningen av ekonomisk tillväxt och effektiv användning av mänskliga och materiella 

resurser, och samarbete och breda politiska lösningar snarare än konfrontation medför att 

jämlikhet överlag kopplas till produktivitet, i bemärkelsen att ekonomisk tillväxt möjliggör 

omfördelning av resurser, men också att jämlikhet kan öka produktiviteten. Ekonomisk 

tillväxt på nationell nivå och lönearbete på individuell nivå betraktas således som de 

huvudsakliga vägarna till jämlikhet mellan könen.117  

 

Kritik av teorin om kapitalism och patriarkat 
Acker menar att ett problem med Hartmanns teori om kapitalism och patriarkat är att kvinnors 

situation inte omfattas av klassdimensionen, utan placeras i en separat struktur i form av 

patriarkatet. Klassteorin förblir på så vis intakt och man ser inte intersektioner som 

konstruerar både klass och kön.118 Att klassdimensionen är reserverad för män är också en 

kritik som framkommer i den tidigare forskning om arbetarrörelsen och kön jag tidigare 

redogjort för. Jag tolkar dock inte Hartmann som att hon menar att kvinnor kan placeras 

utanför klasstrukturen, utan snarare som att vi behöver en teori om patriarkatet för att kunna 

förstå hur kvinnors situation ser ut under kapitalismen, där kvinnor intar vissa platser i 

klassamhället, både i och utanför produktionen. Däremot är det riktigt att klassteorin förblir 

”intakt” i den bemärkelsen att klass är en relation som ytterst har sin bas i samhällets 

produktionsförhållanden. Som sociologen Erik Olin Wright anför i debatten om kön och klass 

finns på den abstraktionsnivå som Marx klassanalys befinner sig inga manliga 

familjeförsörjare eller kvinnliga hemmafruar, och därför kan man inte, utifrån enbart denna 

teori, specificera skillnaderna i levda erfarenheter för exempelvis män och kvinnor i 

arbetarklassen.119  

 

                                                 
115Hartmann, 2004, s 42. 
116Hartmann, 2004, s 42. 
117Eduards, 1991, s 171. 
118Acker, 2006, s 22. 
119Wright Olin, Erik, “Rethinking, Once Again, the Concept of Class,” i Hall, John R (red), Reworking Class, 
Ithaca & London: Cornell University Press, 1997, s 49. 
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Detta innebär inte på något sätt att arbetarklassen per definition bara skulle bestå av vita män, 

även om det är denna grupp som ofta kommit att utgöra den dominerande representationen av 

arbetarklassen. Som sociologen Floya Anthias och genusvetaren Nira Yuval-Davis skriver 

kan konkreta klassgrupperingar vara sammansatta av kvinnor och män, svarta och vita, av 

olika kulturer och etniska identiteter. Dessa grupperingar är historiskt konstruerade och 

specifika. Vissa fraktioner av arbetarklassen kan vid en viss tidpunkt vara primärt 

sammansatta av t.ex. kvinnor eller svarta. Detta, menar Anthias och Yuval-Davis, kan spegla 

ekonomiska, politiska och ideologiska processer, och kan ha strukturerats genom kamp 

mellan grupperna sinsemellan och i relation till staten. Klasser är oftast varken etniskt, 

kulturellt eller könsmässigt homogena.120 Kommunal är en klassbaserad organisation för 

arbetare inom den offentliga sektorn, men dessa är ingen homogen grupp utan består av 

människor med olika kön och etnicitet, och därmed inbördes olika erfarenheter och intressen. 

 

                                                 
120Anthias & Yuval-Davis, 2000, s 51. 



  

 34 

4. Metodologiska utgångspunkter och undersökningens 
tillvägagångssätt 

 
Ideologikritisk metod 

För att analysera mitt material använder jag mig av ideologikritisk metod, vilken också kan 

kallas kritisk idéanalys. Jag utgår framförallt från idéhistorikern Sven-Eric Liedman, vars 

tolkning av ideologi och ideologikritik varit dominerande inom svensk idéhistorisk forskning. 

Jag har också hittat inspiration hos Rosemary Hennessy, som skrivit om feministisk 

ståndpunktsteori och ideologikritik.  

 

Liedman menar att varje samhälle, klass och grupp har sitt eget sunda förnuft, som för 

medlemmarna utgör den fasta grunden på vilken alla ställningstaganden kan byggas. När 

samhället eller gruppen kommer i konflikt med andra samhällen eller grupper uppstår behovet 

av att försöka formulera det egna sunda förnuftet.121 De klart formulerade åskådningarna 

kallar Liedman manifesta ideologier. De ”är de delar av isberget, som syns ovanför 

vattenytan”, som fastslås i program och tal. Det som finns under ytan kallar Liedman latenta 

ideologier, vilka vi måste undersöka för att förstå de ideologier som syns och hörs.122 Att 

studera ideologi handlar alltså inte bara om att undersöka det som exempelvis står skrivet i ett 

politiskt program, utan också om att se vad som inte står där, vad som är självklara 

utgångspunkter123, de betydelser som finns bortom och under det uttalade och direkt 

formulerade124. Även uppfattningar som det råder enighet om är enligt Liedman av stort 

intresse, och man bör fråga sig varför denna enighet har uppstått, men också vad det är som 

driver fram ideologiska konflikter.125 Jag förstår ideologi i enlighet med Liedmans vida och 

neutrala definition, som föreställningsvärld som står i samband med ett samhälles materiella 

förhållanden.126  

 

En ideologikritisk analys handlar också om att rikta blicken mot sambanden mellan program 

och handling. Den latenta ideologin kommer inte bara till uttryck i den manifesta, utan även i 

hur en organisation konkret förhåller sig till olika krav, och i relationer till klasser, grupper 

                                                 
121Liedman, Sven-Eric, Surdeg. En personlig bok om idéer och ideologier, Stockholm: Författarförlaget, 1980, s 
71. 
122Liedman, 1980, s 72. 
123Liedman, 1980, s 105. 
124Liedman, 1980, s 115. 
125Liedman, 1980, s 73. 
126Liedman, 1980, s 83. För en diskussion om olika ideologibegrepp och en problematisering av detta något 
förenklade användningssätt se Eagleton, Terry, Ideology. An introduction, London & New York: Verso, [1991] 
2007. 
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och institutioner.127 Min studie behandlar inte hur Kommunal i praktiken drivit sina 

könspolitiska krav utan hur könspolitik konstruerats i den interna debatten. Genom att jag 

både undersöker principiella ställningstaganden om kön och hur man behandlat specifika 

könspolitiska krav finns det dock ändå möjlighet att säga något om relationen mellan det 

Liedman kallar program och handling.  

 

Den latenta ideologin behöver inte vara sammanhängande utan kan innehålla inbördes 

motsägande uppfattningar.128 Rosemary Hennessy menar att det är dessa inbördes motsägelser 

som utgör den epistemologiska basen för ideologikritik129, och i min analys har jag tagit fasta 

på just sådana interna motsägelser. Syftet med ideologikritik är inte att skyla över eller lösa 

dessa motsägelser, utan att visa på att dessa är produkter av samhälleliga motsättningar och 

kriser, som inte kan upplösas inom systemet. I denna bemärkelse möjliggör ideologikritik 

social förändring.130 Ideologisk kamp är inte bara en kamp om ord, utan det som står på spel 

är den samling av sociala relationer som den ideologiska konstruktionen av verkligheten 

bidrar till att upprätthålla.131 

 

Ideologikritik förutsätter inte en obefläckad vetenskaplig utgångspunkt, utan istället att man 

så långt det är möjligt gör sig medveten om sina egna grundantaganden, och också gör dem 

åtkomliga för vetenskapliga invändningar132, vilket jag strävat efter att göra i kapitlet om 

teoretiska utgångspunkter. Platsen från vilken ideologikritik utövas är inte utomideologisk, 

utan kan istället ses som en mothegemonisk diskurs.133 Som Liedman skriver finns det inte 

”någon ren och förutsättningslös iakttagelse, inte en observation som har sin sanning i kraft av 

sin obefläckade och oengagerade opartiskhet.”134 Vägen till kunskap går istället genom att vi 

frågar oss varför vi gör det vi gör, i vems intresse vi arbetar, vad vi vill uppnå och med vilka 

förutsättningar och grundläggande antaganden vi skrider till verket och låter oss ledas.135  

 

Min analys bygger på en närläsning av kongressmaterialet, i syfte att få syn på både det 

manifesta och det latenta i konstruktionen av Kommunals könspolitik. Pedagogen Petra 

Angervall skriver i sin avhandling att hon närmar sig sitt material med närhet och distans, 

                                                 
127Liedman, 1980, s 105-106. 
128Liedman, 1980, s 106. 
129Hennessy, Rosemary, ”Women's Lives/Feminist Knowledge: Feminist Standpoint as Ideology Critique”, 
Hypatia, nr 1, 1993, s 23. 
130Hennessy, 1993, s 28. 
131Hennessy, 1993, s 22. 
132Liedman, 1980, s 52.    
133Hennessy, 1993, s 27. 
134Liedman, 1980, s 25. 
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öppenhet och kritisk reflektion136, ett angreppssätt jag finner tilltalande och har låtit mig 

inspireras av. För mig handlar närhet om att jag har egen erfarenhet av arbetarrörelsens 

sakpolitiska och ideologiska debatt och exempelvis är väl bekant med kongressens 

dramaturgi. Jag har också ett vetenskapligt intresse för arbetarrörelsens och kvinnokampens 

historia, som utmynnat i tidigare studier om klass och kön i svensk politik. Detta politiska och 

vetenskapliga bagage ger mig en viss förförståelse för det material jag analyserar, men då jag 

aldrig varit aktiv i eller i akademiska sammanhang behandlat rörelsens fackliga gren har jag 

samtidigt en distans till den organisation och den miljö jag studerar.  

 

Öppenhet blir för mig att sträva efter att inte på förhand ta saker för givna, utan så långt det är 

möjligt låta materialet tala för sig själv. Här blir också ett självständigt och kritiskt 

förhållningssätt till tidigare forskning en viktig del. Att inte ta saker för givna kan t.ex. handla 

om att inte utgå från att olika grupper verksamma på Kommunals kongresser och 

förbundsmöten har vissa uppfattningar, eller att en könspolitisk fråga ska se ut och formuleras 

på ett visst sätt.  Som feministiska ståndpunktsteoretiker har understrukit: enbart att vara 

kvinna garanterar inte en feministisk förståelse av världen. En feministisk ståndpunkt är en 

socialt producerad position och inte nödvändigtvis omedelbart tillgänglig för alla kvinnor.137 I 

min analys av materialet har jag försökt att ha en öppenhet för att inte alla kvinnor är 

feminister och inte alla feminister är kvinnor. Det kan finnas andra skiljelinjer mellan 

kvinnor, t.ex. vilken yrkesgrupp man tillhör eller vilken position man har i den egna 

organisationen. Detta behöver dock inte betyda att det inte finns några könsmaktsstrukturer 

eller mönster i vilka som driver vissa krav.   

 

Slutligen, något om kritisk reflektion. Ideologikritik bygger på, vilket själva ordet också 

antyder, en kritisk ingång till det material man studerar. Som Yvonne Hirdman skriver är det 

kritiska förhållningssättet, ”att skriva emot [...] texter – inte med dem” nödvändigt för att 

kunna se och plocka ut föreställningar om kön. Hirdman påpekar att ett sådant kritiskt 

förhållningssätt inte ska missförstås som arrogans eller försök att göra de människor vars 

uttalanden man analyserar löjliga138, något som kan vara viktigt att understryka. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
135Liedman, 1980, s 26. 
136Angervall, 2005, s 23. 
137Hennessy, 1993, s 14. 
138Hirdman, 1998, s 16. 
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Att studera könspolitik i Kommunal: Avgränsningar och urval 

Om man vill studera hur könspolitik konstruerats i en organisation finns en mängd olika 

möjliga tillvägagångssätt. Den första avgränsningen utgörs av att min undersökning rör sig på 

förbundsnivå. Det är alltså inte enskilda avdelningar, sektioner eller klubbar som undersöks, 

utan den centrala nivån som involverar hela organisationen. Mitt val av kongresser och 

förbundsmöten grundar sig i att det är arenor där representanter för hela förbundet möts, och 

där strider om vad som ska vara förbundets linje utspelar sig. Kongresser och förbundsmöten 

lämpar sig väl för att studera en utveckling över tid, då de äger rum regelbundet och utgör 

miljöer som i princip inte ändras till sin form. Kongresser och förbundsmöten är 

organisationens högsta beslutande organ, och även om makten över vad som ska vara 

organisationens linje inte enbart utgår från dessa arenor speglar de olika uppfattningar som 

finns i förbundet och gör att man kan få syn på såväl konsensus som uttalade motsättningar. 

En organisation kanske talar med en röst utåt, men vad denna röst ska säga är ständigt föremål 

för interna förhandlingar. Dessa förhandlingar riskerar att bli osynliga om man bara studerar 

”segrarnas historia”, d.v.s. de program och officiella ställningstaganden som blivit resultatet 

av en organisations interna arbete. Historikern Åsa Linderborg varnar för en sådan 

historieskrivning, där ”[n]uet framstår både som en logisk och naturlig konsekvens av det som 

varit, [och] alternativa handlingsstrategier i det förflutna förringas eller förtigs”.139 Även Ylva 

Waldemarson adresserar denna fråga, och menar att när man studerar ett så stort förbund som 

Kommunal är det omöjligt att låta alla viljeriktningar komma till tals.140 Eftersom min studie 

inte har som ambition att ge en heltäckande bild av förbundets idépolitiska debatt eller 

historia utan har just könspolitiken i fokus blir det lättare att visa på variationer inom detta 

fält.  

 

Att studera en organisations ideologiska debatt ger naturligtvis inte en helt rättvisande bild av 

organisationen som helhet. Det viktiga arbete som Kommunal gjort i praktiken syns inte i den 

här studien, t.ex. hur man inom LO drivit på i könspolitiska frågor om högre löner för 

kvinnor, utbyggd barnomsorg m.m. Inte heller det dagliga arbetet på lokal nivå syns. Att 

studera den könspolitiska debatten kan ändå säga något om villkoren för detta praktiska 

arbete. Debatten svävar ju inte fritt, utan speglar faktiska problem och krav som funnits i 

organisationen, och det som debatterats och beslutats på kongresserna innebär möjligheter och 

begränsningar för det konkreta arbetet.  

 

                                                 
139Linderborg, Åsa, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-
2000, Stockholm: Atlas, [2001] 2002, s 34. 
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Mitt arbete inleddes med att jag gjorde en övergripande genomgång av samtliga kongress- 

och förbundsmötesprotokoll141, från 1908, då den första nationella 

kommunalarbetarekonferensen ägde rum, till och med 2009 års förbundsmötesprotokoll. Jag 

fick på detta sätt en inblick i materialets möjligheter och begränsningar, och kunde bilda mig 

en uppfattning om hur den könspolitiska debatten sett ut, vilka debatter som varit centrala och 

återkommande etc. Eftersom det inte var möjligt att inom ramen för denna uppsats göra en 

grundlig analys av hela tidsperioden 1908-2009 valde jag att koncentrera mig på perioden 

1958-2006. Mitt empiriska kapitel inleds dock med en tillbakablick på Kommunals tidiga 

historia, vilken baseras både på tidigare forskning och på egen läsning av kongressmaterial.  

 

1955 blev kvinnorna i majoritet i Kommunal, och detta markerar således en ny könspolitisk 

era för förbundet genom övergången från en mansdominerad till en kvinnodominerad 

organisation. Den övergripande genomgången av kongressmaterialet visade också att den 

könspolitiska debatten tog fart i slutet av 1940-talet för att sedan ta allt större utrymme under 

de efterföljande decennierna. Under 2000-talet tycktes debatten delvis ebba ut och ta andra 

former. På 2006 års förbundsmöte gjordes från ledningens sida ett tydligt försök att sätta 

punkt för en av de mer livaktiga könspolitiska debatterna, den om arbetstidsförkortning. 

Samma år fick en borgerlig regering makten i Sverige, och det förslag till lagstiftning om rätt 

till heltid som diskuterats av den socialdemokratiska regeringen skrotades. Detta år får därför 

utgöra slutpunkt för min studie. 

 

Efter genomgången av kongressmaterialet valde jag ut tre områden som utmärker sig som 

centrala i förbundets könspolitiska debatt. Dessa är lika lön för lika arbete, arbetstid, samt 

kvinnors deltagande och representation i det egna förbundet.142 Kriteriet för urvalet har varit 

att det område som behandlats haft en könspolitisk dimension, men det behöver inte ha 

formulerats enbart i könspolitiska termer. Området ska ha varit föremål för återkommande 

debatt eller behandling under flera kongresser eller förbundsmöten. I kongressmaterialet 

förekommer också principiella ställningstaganden och diskussioner om relationer mellan 

könen som inte direkt är kopplade till specifika krav, och dessa ställningstaganden och 

                                                                                                                                                         
140Waldemarson, 2010, s 10-11. 
141Jag har kunnat ta del av samtliga protokoll under perioden, utom de från 1963 och 1968 års kongresser, vilka 
tyvärr var nerpackade i flyttlådor på förbundskontoret och därför inte gick att få fram. Annat material från dessa 
kongresser har dock funnits tillgängligt, varför 1960-talet ändå finns representerat i studien. 
142Jag tittade ursprungligen även på frågan om lika lön, som också varit central i Kommunals könspolitiska 
debatt. Då Ylva Waldemarson skrivit utförligt om detta område var det denna debatt som av utrymmesskäl fick 
utgå ur min undersökning. Se t.ex. Waldemarson 2000 & 2010, samt Waldemarson, Ylva, ”Rättvisan, 
produktiviteten och den ekonomiska rationaliteten: Svenska Kommunalarbetareförbundet inför ett vägval?”, i 
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diskussioner tillsammans med de tre områdena gör det möjligt att komma åt hur könspolitik 

konstruerats i Svenska Kommunalarbetareförbundet under perioden, och att utifrån detta dra 

slutsatser om villkoren för könspolitiska krav i förbundet. 

 

Slutligen något om hur jag presenterar empirin. Jag har valt att beskriva Kommunals debatter 

utförligt och detaljerat, och använder mig ofta av citat ur materialet. Jag är medveten om att 

några kan tycka att detta tynger ner texten, men har ändå valt ett sådant förhållningssätt då det 

ligger väl i linje med ideologikritisk metod och den närläsning av materialet som jag gör, 

vilken är mitt specifika bidrag till forskningsfältet. Att låta materialet komma till tals gör det 

också möjligt för läsaren att se de nyanser och detaljer som ligger till grund för analysen.   

 

Källmaterial 

För min undersökning har framförallt det kongresstryck som utgörs av motioner och 

motionssvar, program, rapporter och kongressprotokoll varit relevanta. Motionerna kan vara 

skrivna av enskilda medlemmar, sektioner eller avdelningar, och skickas till kongressen för 

behandling. En motion består av en brödtext, där motionären argumenterar för sitt förslag, och 

en eller flera att-satser där man specificerar vad man vill att kongressen beslutar. Styrelsen 

formulerar sedan ett utlåtande till varje motion, där man argumenterar i sakfrågan och sedan 

yrkar avslag, bifall eller att motionen ska anses besvarad. Det sista innebär oftast att man 

anser att den föreslagna åtgärden redan är genomförd eller kravet på annat sätt tillgodosett. 

Kongressen tar sedan ställning till om man vill följa styrelsens föreslagna linje. En rapport är 

ofta framtagen av en grupp utsedd av styrelsen, för att utreda en särskild fråga och föreslå 

riktlinjer eller åtgärder. Ett program tas fram på liknande sätt, men är ofta mer principiellt, 

och kan bygga på det som en rapport kommit fram till. Kongressprotokollen är 

diskussionsprotokoll, vilket innebär att man där man kan följa debatten ord för ord, ta del av 

förbundsordförandens inlednings- och avslutningsanförande, samt inbjudna gästers anförande. 

Några av förbundsmötesprotokollen är inte diskussionsprotokoll utan beslutsprotokoll, vilket 

betyder att man kan se vad olika personer yrkat och vad förbundsmötet beslutat, men inte hur 

debatten sett ut.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Florin, Christina m.fl. (red), Den självstyrande medborgaren?: ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd, 
Stockholm: Institutet för framtidsstudier, 2007. 
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Kommunals organisationsstruktur 

Jag redogör här översiktligt för hur förbundets organisationsstruktur sett ut under 

undersökningsperioden, för att läsaren ska få en bild av hur organisationen är uppbyggd och 

vilka aktörer som är verksamma under kongresserna.  

 

När min undersökning tar sin början i slutet av 1950-talet hade Kommunal tre övergripande 

beslutande organ: Kongressen, överstyrelsen och förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen, 

skriver Waldemarson, hade stor makt då den var högsta beslutande organ mellan 

kongresserna och fattade beslut i avtals- och lönefrågor och om stridsåtgärder skulle vidtas 

eller ej. Förbundsstyrelsen ingick i överstyrelsen, vilken förutom förbundsstyrelsens 

ledamöter bestod av ett antal kongressvalda ledamöter som skulle representera olika 

verksamhetsgrenar och landsdelar.143 Överstyrelsen fattade beslut om bl.a. tillsättning av de 

funktionärer som inte valdes av kongressen, och i principiellt betydelsefulla frågor144, och 

ersatte när den sammanträdde förbundsstyrelsen som högsta beslutande organ mellan 

kongresserna145. Funktionärerna är anställda av förbundet och består både av kongressvalda 

sådana som exempelvis förbundsordförande, förbundssekreterare (vilka ingår i det som idag 

kallas förbundsledning) och avtalsombudsman, och andra ombudsmän och tjänstemän.146 Den 

lokala verksamheten sköttes av samorganisationer och avdelningar, där de sistnämnda kunde 

delas upp i sektioner.147 Idag är det lägsta organisationsledet klubbarna, vilka sedan i sin tur är 

anslutna till en sektion.  

 

När överstyrelsen avskaffades 1993 infördes under en period årliga kongresser.148 Några år 

senare beslutades att kongress skulle hållas vart tredje år, med mellanliggande årliga 

förbundsmöten.149 Till kongresserna har alla medlemmar rätt att motionera, men till 

förbundsmötena är denna rätt förbehållen avdelningarna.  

 

                                                 
143Waldemarson, 2010, s 30-31. 
144Lindblad, 1960, s 335. 
145Waldemarson, 2010, s 31. 
146Lindblad, 1960, s 239. 
147Waldemarson, 2010, s 30. 
148Ekdahl, 2010, s 212. 
149Ekdahl, 2010, s 227. 
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5. Könspolitik i Kommunal 
 
I detta kapitel presenteras min empiriska undersökning. Jag inleder med en historisk 

tillbakablick för att ge läsaren en inblick i förbundets framväxt, och sätta Kommunal i ett 

historiskt och samhälleligt sammanhang. Framställningen bygger på av Kommunal utgiven 

jubileumshistorik, samt min egen läsning av kongressmaterial. Eftersom uppsatsens fokus är 

könspolitik lyfter jag fram några tidiga könspolitiska debatter, samt redogör kort för hur 

kvinnors deltagande och representation sett ut i förbundet.  Därefter följer resultatet av min 

närläsning av Kommunals könspolitiska debatt 1958-2006. 

 

Kommunals första halvsekel – en könspolitisk tillbakablick 

Förbundets bildande 
Vid sekelskiftet 1900 var Sveriges ca 15 000 kommunalarbetare utspridda i en mängd olika 

förbund. Många var ännu oorganiserade.150 På LO-kongressen 1909 behandlades frågan om 

kommunalarbetarna skulle få bilda ett eget förbund, och man fick kongressmajoriteten med 

sig för bifall, trots att landssekretariatet motsatte sig, bl.a. för att man inte såg någon framtid 

för ett förbund med så många olika yrkesgrupper samlade.151  

 

Förbundets första kongress i januari 1910 samlade 23 ombud, alla män.152 Med 593 

medlemmar, även dessa samtliga män, startade man sin verksamhet i mars samma år.153 I 

stadgarna fastslogs dock att ”såväl manlig som kvinnlig arbetare eller betjänte i kommunens 

tjänst” kunde bli antagen som medlem.154 Kvinnor, liksom manliga medlemmar som p.g.a. 

ålder eller sjukdom hade lägre lön, betalade enligt stadgarna halv medlemsavgift och kunde 

först efter fem års medlemskap få samma rättigheter som en helbetalande medlem.155  

 

 

 

 

                                                 
150Palm, Ingrid, Kommunal 75 år: 1910-1985: en annorlunda historiebok om den svenska samhällsutvecklingen 
och kommunalarbetarna som med sitt arbete förverkligade välfärden, Stockholm: Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, 1985, s 2-3. 
151 Palm, 1985, s 6-7. 
152Protokoll fört vid förhandlingarna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets konstituerande kongress, 1910, s 
4-5.  
153 Palm, 1985, s 7. 
154Protokoll…, 1910, s 37-38. 
155Protokoll…, 1910, s 39. 
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Kvinnornas intåg 
1913 organiserade sig spårvagnsstäderskorna i Kommunal156, och två år senare hade 

förbundet 19 kvinnor som medlemmar157, vilka utgjorde 0,5 procent av den samlade 

medlemskåren158. Man organiserade också kvinnor inom sjukvård och förvaltningar, men 

förbundet fortsatte att bestå av en stor majoritet män.159 På förbundets fjärde kongress 1923 

förelåg en motion om att de kvinnliga yrkesgrupper som saknade anställning hela året, t.ex. 

skolstäderskor, skulle få nedsättning av sin medlemsavgift. Motiveringen var att de hade låg 

lön160, men styrelsens svar blev att eftersom de redan var befriade från avgift under de 

perioder de inte arbetade fanns det inga skäl att sänka avgiften.161 Debatten visar att det var 

tydligt att de knappt 10 procent av medlemskåren som var kvinnor162 hade andra arbetsvillkor 

än sina manliga kamrater.  

 

Antalet kvinnliga medlemmar ökade i takt med att den offentliga vården byggdes ut. Även 

skolorna byggdes ut med bl.a. skolbespisning, vilket skapade ett nytt yrkesområde.163 Var 

sjukvårdspersonalen skulle vara organiserad var föremål för ett tjugoårigt organisationskrig, 

där en av avdelningarna för sjukhusanställda bröt sig ur och 1923 bildade ett separat 

sjukhuspersonalförbund, med avdelningar i 16 län.164 Striden om sjukhuspersonalens fackliga 

tillhörighet slutade först 1944 då Kommunal gick ihop med Sveriges sjukhuspersonalsförbund 

och de 21 000 vårdanställda blev förbundets största grupp.165 Åge Jensen tolkar 

förbundsfejden som ett uttryck för att Kommunal inte riktade tillräcklig uppmärksamhet mot 

att många av de kvinnor som lämnade landsbygden fick arbete inom förbundets 

verksamhetsområde, och att man fortsatte att inrikta sitt arbete mot de traditionella 

yrkesgrupperna grovarbetare, verksarbetare och trafikarbetare.166  

 

 

 

 

                                                 
156Jensen, Åge,  Kommunals historia från 593 medlemmar till 675 000. Stockholm: Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, 1992, s 10.  
157Jensen, Åge,  Förbund i förvandling: 80 år med Kommunal, Stockholm: Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, 1991, s 110. 
158Waldemarson, 2010, s 22. 
159 Jensen, 1992, s 10. 
160Motion nr 21, Motioner, Svenska Kommunalarbetareförbundets 4:e ordinarie kongress, 1923, s 18. 
161Utlåtande nr 4, Svenska Kommunalarbetareförbundets 4:e ordinarie kongress, 1923. 
162Waldemarson, 2010, s 22. 
163 Palm, 1985, s 16-17. 
164Jensen, 1991, s 65, Gonegai & Thorsell, 1985, s 31. 
165 Jensen, 1992, s 15. 
166Jensen, 1991, s 76. 
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Tidiga könspolitiska debatter  
När förbundet höll sin sjätte kongress 1933 var 10 av 276 ombud kvinnor167 och kvinnorna 

utgjorde runt 20 procent av medlemskåren168. Flera motioner till kongressen behandlade 

specifikt kvinnliga arbetares situation, t.ex. krävdes i en motion att arbetare vars anställning 

regelbundet upphörde under en viss tid av året, vilket var fallet för exempelvis skolstäderskor, 

skulle ha rätt till a-kassa.169 Detta var en kontroversiell fråga. Andra motioner krävde 

nämligen mot bakgrund av den höga arbetslösheten ökad restriktivitet för utbetalning av 

arbetslöshetsunderstöd till förbundets medlemmar.170  

 

Medlemsavgiften var en flitigt omdebatterad fråga under Kommunals första decennier. På 

samma kongress yrkade en motion på att golvtvätterskor borde betala mindre än halv 

medlemsavgift eftersom de arbetade så få timmar171 medan en annan, med rubriken 

”Kvinnans rätt till förvärvsarbete”, ansåg det dåligt med lägre medlemsavgift för kvinnor 

eftersom gifta kvinnor då skulle ta jobben från självförsörjande kvinnor. Gifta kvinnor borde 

istället avstå sina förvärvsarbeten för att bereda arbetstillfällen åt självförsörjande kvinnor.172 

Ledningen svarade att risken med ett sådant beslut vore att unga kvinnor istället avstod från 

att gifta sig, och då vore inget vunnet. Man menade också att många faktorer inverkade på 

huruvida det kunde anses rätt att gifta kvinnor lönearbetade, om mannen var sjuk och inte 

kunde stå för familjens försörjning kunde det vara mer berättigat för den gifta kvinnan att 

lönearbeta än för den ogifta.173 I debatten framhöll några att kvinnorna inte lönearbetade av fri 

vilja utan för att de var tvungna av ekonomiska skäl, medan andra menade att gifta kvinnor 

förvärvsarbetade av ren nöjeslystnad. Ett manligt ombud från Stockholm framhöll att det ur 

socialistisk synpunkt inte fanns något hinder för kvinnornas deltagande i förvärvsarbetet, och 

undrade om det fanns någon gudomlig lag som satte kvinnan lägre än mannen. Ett annat 

manligt ombud från Stockholm menade att man, för att vara konsekvent, också borde kräva 

att gift man fick gå före ogift man när det gällde rätten till arbete. Efter en jämn omröstning 

beslutade dock kongressen att bifalla motionen om att gifta kvinnor inte borde 

förvärvsarbeta.174  

 

                                                 
167Protokoll fört vid Svenska Kommunalarbetareförbundets 6:e ordinarie kongress, 1933, s 16-19. 
168Waldemarson, 2010, s 22. 
169Motion nr 20, Protokoll fört vid Svenska Kommunalarbetareförbundets 6:e ordinarie kongress, 1933, s 60. 
170Motionerna nr 12, 15, 16, 17, 18, Motioner, Svenska Kommunalarbetareförbundets 6:e ordinarie kongress, 
1933, s 28-34. 
171Motion nr 5, Motioner, Svenska Kommunalarbetareförbundets 6:e ordinarie kongress, 1933, s 9. 
172Motion nr 91, Motioner, Svenska Kommunalarbetareförbundets 6:e ordinarie kongress, 1933, s 86. 
173Utlåtande nr 18, Utlåtanden, Svenska Kommunalarbetareförbundets 6:e ordinarie kongress, 1933, s 93. 
174Protokoll fört vid Svenska Kommunalarbetareförbundets 6:e ordinarie kongress, 1933, s 389-392. 
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Under 1940-talet fortsatte utbyggnaden av välfärdsstaten, och den ökande offentliga 

vårdsektorn gav arbete åt många kommunalarbeterskor.175 Under decenniets mitt var 40 

procent av förbundets medlemmar kvinnor.176 1943 års kongress innebar en ny 

målsättningsparagraf för förbundet, där det fastslogs att förbundet utöver att tillvarata 

medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden även skulle ”medverka till en 

samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati”.177 Krav på 

tillsättande av en kvinnlig ombudsman i förbundet178 bemöttes av ledningen med att ”hinder 

för att anställa en kvinna ska icke finnas om hon är duglig och lämplig”179, och efter en debatt 

som bl.a. avhandlade vem som bar skulden för kvinnors låga deltagande och representation 

och huruvida det förelåg en intressekonflikt mellan könen eller inte beslutade avslog 

kongressen kravet180.  

 

Kvinnor räknades fortfarande som halva medlemmar i förbundet och kongressen 1948, där 38 

av 400 ombud var kvinnor, innebar en fortsättning på debatten om medlemsavgiften. 

Kongressen beslutade att medlemsavgiften skulle vara baserad på inkomst och inte längre på 

kön.181 På kongressen debatterades också krav om höjda kvinnolöner.182 Gunnar Hallström 

utsågs till ny förbundsordförande, en post han kom att inneha ända till 1973.183 

 

Förbundets tidiga historia karaktäriseras av utbyggnaden av den offentliga sektorn, särskilt 

under 1950-och 1960-talet som brukar kallas den svenska modellens guldålder. Den 

ekonomiska och industriella tillväxttakten var hög och arbetslösheten och inflationen låg.184 

En ständig medlemsökning blev följden av denna utbyggnad, som också innebar stora 

förändringar i medlemskårens könsmässiga sammansättning. 1955 blev kvinnorna i majoritet 

i förbundet, med 52 300 kvinnor och 51 311 män. Vid decenniets slut var 65 496 av totalt 

117 596 medlemmar kvinnor.185 Detta syntes dock inte i förbundets beslutande organ. Av 

                                                 
175 Palm, 1985, s 18-19. 
176Waldemarson, 2010, s 22. 
177 Jensen, 1992, s 16. 
178Motionerna nr 80 och 81, Motioner, Svenska Kommunalarbetareförbundets 8:e ordinarie kongress, 1943, s 
213. 
179Utlåtande över motionerna nr 80 och 81, Motioner, Svenska Kommunalarbetareförbundets 8:e ordinarie 
kongress, 1943, s 215. 
180Protokoll fört vid Svenska Kommunalarbetareförbundets 8:e ordinarie kongress, 1943, s 402-406. 
181Protokoll fört vid Svenska Kommunalarbetareförbundets 9:e ordinarie kongress, 1948, s 312-322. 
182Protokoll…, 1948, s 660-661. 
183Ekdahl, 2010, s 21. 
184Ekdahl, 2010, s 21-22. 
185 Jensen, 1992, s 21. 
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förbundsstyrelsens nio ledamöter var endast två kvinnor och av överstyrelsens femton 

ledamöter fanns bara en enda kvinna.186  

 

Könspolitik på Kommunals kongresser 1958-2006 

Efter denna tillbakablick på hur förbundet växte fram i relation till den svenska välfärdsstaten, 

och utvecklades till den kvinnodominerade organisation man blev 1955, följer nu resultatet av 

min huvudsakliga empiriska undersökning, hur könspolitik konstruerats i förbundet 1958-

2006. Här besvarar jag frågorna kring vilka könspolitiska områden som varit mest centrala 

och hur dessa behandlats, samt hur man formulerat principiella ställningstaganden om kön.  

 

De områden jag valt ut är kvinnors deltagande och representation, jämlikhet mellan könen 

som princip och arbetstid. Dessa presenteras tematiskt, i den ordning jag räknat upp dem. 

Detta upplägg syftar till att det på ett tydligt sätt ska gå att följa den kronologiska 

utvecklingen inom respektive könspolitiskt område. I det sjätte och avlutande kapitlet redogör 

jag sedan för mina viktigaste slutsatser kring hur könspolitik formulerats i Kommunal. Där för 

jag också uppsatsens slutdiskussion, kring vad debatten säger om villkoren för könspolitiska 

krav i Kommunal.  

 

Kvinnors deltagande och representation 
Avsnittet lyfter fram exempel på hur kvinnors deltagande och representation i det egna 

förbundet diskuterats under undersökningsperioden. Området omfattar inte bara kvinnors krav 

på ökat deltagande och representation, utan även hur kvinnors närvaro i förbundet benämnts 

under perioden, och hur man förhållit sig till förbundets ändrade könsmässiga 

sammansättning, ett drag som flera forskare ser som utmärkande för Kommunal.187  

 

Från yrkesmän till gifta kvinnor 

Undersökningsperioden tar sin början med att förbundsordförande Gunnar Hallström 1958 

konstaterar att förbundets medlemskår har gått från att bestå av yrkesmän med ett fackligt 

förflutet till unga flickor och gifta kvinnor, och att mer upplysningsverksamhet därför behövs 

i förbundet.188 Förbundets ändrade könsmässiga sammansättning kom sedan att adresseras i 

varje inledningsanförande på de efterföljande kongresserna. 1973 talade Hallström igen om 

förbundets förändrade struktur och den medlemsökning som skett, bakom vilken han såg två 

                                                 
186Jensen, 1991, s 113. 
187Se bl.a. Waldemarson 2010, Edgren 2006. 
188Förbundsordförande Gunnar Hallströms inledningsanförande, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 11:e ordinarie kongress, 1958, s 11. 
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viktiga orsaker; utbyggnaden av den offentliga sektorn och den organisatoriska livaktigheten 

inom förbundet.189 Samma fenomen uppmärksammades av Hallströms efterträdare, Bengt 

Blomdahl, som i sitt inledningsanförande 1978 underströk att ”[e]tt framträdande drag i vårt 

förbund, är kvinnornas starka frammarsch.” Han menade att utvecklingen sedan kvinnorna 

och männen var lika många hade gått fort, och konstaterade att kvinnorna nu 1978 utgjorde 

drygt 80 procent av förbundet.190 LO:s representant Gunnar Nilsson talade också om 

ökningen av kvinnliga medlemmar: ”Vi kan alltså slå fast – det är kvinnorna som för facket 

framåt! Nu gäller det för facket att föra fram kvinnorna!”191 Att Kommunal blivit ett 

kvinnoförbund lyftes även upp på kongressen 1983, av förbundsordförande Sigvard Marjasin: 

”Ända fram till femtiotalets första år var förbundets medlemmar till övervägande delen män. 

Först 1955 var kvinnorna lika många som männen. Idag är 8 av 10 kommunalare kvinnor. Det 

innebär att förbundet är en av Västeuropas största kvinnoorganisationer, ja, kanske t o m den 

största. Jämställdhetsfrågorna är därmed en naturlig del i förbundets verksamhet. 

Jämställdheten är ingen specifik kvinnofråga, den berör oss alla. Därför skall vi vara 

pådrivande i alla medlemmars intresse.”192  

 

Förbundets ändrade könskaraktär tycks central i förbundets självförståelse, då fenomenet 

adresseras i så många inledningsanföranden. Att kvinnorna utgör en majoritet i förbundet är 

uppenbarligen av så stor vikt att det måste nämnas varje kongress, trots att det när Sigvard 

Marjasin talar 1983 varit fallet i nästan tre decennier. Detta kan förstås utifrån vad Eduards 

anför om att kvinnor som kollektiv utgör ett hot mot den rådande ordningen.193 Kvinnor i 

majoritet är inte ett normalt förhållande, och därför måste detta bearbetas gång efter gång. 

Som Waldemarson visat i sin studie av LO:s kvinnoråd leder ökad kvinnlig närvaro i en 

manligt dominerad församling till ett benämnande av kvinnor som de kvinnliga 

medlemmarna194, ett fenomen som också är tydligt i Kommunals debatt.  

 

I Marjasins anförande ser vi också att denna kvinnors ökade närvaro fick konsekvenser för 

förbundets arbete, då jämställdhet beskrivs som en naturlig del i förbundets verksamhet p.g.a. 

att kvinnorna är i majoritet. Här görs en direkt koppling mellan kvinnors närvaro och arbetet 

                                                 
189Förbundsordförande Gunnar Hallströms inledningsanförande, dagsprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 14:e ordinarie kongress, 1973, s 5-6. 
190Förbundsordförande Bengt Blomdahls inledningsanförande, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 15:e ordinarie kongress, 1978, s 5. 
191Hälsningsanförande av Gunnar Nilsson, Landsorganisationen, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 15:e ordinarie kongress, 1978, s 754. 
192Förbundsordförande Sigvard Marjasins inledningsanförande, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 16:e ordinarie kongress, 1983, s 5. 
193Eduards, 2002. 
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för jämställdhet. I nästa mening fastslår Marjasin dock att jämställdhet inte är en kvinnofråga, 

utan berör alla, d.v.s. båda könen. Denna logiska kullerbytta är intressant, då den visar 

spänningen mellan jämställdhet som kvinnofråga och jämställdhet som något som alla tjänar 

på. Dessa två synsätt existerar här parallellt, t.o.m i samma anförande, och återkommer, som 

vi ska se, kontinuerligt i materialet.  

 

Ett manligt namn?  

Att förbundets ändrade könsmässiga sammansättning är central i förbundets självförståelse 

blir tydligt även i debatten om förbundets namn, som tog sin början 1963, när kvinnorna varit 

i majoritet i åtta år. En motion yrkade på att förbundet borde döpas om, då ”namnet Svenska 

Kommunalarbetareförbundet tillhör en förgången tid. Huvudparten av våra medlemmar är 

kvinnor (59%) och dessa är i huvudsak verksamma inom vårdyrken och som skolpersonal. 

Dessa grupper motsvarar inte vad man med gängse språkbruk betecknar som 

kommunalarbetare.” Mot bakgrund av detta ville motionärerna byta till ”det mera tidsenliga 

Kommunalanställdas förbund.”195 Överstyrelsen argumenterade för att behålla det gamla 

namnet, som ”genom åren blivit hävd- och traditionsbundet.”196 1968 inkom en nästan 

identisk motion om namnbyte.197 Överstyrelsen tillstod att mångsidigheten i medlemmarnas 

arbetsuppgifter gjorde det svårt att hitta ett passande namn, men att motionens förslag 

Svenska Kommunalanställdas förbund inte heller levde upp till detta.198 

 

1973 var frågan på dagordningen igen.199 Den här gången försvarade inte överstyrelsen det 

gamla namnet, utan föreslog istället Fackförbundet Kommunal, med hänvisning till att såväl 

media som förbundets avdelningar använde sig av beteckningen Kommunal. Man ansåg det 

”ostridigt att stora medlemsgrupper, speciellt de snabbast växande, inte anser sig vara 

kommunalarbetare i detta namns egentliga betydelse. De grupper som bildade förbundet och 

som känt direkt samhörighet med namnet kommunalarbetare, är de som långt in på 1940-talet 

utgjorde flertalet av medlemmarna, anställda vid kommunernas allmänna arbeten, industriella 

                                                                                                                                                         
194Waldemarson, 2000, s 19. 
195Motion nr 1 av sektion 3, avdelning 205 Stockholm, Motioner, förslag och utlåtanden mm, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 12:e ordinarie kongress, 1963, s 80. 
196Utlåtande över motion nr 1 av sektion 3, avdelning 205 Stockholm, Motioner, förslag och utlåtanden mm, 
Svenska Kommunalarbetareförbundets 12:e ordinarie kongress, 1963, s 80-81. 
197Motion nr 1, avdelning 137 (8 A) Göteborg, Motioner, förslag och utlåtanden mm, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 13:e ordinarie kongress, 1968, s 16. 
198Utlåtande till motion nr 1, Motioner, förslag och utlåtanden mm, Svenska Kommunalarbetareförbundets 13:e 
ordinarie kongress, 1968, s 16-17. 
199Motion nr 1, sektion 13, avdelning 45 Linköping, Motioner, förslag och utlåtanden mm, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 14:e ordinarie kongress, 1973, s 16. 
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verk, trafikföretag och liknande, men som numera är en minoritetsgrupp.”200 Frågan väckte 

debatt. Torsten Larsson från Stockholm ansåg inte att det ökande antalet tjänstemän inom 

förbundet utgjorde skäl för namnbyte, och undrade ”om inte också dessa [...] anser att de är 

arbetare.”201 Olle Kristoffersson från avdelning 9 ansåg att även om namnfrågan var obetydlig 

hade han ”ändå en känsla av att det har ideologisk betydelse på längre sikt”, och ville därför 

behålla det gamla namnet.202 Med röstsiffrorna 236 mot 188 beslutade man att behålla 

Svenska Kommunalarbetareförbundet203, vilket kvarstår än idag. 1993 återkom frågan igen, 

men överstyrelsen värnade då det gamla namnet. 2004 föreslog förbundsstyrelsen en 

kompromiss, där även det i vardagligt tal använda Kommunal skulle skrivas in i stadgarna.204 

Det är detta namn som idag i praktiken används.  

 

Debatten om namnet visar hur viktigt arbetets könskaraktär är, då argumentet för att byta 

namn är att kvinnorna blivit i majoritet. Denna tolkning görs också av Waldemarson, som 

menar att begreppen kvinna och arbetare inte ansågs kompatibla. Hon menar att det är en 

öppen fråga om det var den ställning som förknippades med begreppet man ville undvika, 

eller om det berodde på att begreppet var förknippat med de grupper som dominerade i 

förbundets tidiga historia. Waldemarson menar att det främst var vissa tjänstemannagrupper 

som inte kunde identifiera sig med det gamla namnet205, vilket kan förklara att man ville 

ersätta arbetare med anställda. Jag menar att det utöver dessa faktorer också kan ha handlat 

om det dåliga rykte som kommunalare hade under förbundets tidiga period, där skämtet om 

kommunalare var att de var lata och försökte undgå att arbeta. Kanske ville de nya 

kvinnodominerade yrkesgrupperna, som redan hade låg status, markera att de var hårt 

arbetande, och inte passade in på denna stereotyp? En sådan tolkning stöds av 

förbundsordförande Ylva Thörns kommentar på kongressen 1993: ”De som tror att en 

kommunalare är en karl med keps på huvudet som står och hänger över en spade, de lever i en 

fjärran tid då fördomarna fick blomstra fritt. Nej, vi som sitter här inne vet att en 

kommunalare är en aktiv, engagerad välfärdsarbetare, i åtta fall av tio en kvinna”.206 Att detta 

påpekande görs så sent som 1993 visar hur central förbundets könskaraktär var även 40 år 

efter att kvinnorna blivit i majoritet i förbundet. 

                                                 
200Utlåtande till motion nr 1, Motioner, förslag och utlåtanden mm, Svenska Kommunalarbetareförbundets 14:e 
ordinarie kongress, 1973, s 17. 
201Debatt om stadgarnas § 1: förbundets namn, dagsprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 14:e 
ordinarie kongress, 1973, s 56. 
202Debatt om stadgarnas § 1, 1973, s 58. 
203Debatt om stadgarnas § 1, 1973, s 59. 
204Waldemarson, 2010, s 27. 
205Waldemarson, 2010, s 27. 
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Kvinnor som förbundsfunktionärer och kursdeltagare 

Frågan om kvinnors representation i det egna förbundet väcktes 1963, då två motioner yrkade 

på att förbundet skulle anställa ytterligare en kvinnlig ombudsman, mot bakgrund av att 

förbundet utgjordes av en majoritet kvinnor. En kvinnlig ombudsman kommer, 

argumenterade avdelning 187 i Åmål, ”att lättare förstå såväl den heltids- som deltidsanställda 

kvinnan.”207 Avdelning 155 i Hässleholm menade därutöver att en kvinnlig ombudsman ”på 

ett särskilt sätt kan tillvarataga de kvinnliga medlemmarnas intressen och rättigheter, samt att 

knyta samarbete landet över bland de kvinnliga medlemmarna.”208  

 

Överstyrelsen hänvisade till att man under kongressperioden anställt en kvinnlig ombudsman, 

Elin Mossberg, vars uppgift varit att förstärka kontakten med de kvinnliga medlemmarna, och 

ansåg det inte nödvändigt att anställa ytterligare en kvinnlig funktionär för samma uppdrag. 

Man underströk att det fanns samma möjlighet för kvinnor som män att söka befattningar 

inom förbundet och ansåg det ”önskvärt ur förbundets synpunkt om man kunde få fram 

kvinnliga krafter med tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att deltaga i förbundets 

allmänna avtalsverksamhet. [---] Rent allmänt sett bör emellertid inte könstillhörigheten utan 

den sökandes lämplighet för funktionärsbefattningen vara avgörande vid anställningen.”209 

Liksom i Gunnar Hallströms tal från 1958 är det underliggande antagandet här att kvinnor 

saknar de kunskaper som behövs för att utgöra riktiga medlemmar. Innan detta problem rättats 

till kan fler kvinnor inte anställas. Detta måste sättas i relation till att det under 1960-talet 

fanns 30 centrala funktionärer i förbundet210, och ändå ansåg man att det skulle vara för 

mycket om två av dessa var kvinnor.    

 

De kvinnliga medlemmarnas behov av utbildning diskuterades också när det gällde 

barntillsyn på fackliga kurser. Både till kongresserna 1973 och 1988 inkom motioner om att 

barntillsyn var nödvändigt för att kvinnor skulle kunna delta i de fackliga utbildningarna.211 

                                                                                                                                                         
206 Förbundsordförande Lillemor Arvidssons inledningsanförande, Svenska Kommunalarbetareförbundets 18:e 
ordinarie kongress, 1993, s 10. 
207Motion nr 45 av avdelning nr 187 Åmål, Motioner, förslag och utlåtanden mm, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 12:e ordinarie kongress, 1963, s 173. 
208Motion nr 46 av en enskild medlem i avdelning nr 155 Hässleholm, Motioner, förslag och utlåtanden mm, 
Svenska Kommunalarbetareförbundets 12:e ordinarie kongress, 1963, s 173. 
209Utlåtande till motionerna nr 43-46, Motioner, förslag och utlåtanden mm, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 12:e ordinarie kongress, 1963, s 174-175. 
210Mossberg, Elin, Kvinnan i Sverige: några fakta om utvecklingen och dagens situation när det gäller kvinnorna 
i samhället och på arbetsmarknaden. Stockholm: Svenska Kommunalarbetareförbundet, 1967, s 21. 
211Motion nr 347, Motioner, förslag och utlåtande mm, Svenska Kommunalarbetareförbundets 14:e ordinarie 
kongress, 1973, s 328-329 och Motion F:12, sekt 14, avd 1 Stockholm, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 17:e ordinarie kongress, 1988, s 666. 
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Förbundsombudsman Elin Mossberg menade 1973 att kvinnliga medlemmar hade svårare att 

vara hemifrån, medan ”[m]ännen kan åka till kurser så gott som obehindrat, även om 

hustrurna är förvärvsarbetande och har mindre barn.”212 Överstyrelsen ville dock avvakta tills 

dess att kraven från medlemmarna blir så starka att daghem måste byggas i samband med 

studieverksamheten. Bengt Larsson från avd 34 Uppsala ville understryka att det inte bara var 

kvinnor utan även manliga medlemmar som hade problem med barnpassning, men ansåg att 

kvinnornas deltagande på längre kurser skulle öka om barnpassning erbjöds och yrkade bifall 

till motionen213, men kongressen beslutade att motionen skulle anses besvarad.214 

 

När kravet återkom 1988 påpekade motionären att även om frågan behandlats positivt hade i 

praktiken inte mycket skett. Man menade att kvinnors omtalade brist på fackligt engagemang 

borde kunna avhjälpas genom satsning på barntillsyn: ”Vi har många duktiga kvinnor i våra 

led men de kan inte verka utan en utbildning.”215 Överstyrelsen svarade att ”Ensamstående 

med barn, oavsett om det är kvinnor eller män, ska givetvis ges möjlighet till facklig 

utbildning om de är intresserade av detta.”216 Debatten om barntillsyn visar att kvinnors 

engagemang var föremål för diskussion i förbundet, och att utbildning som strategi inte bara 

hörde 60-talet till utan återkom även på 70- och 80-talet. Här syns en spänning mellan 

barntillsyn som en fråga för kvinnor eller för båda könen, där överstyrelsen på 70-talet utgår 

från ett kvinnoperspektiv men blir tillrättavisade av ett ombud som påpekar att det kan gälla 

män också, men på 80-talet är det överstyrelsen som understryker att frågan handlar om 

ensamstående med barn oavsett kön. Jag menar i likhet med Waldemarson att detta kan tolkas 

som en spänning mellan hur det faktiskt var, att kvinnor var de som framförallt hindrades av 

barn, och hur man ville att det borde vara, att män och kvinnor tog ansvar för barn i samma 

utsträckning.217 Denna spänning mellan realitet och vision återkommer även i andra debatter, 

som vi kommer att se.  

 

Kvotering för jämställdhet 

Yrkande om kvotering dyker upp på en Kommunalkongress första gången 1988, vilket är 

relativt sent sett i relation till andra delar av arbetarrörelsen. Redan 1928 avvisade 

                                                 
212Debatt om motion nr 347, dagsprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 14:e ordinarie kongress, 
1973, s 335. 
213Debatt om motion nr 347, 1973, s 336. 
214Debatt om motion nr 347, 1973, s 337. 
215 Motion F:13, sekt 9, avd 13 Malmö, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 17:e ordinarie 
kongress, 1988, s 666. 
216 Utlåtande över motionerna F:12 och F:13, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 17:e 
ordinarie kongress, 1988, s 666. 
217Waldemarson, 2010, s 46. 
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partikongressen en motion om garanterad kvinnorepresentation i ledande organ, med 

argumentationen att tävlan om uppdrag skulle vara fri.218 Under 1970-talet diskuterades dock 

kvinnors representation i Kommunal i samband med val av förbundsstyrelser, där några 

ombud uttryckte irritation över kvinnors låga antal i styrelsen, men fick till svar att rimliga 

synpunkter kring representativitet hade tillgodosetts och att ”könsresonemanget” inte skulle 

drivas så långt att man närmade sig ett kvoteringssystem.219 Att frågan om kvotering dyker 

upp relativt sent i förbundet behöver dock inte innebära, vilket historikern Ingemar Lindblad 

antog 1960, att ledningens bristande representativitet i fråga om kön ”inte [framstod] som ett 

viktigt problem”.220 

 

På kongressen 1988 diskuterade man i sitt handlingsprogram kvinnornas låga representation i 

förbundet, och man nämnde kvinnors större ansvar för hem och familj, kortare erfarenheter 

från arbetslivet och osäkerhet inför traditionella fackliga arbetsformer som möjliga orsaker. 

Att frågan orsakade oro för förbundet går inte att ta miste på: ”Det är uppenbart att förbundet i 

längden inte klarar av sina åtaganden om kvinnliga medlemmar i allmänhet vänder den 

fackliga verksamheten ryggen.”221 Detta nyttoargument för kvinnors representation skulle 

återkomma i diskussionen.  

 

Förutom handlingsprogrammet behandlades på kongressen 1988 en motion från sektion 16, 

avdelning 1 Stockholm om kvotering med argumentet att könsfördelningen i medlemskåren 

inte avspeglades i styrelser eller bland ombudsmän. Trots rekommendationer från 

förbundsstyrelsen hände ingenting, och ett beslut om kvotering vore mer effektivt. Kvinnor 

och män borde vara representerade i förhållande till sin andel av medlemmarna, menade man, 

men ”[a]tt nå dit tar tid. Ingen man som idag har en post ska [...] behöva lämna sitt 

uppdrag.”222 Att man formulerade sig på det här sättet kan tolkas på två sätt. Antingen menade 

man att kvotering faktiskt var möjlig utan att någon skulle förlora makt till någon annan, 

vilket i så fall innebär att man tolkade kvotering som att män på sikt skulle lämna sina poster 

frivilligt och att dessa då skulle vara reserverade för kvinnor. Eller så var det helt enkelt ett 

strategiskt uttalande, som syftade till att få kvotering att verka mindre kontroversiellt och 

lugna de som var rädda att män skulle köras bort från sina poster. Waldemarson skriver om 

                                                 
218Karlsson, 1996, s 128. 
219Waldemarson, 2010, s 49-50. 
220Lindblad, 1960, s 497. 
221 Av var och en… Handlingsprogram för 90-talet om demokrati, organisation och verksamhet i förbundet. 
Svenska Kommunalarbetarförbundets 17:e ordinarie kongress, 1988, s 73. 
222 Motion Q:3, sekt 16, avd 1 Stockholm, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 17:e 
ordinarie kongress, 1988, s 579. 
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kvinnorådets ovilja att peka ut män som motståndare att det inte behöver förstås som att man 

inte var upprörd över den ojämlika situationen, utan också kan ha berott på att man såg 

maktrelationen som så stark att den var lönlös att utmana, och att man därför valde andra 

strategier.223 Huruvida detta var fallet för motionärerna går inte att veta, men tydligt är i alla 

fall att frågan om omfördelning av makt var känslig. 

 

Överstyrelsen instämde med motionären om behovet av ökad kvinnorepresentation, men 

avvisade förslag om kvotering och föreslog istället särskilda kurser för kvinnor samt att 

valberedningar på alla nivåer skulle verka för jämn könsfördelning. Om resultat inte nåtts vid 

nästkommande kongress skulle kvotering allvarligt övervägas. Man ansåg ”det näst intill vara 

ett fattigdomsbevis för en demokratisk organisation som vår att behöva ta till kvotering” och 

avslutade: ”Låt oss ge oss själva ännu en chans att förbättra kvinnorepresentationen utan 

tvingande bestämmelser. Lyckas vi inte – ja, då är det dags att diskutera någon form av 

kvotering.”224 Denna sista formulering antyder att man inte riktigt själva kunde förstå hur det 

kunde vara så att förbundet trots sin stor kvinnodominans inte lyckats nå jämställd 

representation. Utifrån en förståelse av jämställdhet som en ständigt pågående framgångssaga 

blir den stabilitet i kvinnors underordning som manifesteras i kvinnors låga representation ett 

störande inslag, som helst bör blekna bort utan att man behöver ta till några ”tvingande 

bestämmelser”.  

 

Uppfattningen att kvotering vore ett misslyckande för förbundet delades av Per Arne 

Bergkvist, avd 35 Gävle, som ansåg att den mest lämpliga medlemmen, oavsett kön, skulle 

ges det eventuella förtroendeuppdraget. Han menade att kvotering vore ”att till viss del 

misstro arbetarrörelsens grundläggande värderingar”.225 Detta kan jämföras med vad 

Lindholm anfört om SSU:s kvoteringsdebatt, där kvotering ställdes i motsats till socialism.226 

Skeptisk var också Lisbeth Karsbjerg-Börjesson, avd 8 Göteborg, som ansåg att med 

förändrad attityd till barn och hemarbete så att kvinnor fick tid att ta på sig uppdrag ”skall vi 

minsann klara vår bit utan kvotering”.227 Lillemor Arvidsson, andre vice förbundsordförande, 

underströk att kvotering inte var en kvinnofråga och såg därför positivt på att även män deltog 

i debatten. Hon påpekade att kvotering i förlängningen även kunde komma att gälla män, om 

                                                 
223Waldemarson, 2000, s 54. 
224 Utlåtande över motion Q:3, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 17:e ordinarie 
kongress, 1988, s 580. 
225 Debatt om motion Q:3, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 17:e ordinarie kongress, 
1988, s 581. 
226 Lindholm, 2008, s 206. 
227 Debatt om motion Q:3, 1988, s 581-582. 
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de skulle bli det underrepresenterade könet. Lena Höijer, avd 1 Stockholm menade att tjejer 

alltid behövde vara duktigare än killarna eftersom tjejer skärskådades mer: ”När det gäller en 

karl utgår man i stor utsträckning ifrån att de grundläggande kvalifikationerna finns.” Även 

Höijer hoppades dock att problemet skulle rättas till utan formella beslut. Kongressen beslöt 

efter votering att bifalla överstyrelsens utlåtande, och frågan om kvotering sköts därmed på 

framtiden.228 

 

Av debatten ser vi att orsakerna till den låga kvinnorepresentationen placeras utanför 

organisationen i form av kvinnors hemarbete och kortare arbetslivserfarenhet, och hos 

kvinnor, som är osäkra inför de fackliga arbetsformerna. Att det skulle kunna finnas en 

maktstruktur i förbundet som ligger bakom adresseras inte, men Lena Höijers påpekande om 

att tjejerna skärskådas mer kan ses som en försiktig antydan om detta. Liksom i tidigare 

diskussioner om kvinnors medlemskap blir lösningen här utbildning för kvinnor, samt 

rekommendationer kring valberedningarnas arbete. Även här finns likheter med vad 

Lindholm visat om SSU:s kvoteringsdebatt, där man framförallt använt sig av retoriska 

strategier för att öka kvinnors representation, d.v.s. att i allmänna termer verka och tala för 

detta. Hon visar också på utlyftande praktiker, där problemen med kvinnorepresentationen 

hela tiden placeras någon annanstans än inom den egna organisationen229, vilket kommer till 

uttryck även i Kommunal genom att orsakerna och därmed också de möjliga lösningarna 

framförallt placeras i arbetslivet och hemmet. 

 

Av Kommunals debatt ovan framgår att styrelsen ville legitimera debatten genom att varna 

för att kvinnor kan komma att lämna facket om ingenting görs, man anförde nyttoargument 

för ökad kvinnorepresentation. Arvidssons påpekande om att kvotering i framtiden skulle 

kunna komma att handla om män tolkar jag också som en form av legitimering, där man 

försöker locka män att bli mindre negativa genom att påminna om att de så småningom själva 

skulle kunna komma att tjäna på en sådan bestämmelse. Samtidigt avslår styrelsen förslaget 

om kvotering, och benämner det som något som vore ett misslyckande att behöva ta till. Jag 

tolkar detta som att det är själva den omfördelning av makt från män till kvinnor som 

kvotering skulle innebära som man vänder sig mot. Man välkomnar en ökad 

kvinnorepresentation, men den ska uppnås utan konflikt.  

 

                                                 
228 Behandling av motion Q:3, 1988, s 582. 
229Lindholm, 2008. 
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På kongressen 1993 väcktes frågan igen, och motionärerna hänvisade till 1988 års beslut om 

att kvotering skulle lyftas igen om inte bättre kvinnorepresentation uppnåtts. ”Har vi lyckats 

uppnå en fördelning bland avdelningsstyrelser och uppåt, samt bland ombudsmän, som 

motsvarar medlemsfördelningen kvinnor/män är vi att gratulera.” Om så inte var fallet ville 

man yrka på att endast det underrepresenterade könet skulle nomineras till funktionärer och 

styrelser tills andelen män respektive kvinnor speglade medlemskåren.230 Överstyrelsen 

svarade att andelen kvinnor bland förtroendevalda hade ökat något, men att ökningen var 

ganska blygsam.231 Kvotering av uppdrag skulle vara ett snabbt sätt att öka andelen kvinnor, 

tillstod man, men kunde ”upplevas som negativt av många. Det kan finnas en risk att det 

uppfattas som om kvinnor som normalt skulle väljas p.g.a. sina kvalifikationer, väljs bara för 

att de är kvinnor. Kvotering borde inte heller behövas i en sådan organisation som 

Kommunal. [---] En annan lösning är att man ger organisationen en chans till, och att man 

under den kommande perioden verkar med krafttag för att beslutande organ sammansätts så 

att de speglar medlemsstrukturen”. Styrelsen hänvisade också till en genomförd 

medlemsenkät om kvinnorepresentationen, som visade att 71 procent av männen tyckte att 

kvotering var ett dåligt förslag.232 Av medlemskåren totalt var det 48 procent av 

medlemmarna som motsatte sig kvotering, medan 42 procent stödde en sådan åtgärd.233 Mot 

bakgrund av denna statistik blir det rimligt att anta att de ”många” som skulle kunna uppleva 

kvotering som negativt framförallt var män, även om man inte beskrev det i könstermer i 

argumentationen. Självbilden av att kvotering inte borde behövas är stark, och ett införande 

av kvotering framstår nästan som vore det ett större misslyckande för förbundet än den låga 

kvinnorepresentationen i sig. 

 

Eduards menar att tre vanligt förekommande argument mot könskvotering är att jämställdhet 

ska nås med könsneutrala åtgärder, utan kollision med andra demokratiska principer, samt på 

frivillig väg utan tvång.234 Hon påpekar också att motståndarna till kvotering skapar en 

konflikt mellan kön och kompetens, som aldrig drabbar män.235 Samtliga av dessa drag är 

tydliga i Kommunals kvoteringsdebatt. 

 

                                                 
230 Motion M:2, sekt 64, avd 1 Stockholm, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetarförbundets 18:e 
ordinarie kongress, 1993, s 550. 
231 Utlåtande över motionerna M:1-M:4, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetarförbundets 18:e ordinarie 
kongress, 1993, s 551. 
232 Kvinnorna i Kommunal. En rapport om kvinnorepresentationen. Svenska Kommunalarbetareförbundets 18:e 
ordinarie kongress, 1993, s 16. 
233 Behandling av motionerna M:1-M:4, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetarförbundets 18:e ordinarie 
kongress, 1993, s 554. 
234Eduards, 2002, s 49. 
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Utredningssekreterare Åsa Nelander menade 1993 att huruvida man lyckats med 

kvinnorepresentationen eller inte var en bedömningsfråga, eftersom kongressen 1988 aldrig 

uttalade vilket resultat man förväntade sig under kongressperioden. Här kan en parallell dras 

till var Gertrud Åström anfört om att jämställdhet utmärks av att mål sällan preciseras.236  För 

Kommunal innebär det här att man faktiskt inte vet om man uppnått sitt jämställdhetsmål eller 

inte. Istället för kvotering föreslog styrelsen att förbundet skulle utforma ett handlingsprogram 

för jämställdhet inför kongressen 1994.237 Kongressen beslöt utan debatt att bifalla detta 

förslag.238 Att resultatet av kvoteringsdebatten inte blev kvotering utan att ett 

jämställdhetsprogram skulle tas fram visar på den tendens att omvandla könspolitiska krav 

som bl.a. Eduards, Hermansson och Lindholm beskriver.239 Istället för att behöva omfördela 

makt från män till kvinnor omvandlas frågan till att man i allmänhet behöver prata mer om 

jämställdhet, vilket också kan ses som en form av retorisk strategi. Denna omvandling visar 

samtidigt på den oerhörda sprängkraft frågan hade, då kravet på kvotering ensamt kunde driva 

fram ett helt program för jämställdhet i en organisation som tidigare inte haft något sådant. 

Utifrån en förståelse av jämställdhet som en diskurs där intressekonflikter mellan könen inte 

får artikuleras och omfördelning av makt inte bör ske blir det logiskt att just kravet på 

kvotering kom att omvandlas till något annat, samt att just detta krav kunde driva fram ett 

jämställdhetsprogram. 

 

Man frågade sig på kongressen ”om männens relativt sett stora andel av förtroendeuppdragen 

kan sammanhänga med att man tidigare utgjort en större andel av medlemskåren. Så sent som 

1960 var 43 procent av medlemmarna män.”240 Det första man kan notera här är att det, när 

detta skrevs, gått 33 år sedan 1960. Det andra är att män inte ens då var i majoritet, för att 

hitta detta förhållande måste man gå tillbaka till tiden innan 1955. Traditionen som förklaring 

till kvinnors underordning är alltså mycket stark, vilket även visats av Rydstedt och 

Hermansson.241  

 

Enligt rapporten ”Kvinnorna i Kommunal. En rapport om kvinnorepresentationen” visade en 

jämförelse med andra LO-förbund att av de förbund som hade mer än hälften kvinnliga 

                                                                                                                                                         
235Eduards, 2002, s 50. 
236Åström, 1994. 
237 Behandling av motionerna M:1-M:4, 1993, s 553. 
238 Behandling av motionerna M:1-M:4, 1993, s 554. 
239Eduards, 2002, Hermansson, 1993, Lindholm, 2007. 
240 Kvinnorna i Kommunal, 1993, s 3. 
241Rydstedt, 2005, Hermansson, 1993. 
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medlemmar låg Kommunal sämst till gällande kvinnors representation.242  Man hade tillfrågat 

medlemmarna, och 14 procent av kvinnorna som inte hade ett fackligt uppdrag kunde tänka 

sig att ta ett.243 Av detta drog man slutsatsen att om kvinnorna kunde tänka sig att ta uppdrag 

men ändå inte blev valda måste det finnas andra orsaker till den låga kvinnorepresentationen 

än kvinnors egen ovilja. Man hänvisade till den statliga utredningen Varannan damernas, som 

visat att män har en tendens att välja män, eftersom social likhet är viktigt. ”Att män för fram 

och stöder andra män har därför en ’naturlig förklaring’. Men numera har vi så stor andel 

kvinnor bland de förtroendevalda att vi dessutom måste ställa frågan: stöder kvinnor andra 

kvinnor eller stöder även de männen?”244 Här närmar man sig ett annat sätt att förklara 

kvinnors låga representation, där orsaken inte bara placeras utanför organisationen utan även 

inom den. Att män stöder män framställs dock som naturligt, medan kvinnornas heterosociala 

beteende framstår som mindre logiskt och mer klandervärt. Kvinnor borde välja andra 

kvinnor. Detta skulle kunna antyda ett egentligt gemensamt kvinnointresse som kvinnor 

agerade i motsats till, men att män skulle kunna ha ett intresse baserat på makt som låg bakom 

deras val av män som företrädare framgår inte, istället skriver man att det handlar om social 

likhet.  

 

En del i det jämställdhetsprogram man antog 1994 var rapporten ”Kvinnorna i Kommunal och 

deras villkor i arbetet och på fritiden”. Här konstaterade man att män stod för 19 procent av 

medlemskåren men hade 44 procent av uppdragen på central nivå.245 Liksom tidigare anförde 

man kvinnornas traditionella ansvar för hem och familj som förklaring, men man påpekade att 

det inte kunde förklara varför Kommunals kvinnor var mindre aktiva än andra kvinnor inom 

LO.  Orsaken till kvinnors låga representation såg man också i att ”[k]vinnor [...] ofta [tycker] 

att det traditionella fackliga arbetssättet är tråkigt och svårt. De vill arbeta mer informellt och 

med färre frågor åt gången. Kvinnor organiserar sig inte i hierarkier och fattar beslut på ett 

annat sätt än män.”246 Det är inte bara kvinnorna som ska anpassas till den fackliga 

verksamheten, skrev man, utan också tvärtom.247 Man skulle också kunna beskriva detta som 

att män ska anpassa sig till kvinnor, men det formuleras aldrig så. Waldemarson har påpekat 

att kvinnors anpassning ofta inte ledde till att man släpptes in i beslutsprocesserna, eftersom 

problemet var att de just var kvinnor och att det var detta som egentligen låg bakom talet om 

                                                 
242 Kvinnorna i Kommunal, 1993, s 9. 
243 Kvinnorna i Kommunal, 1993, s 12. 
244 Kvinnorna i Kommunal, 1993, s 13. 
245 Kvinnorna i Kommunal och deras villkor i arbetet och på fritiden. Svenska Kommunalarbetareförbundets 
19:e ordinarie kongress, 1994, s 21. 
246Jämställdhet. Vår framtid. Kommunals handlingsprogram för jämställdhet. Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 19:e ordinarie kongress, 1994, s 51. 
247 Kvinnorna i Kommunal…, 1994, s 26. 
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fackliga traditioner och normer.248 I Kommunals debatt kan man här ändå se ett brott med den 

tidigare inställningen att kvinnor skulle utbilda sig mer för att kunna och vilja ta fackliga 

uppdrag. Nu var det även organisationen som behövde genomgå förändringar, inte bara 

kvinnorna. 

 

Att kvotering var kontroversiellt förstår vi av att man beskrev det som det mest långtgående 

förslaget för att öka kvinnors representation, samtidigt som man underströk att både kvinnor 

och män måste dela de värderingar som ligger bakom jämställdhetsarbetet om detta ska bli 

framgångsrikt. Detta kan tolkas som att det egentliga skälet till att man inte vill genomföra 

kvotering är att männen i förbundet inte är med på det tåget. Samtidigt har tonen hårdnat 

sedan 1988, när man underströk att ingen man skulle behöva lämna sitt uppdrag. 1994 skrev 

man istället: ”Uppgiften är att få rätt kvinna eller man på rätt plats. Det kan betyda att 

personer som länge haft ett uppdrag ersätts av någon annan. I den stunden är det viktigt att 

minnas att ett fackligt uppdrag inte är ett uppdrag för livet.”249 1994 fastslog man också ett 

mätbart mål. Kvotering skulle införas vid 1997 års kongress om inte minst fyrtio procent av 

förtroendeuppdragen på alla nivåer innehades av kvinnor. Man avslutade: ”Låt oss utgå från 

att vi lyckas denna gång. Men det innebär att män måste flytta på sig till förmån för 

kvinnor.”250 

 

Förbundsombudsman Elisabeth Brolin menade att kvotering inte borde vara en så känslig 

fråga. ”Vi kvoterar i vår organisation väderstreck […]. Vi kvoterar yrkesgrupper. Vi kvoterar 

när vi säger att den och den ska ha en representant. Egentligen borde det inte vara värre att 

kvotera kön.”251 Trots att man försöker avdramatisera kvoteringsfrågan genom att jämföra det 

med annan representativitet visar det lilla ordet ”egentligen” att det ändå finns något där som 

gör att det inte är samma sak som att ha representation från olika landsdelar. Som Eduards har 

påpekat är kvinnor inte vilket kollektiv som helst. Förväntningarna om harmoni mellan könen 

är betydligt större än när det gäller andra grupper, t.ex. gamla och unga eller svenskar och 

invandrare.252 

 

Den motion med krav på kvotering som inkommit till kongressen 1994 fick hård kritik av 

Leif Svensson, Kommunal Malmö stad: ”[D]et kryper i kroppen på mig när jag hör ordet 

                                                 
248Waldemarson, 2010, s 62. 
249Jämställdhet. Vår framtid…, 1994, s 54. 
250Jämställdhet. Vår framtid…, 1994, s 55. 
251 Behandling av jämställdhetsprogram, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 19:e 
ordinarie kongress, 1994, s 105. 
252Eduards, 2002, s 14. 
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’kvotering’. [---] En kvotering medför att det uppstår en mur mellan killar och tjejer i 

Kommunal. Jag tycker inte heller om ’varannan damernas’ utom när det är dans – då får det 

gärna komma tre damer i sträck. Ni får inte gå i fällan att tillgripa kvotering. Den kunskap ni 

har är det som ska föra er fram.”253  

 

Det uppställda motsatsförhållande mellan kvinnligt kön och kompetens som jag tidigare 

adresserat förekom även hos Raija Mousell, Kommunal Älvsborg, som talade mot motionen. 

”Jag tycker inte man ska få en post därför att man bär kjol eller därför att man råkar tillhöra 

ett visst kön. Istället är det nödvändigt att gå efter meriter”, ansåg hon.254 En helt annan 

inställning fanns hos Anja Lindgren, avdelning 3 Stockholm, som utmanade tänkandet om 

kön och kompetens: ”Jag är själv inte speciellt såld på kvotering, d.v.s. att man väljer någon 

p.g.a. kön. Det finns en form av kvotering som jag har speciellt svårt för, och det är den 

inkvotering av män som vi i alla år har ägnat oss åt. Fast då kallar man det att man väljer efter 

kompetensen förstås.”255  

 

Anders Öhman, Kommunal Älvsborg, tyckte att ett genomförande av kvotering skulle kännas 

som att ge upp jämställdhetsarbetet. Han var rädd att de unga killarna skulle tvingas lämna 

plats åt kvinnorna.256 Dan Gabrielsson, Kommunal Skaraborg, undrade vad det är ”som säger 

att jag inte kan representera er kvinnor? Måste jag bli mer feminin? Eller tror ni att jag inte 

kan känna för de mjuka frågorna i avtalsförhandlingarna o.s.v.? Jag måste väl kunna sätta mig 

in i era avtal och representera. Kanske Sten Törnblom och Jan Sjölin [avtalsombudsmännen, 

min anm.] får skaffa sig hästsvansar, så att de smälter in litet bättre i gänget.”257 Här 

framkommer något ovanligt i debatten, nämligen att män uttalar rädsla för att bli 

bortkvoterade. Tidigare har kompetensargumentet varit det mest centrala i det manliga 

kvoteringsmotståndet, medan frågan om mäns maktförluster adresserats av styrelsen och 

kvinnliga motionärer.  

 

Kongressen avslog styrelsens förslag om att införa kvotering 1997 om inte minst 40 procent 

av förtroendeuppdragen då innehades av kvinnor.258 Detta innebar slutet för Kommunals 

kvoteringsdebatt. Frågor om kön och representation var dock närvarande i 1996 års val av 

förbundsordförande, då Ylva Thörn vann mot en manlig och en kvinnlig kandidat. 

                                                 
253 Behandling av jämställdhetsprogram och motion M:1, 1994, s 107. 
254 Behandling av jämställdhetsprogram och motion M:1, 1994, s 111. 
255 Behandling av jämställdhetsprogram och motion M:1, 1994, s 114. 
256 Behandling av jämställdhetsprogram och motion M:1, 1994, s 112. 
257 Behandling av jämställdhetsprogram och motion M:1, 1994, s 116. 
258 Behandling av jämställdhetsprogram och motion M:1, 1994, s 120. 
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Nominerade var, förutom Ylva Thörn, Sten Törnblom, förbundsordförande sedan Lillemor 

Arvidsson avgått 1 december 1995, förbundssekreterare Lilian Hindersson och 

förbundsombudsman Elsie Bäcklund.259 Valberedningens förslag var Sten Törnblom.260 Flera 

ombud argumenterade för att förbundets ordförande borde vara en kvinna, då förbundet till 80 

procent utgjordes av kvinnor.261 Kim Öhman från avdelning Östergötland menade att det vore 

att backa i jämställdhetsarbetet att inte välja en kvinna, och yrkade på val av Ylva Thörn, som 

hon menade hade störst stöd. Hon ansåg inte att en man kunde representera ”oss 80% 

kvinnor” och avslutade med uppmaningen att det var ”vars och en ansvar om vi idag röstar 

fram en fortsatt kvinnlig ordförande i Kommunal eller tidernas största backlash”.262 Christina 

Möller från avdelning Uppsala län yrkade på Elsie Bäcklund, och menade att valet av en 

kvinna handlade om ”att ha någon att identifiera sig med, att ha en förebild och symbol, något 

man tror på”. Gun-Britt Penderos från avdelning Malmöhus län menade att det när 

jämställdhet uppnåtts vore oväsentligt vilket kön förbundets ordförande hade, men till dess 

vore det en fördel om den som företrädde alla Kommunals kvinnor själv vore kvinna.263 

Lilian Hindersson drog sig tillbaka och uppmanade ombuden att inte splittra sina röster och 

att rösta på en kvinna.264 Utfallet av omröstningen blev 80 röster för Ylva Thörn, 95 för Sten 

Törnblom och 21 för Elsie Bäcklund. Då ingen kandidat fått mer än hälften av rösterna 

företogs en ny omröstning mellan Ylva Thörn och Sten Törnblom, som slutade med 102 

röster för Thörn och 98 för Törnblom.265 Därmed hade Kommunal valt sin andra kvinnliga 

ordförande. 

 

Debatten visar att de kvinnor som argumenterade ansåg allt annat än att den nya ordföranden 

skulle vara kvinna som fullständigt orimligt. Jag uppfattar trycket i debatten som betydligt 

hårdare än i diskussionerna om kvotering. Kanske handlade det om ökade 

förväntningshorisonter – att man haft en kvinnlig ordförande efter så många år med män i 

ledningen leder till krav på att en kvinna ska väljas igen. En manlig ordförande betraktas som 

en backlash för jämställdhetsarbetet. Här har också någonting hänt sedan tidigare decenniers 

benämnande av kvinnomajoriteten som ett onormalt och problematiskt förhållande. I 

ordförandestriden är det kvinnorna som talar om sig själva som förbundet, och kräver att 

ledningen ska spegla det faktum att de är i majoritet.  

                                                 
259 Val av förbundsordförande, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 21:a ordinarie 
kongress, 1996, s 207-208. 
260 Val av förbundsordförande, 1996, s 209. 
261 Val av förbundsordförande, 1996, s 209-214. 
262 Val av förbundsordförande, s 210. 
263 Val av förbundsordförande, 1996, s 211. 
264 Val av förbundsordförande, 1996, s 213. 
265 Val av förbundsordförande, 1996, s 214. 
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Jämlikhet mellan könen som princip 
Detta avsnitt behandlar Kommunals principiella ställningstaganden och debatt om relationer 

mellan könen. Med principiella menar jag sådana ställningstaganden och debatter som inte i 

direkt mening rör något enskilt sakområde, utan rör sig på en mer övergripande nivå. 

Naturligtvis går sådana ställningstaganden att utläsa även ur debatterna som arbetstid och 

kvinnors deltagande och representation, men jag har ändå valt att presentera detta som ett 

särskilt avsnitt, då det inte på något enkelt sätt gick att sortera in under de övriga områdena. 

På detta sätt kan vi också lättare få syn på det som Liedman kallar relationen mellan program 

och handling.  

 

Jämlikhet mellan kön och klasser 

Den principiella debatten om kön tog sin början 1978, då man i en rapport om deltidsarbete 

utförligt beskrev hur förbundet såg på jämlikhet mellan könen i relation till jämlikhet mellan 

klasser. Enligt rapporten följde samhällsdebatten om jämlikhet två linjer, där den ena 

handlade om ”ojämnt fördelade resurser mellan olika grupper i samhället” och den andra  om 

”ojämnt fördelade resurser mellan kvinnor och män i samhället”. Den första linjen hade legat 

bakom den diskussion ”som i alla tider varit drivkraften för fackföreningsrörelsens 

rättvisekamp. Kampen för en förbättring av arbetarklassens arbetsvillkor, utbildning mm.” 

Jämlikhetsdiskussionen enligt den andra linjen ”har emellertid alltid stått i bakgrunden av 

klasskampsfrågorna och har betraktats som underordnade [sic] de senare.” På senare tid har 

det dock ”framställts som om kvinnor som grupp skulle ha gemensamma intressen, oavsett 

klasstillhörighet, vilket [...] snedvridit debatten.”266 Här särskiljer man jämlikhet mellan 

könen från det man kallar jämlikhet mellan olika grupper, vilket i sammanhanget får förstås 

som klassmässig jämlikhet. Man erkänner att jämlikhet mellan kön har getts en underordnad 

position, men vänder sig samtidigt mot uppfattningen att det skulle finnas ett gemensamt 

kvinnointresse som skulle sträcka sig över klassgränserna.  Resonemanget mynnar ut i 

ställningstagandet att ”kvinnofrågan och kampen för bättre villkor i första hand hör samman 

med kampen för bättre villkor för arbetarklassen. [---] I den mån man förbättrar villkoren för 

de sämre ställda samhällsgrupperna skapas de nödvändiga förutsättningarna för jämlikhet 

mellan könen för alla och inte bara för ekonomiskt privilegierade grupper. [---] En strävan 

efter jämställdhet mellan könen utan en samtidig strävan efter en jämställdhet mellan olika 

grupper gynnar med all sannolikhet bara de kvinnor som är välutbildade och välavlönade. 

                                                 
266Rapport om deltid till Svenska Kommunalarbetareförbundets 15:e ordinarie kongress, 1978, s 80. 
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Endast dessa har ekonomiska och sociala resurser att tillgodogöra sig de reformer och 

erbjudanden samhället ger för att underlätta jämställdheten mellan könen.”267  

 

En möjlig tolkning av detta är att man menar att arbetarklassens kvinnor inte nödvändigtvis 

omfattas av den jämställdhetspolitik som bedrivs, och därför behöver såväl klassmässig 

omfördelning som en politik för jämlikhet mellan könen. En annan tolkning som går att 

utläsa, och som ligger mer i linje med den forskning som tidigare bedrivits på området, är att 

man menar att en klassmässig utjämning automatiskt också skulle leda till jämlikhet mellan 

könen, och att denna fråga därför inte kräver något särskilt arbete. Eftersom man skriver att 

ekonomisk utjämning skapar nödvändiga förutsättningar för jämlikhet mellan könen även för 

de som inte är ekonomiskt privilegierade, och att det behövs en samtidig strävan efter 

jämställdhet och jämlikhet, tolkar jag det dock inte som att man menar att inget behöver göras 

på jämställdhetsfronten, men att detta ensamt inte är tillräckligt. Man gör dock inte en 

socialistiskt feministisk analys där kvinnokampen och klasskampen förutsätter varandra som 

två jämbördiga kamper. Här är det klasskampen som är en förutsättning för kvinnokampen, 

inte tvärtom. Att man befinner sig i en begreppslig brytningstid är tydligt, då uttrycken 

jämlikhet mellan könen, jämställdhet och kvinnofrågan används parallellt. Denna brytningstid 

har av Hirdman tillskrivits det hon kallar Jämlikhetskontraktet, alltså perioden 1961-1976268, 

men här ser vi att uttrycken kvinnofrågan och jämlikhet mellan könen fortfarande hängde 

kvar i Kommunal, och ännu inte hade ersatts av det nya begreppet jämställdhet.  

 

I rapporten från 1978 ville man förklara varför just kvinnor hamnade i lågutbildade yrken med 

deltid, men detta kan också läsas som en förklaring till kvinnors position generellt. 

”Ungdomen får genom fostran med sig synen att familjen och dess skötsel är en viktig uppgift 

för kvinnan, hon väljer korta utbildningar av detta skäl och dessa finns att hitta bland 

traditionella kvinnoyrken” vilka ”av tradition [...] ofta [är] förhållandevis lågavlönade, oavsett 

om kvinnan yrkesarbetar hör det till förväntningarna på henne att hon även ska sköta hem, 

barnens vård och uppfostran, pga detta ansvar [...] väljer hon ofta att förvärvsarbeta på deltid, 

härvid prioriterar hon inte sitt yrkesarbete och därmed inte heller det fackliga arbetet, inte 

heller det politiska arbetet prioriteras, då det stjäl tid från hemarbetet”269 Inte bara kvinnors 

arbetsmarknad utan även mäns präglades av ”sociala förväntningar” om att ”ta på sig rollen 

som familjeförsörjare, vilket leder till att man överlåter åt kvinnorna att svara för barnens 

                                                 
267Rapport om deltid…, 1978, s 82. 
268Hirdman, 1998. 
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omvårdnad. Dit hör också kravet att ta på sig ansvar för det fackliga och politiska arbetet.”270 

Man konstaterar sedan att eftersom kvinnors beteende motsvarats och förstärkts av mäns 

beteende ”kan aldrig förändringar göras i kvinnornas villkor utan att förändringar också måste 

göras i männens villkor.”271  

 

Förklaringsmodellen är socialkonstruktivistisk i bemärkelsen att man talar om fostran och 

sociala förväntningar, men begreppet könsroll används inte. Ordet tradition förekommer flera 

gånger, när man ska förklara varför vissa yrken är kvinnliga och varför dessa är lågavlönade. 

Man är tydlig med att kvinnors villkor står i relation till mäns villkor och att förändring för 

kvinnor innebär förändring för män, men man har inget maktperspektiv på denna relation. 

Kvinnors lågavlönade deltidsarbete och ansvar för hemarbetet förstås inte som lågstatus i 

relation till mäns familjeförsörjaransvar och fackliga och politiska dominans, utan bara som 

en sfär i relation till en annan sfär. Således finns inte heller någon antydan om att någon skulle 

kunna tjäna på detta förhållande. Varken män eller någon motpart i form av kapital eller 

arbetsgivare syns som aktör, det är som det är för att det var som det var. Att kvinnor och män 

förstås som lika förtryckta i sina respektive könsroller har också påpekats av Rydstedt, i hans 

analys av LO:s Klass och kön-serie.272 Detta resonemang förekommer också i Kommunals 

debatt under 1990-talet, vilket jag återkommer till. 

 

Den kritik av jämställdhet som ett projekt för privilegierade kvinnor som formulerades 1978 

var närvarande också 1993, då LO:s ordförande Stig Malm hälsade kongressen. Han menade 

att det fanns två nivåer i den svenska jämställdhetsdebatten: ”Högt över huvudena på vanligt 

folk förs en diskussion om könsrepresentationen i maktens korridorer. Det är viktigt men det 

finns också en annan diskussion som är mer förankrad i verkligheten. Det är verkligheten hos 

’de glömda kvinnorna’ i Sverige. Alla de som inte drömmer om att bli generaldirektörer, få 

höga chefsbefattningar eller sitta i bolagsstyrelser för börsnoterade företag. Vad jag efterlyser 

är en seriös debatt om LO-kvinnornas situation i dagens Sverige. [---] Nu är det våra kvinnor 

som måste höras i debatten.”273 En mer försonlig men liknande syn kom till uttryck när Ylva 

Thörn på kongressen 1995 konstaterade: ”Självfallet är det bra att vi har världens mest 

                                                 
270Rapport om deltid…, 1978, s 104. 
271Rapport om deltid…, 1978, s 82. 
272Rydstedt, 2005. 
273LO-ordförande Stig Malms hälsningsanförande, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 
18:e ordinarie kongress, 1993, s 393. 
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jämställda parlament och världens mest jämställda regering. Men jämställdheten – och 

jämlikheten – i vardagen är kanske ännu viktigare, och den måste erövras varje dag.”274 

 

Resonemangen påminner mycket om det i Kommunals rapport från 1978, även om Malms 

och Thörns formuleringar har en mindre teoretisk karaktär. Jämställdhetspolitiken anses hos 

Malm handla om kvinnor i det privata näringslivet, och inte om frågor som rör 

arbetarkvinnor, vilka osynliggörs i den svenska debatten. Thörn lyfter fram både jämställdhet 

och jämlikhet i vardagen, i kontrast till numerär jämställdhet i beslutande församlingar. Det 

radikala krav på klassmässig jämlikhet som formulerades 1978 finns dock inte här.  

 

När man på samma kongress behandlade förbundets stadgar hade styrelsen i sitt förslag 

strukit demokratisk socialism och tillfört jämställdhet mellan kvinnor och män. Den gamla 

lydelsen ”Därvid skall förbundet verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk 

grundval innebärande politisk, social och ekonomisk demokrati” ville överstyrelsen ersätta 

med ”Förbundet skall också verka för en demokratisk samhällsordning, social rättvisa, 

generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

internationell facklig solidaritet.”275 Motiveringen till att ta bort demokratisk socialistisk 

grundval var att demokratisk socialism inte hade någon klar innebörd för yngre människor, 

och att man nu översatte formuleringen ”[…] till mera handfasta och välbekanta begrepp”.276 

Man menade även att demokratisk socialism ”för en del har [...] förknippats med 

öststatskommunism”.277 Att man fört in jämställdhet i målsättningsparagrafen, ”fogat 

[…]”den ”[t]ill de gängse arbetarrörelsevärderingarna” motiverade man med att jämställdhet 

var ”en självklar strävan för ett förbund som Kommunal med över 80 procent kvinnliga 

medlemmar”. Förslaget orsakade en lång debatt, där många ombud talade starkt för att behålla 

formuleringen om demokratisk socialism. Ingen yrkade dock avslag på skrivningen om 

jämställdhet. Flera ombud underströk att det var bra att man utvecklat paragrafen till att också 

omfatta jämställdhet, men att det inte fanns någon motsättning mellan detta och att låta den 

demokratiska socialismen stå kvar.278  Förbundssekreterare Lilian Hindersson konstaterade att 

en så stark opinion hos kongressen måste tas hänsyn till, och ärendet skickades till 

                                                 
274 Förbundsordförande Ylva Thörns inledningsanförande, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 20:e ordinarie kongress, 1995, s 7. 
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276 Stadgar…, 1993, s 17. 
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kongress, 1993, s 66. 
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redaktionsutskottet, som fick i uppgift att utarbeta ett förslag som innehöll både demokratisk 

socialism och jämställdhet.279  

 

Vid en första anblick skulle man kunna tro att den demokratiska socialismen, kopplat till 

arbetarrörelsens traditionella klassperspektiv, kastades ut när det ”nya” 

jämställdhetsperspektivet gjorde sitt intåg. Detta skulle ligga i linje med vad tidigare 

forskning anfört om spänningsförhållandet mellan klass och kön, och att kvinnokampen ställts 

i motsättning till klasskampen. När man studerar debatten kring styrelsens stadgeförslag ser 

man dock att ingen argumenterade på detta sätt, demokratisk socialism och jämställdhet 

ansågs av ombuden båda vara centrala och man ville ha båda målsättningarna i stadgarna. 

Styrelsens argument för att skriva in jämställdhet, att det var en självklarhet för en 

kvinnodominerad organisation, är återkommande i Kommunals debatt. Kopplingen görs 

tydligt mellan kvinnor som grupp och strävan efter jämställdhet. Återkommande är också att 

det är det stora antalet kvinnor som legitimerar jämställdhetsarbetet, inte det faktum att det 

finns både kvinnor och män i förbundet.  

 

Könsroller och ursprungliga olikheter 

När socialdemokraternas partiordförande Ingvar Carlsson gästade Kommunals kongress 1994 

ägnade han stort utrymme i sitt hälsningsanförande åt frågan om kvinnors och mäns 

deltagande i politiken. Som jag visar i avsnittet om kvinnors deltagande och representation 

var det just under 90-talets första hälft som dessa frågor diskuterades som mest i Kommunal, 

och Lindholm har också visat att frågan var som starkast i SSU och partiet under denna 

perioden.280 Carlssons anförande kan med sannolikhet betraktas som ett inlägg i denna debatt. 

Jag väljer ändå att presentera Carlssons inlägg i detta avsnitt, då det också innehåller mer 

principiella ställningstaganden om relationer mellan könen.  

 

Carlsson fastslog inledningsvis att politiska församlingar med både män och kvinnor var både 

roligare och mänskligare, och viktiga för politikens kvalitet. Kvinnor behövdes i politiken 

eftersom ”de gamla könsrollerna gör att vi har olika erfarenheter. Men ju mer jämställt 

samhället blir desto mer lika kommer mäns och kvinnors erfarenheter att bli.” Carlsson trodde 

”inte heller för ett ögonblick att egenskaper som värme, förmåga till närhet och omsorg skulle 

vara enbart kvinnliga egenskaper. Lika lite som överblick, ekonomiskt ansvarstagande eller 

kraftfullhet uteslutande skulle vara manliga.” Han vände sig mot att detta skulle ”vara 
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naturens ordning” utan menade att det handlade om olika könsroller som skulle gå att 

förändra. Han argumenterade för en sådan förändring utifrån fler argument: ”Vi har inte råd 

att avvara halva befolkningens kompetens och kunskap. Jag gör det utifrån en moralisk 

övertygelse om alla människors lika värde. [---] Men jag gör det också därför att jag är 

övertygad om att alla faktiskt har att vinna på jämställdhet.” Att kvinnor skulle vinna på 

jämställdhet menade han att många betraktade som självklart, men han ville att även män 

skulle se fördelarna: ”Det ökar valfriheten att inte vara och betraktas som ensamförsörjare. 

Det ökar delaktigheten i familjen att ta lika stor del av ansvaret för hemmet. Mannen är ju 

någonstans en främling i sitt eget hem, så länge han bara ’hjälper till’.”281  

 

På kongressen antog man förbundets första jämställdhetsprogram, ett resultat av debatten om 

kvotering som förts på tidigare kongresser. Programmet bestod av tre delar, en antologi med 

texter om jämställdhet, ett handlingsprogram samt rapporten ”Kvinnorna i Kommunal och 

deras villkor i arbetet och på fritiden”. Bilden på handlingsprogrammets framsida föreställde 

två blonda barn, en pojke och en flicka, hand i hand på en grusväg i svenskt sommarlandskap. 

Redan här förstår vi att jämställdhet är en framtidsfråga, och att det är ett gemensamt projekt 

för vita kvinnor och män.  

 

Under rubriken ”Därför är jämställdhetsfrågorna viktiga” presenterade man två argument: att 

Kommunal som en stor organisation med stort inflytande hade ett särskilt ansvar för ett 

jämställt samhälle, och att kvinnorna utgjorde 81 procent av förbundets medlemmar. 

Jämställdhet definierades som att ”män och kvinnor har samma villkor och lika värde i 

samhälle och arbetslivet”. Jämställdhet, fortsatte man, är däremot inte ”att alla ska vara lika 

utan att alla ska ha samma möjligheter”. Det handlade om ”att se värdet i olikheterna mellan 

män och kvinnor” och var ”ytterst en fråga om rättvisa.”282  

 

I programmet hade man klippt in ett citat som löd: ”Kvinnor och män är olika från första 

början, det som behöver göras jämställt är värdet som tillskrivs dessa skillnader.”283 Under 

rubriken ”Kvinnor är kvinnor och män är män” utvecklade man resonemanget om kvinnors 

och mäns olikheter: ”[M]än och kvinnor lever under skilda betingelser. Lite förenklat kan 

man säga att kvinnor har makten i familjen medan männen bestämmer i politiken, arbetet och 
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facket. [---] Alla måste dela med sig av 'sin' makt för att en förändring ska bli möjlig.”284 

Förändringen skulle ta sin början när ”kvinnor vågar lita på att männen klarar av att ta ansvar 

för hem och familj. Män måste kräva att få dela hemarbetet med kvinnorna. [---] Kvinnor ska 

släppa in männen i hemmet även om de inte städar och diskar på 'kvinnors vis'. Fler män i 

köket kan förändra och omvärdera synen på hemarbetet på sikt.” Detta resonemang 

utmynnade i följande konkreta krav: ”Att kvinnor delar med sig av ansvaret över hem och 

familj och att män kräver sin rätt till ansvar så att detta blir jämnt fördelat.”285 

 

Här återkommer uppfattningen att kvinnor och män är lika förtryckta inom sina respektive 

sfärer. Genom att beskriva den könsintegrering man vill se som om det vore ett jämlikt utbyte 

osynliggörs det faktum att de arenor som beskrivs som manliga är kopplade till samhällelig 

makt, medan de som beskrivs som kvinnliga innebär låg samhällelig status. Den makt man 

menar att kvinnor har över hemmet formuleras dessutom mer som ett oönskat ansvar och ett 

hinder av de kvinnliga ombuden i motioner och debatter, och har tidigare beskrivits så även 

av styrelsen.  

 

I jämställdhetsprogrammet diskuterade man för första gången begreppet feminism. Under 

rubriken ”Att vara feminist” skrev man: ”Ordet feminism har en negativ klang för många. Det 

förknippas med manshatare, gnällkärringar och andra negativt värdeladdade ord. Men ordet 

kan också vara positivt och föra tankarna till värme och omtanke. Många feminister arbetar 

för att kvinnor och män ska bli jämställda, det vill säga få samma rättigheter, lika värde och 

möjligheter. Vi instämmer med dem och stöder deras strävan.”286 Higgins tolkar denna 

skrivning som att Kommunal här uttryckte sig positivt om feminism, och gjorde ett officiellt 

erkännande av kvinnorörelsen som tidigare hade varit otänkbart inom 

fackföreningsrörelsen.287 Jag delar uppfattningen att skrivningen kan förstås som någon form 

av erkännande till kvinnorörelsen, men ser det snarare som att Kommunal i texten utför en 

balansakt mellan å ena sidan de fördomar som omgärdade feminismen och de kvinnor som 

bekände sig till denna och å andra sidan de egna könspolitiska strävandena. Man tar inte 

avstånd från de nidbilder av feminister som man redogör för, utan framhåller istället att 

feminism också kan associeras med positivt laddade ord som värme och omtanke. Den 

feministiska kamp man bekänner sig till är i själva verket den som inte är feministisk, utan 

den som strävar efter jämställdhet. Sett i detta perspektiv kan skrivningen också tolkas som ett 
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avståndstagande från feminismen, förutsatt att man förstår feminism och jämställdhet som två 

olika könspolitiska diskurser. Att Kommunal vid tidpunkten själva gjorde denna uppdelning 

blir tydlig dels genom att man i programmet har denna korta text om feminism medan man i 

övrigt talar om jämställdhet, och att man talar om feminister som ”dem” vilka ”vi” 

sympatiserar med i den mån deras feminism strävar efter jämställdhet. Medan man i SSU 

under 1990-talet anslöt sig till feminismen och betonade likheter mellan kvinnor och män288 

utmärks Kommunals 90-talsdebatt av det motsatta: en ökad betoning på skillnader mellan 

könen och ett problematiskt förhållande till feminismen. 

 

Ombudsman Elisabeth Brolin inledde debatten om jämställdhetsprogrammet med att påminna 

om att den föregående kongressens kvoteringsdebatt lett fram till programmet. ”Att tala om 

jämställdhetsfrågor har kanske inte känts så jätteviktigt för många av oss”, konstaterade hon, 

men var övertygad om att dessa var bland de viktigaste som förbundet hade att jobba med i 

framtiden.289 Benita Lindberg från avdelning 1 Stockholms län välkomnade programmet, men 

tyckte att det borde ha kommit tio år tidigare.290 Mer skeptisk var Raija Mousell, Kommunal 

Älvsborg. Hon vände sig mot ett citat i programmet taget ur jämställdhetspropositionen, där 

man talade om en lång tradition av kvinnoförtryck. ”Jag tycker att vi kvinnor nu ska vara så 

storsinta att inte vi i vår tur förtrycker männen i vårt förbund. Därför reagerar jag mot att 

programmet enligt min mening i vissa delar är ett kvinnoprogram snarare än ett 

jämställdhetsprogram.”291 Mousell ville påminna ”om att vi kvinnor inte kan bli jämlika 

förrän vi behandlar männen som våra jämlikar. Jag tycker inte vi ska förtrycka männen – men 

vi ska naturligtvis inte heller låta oss bli överkörda av dem.”292 Här ser vi åter igen hur en 

rädsla för att män skulle komma att förlora makt formuleras av en kvinna, och att ett 

motsatsförhållande ställs upp mellan kvinnoprogram och jämställdhetsprogram. Av uttalandet 

förstår vi att talaren betraktade jämställdhet som något som inte skulle leda till förluster för 

män, och att det stod i motsats till det mansförtryck som kopplades till ett kvinnoprogram. 

 

Mångfald och nytt jämställdhetsprogram 

På kongressen 1997 hade programförklaringarna om jämställdhet fått sällskap av frågor om 

etnicitet. I sitt inledningsanförande talade Ylva Thörn om fackföreningsrörelsens uppgift i 
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kampen mot rasism, och satte det i relation till jämställdhetskravet. ”Jämställdhet mellan 

kvinnor och män är ett grundläggande fackligt krav idag. Ett lika självklart fackligt arbetssätt 

är jämlikhet mellan medlemmar med olika etniskt, religiöst och kulturellt ursprung.”293 Detta 

markerar början på en strävan att lyfta in fler relationer än klass och kön i Kommunals analys, 

en strävan som under 2000-talet utmynnar i ett mångfaldsperspektiv med antidiskriminering i 

fokus. Man betraktar här inte längre jämställdhet som en särskild sidofråga, utan som ett 

grundläggande krav. Detta kom också till uttryck 2001, när Ylva Thörn i sitt 

inledningsanförande fastslog att ”Jämställdhet och integration som grunden för allas 

deltagande i arbetsliv och samhälle är så självklara att de inte behöver nämnas särskilt.”294 Att 

hon ändå gjorde just detta visar att det trots allt inte var fråga om självklarheter, men att man 

strävade dit.  

 

1999 reviderade man det jämställdhetsprogram man antagit 1994. Jämställdhet definierades 

nu i linje med de nationella jämställdhetsmålen, som kvinnors och mäns lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter att ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, ta hand om hem 

och barn, samt delta i politiska och fackliga aktiviteter. Jämlikhet betraktades som ett vidare 

begrepp än jämställdhet, omfattande rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i 

samhället, oavsett kön, ras, religion och social tillhörighet. ”Jämställdhet”, slog man fast, ”är 

en av de viktigaste jämikhetsfrågorna” men är ”inte en kvinnofråga utan en rättvise- och 

demokratifråga för alla.” I programmet anslöt man sig till ett jämtegreringsperspektiv, där 

”jämställdhetsfrågor leds över från den egna lilla bäcken in i den stora flodfåran”295, men man 

skrev samtidigt att LO:s medlemmar betraktade jämställdhet som en viktigare uppgift för 

facket än t.ex. arbetstider och inflytande296, vilket antyder att jämställdhet ändå fortfarande 

betraktades som en fråga för sig, frikopplad från andra krav. 

 

I programmet lyfte man liksom 1994 upp ett antal viktiga jämställdhetsfrågor, bl.a. jämställda 

löner, rätten till heltid, sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka, rättvis fördelning av 

det obetalda arbetet och jämställd representation i politik och fackföreningsrörelse. Analysen 

från 1994 om att män bestämde i samhälle och arbetsliv och kvinnor i hemmet kvarstod, men 
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nu skrev man att det var en fråga om makt.297 Kvinnors ökade representation i politik och 

fackföreningsrörelse skulle ”i praktiken få till följd att kvinnor tar plats på männens 

bekostnad”.298 Man menade också att både kvinnor och män måste bryta mönster, men att 

detta kunde vara otacksamt. Några hinder för jämställdhet såg man i ”rädsla hos både kvinnor 

och män att förlora positioner och makt, reklamens stereotypa beskrivning av könen, 

traditioner och föreställningar om manlig/kvinnlig identitet, synliga och osynliga strukturer på 

arbetsplatsen och i vår fackliga organisation”.299 Skrivningarna om kvinnors och mäns 

olikheter som gavs stort utrymme 1994 var nu borta, och talet om stereotypisering av manligt 

och kvinnligt som ett hinder för jämställdhet antyder en övergång till en mer 

socialkonstruktivistisk syn på kön. Jämfört med när man antog sitt första 

jämställdhetsprogram 1994 var det knappt någon debatt om programmet 1999, och 

förbundsstyrelsens förslag gick igenom utan ändringar.300 Detta antyder att jämställdhet nu 

normaliserats som en del i förbundets strävanden, och inte längre betraktades som lika 

kontroversiellt.  

 

Den fackliga feminismen 

Feminismen kom under undersökningsperioden aldrig att plockas upp av Kommunal, och 

utöver den korta texten i jämställdhetsprogrammet från 1994 har jag inte hittat några 

skrivningar eller uttalanden om feminism, varken från ombud eller styrelse.  

 

Däremot adresserades frågan om feminism både av LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin på 

kongressen 2004 och av partisekreterare Marita Ulvskog på förbundsmötet 2005. Lundby 

Wedin talade nästan som om hon försökte introducera begreppet feminism för 

kommunalarna:   

”Vi har länge jobbat med jämställdhet, och det gör vi fortfarande. Men samtidigt 

talar vi allt mer om att vi har en facklig feminism, som handlar just om detta att vi 

ska ha lika lön för likvärdigt arbete, att vi ska ta kampen för att de 

kvinnodominerade jobben får högre löner. Det handlar om att ta kamp mot 

otrygga anställningsvillkor, att ta kamp mot de ofrivilliga deltiderna. [---] 

Feminism är inte någonting där kvinnor står mot män, utan jag hoppas att alla ni 

som sitter här är feminister i den meningen att ni ser att det finns en över- och 
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underordning i samhället i stort och att ni är beredda att göra någonting åt det. Då 

är man feminist. Men vi måste hitta formerna för att hantera den fackliga 

feminismen.”301 

 

Av Lundby Wedins ord förstår vi att frågan inte var enkel. Den fackliga feminismen 

presenteras, samtidigt med garantier om att arbetet för jämställdhet fortsätter. Den fackliga 

feminismen definieras som kamp för lika lön och mot ofrivillig deltid, d.v.s. sådan som 

kommunalarna redan drev. Den sista meningen om att hitta formerna för att hantera den 

fackliga feminismen antyder ett problematiskt förhållande som aldrig närmare preciseras. Vad 

detta förhållande skulle kunna handla om kan man ändå ana genom formuleringen om att 

feminism inte innebär att kvinnor står emot män.  

 

Att feminismen var problematisk framgår också av Marita Ulvskogs hälsningsanförande 

2005. Ulvskog inledde sitt tal med att nämna mediedebatten om feminism, och jämförde 

feminism med ordet socialism, som hon menade också dragits i smutsen och framställts som 

”någonting som man inte vill befatta sig med.” Ulvskog definierade feminism som att man 

vill ändra på att ”en stor grupp i samhället har sämre och otryggare arbetsvillkor och en lägre 

lön på grund av sitt kön”, och fastslog att detta inte var något att skämmas för.302 

Arbetarrörelsen var  unik genom att den ”kopplar ihop kön och klass” och ser att det ”inte 

bara handlar om kön utan även om den sociala tillhörigheten”, där kvinnorna ofta står ”längst 

ner på klasstrappan”. Detta beskrev Ulvskog som ”[r]aka motsatsen till könskriget”.303  

 

Jag tolkar det som att både Lundby Wedin och Ulvskog förhåller sig till en kritik av 

feminismen som dels en företeelse som inte angår arbetarkvinnor och dels som något som 

splittrar män och kvinnor och spelar ut dem mot varandra. Genom att betona att det inte 

handlar om något könskrig och genom att koppla feminismen till de krav Kommunal redan 

driver under jämställdhetsrubrik vill man göra feminismen mindre kontroversiell. Hos både 

Lundby Wedin och Ulvskog finns en vilja att koppla feminismen till frågor som rör LO-

kvinnor, och att göra den rumsren i sammanhanget. Ulvskog understryker att man inte 

behöver skämmas för att vara feminist, och att könskampen hänger ihop med klasskampen.  

Vad ombuden som lyssnade ansåg om detta vet vi tyvärr ingenting om, men feminismen 

skrevs under undersökningsperioden aldrig in i Kommunals program.  

                                                 
301 LO-ordförande Wanja Lundby-Wedins hälsningsanförande, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 25:e ordinarie kongress, 2004, s 240. 
302Marita Ulvskogs hälsningsanförande, förbundsmötesprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 5:e 
ordinarie förbundsmöte 2005, s 34. 
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Arbetstid 
Debatten om arbetstid rör sig under hela undersökningsperioden kring två frågor: kvinnors 

deltidsarbete och en allmän arbetstidsförkortning. Deltid diskuteras under hela perioden som 

könspolitisk fråga, medan arbetstidsförkortning inte enbart förstås i sådana termer. Jag lägger 

min tyngdpunkt vid den könspolitiska debatten om arbetstidsförkortning, men berör även kort 

andra aspekter av frågan.  

 

Materialet presenteras kronologiskt, för att underlätta förståelsen av utvecklingen i denna 

omfattande och ständigt återkommande debatt. Ett utmärkande drag för debatten är att samma 

argument återkommer gång på gång, varför jag valt att presentera mycket av min analys på 

slutet, samt i det avslutande kapitlet. Detta för att jag både vill visa på frågans segdragna 

karaktär, samtidigt som jag inte vill utsätta läsaren för upprepningar av vad jag redan sagt.  

 

Deltidsarbetets för- och nackdelar 

Debatten om arbetstid tar under undersökningsperioden sin början 1968, med en motion som 

krävde rätt till deltidstjänst för kvinnor med barn. Motionären ansåg att deltidsarbete var ett 

värdefullt sätt för kvinnor att göra en samhällsinsats, och att heltidsarbete ”gör våra kvinnor 

stressade och familjelivet oharmoniskt.”304 Överstyrelsen svarade att deltidsarbete av många 

betraktades som ett medel för kvinnor att ”både kunna fullgöra sina traditionella uppgifter i 

hemmet och samtidigt ha ett yrkesarbete”,305 vilket Waldemarson tolkar som en del i 

överstyrelsens egen hållning.306 Jag läser det snarare som att det var en allmän uppfattning i 

samhället som överstyrelsen var kritisk mot, då man sedan beskrev denna hållning som ”ett 

ensidigt sätt att bedöma behovet”.307 Överstyrelsen ville istället framhålla att deltidsarbete 

kunde betyda både för- och nackdelar. En fördel såg man i möjligheten att hålla kontakt med 

yrkeslivet även när små barn gjorde det svårt att arbeta heltid, men en nackdel var att bara 

enklare arbetsuppgifter erbjöds och att befodringsmöjligheter begränsades för 

deltidsarbetande. Man underströk också att inte bara kvinnor utan även män under någon tid i 

livet kunde behöva förkortad arbetstid, p.g.a. ”studier, vård av anhörig, passning av småbarn, 

egen sjukdom eller åldersskäl.”308 Waldemarson menar att debatten visar att förbundet befann 

                                                                                                                                                         
303Marita Ulvskogs hälsningsanförande, 2005, s 35. 
304Motion 206, enskild medlem avd 1 A Stockholm, Motioner, förslag och utlåtanden, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 13:e ordinarie kongress, 1968, s 221. 
305Utlåtande till motion nr 206, Motioner, förslag och utlåtanden, Svenska Kommunalarbetareförbundets 13:e 
ordinarie kongress, 1968, s 221. 
306Waldemarson, 2010, s 64. 
307Utlåtande till motion nr 206, 1968, s 221. 
308Utlåtande till motion nr 206, 1968, s 221. 



  

 72 

sig i en brytningsperiod när det gällde synen på deltidsarbete309, en tolkning jag delar, då man 

framförde både för- och nackdelar med deltidsarbete, och såg det som en nödvändighet under 

begränsade perioder i livet. Intressant att notera är att man inte ville tillskriva enbart kvinnor 

detta behov, vilket kan ses som en önskan att luckra upp den av motionären förgivettagna 

kopplingen mellan kvinnor och deltidsarbete. 

 

Kvinnor som arbetskraftsreserv 

Tio år senare hade förbundet tagit fram en rapport om deltidsarbete, vilket visar att frågan 

blivit alltmer betydelsefull. Vid denna tid var 56 procent av Kommunals medlemmar anställda 

på deltid, jämfört med 30 procent 1968.310 Orsaken till detta såg man i samhällets 

könsrollsmönster, som var möjligt att påverka men som tillsammans med bristande insatser 

för barnomsorg fortfarande utgjorde hinder för kvinnor.311 I rapporten fastslog man att 

deltidsarbetet inte var en kvinnofråga, utan handlade om valfrihet för samhällets medlemmar.  

På ett annat ställe i rapporten anförde man att eftersom merparten av de deltidsarbetande var 

kvinnor blev problemen förknippade med sådant arbete i huvudsak kvinnoproblem.312 Det kan 

tyckas motsägelsefullt att man i samma rapport skriver att deltidsarbetet inte är en 

kvinnofråga och samtidigt att det är ett kvinnoproblem. En möjlig tolkning av detta är att man 

ville göra frågan till en angelägenhet för hela förbundet, samtidigt som man ville understryka 

att de som framförallt drabbades var kvinnor.  

 

Det man bara antytt 1968, att det fanns kopplingar mellan kvinnors deltidsarbete och kvinnors 

ansvar för hemarbetet, formulerades tydligt 1978, och man menade att kvinnors 

arbetsmarknad dessutom var en förlängning av hemarbetet, då kvinnor framförallt arbetade 

inom vård- och serviceyrken med låga löner.313 En målsättning som slogs fast i rapporten var 

att arbetsmarknaden skulle integreras könsmässigt och arbetstiden fördelas jämnare mellan 

män och kvinnor.314 Man riktade kritik mot arbetsgivarna som ”visat en klar oförmåga eller 

ovilja att driva en anställningspolitik som gynnar jämställdhet.”315 Detta utgör ett undantag i 

den könspolitiska debatten, som i övrigt utmärks av att skulden för könsojämlikhet inte 

placeras hos någon specifik grupp, utan i allmänt beskrivna företeelser som tradition och 

fördomar.   

                                                 
309Waldemarson, 2010, s 64. 
310Waldemarson, 2010, s 68. 
311Rapport om deltid…, 1978, s 98. 
312Rapport om deltid…, 1978, s 98-99. 
313Rapport om deltid…, 1978, s 104. 
314Rapport om deltid…, 1978, s 105. 
315Rapport om deltid…, 1978, s 118. 
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I debatten om rapporten satte avtalsombudsman Elvin Andersson deltidsarbetet i relation till 

förbundets målsättning om samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval 

innebärande politisk, social och ekonomisk demokrati, och menade att detta mål innefattade 

arbetarens rätt att vara ekonomiskt oberoende av andras inkomster, vilket måste vara en del av 

jämställdhet mellan könen. Kvinnors deltidsarbete beskrev Andersson som ”en följd av den 

traditionella könsrollsindelningen i samhället [---]  och det är bara att konstatera, att 

företeelsen kan betecknas som ett renodlat kvinnoproblem.”316 Deltidsarbetet angreps i hårda 

ordalag: ”Den förmenta valfrihet som ligger i att arbeta utan sociala förmåner är en form av 

exploatering, som skadar fackets möjligheter att försvara medlemmarnas intressen.”317 Här 

blir det tydligt att man 1978 anammat tänkandet kring könsroller som något föränderligt men 

djupt rotat, och att dessa könsroller betraktades som orsaken till kvinnors deltidsarbete. I 

rapporten beskrevs deltidsarbete som en fråga om valfrihet, men eftersom Andersson kallade 

denna valfrihet ”förment” kanske man snarare menade att kvinnor nekades valfrihet genom att 

de var anvisade deltidsarbete. Till skillnad från 1968 nämndes 1978 inga fördelar med en 

sådan anställningsform.  

 

Kritik mot deltidsarbetet framfördes också av flera ombud. Karin Nordlander, avd 1 

Stockholm menade att det först funnits stort motstånd mot deltidsarbete ”från 

arbetsköparhåll” då det inte ansågs lönsamt, men att man sedan kommit underfund med att 

man kunde utnyttja de deltidsanställda till fullo ”utan spilltid och andra andningspauser”. Hon 

såg deltid som en stor jämställdhetsfråga och beskrev ”ekonomisk frigörelse” som en 

förutsättning ”[f]ör att kvinnorna skall bli helt jämställda”, och sådan nås inte ”om vi inte har 

en inkomst som vi själva kan försörja oss på.”318 Motståndet mot minskat deltidsarbete fanns 

dock inte bara hos arbetsköparna utan även från förbundets egna medlemmar, menade hon. 

”Det gäller att försöka klargöra för dem att de, även om de genom deltidsarbete löser sina 

egna problem, kanske på det sättet förstör för andra att klara sin försörjningsfråga.”319 Att 

kvinnor kunde föredra deltidsarbete adresserades också 1983, då man i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program skrev att kvinnor genom sitt deltidsarbete ”väljer [...] att bli 

ekonomiskt beroende av mannen. På arbetsplatsen väljer de en ’andrarangsposition’ i 

förhållande till sina heltidsanställda kamrater.” Här formulerades det alltså som en val, 

samtidigt som man konstaterade: ”Det är naturligt att hårt arbetsbelastade människor söker en 

                                                 
316Debatt om Rapport om deltid, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 15:e ordinarie 
kongress, 1978, s 959-960. 
317Debatt om Rapport om deltid, 1978, s 961. 
318Debatt om Rapport om deltid, 1978, s 968. 
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bekväm lösning på sina problem. För kvinnornas begäran om kortare arbetstid har förståelsen 

varit stor hos arbetsgivare och arbetskamrater, kanske större än om de istället valt att kräva 

delat hemansvar med mannen.”320 Att kvinnor hemarbetade för att män inte gjorde det 

antyddes även 1978 av Aili Andersson, avd 24 Mariestad, som påpekade att de som arbetade 

deltid ofta var kvinnor med ”ett starkt tryck på sig från familjen, som vill ha en bra 

markservice.”321 Här syns plötsligt möjliga aktörer, arbetsköparna och män, men även kvinnor 

själva, bakom det som av Andersson beskrivs som det traditionella könsrollstänkandet.  

 

Kvinnors inställning till deltidsarbete adresserades också av Andersson 1978, då en 

undersökning om de anställdas inställning till sin arbetstid visat att de flesta att de var nöjda, 

”förmodligen en följd av att kvinnan ser sin traditionella roll så naturlig att hon inte ens 

ifrågasätter den.”322 Trots att kvinnor vid tidpunkten utgjorde nästan 80 procent av 

medlemskåren och att Andersson talade inför en kongress där 41 procent av ombuden var 

kvinnor323 framstår ”kvinnan” nästan som ett främmande väsen, som om de kvinnliga ombud 

som lyssnade skulle ha varit helt andra personer än de som deltagit i undersökningen, eller 

som om det överhuvudtaget inte var kvinnor som tilltalades. Waldemarson menar att det 

fackliga ”vi:et” i Kommunal var manligt, där män hela tiden var utgångspunkten och kvinnor 

betraktades som något annat324, vilket jag tycker bekräftas i denna debatt, liksom i de ständiga 

påpekandena om att kvinnor kommit att utgöra en majoritet i förbundet, vilket jag redogjort 

för i avsnittet om kvinnors deltagande och representation.  

 

Flera talare lyfte i deltidsdebatten även upp kravet om allmän arbetstidsförkortning. Ingegerd 

Anderlund, avd 13 Malmö hänvisade 1978 till Alva Myrdal som menat att 

arbetstidsförkortning var ett av flera sätt för att nå jämställdhet, då den ”skulle leda till ökad 

kontakt med barnen och tid för vidgad delaktighet i samhällsarbetet för både män och 

kvinnor.”325 Hon ville att kongressen skulle anta ett uttalande i frågan där det framgick att 

kravet inte bara kom från kvinnorna i förbundet.326 Även Karin Nordlander pläderade för 

arbetstidsförkortning, vilket hon såg som en förutsättning för att kvinnor och män skulle 

kunna dela på hemarbetet.327  

                                                                                                                                                         
319Debatt om Rapport om deltid, 1978, s 969. 
320 Program Arbetsmarknad, Svenska Kommunalarbetareförbundets 16:e ordinarie kongress, 1983, s 83. 
321Debatt om Rapport om deltid, 1978, s 970. 
322Debatt om Rapport om deltid, 1978, s 962. 
323Waldemarson, 2010, s 36-37. 
324Waldemarson, 2010, s 34-35. 
325Debatt om Rapport om deltid, 1978, s 963. 
326Debatt om Rapport om deltid, 1978, s 965. 
327Debatt om Rapport om deltid, 1978, s 968. 
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Förbundsstyrelsen var kritisk, och beskrev i sin deltidsrapport 6 timmars arbetsdag som en 

fråga för privilegierade kvinnor: ”Ett genomförande av 6-timmarsdagen för alla är ett mycket 

långsiktigt mål om reformen ska kunna genomföras utan ett stort ekonomiskt avbräck för 

lågavlönade grupper. Jämställdheten mellan könen utanför klasstänkandet måste därför bli en 

frågeställning som i prioritering kommer i andra hand.”328 Det är anmärkningsvärt att kravet 

på arbetstidsförkortning enbart tillskrevs privilegierade kvinnor, då kravet också väckts av 

kvinnor i den egna organisationen, och satts i samband med kravet på minskat deltidsarbete. 

Denna koppling gjordes dessutom av förbundsstyrelsen själva, som i sin rapport menade att 

det ökade deltidsarbetet innebar ett införande av 6-timmarsdagen bakvägen, fast utan 

ekonomisk ersättning och bara för kvinnor.329 Att målsättningen om 6 timmars arbetsdag var 

mycket långsiktig underströks i rapporten, liksom att införandet var ”beroende av [...]  

framtida ekonomiska möjligheter”.330 

 

Arbetstidsförkortning som jämställdhetskrav 

Till kongressen 1983 fanns ett stort antal motioner med krav på arbetstidsförkortning. I 

huvudsak tre argument för reformen framfördes, ibland var för sig och ibland tillsammans. 

Dessa var att en arbetstidsförkortning skulle minska den höga arbetslösheten genom att man 

istället skulle dela på jobben331, att den höga arbetsbelastningen för arbetande var orimlig och 

skulle motverkas av kortare arbetsdag332, samt att arbetstidsförkortning skulle gynna 

jämställdheten mellan kvinnor män333. I de motioner som anförde jämställdhetsskäl skrev man 

bl.a. att ”båda föräldrarna då skulle få mer tid till sina barn, istället för att som idag kvinnorna 

stannar hemma eller arbetar deltid medan männen arbetar heltid”334, att kvinnor med kortare 

arbetsdag ”skulle [...] få större möjlighet till heltidsarbete [...] och bli mer oberoende av 

mannen som försörjare”335 och att kvinnor redan ”bakvägen” hade 6 timmars arbetsdag, fast 

med motsvarande lönesänkning336. En enskild medlem från Härnösand menade att det inte var 

                                                 
328Rapport om deltid…, 1978, s 82. 
329Rapport om deltid…, 1978, s 107. 
330Rapport om deltid…, 1978, s 101-102. 
331I huvudsak motionerna B:21, B:22, B:23, B:25, B:27, B:28, B:32, B:34, B:35, B:36, B:37, B:44, 
kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 16:e ordinarie kongress, 1983, s 229-238. 
332I huvudsak motionerna B:29, B:31, B:79, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 16:e 
ordinarie kongress, 1983, s 232-238. 
333I huvudsak motionerna B:23, B:24, B:26, B:28, B:30, B:33, B:34, B:35, B:36, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 16:e ordinarie kongress, 1983, s 230-238. 
334Motion B:24, enskild medlem, sekt 7, avd 27 Uppsala, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 16:e ordinarie kongress, 1983, s 230. 
335Motion B:28, enskild medlem, sekt 17, avd 13 Malmö, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 16:e ordinarie kongress, 1983, s 231. 
336Motion B:34, enskilda medlemmar, sekt 10, avd 1 Stockholm, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 16:e ordinarie kongress, 1983, s 234. 
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konstigt att kravet på 6 timmars arbetsdag i första hand kommit från kvinnor, ”med tanke på 

arbetsfördelningen i hemmen, och med tanke på den arbetsmarknad som erbjudes kvinnan.” 

LO-ledningen hade, skrev man, avfärdat kravet som för dyrt och inte 

arbetslöshetsbekämpande. Detta ansåg motionären vara ”manliga ståndpunkter – uttalade av 

manliga ledare i en mansdominerad facklig huvudorganisation.”337 LO borde arbeta för 

arbetstidsförkortning, ”[o]ch i alla fall vårt förbund, Kommunal, med en dominans av 

kvinnor.”338 Sektion 13, avdelning 1 Stockholm ville genomföra sextimmarsdagen med full 

betalning, då detta var ”ett gammalt jämställdhetskrav inom arbetarrörelsen”.339 

”Arbetslöshet, förkortad arbetstid och fördelning av jobben är förstås inga specifika 

kvinnofrågor”, skrev sektion 4, avdelning 1 Stockholm. ”Men när vi kvinnor inom Kommunal 

i dag ser hur vårt fackförbund toppar listorna över antalet arbetslösa medlemmar, när vi ser 

hur våra arbetskamrater stämplas ut från A-kassan i skrämmande takt, måste vi då inte börja 

säga ifrån?340 Bli det fackförbund som går i spetsen för Jämlikhet och Arbete Åt Alla. 

Framtiden för oss kvinnor förmörkas i dag av hotet om arbetslöshet. Samtidigt som vi i 

nutiden dignar under en dubbel arbetsbörda, som lämnar oss utslitna, trötta och med dåligt 

samvete gentemot barn och familj.”341 

 

Kvinnoförbundets argumentation för arbetstidsförkortning som en jämställdhetsåtgärd har här 

slagit igenom med full kraft i Kommunals debatt.342 Kortare arbetsdag skulle möjliggöra en 

mer jämlik fördelning av hemarbetet mellan kvinnor och män. LO:s svala intresse för frågan 

kopplas till att LO är en mansdominerad organisation, och man menar att Kommunal som 

kvinnodominerat förbund borde ha anledning att driva kravet. Men det finns också andra 

argument i Kommunals debatt, om arbetstidsförkortning som ett sätt att minska stress och 

utslitning. Den höga arbetslösheten framstår tydligt som en pådrivande faktor, där 

arbetstidsförkortning ses som en arbetslöshetsbekämpande åtgärd.  

 

Just detta sista argument avvisades med bestämdhet av överstyrelsen, som menade att det 

speglade en uppgiven inställning till möjligheten att åstadkomma full sysselsättning och 

                                                 
337Motion B:33, enskild medlem, sekt 4, avd 4 Härnösand, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 16:e ordinarie kongress, 1983, s 233. 
338Motion B:33, 1983, s 233-234. 
339Motion B:35, sekt 13, avd Stockholm, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 16:e 
ordinarie kongress, 1983, s 235. 
340Motion B:36, sekt 4, avd 1 Stockholm, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 16:e 
ordinarie kongress, 1983, s 235. 
341Motion B:36, 1983, s 236. 
342Karlsson, 1996, s 271-272. 
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byggde på uppfattningen att det skulle finnas en begränsad arbetsvolym.343 Man delade 

uppfattningen att ”förbundet skall verka för en fortsatt förkortning av arbetstiden med sikte på 

6 timmars arbetsdag lika för alla på svensk arbetsmarknad” och hänvisade till beslut fattade 

på parti- och LO-kongresser. Det utbredda deltidsarbetet samt ”[s]tarka familjesociala skäl” 

visade att det fanns behov av ytterligare arbetstidsförkortning, men det ”krävs ett ekonomiskt 

utrymme så att full kompensation kan erhållas för denna”, och därför skulle det ta mycket 

lång tid att genomföra.344 Här är det jämställdhetsargumenten som överstyrelsen menar 

huvudsakligen talar för arbetstidsförkortning. Liksom 1978 understryker man att ekonomiskt 

utrymme är en förutsättning, och att genomförandet ligger långt in i framtiden. Här gör man 

dessutom tillägget att en förkortning av arbetstiden ”måste vägas mot andra angelägna 

reformer i samhället.”345 Det blev överstyrelsens linje som fick majoriteten av kongressen 

med sig346, men flera ombud redogjorde för en annan uppfattning. Lena Höijer, avd 1 

Stockholm angrep överstyrelsens argument om ekonomiskt utrymme, och ansåg det konstigt 

att det var möjligt att en gång i tiden genomföra 8 timmars arbetsdag trots sämre ekonomiska 

och tekniska förutsättningar.347 Hon yrkade på att 6 timmars arbetsdag med full betalning 

genomfördes snarast möjligt och Torbjörn Thorsson från Malmö ville att 

arbetstidsförkortningen skulle påbörjas under den kommande kongressperioden.348  

 

”Bara vackra ord” 

Till kongressen 1988 fanns inte mindre än 31 motioner med krav om arbetstidsförkortning349, 

en ansenlig mängd. Ett argument som var nytt och som återkom i flera motioner var att 

förbundet redan stod bakom kravet, och att man nu ville se konkreta resultat. Sektion 14, 

avdelning 1 Stockholm konstaterade att både Kommunals föregående förbundskongress, 

socialdemokraterna och kvinnoförbundet samt LO ställt sig positiva till kravet ”[m]en hittills 

har det bara blivit vackra ord.” Att vänta på bättre tider dög inte menade man, istället borde 

man lära av kampen för åttatimmarsdagen och ta strid för sina krav.350 Enskilda medlemmar i 

sektion 11, avdelning 13 Malmö tyckte att reformen vore ett lyft särskilt för de 

dubbelarbetande kvinnorna, och gav inte mycket för argumentet om att reformen var för dyr. 

                                                 
343 Utlåtande till motionerna B:21-B:29, första att-satserna i motionerna B:30-B:31 samt motionerna B:32-B:38, 
B:44 och B:79, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 16:e ordinarie kongress, 1983, s 238. 
344 Utlåtande till motionerna B:21-B:29…, 1983, s 239. 
345 Program Arbetsmarknad, 1983, s 84. 
346 Debatt om arbetstidsförkortning, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 16:e ordinarie 
kongress, 1983, s 240-241. 
347 Debatt om arbetstidsförkortning, 1983, s 239. 
348 Debatt om arbetstidsförkortning, 1983, s 240. 
349 Motionerna B:89, B:90, B:92-B:118, B127, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 17:e 
ordinarie kongress, 1988, s 347-357. 
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”[V]i kan idag läsa om rekordvinster och klipp i tidningarna. Det är dags att de pengarna 

kommer till vettig användning”, ansåg man. Visserligen var LO välvilligt inställda till 

reformen på sikt, skrev man, ”[m]en för oss arbetande är inte frågan av någon nytta som en 

avlägsen hägring att meditera kring.” Målet borde vara 6 timmars arbetsdag senast 1990.351 

 

Förbundsombudsman Jan Sjölin menade att tunga fackliga ledare raljant bemött 

jämställdhetsargumenten för arbetstidsförkortning med att ”männen i den situationen skulle få 

mer tid över för att ägna sig åt typiska manssysslor – trav, fotboll, pubar osv” men att frågan 

handlade om att ”genom en förkortad total arbetstid för de dubbelarbetande kvinnorna ge 

dessa fysiska och psykiska möjligheter att förutom arbete och sk plikter få tid över till 

föreningsarbete, studier och dylikt.”352 Här tar förbundsstyrelsen återigen 

jämställdhetsargumenten i försvar, men någon tro på att män skulle utföra mer hemarbete 

verkar inte finnas, istället handlar det om att ge kvinnorna tid även till annat än plikter. Sjölin 

garanterade att ”[f]örbundsstyrelsen menar denna gång allvar med att driva kravet om 

förkortad arbetstid. Detta har ibland ifrågasatts.”353 Det är tydligt att det finns en diskussion 

kring målsättningar kontra praktik som man från förbundets sida finner nödvändig att 

kommentera. Värt att notera är att Sjölin säger att förbundsstyrelsen denna gång menar allvar, 

vilket ju ofrånkomligen antyder att man inte gjort det tidigare. Liksom tidigare adresseras 

frågan om ekonomiskt utrymme: ”Det är självklart att ekonomiskt utrymme inte kan avsättas 

för arbetstidsförkortningar i tider av reallöneförsämringar – man kan ju inte köpa mat för 

kortare arbetstid.”354  

 

Irritationen från ombuden var märkbar. Lena Höijer, avdelning 1 Stockholm konstaterade att 

alla var överens efter tio års diskussion, men att mycket i praktiken återstod. Genomförandet, 

menade hon, måste ske genom omfördelning i samhället, och resurserna fanns.355 Christina 

Hermansson från samma avdelning tyckte att det glömdes bort i diskussionen att 

arbetstidsförkortning skulle ge samhällsekonomiska vinster genom fler människor i arbete.356 

Reformen skulle inte bara bekostas av staten och kommunerna, utan även av den privata 

sektorn:  

                                                                                                                                                         
350 Motion B:89, sekt 14, avd 1 Stockholm, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 17:e 
ordinarie kongress, 1988, s 347. 
351 Motion B:97, enskilda medlemmar, sekt 11, avd 13 Malmö, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 17:e ordinarie kongress, 1988, s 350. 
352Behandling av motionerna B:89, B:90, B:92, B:93, B:95-B:108, B:109, första att-satsen, B:110-B:118 och 
B:127, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 17:e ordinarie kongress, 1988, s 359. 
353Behandling av motionerna B:89.., 1988, s 359-360. 
354Behandling av motionerna B:89…, 1988, s 359-360. 
355Behandling av motionerna B:89…, 1988, s 360. 
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”Vi vet att det finns vinster och pengar i samhället. Vi har bl.a. i våra 

verksamheter sett att det skett en omfördelning från den kommunala sidan till 

privata företag och banker. De resurser som finns där skulle kunna vara det 

startkapital vi behöver för att börja arbeta med att införa sex timmars arbetsdag. 

Men detta kommer inte att ske av sig självt. Vårt förbund måste bli mer offensivt. 

[---] Kravet på sex timmars arbetsdag är inte bara en kvinnofråga, men jag tror 

ändå inte att det är en slump att det är kvinnorna som går i täten i den kampen. 

Kommunal är Sveriges och kanske Europas största kvinnoorganisation. 

Kommunal får inte svika kvinnorna.”357  

 

Jan Sjölin svarade att det samhällsekonomiska utrymmet måste finnas, ”en sanning även om 

den är obehaglig.”358 Han vände sig mot att arbetstidsförkortning skulle införas genom 

lagstiftning, då inte hela arbetarrörelsen stod bakom kravet. Istället framhöll han ändrade avtal 

som den bästa vägen.359 Lena Höijer var inte nöjd med svaret: ”Jag hävdar fortfarande att det 

finns resurser i samhället för att genomföra sex-timmars arbetsdag. Det finns resurser för 

investeringar i konst och papegojor, bostadsrättslägenheter och villor i miljonklassen. Finns 

den politiska viljan, kan man genomföra en omfördelning i samhället. Tror vi inte på det, så 

tror vi inte på arbetarrörelsens historia, för sådana omfördelningar har kunnat genomföras 

tidigare.”360 Det var dock återigen överstyrelsens linje som vann kongressens bifall.  

 

Den koppling som tidigare gjorts av både ombud och styrelse mellan kvinnors deltidsarbete 

och behovet av en allmän arbetstidsförkortning ifrågasattes nu i en rapport till kongressen, där 

man menade att arbetstidsfrågorna diskuterats utifrån ett begränsat perspektiv, i vilket alla 

arbetade heltid, där det inte kostade så mycket att korta arbetstiden och där alla hade samma 

uppfattning om hur arbetstiden skulle vara. Att 56 procent inom förbundet arbetade deltid 

anfördes nu som ett argument mot arbetstidsförkortning.361 Att de som krävt 

arbetstidsförkortning gjort det just utifrån perspektivet att många kvinnor inte orkar eller inte 

får möjlighet att arbeta heltid, och att en sänkning av heltidsmåttet till 6 timmar per dag skulle 

göra det möjligt att arbeta heltid och därmed också klara sig ekonomiskt verkar här som 

bortblåst. Att argumenten för arbetstidsförkortning skulle ha utgått från att det inte skulle 

                                                                                                                                                         
356Behandling av motionerna B:89…, 1988, s 361. 
357Behandling av motionerna B:89…, 1988, s 362. 
358Behandling av motionerna B:89…, 1988, s 362. 
359Behandling av motionerna B:89…, 1988, s 363. 
360Behandling av motionerna B:89…, 1988, s 363. 
361 Åt var och en… Handlingsprogram för 90-talet om löner, arbete och trygghet. Svenska 
Kommunalarbetarförbundets 17:e ordinarie kongress, 1988, s 141. 
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kosta så mycket att genomföra syns inte i det debatter jag tagit del av, det som anförts av 

ombuden är snarare att det finns pengar i samhället att omfördela och att den ekonomiska 

möjligheten därför finns för att genomföra reformen. Detta argument bemöts dock aldrig av 

styrelsen, det är som att man talar förbi varandra eller har helt olika uppfattningar om vad som 

är politiskt möjligt. Jag återkommer till vad detta kan ha berott på. 

 

”Rätten till heltid är grunden för jämställdhet” 

När debatten om arbetstiden går in på 1990-talet ställer ombuden fortsatt krav både på rätten 

till heltid och en generell arbetstidsförkortning. Till kongressen 1993 skrev sektion 10, 

avdelning 13 Malmö att många kvinnor tvingades söka socialbidrag för att överleva, och att 

heltidsarbete var en förutsättning för att man skulle kunna vara ekonomiskt självständig.  

Detta, fortsatte man, ska ”dock inte tolkas som ett avståndstagande till förkortad arbetstid för 

alla, t.ex. 6 timmars arbetsdag, med bibehållen lön”.362 En otålighet fanns hos avdelning 4 

Härnösand, som i sin motion skrev: ”Trots facklig kamp under decennier för 

jämställdhetskravet: Rätten att få arbete på heltid, har vi ej sett någon förändring till det 

bättre. Utvecklingen går istället åt motsatt håll. [---] Sparkrav i kommuner och landsting, även 

s-styrda, gör att man förvandlar heltidsanställningar till deltidsanställningar.”363 Överstyrelsen 

yrkade bifall på motionerna och menade att arbetet med frågan måste intensifieras. 

Motionerna fick också kongressens bifall. 364  Här kopplades återigen kravet på rätt till heltid 

till arbetstidsförkortning. Att trycket ökar på rätten till heltid kan ha att göra med det som 

anförs i en av motionerna, att heltidstjänster i krisens spår omvandlas till deltid. I det 

jämställdhetsprogram förbundet antog 1994 formulerade man rätten till heltid som det 

viktigaste jämställdhetskravet.365 Tendensen är tydlig att de olika arbetstidsrelaterade kraven 

behandlas olika. Medan rätten till heltid formuleras som själva grunden för jämställdhet och 

motioner med krav på rätt till heltid bifalls av både styrelse och kongress framställs en 

generell arbetstidsförkortning som omöjlig att genomföra i praktiken, annat än på mycket lång 

sikt. 1994 ville man från styrelsens sida placera detta krav i historien, då man skrev att det 

”med kraft fördes fram av många organisationer för något decennium sedan” och att  ”[s]ex 

timmars arbetsdag är ett gammalt krav, låt oss hellre kräva trettio timmars arbetsvecka, [som] 

ger större flexibilitet för den enskilde”.366  

                                                 
362 Motion B:56, sekt 10, avd 13 Malmö, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetarförbundets 18:e ordinarie 
kongress, 1993, s 423-424. 
363 Motion B:64, avd 4 Härnösand, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetarförbundets 18:e ordinarie 
kongress, 1993, s 425. 
364 Behandling av motionerna B:56, B:57, B:60, B:61, B:62, B:63, B:64, B:65, B:66, B:67, kongressprotokoll, 
Svenska Kommunalarbetarförbundets 18:e ordinarie kongress, 1993, s 428-429. 
365Jämställdhet…, 1994, s 17. 
366Jämställdhet..., 1994, s 21. 
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På kongressen 1994 presenterades ett nytt argument för arbetstidsförkortning. Sektion 11, 

avdelning 13 Malmö menade att ”[k]ampen för […] stora reformer har varit en ideologisk 

drivkraft för att orka med att arbeta på med de ibland kärva villkoren i vardagen”. 

Arbetarrörelsen behövde ”ledstjärnor […] att sträva efter i den långsiktiga 

samhällsutvecklingen”.367  Förbundsstyrelsen ansåg att motionerna visade att det fortfarande 

var en aktuell fråga för förbundets medlemmar368 men underströk liksom tidigare att man inte 

trodde att  samhällsekonomin skulle förbättras så att en generell arbetstidsförkortning kunde 

genomföras.369  

 

”Nu är det dax att det händer något!”, skrev sektion 53, avdelning 1 Stockholm i en motion 

till kongressen 1995. ”Hade arbetarrörelsen låtit sig styras av de [sic] ekonomiska utrymmet 

hade vi aldrig fått några förbättringar.” Man ansåg att deltidsarbetande kvinnor länge bjudit på 

sin oavlönade och ofrivilliga arbetstidsförkortning, och nu ville man se ett mänskligare 

samhälle med tid för fritid och med minskade arbetsskador och sjukskrivningar.370 Lena 

Ezelius, avd 1 Stockholm menade att det inte skulle bli dyrare utan handlade om att fördela 

pengarna annorlunda. Hon uttryckte irritation över frågans seghet: ”Vi verkar för och verkar 

för, men vi sätter visst aldrig igång att jobba för det. Det är dags nu!”371 Anja Lindblom från 

avdelning 3 Stockholm påpekade att det fanns 27 motioner om arbetstidsförkortning, varav 24 

blivit tillstyrkta av respektive avdelning, vilket tydde på att arbetstidsförkortning var en stor 

och viktig fråga. Hon menade att förbundet alltid hänvisade till att tillfället var fel, oavsett om 

det var lågkonjunktur med dåliga statsfinanser eller högkonjunktur med brist på arbetskraft. 

Hon citerade ut en rapport om kvinnors löner där förbundet skrivit att man inte vore mycket 

till kamporganisation om man bara skulle invänta rätt tid.372 Ombudsman Ylva Thörn 

upprepade att arbetstidsförkortningen måste betalas någonstans, och hänvisade till ett 

genomfört rådslag som visat att medlemmarna inte var beredda att avstå lön i avtalsrörelsen 

för att genomföra arbetstidsförkortning.373 Lena Ezelius menade att man med en lön på 9750 

kronor i månaden inte kunde svara att man var beredd att avstå från löneökning, och att det 

uppställda valet var som att välja mellan att gå ner i sysselsättningsgrad eller se sina 

                                                 
367 Motion B:3, sekt 11, avd 13 Malmö, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 19:e ordinarie 
kongress, 1994, s 125. 
368 Utlåtande över motionerna B:1-B:4, B:6, B:7, B:10 och B:11, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 19:e ordinarie kongress, 1994, s 127. 
369 Utlåtande över motionerna B:1…, 1994, s 128. 
370 Motion B:2, sekt 53, avd 1 Stockholm, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 20:e 
ordinarie kongress, 1995, s 158. 
371 Behandling av motion B:2, 1995, s 159. 
372 Behandling av motion B:2, 1995, s 160. 
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arbetskamrater uppsagda.374 Kongressen beslöt efter votering att gå på förbundsstyrelsens 

linje.375 Det är tydligt att det rådslag man genomfört utgått från den problemformulering som 

finns hos styrelsen, där det på förhand varit givet att medlemmarna måste välja mellan högre 

lön och kortare arbetstid, att man skulle kunna få både och finns inte som alternativ. Lars 

Ekdahl har sett samma princip i ett rådslag om privatiseringar som förbundet genomförde i 

början av 2000-talet. Ekdahl menar att de alternativ som stod mot varandra i 

privatiseringsdebatten inte omfattades av frågorna i rådslaget, men trots det kom rådslagets 

resultat att bli ett avgörande argument i debatten.376 På samma sätt omfattade inte rådslaget 

om arbetstid de olika linjer som fanns i debatten, där många av förespråkarna menade att en 

radikal omfördelning av samhällets ekonomiska resurser skulle innebära att man både kunde 

kräva högre lön och kortare arbetstid. Ändå kom detta och liknande rådslag att användas som 

ett tungt argument av styrelsen mot arbetstidsförkortning. 

 

”Det går inte att få både och” 

1996 hade styrelsen utvecklat sin argumentation om ekonomiska hinder för 

arbetstidsförkortning. Avtalsombudsman Jan Sjölin menade att det enda sättet att finansiera 

en generell arbetstidsförkortning i hela samhället vore skattehöjningar, vilket skulle leda till 

minskad köpkraft och efterfrågan, vilket i sin tur skulle leda till ökad arbetslöshet. Han 

underströk också att medlemmarna stod inför ett val: ”Arbetstidsförkortning innebär alltid att 

man väljer mellan reallöneökningar och mer fritid. Det går inte att få både och.”377 1997 fanns 

33 motioner med krav på olika typer av arbetstidsförkortning, framförallt 6 timmars arbetsdag 

med bibehållen lön.378 Otåligheten från förespråkarna ökade. ”Förbundet har kongress efter 

kongress behandlat frågan om 6-timmars arbetsdag med full lön välvilligt men med 

undvikande formuleringar om att verka för en sådan ’på sikt’, ’när ekonomin tillåter’ osv. Det 

är dags att vi nu, som största kvinnodominerade organisation i landet, tar tag i och vågar driva 

en sådan här viktig jämställdhetsfråga” skrev en enskild medlem från sektion 11, avdelning 

Malmö. Motionären menade att de katastrofbilder som målades upp av arbetstidsförkortning 

som ekonomiskt ogenomförbart och hotfullt var skrämselpropaganda från högern och att de 

                                                                                                                                                         
373 Behandling av motion B:2, 1995, s 161. 
374 Behandling av motion B:2, 1995, s 162. 
375 Behandling av motion B:2, 1995, s 163. 
376Ekdahl, 2010, s 253. 
377 Behandling av motionerna B:1-B:11, B:13-B:16, B:18-B:24 samt K:11 3e att-satsen, kongressprotokoll, 
Svenska Kommunalarbetareförbundets 21:a ordinarie kongress, 1996, s 98. 
378 Motionerna B:1-B:30, B:117, B:118, K:18, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 22:a 
ordinarie kongress, 1997, s 521-532. 
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företrädare för arbetarrörelsen som accepterade denna valde ”att lägga sig platt för de sk 

marknadskrafterna”.379  

 

Till kongressen 1998 hade tre motioner inkommit med krav på ökad sysselsättningsgrad inom 

vården och omsorgen, utifrån argumentet att det var omöjligt att leva på en deltidslön.380 

Förbundsstyrelsen delade motionärernas uppfattning om att man måste kunna försörja sig på 

sin lön och menade att det främst var ”kvinnor som sitter fast i deltidsfällan och ur ett 

jämställdhetsperspektiv är det helt oacceptabelt att det förhåller sig på det viset.” Man 

redovisade sedan olika exempel på hur förbundet redan arbetade med frågan, och yrkade 

bifall till motionerna.381 Avtalsombudsman Jan Sjölin hoppades på ett besked från 

socialdemokratiska politiker, och att rätten till heltid skulle bli ett vallöfte.382 

 

En mängd yrkanden om arbetstidsförkortning fanns även på denna kongress, framförallt med 

hänvisning till den stressiga och slitsamma arbetssituationen.383 Sektion 14, avd 8 Göteborg 

ansåg en tidsplan för genomförandet nödvändig, annars ”kan de som är motståndare eller 

tvivlare förhala frågan under lång tid.”384 Förbundsstyrelsen svarade att arbetstidsförkortning, 

oavsett hur den skulle genomföras, skulle vara en dyr åtgärd och att nå målet avtalsvägen ” 

verkar i dagsläget föga realistiskt.”385  

 

Frågan om arbetstidsförkortning följde med in på 2000-talet, och över 30 motioner om 

arbetstid behandlades på kongressen 2001. Flera av dessa krävde att heltidsmåttet skulle 

sänkas till omkring 80 procent av nuvarande heltid och lönen bibehållas. Argumenten i 

samtliga motioner var det psykiskt och fysiskt slitsamma arbetet, och omöjligheten i att orka 

arbeta heltid med dagens mått.386 Förbundsstyrelsen anförde i sitt svar att kortare arbetstid inte 

                                                 
379 Motion B:118, enskild medlem, sekt 11, avd Malmö stad, kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 22:a ordinarie kongress, 1997, s 531. 
380Motionerna B:26-B:28, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 23:e ordinarie kongress, 
1998, s 117. 
381Utlåtande över B:26-B:28, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 23:e ordinarie kongress, 
1998, s 118. 
382Debatt om motionerna B:26-B:28, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 23:e ordinarie 
kongress, 1998, s 120. 
383Motionerna B:14-B:25, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 23:e ordinarie kongress, 
1998, s 109-112. 
384Motion B:14, sektion 14, avdelning 8 Göteborg, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 
23:e ordinarie kongress, 1998, s 109. 
385Utlåtande över motionerna B:14-B:25, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 23:e 
ordinarie kongress, 1998, s 113. 
386Motionerna B:23-B:33, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 24:e ordinarie kongress, 
2001, s 194-197. 
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nödvändigtvis skulle leda till bättre arbetsmiljö eller minskad utbrändhet.387 Därefter 

hänvisade man till tidigare behandling av frågan och att målet om 30 timmars arbetsvecka låg 

fast, men att lönekompensationen var den viktigaste frågan för medlemmarna.388 Man 

föreslog kongressen att bifalla motionerna med krav på rätt till heltid och de som krävde att 

förbundet skulle verka för arbetstidsförkortning med bibehållen lön, men att avslå de som 

krävde sänkning av heltidsmåttet till 80 procent och de som krävde ett direkt genomförande 

av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.389 Kongressen beslutade utan debatt i enlighet 

detta förslag.390 

 

Rätten till heltid kräver lagstiftning 

På kongressen 2004 intensifierades kraven om rätt till heltid. Sektion 6 och 17, Värmlands 

län, var kritiska till bilden av Sverige som ett jämställt land, och krävde nya åtgärder: 

”Sverige anses i ett internationellt perspektiv som ett av världen mest jämställda länder. Som 

fackligt aktiv i ett kvinnodominerat låglöneförbund är det dock lätt att se stora brister i 

jämställdheten. [---] Arbetarrörelsens historia lär oss att lagstiftning många gånger har 

tillgripits för att ge framgång i för arbetarna viktiga frågor. Deltidsproblematiken är nu en 

sådan viktig fråga som kräver lagstiftning.” Förbundsstyrelsen tyckte att frågan skulle lösas 

genom avtal med arbetsgivaren men om utvecklingen fortsatte gå långsamt kunde man tänka 

sig någon form av lagstiftning. Man ansåg därmed kravet på att förbundet skulle verka för 

lagstiftning besvarat.391 Margareta Brevenstam, avd Jönköpings län, tyckte inte att det hade 

hjälpt att man från förbundet arbetat med frågan, och ville se ökade insatser. ”Menar vi 

verkligen någonting med att vi ska stå på barrikaderna och slåss för jämställdhetsfrågorna, så 

ska vi självfallet bifalla motion C:1 i dess helhet.”392 FS jämkade sig och yrkade bifall till att-

satsen om lagstiftning, och detta bifölls av kongressen.393 Året efter fastslog 

förbundsordförande Ylva Thörn att förbundet argumenterat klart för rätt till heltid, och att 

kravet på socialdemokratiska politiker nu var att verkställa sitt vallöfte från 2002.394 

 

                                                 
387Utlåtande över motionerna B:22-B:30 1a att-satsen, B:31-B:53, B:55 och B:63,  kongressprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 24:e ordinarie kongress, 2001, s 203. 
388Utlåtande över motionerna B:22…, 2001, s 203-204. 
389Utlåtande över motionerna B:22…, 2001, s 205. 
390Kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 24:e ordinarie kongress, 2001, s 205. 
391 Utlåtande över motionerna C:1-C:3, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 25:e ordinarie 
kongress, 2004, s 399-400. 
392 Behandling av motionerna C:1-C:3, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 25:e ordinarie 
kongress, 2004, s 400-401. 
393 Behandling av motionerna C:1-C:3, 2004, s 402-403. 
394Förbundsordförande Ylva Thörns inledningsanförande, förbundsmötesprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 5:e ordinarie förbundsmöte 2005, s 8. 
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Genom att bifalla kravet om lagstiftning i frågan gick man utanför den i den svenska 

modellen centrala ansvarsdelning som innebar att arbetsmarknadens parter själva skulle göra 

upp om det som rörde arbetslivet, och att detta område skulle vara fritt från statlig 

inblandning. Det är förvånande att det verkar ha gått så lätt, förbundsstyrelsen yrkade först på 

att kravet skulle anses besvarat, för att sedan efter ett kritiskt inlägg från ett ombud ändra sig 

och yrka bifall. Förmodligen låg mycket mer debatt och arbete bakom frågan än vad som syns 

i protokollet, kanske var det ett resultat av att partiet redan anammat kravet och att det därför 

var en ofarlig eftergift, men det är ändå intressant att ett så centralt strategiavvägande här 

framstår som en relativt liten fråga som avgjordes nästan utan debatt. Det är också värt att 

notera att den motion som här bifölls av kongressen var en av få under undersökningsperioden 

som uttalade sig om hur man skulle uppnå rätten till heltid. Många motioner, och det gäller 

inte bara de om rätt till heltid utan generellt, består av principiella att-satser av typen ”att 

kvinnors löner höjs” eller ”att heltid blir en rättighet”, men saknar preciserade krav om hur 

dessa mål ska nås. Utan att ha gjort någon statistisk uträkning är min uppfattning att motioner 

av denna typen ofta bifallits av styrelse och kongress, medan motioner som innehållit krav på 

preciserade tillvägagångssätt eller tidpunkter avslagits.  Detta ligger i linje med vad Gertrud 

Åström anför om jämställdhetens allmängiltighet, att jämställdhetskrav inte fick preciseras i 

tid eller genomförandesätt395, och även med Gunnel Karlssons slutsats gällande partiets 

inställning till det socialdemokratiska kvinnoförbundet, nämligen att man varit överens om 

målen men att kontroverser uppstått kring dessa måls genomförande396. Att man biföll kravet 

om lagstadgad rätt till heltid utgör delvis ett undantag från detta förhållande. 

Tillvägagångssättet preciserades, men inte tidpunkten för genomförandet.  

 

Kortare arbetstid eller välfärd 

Frågan om arbetstidsförkortning fortsatte att ta stort utrymme på kongresserna. 33 motioner 

med krav på olika typer av arbetstidsförkortning397, varav 4 med krav på 6 timmars arbetsdag 

med bibehållen lön398, hade inkommit på kongressen 2004. Så gott som alla dessa beskrev 

höga arbetsbelastningen och sjukskrivningarna, men inga uttalade jämställdhetsargument 

förekom längre från ombuden. Förbundsstyrelsen fastslog däremot att skälen för 

arbetstidsförkortning var förbättrad arbetsmiljö, jämställdhet och hälsa. Man hänvisade till en 

undersökning från Arbetslivsinstitutet som visat att arbetstiden var viktigare för 

                                                 
395Åström, 1994. 
396Karlsson, 1996, s 337. 
397 Motionerna C:4-C:35, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 25:e ordinarie kongress, 
2004, s 403-413. 
398 Motion C:8, C:9, C:10, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 25:e ordinarie kongress, 
2004, s 405. 
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jämställdheten än arbetstidens förläggning, men ansåg det oklart om det skulle förbättra 

jämställdheten i hemmen eftersom kvinnor och män förmodligen inte skulle använda den 

ökade fritiden på samma sätt. Man hänvisade liksom tidigare kongresser till att ett flertal 

undersökningar visat att medlemmarna föredrog löneökningar framför kortare arbetstid, och 

man underströk att innan det kunde bli tal om arbetstidsförkortning måste den ofrivilliga 

deltiden minskas. Detta står i motsättning till den koppling åt andra hållet som ombuden gjort 

mellan deltid och generell arbetstidsförkortning, där det senare betraktas som ett sätt att 

komma till rätta med det förra. Ytterligare en påbyggnad gjordes nu av förbundsstyrelsens 

ekonomiska invändningar mot arbetstidsförkortning, nämligen att en sådan åtgärd skulle 

minska möjligheten att finansiera en generell välfärd.399 Detta argument måste förstås i 

relation till vad Acker skriver om att välfärden under 90-talet började betraktas som ett 

problem i sig, snarare än ett sätt att lösa problem.400 Mot bakgrund av ekonomisk och 

industriell kris höjdes röster i arbetarrörelsen för att en fortsatt utbyggnad av välfärden var 

omöjlig.401 Kommunal hade hela tiden argumenterat för att den offentliga sektorn var 

produktiv och en förutsättning för den ekonomiska utvecklingen i Sverige, men under 1980-

talet, vilket Lars Ekdahl ser som en brytningstid för förbundet, flyttades fokus från 

ambitionen att påverka samhällsutvecklingen till att försvara den offentliga sektorn och 

medlemmarnas omedelbara intressen.402 Ekdahl menar att ledande företrädare för Kommunal 

såg det som allt svårare att leva upp till och förena målsättningsparagrafens två uppdrag. 

Medlemmarnas intressen hotades av nedskärningar och privatiseringar, och strävan efter 

socialistisk samhällsomvandling ”möttes alltmer av ett snävt ekonomiskt tänkande med 

nyliberala förtecken där en stärkt kapitalistisk marknadshushållning var den enda vägen till 

ökad effektivitet och rationalitet. Det innebar också att synen på den offentliga sektorn som 

produktiv trängdes ut av föreställningen om den som tärande.”403 Ekonomhistorikern Daniel 

Ankarloo visar att denna uppfattning vuxit sig allt starkare under 2000-talet, där antagandet 

om ökande svårigheter att i framtiden finansiera den offentliga sektorn medfört slutsatser om 

att vi måste arbeta mer och att inget utrymme finns för reformer som skulle omfördela 

resurser från kapital till arbete.404  

 

                                                 
399 Utlåtande över motionerna C:4 första att-satsen, C:5-C:9, C:10 första att-satsen, C:11-C:32, C:33 andra att-
satsen, C:34-C:35, kongressprotokoll, Svenska Kommunalarbetareförbundets 25:e ordinarie kongress, 2004, s 
414-415. 
400 Acker, Joan, ”Två diskurser om reformer och kvinnor i den framtida välfärdsstaten”, i Acker, Joan m.fl., 
Kvinnors och mäns liv och arbete, Stockholm: SNS Förlag, s 292-293. 
401Ekdahl, 2010, s 22. 
402Ekdahl, 2010, s 104-105. 
403Ekdahl, 2010, s 115. 
404Ankarloo, 2005. 
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Alltid fel tid  

Kongressen 2004 beslutade att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att ta fram ett nytt förslag 

till arbetstidsmålsättning till kongressen 2006.405 En delrapport presenterades på 

förbundsmötet 2005 av utredare Anna Spånt-Enbuske som frågade sig om arbetstiden längd 

och förläggning hade en nära koppling till jämställdhet. Hon besvarade frågan med att det var 

långt ifrån självklart att en arbetstidsförkortning skulle leda till förändringar i fördelningen av 

hemarbetet. Flexibla arbetstidsmodeller gjorde det ofta lättare att kombinera arbete med 

familj, men risken fanns att ”flexibla arbetstider innebär att kvinnorna anpassar sitt arbete 

efter sitt liv medan männen anpassar sitt liv efter sitt arbete. De går i otakt helt enkelt.”406 

Kim Öhman, avdelning Östergötland var skeptisk till en modell med flexibla arbetstider, som 

kunde medföra en risk för att kvinnors arbete skulle anpassas till den övriga familjens tider, 

medan männens jobb skulle framstå som viktigare och mindre anpassningsbart.407  

 

I likhet med tidigare argumentation om att olika könspolitiska krav inte gick att förena 

betonade Spånt-Enbuske att ”Kommunals målsättning i arbetstidsfrågan påverkar även andra 

mål – de lönepolitiska målen och välfärdsmålen”408 och påminde om att ”[f]örra årets 

kongress ansåg att det var svårt att se hur de här målsättningarna kunde jobba ihop så som det 

ser ut idag.”409 Lena Ericson-Höijer, avdelning Stockholms län påminde å sin sida om att 

förbundet i slutet av 1980-talet antagit kravet om 30 timmars arbetsvecka, men att ”vi [...] 

tyvärr mötts av beskedet att det alltid är fel tid [---]. Tänk om man i slutet av 1800-talet i 

arbetarrörelsens barndom hade sagt att det är fel tillfälle att kämpa för åtta timmars arbetsdag 

på grund av dålig ekonomi. Då hade vi kanske fortfarande jobbat 13 timmar om dagen. Det är 

väl alltid så att det är vi som måste bestämma oss för vad vi vill och kämpa för det.”410  

Avslutningsvis artikulerade Ericson-Höijer en intressemotsättning mellan Kommunal och 

arbetsgivarna, då hon menade att ”[v]ad arbetsgivarna vill är en sak, vad vi vill är en annan. 

Det måste vi kunna ta strid för om vi bestämmer oss för vilka krav vi har.”411  

 

Från mål till vision 

På förbundsmötet 2006 behandlade man slutrapporten om arbetstider; ”Hela tiden – en 

helhetssyn på arbetstidsfrågan”. I denna konstaterade man att arbetstider definitivt var ett 

                                                 
405 Utlåtande över motionerna C:4…, 2004, s 415. 
406Debatt om delrapporten Arbetstider i förändring, förbundsmötesprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 5:e ordinarie förbundsmöte 2005, s 74. 
407Debatt om delrapporten Arbetstider i förändring, s 77. 
408Debatt om delrapporten Arbetstider i förändring, 2005, s 73. 
409Debatt om delrapporten Arbetstider i förändring, 2005, s 74. 
410Debatt om delrapporten Arbetstider i förändring, 2005, s 75.  
411Debatt om delrapporten Arbetstider i förändring, 2005, s 76. 
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jämställdhetsproblem och att arbetstidspolitiken var en viktig del av Kommunals 

jämställdhetsarbete. Man var dock skeptisk till att förkortad arbetstid skulle kunna leda till en 

jämnare fördelning av arbete och inkomst mellan könen. Dels menade man att det inte fanns 

några garantier för att kortare arbetstid skulle leda till att män tog en större del av det obetalda 

arbetet i hemmen, och dels hade inte tidigare arbetstidsförkortningar medfört att kvinnor ökat 

sin arbetstid i förhållande till heltidsnormen.412 Enligt Waldemarson ansåg Kommunal inte att 

sex timmars arbetsdag borde motiveras utifrån jämställdhetssynpunkt.413 Min undersökning 

visar snarare att det var just detta argument som ombud och ledning kunde enas om, och som 

återkom kontinuerligt under hela undersökningsperioden. När styrelsen ville lyfta fram något 

som kunde vara positivt med arbetstidsförkortning framhöll man just jämställdheten, och gick 

också i polemik mot LO som raljerat över frågans jämställdhetsaspekt. Däremot kom man 

under perioden alltmer att ifrågasätta huruvida en arbetstidsförkortning automatiskt skulle 

medföra en jämnare fördelning av hemarbetet mellan kvinnor och män. Man framhöll snarare 

att även kvinnor, med kortare arbetsdag, skulle få tid över till annat än betalt och obetalt 

arbete. 

 

Att frågan hade en könsdimension framkom tydligt i den undersökning man presenterade om 

olika gruppers syn på arbetstidens längd. Denna visade att Kommunals medlemmar ville ha 

kortare arbetstid än medlemmar i andra fackliga organisationer, även jämfört med medlemmar 

i övriga LO-förbund. Män, höginkomsttagare och högutbildade utgjorde de grupper som 

föredrog längre veckoarbetstid.414 Detta hade också kunnat formuleras som att kvinnor, 

låginkomsttagare och lågutbildade, d.v.s. Kommunals huvudsakliga medlemsgrupper, 

föredrog kortare arbetstid. 

 

I rapporten konstaterade man att arbetstidsförkortning, oavsett om den skulle genomföras 

genom lagstiftning eller avtalsvägen, skulle vara en dyr åtgärd som skulle ta hela eller delar 

av löneutrymmet i anspråk. Dessutom skulle ett minskat antal arbetade timmar minska 

skatteintäkterna, och därmed minska möjligheten att finansiera välfärdstjänster.415 För att 

uppväga arbetsgivarnas ökade kostnader skulle det krävas att lika stora vinster kunde göras 

genom t.ex. minskad sjukskrivning. Man var tveksam till om detta skulle bli fallet, och 

menade att det var högt ställda förväntningar att lägre sjukfrånvaro skulle ge vinster som 

motsvarade en kostnadsökning på 33 procent. En minskning av veckoarbetstiden till 30 

                                                 
412 Hela tiden – en helhetssyn på arbetstidsfrågan, Svenska Kommunalarbetareförbundets 6:e ordinarie 
förbundsmöte 2006, s 48. 
413Waldemarson, 2010, s 75. 
414Hela tiden…, 2006, s 50. 
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timmar per vecka skulle innebära sänkt levnadsstandard för alla, men anställda i offentligt 

finansierade verksamheter skulle få betala ett dubbelt pris menade man, både som brukare av 

och anställda i offentlig sektor. Följden skulle bli sämre kvalitet i vård och skola, sämre 

arbetsvillkor och mindre löneutrymme. Man kunde eventuellt tänka sig en 

arbetstidsförkortning för en specifik grupp, men även en sådan kunde bara genomföras om det 

ekonomiska utrymmet fanns och måste ”vägas mot andra välfärdspolitiska prioriteringar”.416 

Det var mot dessa politiska prioriteringar frågan om en begränsad arbetstidsförkortning borde 

ställas. Man återkom till att medlemmarna svarat att högre lön var viktigare än kortare 

arbetstid, och att en mycket stor del av Kommunals medlemmar arbetade deltid. Att korta 

arbetstiden för alla när så många av medlemmarna arbetade deltid beskrev man som 

orealistiskt. Först måste alla som ville få möjligheten att arbeta heltid. 

Medlemsundersökningens resultat talade mot att man ”inom överskådlig tid” avtalsvägen 

kunde korta arbetstiden.417  

 

Man konstaterade sedan att målsättningen om heltid som rättighet låg fast. För att nå dit 

krävdes åtgärder inom ramen för arbetets och arbetstidens organisering, men det krävdes även 

åtgärder utanför den fackliga arenan. ”För att deltid inte ska vara det självskrivna valet för 

kvinnor”, skrev man, ”krävs en jämnare fördelning av det betalda och obetalda arbetet mellan 

män och kvinnor generellt.” Enbart en arbetstidsförkortning skulle inte leda till en sådan 

förändring, då risken fanns att det mönster som redan fanns skulle förstärkas. Istället 

behövdes ”åtgärder som belyser och medverkar till att arbetsfördelningen i familj och 

samhälle förändras”. Rapportens slutsats blev att det inte var möjligt att ”kraftigt korta 

arbetstiden [...] inom överskådlig tid. Därför bör 30 timmars arbetsvecka vara en vision.” Man 

betonade sedan omedelbart att denna vision inte fick stå i vägen för lokala 

arbetstidslösningar.418 

 

Ylva Thörns försäkran om att ”[t]anken om förkortad arbetstid lever kvar som en vision”419 

var säkert tänkt som ett sätt att i debatten lugna de som var kritiska till styrelsens linje. Anita 

Hedqvist, Kommunal Dalarna, lät sig dock inte övertygas. Hon konstaterade att Kommunal 

inte haft någon sänkning av arbetstiden på 36 år, och underströk att medlemmarna inte 

lågprioriterat arbetstidsfrågan, fast man satt högre lön som första prioritet. ”Ändå”, menade 

                                                                                                                                                         
415Hela tiden…, 2006, s 70. 
416Hela tiden…, 2006, s 71. 
417Hela tiden…, 2006, s 72. 
418Hela tiden…, 2006, s 96. 
419Förbundsordförande Ylva Thörns inledningsanförande, förbundsmötesprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 6:e ordinarie förbundsmöte 2006, s 4. 
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hon, ”har man med berått mod tagit bort målet med sänkt arbetstid och gjort det till en 

vision.” Hedqvist hänvisade till Svenska Akademiens ordlista där vision definierades som 

spöksyn eller hallucination, och menade att kongressen ”inte fått medlemmarnas mandat att 

göra kravet till [sic] sänkt arbetstid till en spöksyn eller hallucination”, utan att det istället 

fortsatt borde formuleras som ett mål.420  

 

Även Lena Ericson Höijer från Kommunal Stockholms län var kritisk till förbundsstyrelsens 

förslag, och menade att det mot bakgrund av kommunalarnas låga löner inte var konstigt att 

en majoritet satt högre lön på första plats. Hon vände sig också mot att styrelsen ställde olika 

könspolitiska krav mot varandra, och frågade sig hur kravet om högre lön skulle bli lättare att 

genomdriva för att man backade i arbetstidsfrågan. ”Jag tror aldrig att vi kommer att ha en 

situation där arbetsgivarna eller kapitalägarna säger att nu är ekonomin så bra så nu kan 

Sveriges löntagare få en rättvis del av kakan, och speciellt kommunalarna som har fått stå 

tillbaka så mycket. Om det är det vi väntar på så väntar vi förgäves.”421 När det gällde den 

ständigt omdiskuterade frågan om arbetstidsförkortning i relation till ekonomiskt utrymme 

menade hon att Sverige blev rikare och rikare men att rikedomarna inte fördelades rättvist. 

”Företagen gör rekordvinster, men vi vanliga löntagare får inte ens en gång ta del av 

smulorna.” Hon ansåg det rimligt att ta ut en del av produktivitetsökningarna i förkortad 

arbetstid, och tyckte inte att Kommunal borde ge upp arbetstidsförkortning som ett politiskt 

krav.422 Håkan Pettersson underströk det som förbundsstyrelsen svarat i varje diskussion om 

arbetstidsförkortning, att det behövdes fler arbetade timmar för att få en önskvärd ekonomisk 

expansion, och att kravet inte bara handlade om att avstå löneutrymme utan även om huruvida 

det var samhällsekonomiskt möjligt att genomföra.423 Efter omröstning beslutade kongressen 

att godkänna rapporten ”Hela tiden – en helhetssyn på arbetstidsfrågan”, och därmed hade 

också kravet på arbetstidsförkortning efter tre decenniers debatt gått från att vara ett mål för 

Kommunal till att vara en vision.424  

 

Statsvetaren Ulrika Thomsson har beskrivit sex timmars arbetsdag som ett typexempel på 

betydelsen av icke-beslut för en frågas politiska utveckling. Arbetarrörelsen står officiellt 

bakom principen, men istället för ett genomförande av reformen präglas debatten av 

                                                 
420Debatt om slutrapporten Hela tiden – en helhetssyn på arbetstidsfrågan, förbundsmötesprotokoll, Svenska 
Kommunalarbetareförbundets 6:e ordinarie förbundsmöte 2006, s 72. 
421Debatt om slutrapporten Hela tiden…, 2006, s 72. 
422Debatt om slutrapporten Hela tiden…, 2006, s 73. 
423Debatt om slutrapporten Hela tiden…,  2006, s 75. 
424Debatt om slutrapporten Hela tiden…, 2006, s 76. 
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undanmanövrar och alternativa lösningar.425 Min undersökning visar att detta förhållande 

även omfattar Kommunals arbetstidsdebatt. Jag kommer att återkomma till mina slutsatser 

kring detta i nästa kapitel.  

 

 

6. Könspolitik i Kommunal – mellan kamp och samförstånd 
 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag de centrala dragen jag funnit i Kommunals 

könspolitiska debatt, för att sedan reflektera kring vad dessa säger om villkoren för 

könspolitik i Kommunal.   

 

Långa debatter 

Ett övergripande och utmärkande drag i Kommunals könspolitiska debatt är att den utgjorts 

av ett fåtal centrala områden som debatterats under lång tid. Frågan om kvinnors deltagande 

och representation artikuleras i undersökningsperiodens början som en problematisering av 

förbundets ändrade könsmässiga karaktär och kvinnors medlemskap, som fortsatte under flera 

decennier med ständiga påpekanden om att kvinnorna nu utgjorde majoritet, parallellt med att 

krav började ställas på ökad kvinnorepresentation i ombudsmannakåren och i beslutande 

församlingar. Debatten om kvotering väcktes i slutet av 1980-talet och pågick under hela 

1990-talet, där beslutet om en eventuell kvotering hela tiden sköts på framtiden. Så 

småningom rann frågan ut i sanden, förmodligen i takt med att kvinnors representation i 

beslutande organ successivt ökade. Även kvinnors deltidsarbete har stått på dagordningen 

under hela perioden, först som något som kunde innebära både för- och nackdelar, men så 

småningom omvandlat till kravet på rätt till heltid, vilket markerats som den viktigaste 

jämställdhetsfrågan, framförallt av styrelsen men även av ombud. Deltidsfrågan har löpt 

parallellt med debatten om arbetstidsförkortning, som pågått sedan 1970-talets slut, trots 

återkommande försök från styrelsen att sätta punkt för debatten. Debatten om 

arbetstidsförkortning är lång också i bemärkelsen att i stort sett samma argument från både 

förespråkare och kritiker återkommit under hela perioden. Det finns alltså en stark kontinuitet 

i vilka områden som varit centrala i Kommunals könspolitiska debatt, och även i vilka 

argument som förekommit.  

 

                                                 
425Thomsson, Ulrika, ”Striden om tiden: Kvinnorörelsen och sex timmars arbetsdag”, i Svanström, Yvonne & 
Östeberg, Kjell (red), Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150 år, Stockholm: Atlas, 2004, s 167. 
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Klass och kön 

När det gäller principiella ställningstaganden om könsrelationer har man kontinuerligt betonat 

vikten av en könspolitik för arbetarklassens kvinnor, men det finns viktiga skillnader mellan 

1970-talets radikala omfördelningsperspektiv där jämlikhet mellan könen förutsätter 

klassmässig jämlikhet, och den jämställdhet i vardagen för LO-kvinnor som formuleras av 

ledningen under 1990-talet. Det senare innehåller visserligen en kritik mot vad man 

uppfattade som en jämställdhetspolitik för välbärgade kvinnor, och omfattar på så sätt ett 

klassperspektiv, men den omfördelning man talar om består konkret i att kvinnor ska släppa 

in män i köket, och inte om en ekonomisk utjämning mellan mellanskiktets och 

arbetarklassens kvinnor. Detta stärker det jag tidigare anfört om att jämställdhet, till skillnad 

från jämlikhet, handlar om att kvinnor och män i samma klass ska ha samma villkor, men inte 

gör anspråk på någon radikal omfördelning av samhällets resurser.  

 

Socialism och jämställdhet har dock inte, annat än i ett enda fall, konstruerats som stående i 

motsättning till varandra, på det sätt som t.ex. Hermansson, Karlsson och Hirdman menar 

systematiskt har skett i LO och partiet, och som Lindholm sett att SSU gjort i sin 

kvoteringsdebatt. Ett tydligt exempel på detta är att Kommunals kongressombud motsatte sig 

styrelsens förslag om att stryka socialism ur stadgarna när jämställdheten skrevs in, och 

betonade att man ville ha både och som målsättningar för förbundet. Det ska dock sägas att 

Kommunal haft väldigt lite klassretorik i debatten, och i den mån det förekommit har det ofta 

varit från de ombud som varit drivande för könspolitiska jämlikhetskrav, när man vänt sig 

mot hur kvinnor utnyttjas på arbetsmarknaden eller pläderat för ekonomisk omfördelning från 

kapital till arbete. Bilden som framkommer i tidigare forskning av en manlig ledning som 

ständigt betonat klass på bekostnad av kön stämmer alltså inte för Kommunal. Tydligt är 

dock, vilket Waldemarson påpekat i sin studie av LO:s kvinnoråd, att de kvinnliga 

medlemmarnas erfarenhet grundas både i hemarbete och lönearbete.426 

 

Otålighet och tålamod 

Den seghet och kontinuitet som präglar den könspolitiska debatten märks också i att 

diskussionerna inom samtliga områden utmärkts av en otålighet från ombuden och en kritik 

av det Waldemarson kallar ”glappet mellan det sagda och det gjorda”.427 Medan ombuden 

ofta, utöver de sakspecifika argumenten, argumenterat utifrån att förbundet redan tycker si 

eller så, har styrelsen understrukit att det har skett förbättringar i den riktningen men att det 
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återstår mycket. Man har också återkommit till att förbundet inte agerar i ett vakuum utan 

måste anpassa sig till olika samhälleliga omständigheter. Denna anpassning har också 

framhållits både av Lars Ekdahl och Ylva Waldemarson.428  

 

Motioner med allmänna, principiella yrkanden har i större utsträckning behandlats positivt av 

styrelsen, än yrkanden om konkreta genomföranden som preciserats tidsmässigt. Här finns 

alltså en spänning mellan det Liedman kallar program och handling, där ingen egentligen 

uttalat sig mot varken kvinnors ökade representation, rätt till heltid eller arbetstidsförkortning, 

samtidigt som en mängd kritiska invändningar förekommit när det gällt genomförandet av 

dessa målsättningar. Eduards menar att detta förhållande är utmärkande för förändringar som 

handlar om könsrelationer, där ”[j]ämställdhetspolitiska förändringar är förändringar som inte 

får gå för fort fram”.429 Att det förhåller sig på det sättet blir extra tydligt när det gäller kraven 

på kvotering och arbetstidsförkortning, där det första varje gång det framfördes bemöttes med 

att man skulle ge det en chans till innan man vidtog det man kallade tvingande åtgärder, och 

det andra bemötts av i princip samma invändningar under hela perioden, samtidigt som man 

understrukit att målsättningen stått fast. 

 

Föreställningar om kön 

Min slutsats att könspolitik i Kommunal präglas av stark kontinuitet baseras inte bara på att 

de centrala debatterna är långa och ständigt återkommande, utan också på kontinuitet i de 

föreställningar om kön som är bärande i förbundet. Kvinnor och män i förbundet betraktas 

under hela perioden som enhetliga kategorier utan inbördes olikheter, och som skiljer sig från 

varandra inte bara i att man har olika villkor utan också olika beteenden. Under 1970-talet 

förstås detta som ett resultat av sociala konstruktioner där uppfostran utgör en viktig del, 

medan man under 1990-talet i huvudsak talar om ursprungliga olikheter som förbundet inte 

har för avseende att försöka utradera. Ett socialkonstruktivistiskt tänkande återkommer sedan 

under periodens slut, där man angriper könsstereotypa föreställningar i bl.a. reklam.  

 

Det finns också en tydlig kontinuitet i det sätt på vilket man förklarar könsojämlikhet under 

perioden. Såväl kvinnors deltidsarbete och lägre löner som kvinnors låga representation i det 

egna förbundet förklaras framförallt med tradition och slentrian. Åström har lyft fram den 

betydelse traditionen som förklaring har i den könspolitiska debatten: ”Att kvinnor generellt 

intar en underordnad position i samhället kan mycket väl konstateras, men brukar förklaras 
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som rester från en förgången tid, och inte något som återskapas genom en skev 

könsmaktsordning.”430 Detta stämmer väl in på Kommunal, där det sällan i debatten 

framkommer att någon, varken arbetsgivarna eller män, skulle kunna tjäna på och därmed 

upprätthålla de traditioner man talar om. Traditionens betydelse som förklaringsmodell har 

också lyfts fram av Rydstedt, Hermansson och Higgins, som ett centralt inslag i 

fackföreningsrörelsens könspolitiska diskurs.431 Hermansson och Higgins menar att 

könsojämlikhet betraktats som en kvarleva från förr, som så småningom skulle komma att 

suddas ut. Det första påståendet stämmer för Kommunals debatt, men jag uppfattar inte att 

man därmed ansett att fenomenet skulle blekna bort av sig själv, utan att det krävs ett aktivt 

arbete. Traditionen som förklaringsmodell resulterar i Kommunal ofta i cirkelresonemang, där 

kvinnors deltidsarbete förklaras med att man arbetar inom kvinnodminerade yrken och har 

huvudansvaret för det obetalda hemarbetet, medan kvinnors lägre löner förklaras med att 

kvinnor inte varit familjeförsörjare och att man nu arbetar deltid. Det obetalda hemarbetet är 

också huvudförklaringen till kvinnors låga representation i förbundet. Genomgående är att 

orsakerna placeras framförallt utanför det egna förbundet, ett fenomen som både Hermansson 

och Lindholm funnit i sina studier.432 Utbyggd barnomsorg blir lösningen på flera 

könspolitiska problem. Ett undantag utgörs av resonemanget om att kvinnors låga 

representation har sin förklaring i att männen tidigare utgjort en majoritet i förbundet, vilket 

dock även detta placerar sig inom traditionsdiskursen.  

 

Kvinnofrågor och jämställdhet 

Något som också präglat Kommunals debatt är huruvida könspolitiska frågor är kvinnofrågor 

eller inte. Detta problem, som verkar ha varit ett konstant dilemma för förbundet, genomsyras 

under hela perioden av inbördes motsägelser, där förbundets jämställdhetssträvanden 

motiveras med att kvinnor utgör en majoritet av medlemmarna, samtidigt som man säger att 

jämställdhet är en angelägenhet för båda könen och vars konsekvenser är lika positiva för 

kvinnor och män. Detta kan tolkas som att det sker en sammanblandning mellan hur det var 

och hur man önskar att det vore. I realiteten var könsojämlikhet något som drabbade kvinnor, 

men med de ständiga betoningarna av att det var en fråga för alla ville man förmodligen göra 

det till en fråga även för de manliga medlemmarna. Detta leder till en ständig spänning mellan 

könsojämlikhet som något som drabbar kvinnor och därmed utgör ett kvinnoproblem och 

jämställdhet som ett gemensamt projekt och en allmän demokratifråga. Detta kommer också 

till uttryck i de olika argument för jämlikhet mellan könen som anförs i debatten. Rättvise- 
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och resursargument är vanligast men även intresseargument förekommer, t.ex. i de upprepade 

påpekandena från kvinnliga ombud om att förbundet också bör företräda deras intressen. Eva 

Magnusson menar att de versioner av jämställdhet som förekommer i hennes undersökning av 

den svenska jämställdhetsdebatten inte är ömsesidigt uteslutande utan glider in i varandra, 

trots att de inte alltid är förenliga med varandra. Att tolkningar av jämställdhet som rent 

logiskt inte skulle kunna samexistera med varandra ändå i praktiken gör det ser hon som ett 

uttryck för att retoriska syften ibland kan övermanna de logiska kraven på stringens.433 Hon 

menar att praktiska politiska överväganden leder till att både motsägelser och oförenligheter 

förblir outtalade eller förbigås i retoriska syften, på ett sätt som de inte skulle kunna vara i en 

filosofisk diskussion på en generell abstrakt nivå.434 Även om det säkert ligger mycket i detta 

menar jag att man också måste förstå motsägelserna som uttryck för de motsättningar som 

faktiskt är inbyggda i samhället, där den dominerande jämställdhetsideologin betonar 

jämlikhet mellan könen som en allmän angelägenhet som alla vinner på, samtidigt som 

kvinnor de facto är underordnade män och det främst är kvinnor som arbetar med 

jämställdhetsfrågor. Eduards menar att den etablerade diskursen kring kön inte är monolitisk 

utan visar på åtminstone två fundament; å ena sidan kvinnors särintressen, å andra sidan det 

allmänna som bygger på könsneutrala värden.435 Att Kommunal aldrig riktigt kommer till 

rätta med huruvida jämställdhet är en kvinnofråga eller ej blir ett uttryck för reella 

motsättningar som finns i samhället, och inte bara ett resultat av praktiska hänsynstaganden.  

 

Detta leder oss vidare till ett annat genomgående drag i Kommunals könspolitik som jag vill 

lyfta fram: betoningen av samförstånd mellan kvinnor och män.  

 

Samförstånd mellan könen 

Att kvinnornas problem måste lösas gemensamt med männen betonas kontinuerligt under hela 

undersökningsperioden, framförallt av styrelsen. Eduards menar att den etablerade politiken 

bygger på principen om heteronormativitet, det vill säga att det är rätt och naturligt att kvinnor 

och män samarbetar.436 Detta innebär att kvinnors organisering för bättre villkor bör förväntas 

ske i samverkan med män, även om kraven står i strid med mäns intressen.437 Detta kommer 

till uttryck i den balansgång Kommunal gått mellan att å ena sidan påtala att kvinnor har 

specifika intressen, och å andra sidan understryka att jämställdhet är en fråga för båda könen, 
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med utgångar som både kvinnor och män vinner på. I Petra Angervalls studie framkom att 

män ansågs tillföra jämställdhetsarbetet legitimitet.438 Eftersom jag inte studerar det konkreta 

arbetet med jämställdhet i Kommunal utan enbart den könspolitiska debatten är det svårt att 

säga om detta är fallet även i Kommunal. Däremot är det tydligt att de män som deltar i den 

könspolitiska debatten på kongresserna bemöts väldigt positivt av förbundsstyrelsens 

föredraganden, inte p.g.a. sina åsikter utan p.g.a. sitt deltagande som män. Män uppfattas inte 

ha den kunskap som behövs, däremot anses de ha ett symbolvärde som kompenserar detta. 

Risken med detta är att den rådande könsordningen får legitimitet när den används för att 

påverka jämställdheten.439  

 

Från 1990-talet och framåt har jämställdhet varit den dominerande könspolitiska diskursen, 

och har uppfattats som allt mindre kontroversiell, medan feminism förståtts som något mycket 

problematiskt som man aldrig anammat. Organisationsforskaren Anna Wahl menar att det 

som ursprungligen är en motståndsdiskurs kan komma att införlivas i den dominerande 

diskursen. När jämställdhet blir en del av den dominerande ideologin i en organisation kan 

den inordnas i könsordningen snarare än att utmana den440, något jag tycker att Kommunals 

debatt visar prov på.  

 

Ingen motpart 

I Kommunals debatter finns sällan någon tydlig motpart eller fiende, ingen bär skuldbördan 

för ojämlikhet mellan klasser och kön, eller utmanas eller tilltalas uttryckligen. Några 

undantag från denna princip finns naturligtvis, när politiker kritiseras under 90-talskrisen, 

eller ombud beskriver ett motstånd från män och arbetsgivare mot könspolitiska strävanden. 

1970-talets skrivningar om jämlikhet ger vid handen att en fiende ändå fanns i det svenska 

klassamhället, men detta artikuleras allt mindre under undersökningsperiodens gång. Ekdahl 

menar att det från 1990-talet och framåt inte fanns något kapitalistiskt samhälle i Kommunals 

omvärldsförståelse, och inte heller några ideologiska krafter som försökte omvandla den 

offentliga sektorn441, en tolkning som jag utifrån min undersökning delar. 

 

Eduards menar att den jämställdhetspolitiska diskursen utmärks av att män inte får pekas ut 

som överordnade motparter.442 Detta medför att den könspolitiska ordningen, som definierar 

sig som allmänmänsklig, könsneutral och likabehandlande, tillskriver kvinnorna tydliga, 
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kollektiva attribut.443 Även om undantag finns från denna princip är det ändå ett genomgående 

drag i Kommunals debatt att relationer mellan könen i termer av makt sällan erkänns. Fokus 

ligger i regel på kvinnor, att kvinnor behöver utbildning för att kunna komma ifråga för 

uppdrag, att kvinnor ska lämna sina traditionella yrken för att höja sina löner, eller under 

periodens senare halva, att kvinnor ska höja sin kompetens och därmed sin lön genom 

individuell befattningsutveckling. Att män stödjer andra män ses som naturligt, men kvinnor 

bör låta bli att göra detta. Genusvetaren Barbara Pocock menar att ojämlikheten i 

fackföreningsrörelsen ofta dolts genom att man fokuserat enbart på kvinnor, istället för att 

fokusera på manligt motstånd, mäns överrepresentation och den fackliga kultur som varit, 

men sällan benämnts, mäns kultur. Kärnan i problemet är egentligen inte kvinnor, utan män 

och kvinnor och relationerna dem emellan.444 Genom att i debatten om kvinnors deltagande 

och representation främst fokusera på kvinnors villkor i hemmet och på arbetsmarknaden och 

inte på mäns dominans i den egna organisationen förblir fackföreningsrörelsens egen 

könspolitik osynlig.445 

 

Jämställdhet, inte feminism 

Ett av de resultat som jag själv funnit mest anmärkningsvärt är att Kommunal, sin 

könspolitiska profil till trots, aldrig formulerar sig som feminister. Feminism är som begrepp 

överhuvudtaget inte närvarande i debatten, med två undantag. 1994 beskriver man i sitt 

jämställdhetsprogram feminism som något som associerats med manshatare, men att det 

också finns feminister som arbetar för jämställdhet och att man stödjer dem. Under 2000-talet 

adresseras den fackliga feminismen av representanter för SAP och LO, som understryker att 

feminism inte handlar om en konflikt mellan könen utan om att förbättra villkoren för 

arbetarklassens kvinnor. Varför Kommunal inte kallar sig ett feministiskt förbund utan fortsatt 

talar om jämställdhet kan man naturligtvis bara spekulera i. Sociologen Beverly Skeggs 

diskuterar i sin studie av brittiska arbetarklasskvinnors strävan efter respektabilitet vilken 

betydelse begreppet feminism haft för dem. Hon menar att feminism av kvinnorna betraktas 

som ett projekt för medelklassen, och tolkades som något pretentiöst och moraliserande som 

inte angick dem själva.446 Hon menar också att feminismens fokus på mäns förtryck av 

kvinnor inte var något som kvinnorna kunde identifiera sig med, då de uppfattade männen i 
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den egna klassen som i hög utsträckning lika, eller t.o.m. mer, maktlösa än de själva.447 

Feminism kunde leda till ett återtagande av gjorda investeringar och kanske också till 

förluster, samtidigt som det inte kopplades till ekonomisk trygghet eller kulturellt 

erkännande.448 Feminismen uppfattades inte som en identifikationsmöjlighet av kvinnorna, 

eftersom de sällan blev tilltalade eller tillfrågade av feminister.449 

 

Jag ser i Skeggs resonemang en av flera möjliga förklaringar till varför feminism inte förstås 

som ett arbetarklassprojekt, vilket enkelt uttryckt är att feminism i debatt och praktisk politik 

inte heller varit ett arbetarklassprojekt. Samtidigt måste Kommunals icke-anammande av 

feminism ändå ses i relation till att LO sedan 1990-talet talar om klass och kön och om en 

facklig feminism. Även enskilda förbund benämner sig som feministiska. 

Livsmedelsarbetarförbundet skrev t.ex. in feminismen i sitt program 2005.450  

 

Ekdahl menar att Kommunal aldrig uppnått en styrkeposition inom LO som motsvarar 

förbundet storlek, och sätter det i samband med att förbundet är kvinnodominerat, och därmed 

tillskrivits lägre status.451 Detta skulle kunna vara en möjlig delförklaring också till att 

Kommunal inte bekänt sig till feminismen. Med utgångspunkt i Eduards teori om att kvinnor 

som agerar som ett kollektiv blir ett hot mot den rådande könsordningen kan man tänka sig att 

Kommunals stora kvinnodominans redan utgör ett så stort avsteg från en ”normal” ordning att 

det därför skulle bli för utmanande att också kalla sig feminister. Medan feminism, som 

Eduards beskrivit det, ”symboliserar fientliga kvinnor, separatism och konflikt mellan 

könen”452 framstår jämställdhet som betydligt mindre kontroversiellt. Balansgången blir att 

driva könspolitiska krav inom ramen för ett jämställdhetstänkande, där både kvinnor män 

beskrivs som vinnare, och, som Hirdman formulerat det, ”avgifta jämställdheten all slags 

feminism”453.  Mot bakgrund av detta kan vi också förstå de återkommande inbördes 

motsägelserna i hur Kommunal formulerat sina könspolitiska strävanden som något som har 

sin grund i kvinnors sämre villkor och som blir viktigt för att förbundet är kvinnodominerat, 

samtidigt som man betonat att könspolitiska frågor inte är kvinnofrågor och att jämställdhet 

inte bara angår kvinnor.  
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En annan aspekt av frågan är att Kommunals icke-anammande av feminismen inte behöver 

innebära att man inte har formulerat vissa ställningstaganden som kan tolkas som 

feministiska, eller bedrivit ett arbete som kan tolkas som feministiskt. Som Skeggs skriver om 

kvinnorna i sin studie innebär inte deras skeptiska inställning till feminism att de inte deltar i 

strider som kan betecknas feministiska.454 På många sätt, menar hon, kan kvinnornas 

kollektivistiska och offentliga beteende kunna uppfattas som mer feministiskt än den 

individualism man finner hos somliga akademiska feminister.455 En tolkning av att 

Kommunal inte bekänner sig till feminismen skulle kunna vara att man inte behöver göra det, 

eftersom man redan bedriver ett feministiskt arbete, i bemärkelsen att man försöker förbättra 

villkoren för arbetarkvinnor. Man har alltså inget att vinna på att skriva in feminismen i sina 

program, utan kanske snarare ser det som något som skulle riskera förluster i anseende och 

möjligheten att hålla ihop det egna förbundet.  

 

Mäns och kvinnors motstånd 

Samtidigt som man erkänner kön som grundläggande maktrelation och konfliktlinje i 

samhället och därmed också inom fackföreningsrörelsen är det viktigt att se att inte alla 

kvinnor, ens inom ett fackförbund, tycker likadant. Huruvida man har heltids- eller 

deltidsarbete, tillfällig eller fast anställning kan exempelvis leda till olika prioriteringar. 

Medan vissa kvinnor föredrar den traditionella formen av fackligt engagemang kan andra 

föredra andra former. En del kvinnor vill se en mer feministisk fackföreningsrörelse medan 

andra är kritiska till feminism. Kvinnor delar också många villkor med sina manliga 

arbetskamrater.456 Till detta vill jag lägga att kvinnor inom fackföreningsrörelsens interna 

hierarki har olika positioner, med avseende på makt och ekonomiska villkor.  

 

I vissa av Kommunals debatter har såväl kvinnor som män argumenterat för könspolitiska 

krav, och dessa har i sin tur kritiserats av både kvinnor och män. Huvuddelen av motionerna 

med krav på jämlikhet mellan könen verkar vara skrivna av kvinnor då man ofta formulerat 

sina krav utifrån ett kvinnligt ”vi”, och utifrån detta kan man dra slutsatsen att det framförallt 

varit kvinnor som drivit på i de könspolitiska frågorna. Det är också tydligt att de 

könspolitiska debatterna dominerats av kvinnor. Ett antal kvinnliga talare har också i sina 

anföranden på olika sätt förhållit sig till ett manligt motstånd inom de olika områdena. I 

debatten om kvotering förekommer det dock också ett motstånd från kvinnor i debatten. 
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Kommunals debatt visar att skiljelinjen i könspolitiska frågor inte entydigt gått mellan 

kvinnor och män. Skiljelinjen mellan ombud och ledning framstår i materialet som minst lika 

tydlig. I debatten om kvotering intar ledningen en form av mittposition, där man betonar 

vikten av ökad kvinnorepresentation och så småningom också antyder att män måste flytta på 

sig till förmån för kvinnor, samtidigt som man hela tiden skjuter frågan om kvotering på 

framtiden. Detta är också den enda debatt där ombuden argumenterar mot varandra. När det 

gäller debatten om arbetstid är det utmärkande att inga ombud försvarar styrelsens linje men 

en majoritet av kongressen sedan ändå röstar i enlighet med denna. Gunnel Karlsson tolkar 

kampen om sextimmarsdagen huvudsakligen i könspolitiska termer, där det som står på spel 

är en omfördelning mellan könen.457 Att arbetstidsförkortning med bibehållen lön vore en 

markant omfördelning från kapital till arbete framgår inte. Min undersökning av Kommunals 

arbetstidsdebatt visar att skiljelinjen i arbetstidsfrågan snarare gått mellan ombud och ledning, 

än mellan kvinnor och män, en slutsats som också Waldemarson drar.458 

 

Könspolitikens villkor 

Även om samtliga debatter präglas av att de är långa och ständigt återkommande finns 

skillnader i behandlingen av de olika kraven. Rätten till heltid formuleras i program som den 

viktigaste jämställdhetsfrågan, och det avspeglar sig i den sakpolitiska debatten där detta krav 

tycks självklart att bifalla och arbeta för. Arbetstidsförkortning finns också med i programmen 

som en målsättning, och formuleras i jämställdhetspolitiska termer, men i praktiken anser 

styrelsen att frågan är omöjlig att driva igenom i verkligheten. Arbetstidsförkortning ställs 

mot andra könspolitiska krav, och de kvinnor som vill ha både högre lön, rätt till heltid och ett 

sänkt heltidsmått uppmanas i praktiken, genom olika rådslag, att välja ett av dessa alternativ. 

När det gäller kvinnors representation understryker man i program att denna måste öka och att 

kvinnor och män bör vara representerade i förhållande till sin andel av medlemskåren, men 

det konkreta kravet på kvotering avslås och man vill istället använda sig av retoriska 

strategier, genom att i allmänhet verka för ökad kvinnorepresentation genom tal och 

utbildning för kvinnor. Kvotering, genom att det beskrivs som det ultimata misslyckandet, 

ställs i motsättning till den jämställdhet man formulerar i program, vilken bygger på 

samförstånd mellan könen och motsätter sig omfördelning. Det föreligger således en 

diskrepans mellan program och handling när det gäller arbetstidsförkortning och kvinnors 

deltagande och representation, men inte när det gäller rätten till heltid.  

 

                                                 
457Karlsson, 1996, s 325. 
458Waldemarson, 2010, s 80. 
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Jag tolkar detta förhållande i relation till de klass- och könskompromisser som genomsyrar 

den svenska modellen. Klassamarbete, kommodifiering av arbetskraft, ekonomisk expansion 

och omfördelning genom konsumtion är bärande logiker i denna modell, och ekonomisk 

tillväxt på nationell nivå och lönearbete på individuell nivå blir därför de huvudsakliga 

vägarna till jämlikhet. Det blir således logiskt att kravet på rätt till heltid, vilket innebär fler 

arbetade timmar, blir mindre kontroversiellt i Kommunals debatt än kravet på 

arbetstidsförkortning med bibehållen lön, som skulle innebära en ekonomisk omfördelning 

från kapital till arbete. Kravet på kortare arbetsdag innehåller också ett, om än i debatten 

outtalat, ifrågasättande av lönearbetets primat. LO:s dubbla roll som intresseorganisation för 

arbetarklassen och upprätthållare av den svenska modellens bärande principer leder till den 

diskrepans mellan program och krav som genomsyrar Kommunals debatt om 

arbetstidsförkortning.  

 

Den könskompromiss som är inbyggd i den svenska modellen genomsyrar också den 

jämställdhetspolitiska diskursen. En intressekonflikt mellan kvinnor och män får inte 

artikuleras och jämställdhet ska nås genom expansion och samförstånd mellan könen. Kravet 

på kvotering utmanar denna ideologi, genom att antyda att kvinnor har ett intresse av att bli 

representerade av andra kvinnor, och att män har ett intresse av att inte släppa ifrån sig makt.  

Eduards menar att kön konsekvent ställs mot goda principer, som de flesta medborgare 

skriver under på. Kön görs därmed till en dålig princip, som ritas upp som främmande i en 

konsensusbaserad, kompetent och legitim demokratisk ordning. En god demokrati 

karaktäriseras av könskomplementaritet och samarbete mellan män och kvinnor.459 I 

Kommunals könspolitiska debatt finns, som vi har sett, en ständig spänning mellan 

jämställdhet som samförstånd och jämställdhet som intressekonflikt. 

 

Även om arbetarrörelsen historiskt kunnat genomföra reformer inom ramen för det 

klassamarbete som ligger till grund för den svenska modellen fungerar denna förståelse av 

samhällsbygget idag som ett hinder för reformer. Huruvida samförståndsandan fortfarande 

existerar i realiteten har varit föremål för mycket debatt. Åsa Linderborg menar att den bröts 

med 1970-talets konjunkturnedgång, vilken medförde att man inte längre ansåg sig ha råd 

med reformer.460 Acker har beskrivit detta som att de i den svenska modellen dominerande 

målen effektivitet, produktivitet och profit kunde eftersträvas så länge som tillräckliga 

                                                 
459 Eduards, 2002, s 153. 
460Linderborg, 2001, s 358. 
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resurser kanaliserades till stöd för mänskliga vårdbehov.461 Detta har under de senaste 

decennierna hotats genom ekonomisk omstrukturering, teknisk och organisatorisk förändring 

samt ideologiska förskjutningar som stärker marknaden på välfärdens och jämlikhetens 

bekostnad.462 I takt med denna utveckling har också den offentliga sektorn kritiserats alltmer 

för att vara för dyr, ineffektiv och byråkratisk. Lösningarna på de formulerade problemen har 

handlat om effektivitet, nedrustning, konkurrens och privatisering. Välfärdsstaten har därmed 

omdefinierats från lösning på ekonomiska problem till ett ekonomiskt problem i sig självt463, 

vilket har orsakat en försämrad situation för kvinnor464.  

Även om samförståndsandan så som den tog sig uttryck under den svenska modellens 

guldålder är bruten kvarstår arbetarrörelsens grundläggande uppfattning om att rörelsens 

målsättningar måste rymmas inom kapitalismens ramar. Detta innebär idag ett inbyggt hinder 

för reformer, eftersom de bara föreslås och genomförs om ”det ekonomiska utrymmet” 

medger det.465 Sett i detta perspektiv, att det finns en begränsat ”reformutrymme” och att 

samhällsekonomiskt ansvar är synonymt med att inte gå utanför detta, blir det också begripligt 

varför man i Kommunal under undersökningsperiodens senare halva så ihärdigt betonat att det 

inte går att få både lika lön, rätt till heltid och en arbetstidsförkortning. I sin analys av 

Kommunals lönedebatt menar Waldemarson att när rättvisan kom i konflikt med det 

ekonomiskt rationella betonades nödvändigheten av en kompromiss mellan dessa. Denna 

konflikt skulle, menar Waldemarson, av den äldre arbetarrörelsen förmodligen ha benämnts 

som en intressekonflikt mellan arbete och kapital.466 Kommunals könspolitiska debatt handlar 

under undersökningsperioden allt mindre om vad man vill göra, och allt mer om vad som är 

nödvändigt eller möjligt att göra. ”Kommunals strategi”, skriver Waldemarson, ”kan [...] 

karaktäriseras som en delvis defensiv strategi utformad ifrån ett [...] underläge.”467  

 

Om vi förstår det ekonomiska utrymmet som ett uttryck för styrkeförhållandet mellan arbete 

och kapital, där kapitalet under undersökningsperiodens andra halva varit dominerande, kan 

vi också förstå debatten om arbetstid i Kommunal. Ur styrelsens perspektiv är en åtgärd bara 

möjlig att genomföra om kapitalet inte förlorar på den, något som blir tydligt i resonemanget 

om att de ekonomiska vinsterna arbetsgivarna kan göra på en arbetstidsförkortning måste 

överstiga de ekonomiska förlusterna med en sådan reform. Styrelsens argumentation utgår 

                                                 
461Acker, 1990, s 466. 
462Acker, 1990, s 466. 
463Acker, 1992, s 292-293. 
464Acker, 1992, s 294-295. 
465Ankarloo, 2005, s 90-91. 
466Waldemarson, 2007, s 76. 
467Waldemarson, 2007, s 87. 
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från tanken om ett ekonomiskt utrymme som en nödvändighet man inte kan tänka utanför, 

medan de ombud som argumenterar för arbetstidsförkortning gör det utifrån antagandet att 

denna ordning är möjlig att utmana genom en omfördelning av resurser från kapital till arbete.  

 

Undersökningen visar således att villkoren för könspolitiska krav i Kommunal bestäms av 

såväl klassmässiga som könsmässiga ramar, eller, annorlunda uttryckt, av såväl kapitalism 

som patriarkat. Möjligheten till jämlikhetspolitik begränsas både av att man inte vill artikulera 

en konflikt mellan arbete o kapital, samt av en rädsla för att artikulera konflikt mellan könen.  

Det medför att kvinnor inte kan få både högre löner, rätt att arbeta heltid och en generell 

arbetstidsförkortning. Samtidigt ifrågasätts dessa ramar kontinuerligt under 

undersökningsperioden, då krav från medlemmar på kvotering och på förbättrade villkor 

genom både högre lön, rätten till heltid och en generell arbetstidsförkortning anses vara 

möjliga att genomföra genom en omfördelning av makt och ekonomiska resurser. Därigenom 

befinner sig Kommunals könspolitiska debatt mellan kamp och samförstånd. 

 

Med undersökningen av Kommunals könspolitiska debatt 1958-2006 har jag visat att inte bara 

patriarkatet utan också kapitalismen sätter könspolitikens ramar. Med en sådan analys kan vi 

utvidga den feministiska debatten om klass från att inte bara handla om vem som egentligen 

är arbetare och klassbegreppets begränsningar, utan till att också behandla de begränsningar 

som klassamhället den facto innebär. Att se att arbetarklassen har kön leder då inte bara till en 

kritik mot en mansdominerad arbetarrörelse och en könsblind arbetarhistorisk forskning, utan 

medför också en insikt om att klass är av avgörande betydelse för att förstå kvinnors villkor, 

och de könspolitiska krav som är centrala för dem.  
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