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1. Inledning	
Traditionellt sett har fackförbund en avgörande roll på arbetsmarknaden. Genom att 
arbetstagare har organiserat sig i fackförbund, har arbetstagare kunnat ställa krav på 
arbetsgivare (Kjellberg 2010). Många gånger har arbetsgivare inga andra alternativ än att 
lyssna till de krav som fackförbund ställer. För exemplets skull, säg att ett fackförbund 
organiserar 90 procent av en arbetsgivares anställda. Fackförbundet hotar med att gå i strejk 
om arbetsgivaren inte går med på de krav som ställs. Denne arbetsgivare kommer med stor 
sannolikhet inte att riskera eventuella stopp i produktionen till följd av att de anställda inte 
kommer till arbetet. Detta leder till att arbetsgivaren går med på de krav som fackförbundet 
ställer. Det centrala i det här exemplet är att den fackliga styrkan ligger i antalet organiserade 
medlemmar. Om fackförbundet exempelvis bara hade organiserat 10 procent av de anställda, 
är det inte säkert att arbetsgivaren hade gått med på de krav som facket ställt. 

Det finns mycket som tyder på att det som tidigare varit en självklarhet, att som anställd 
organisera sig i facket, inte längre är det. En internationell trend visar nämligen att andelen 
fackligt anslutna arbetstagare sjunker (Kretsos 2011; Cregan 2013; Hodder, Williams, Kelly 
& McCarthy 2017: 166). Ett exempel på när denna minskning under åren 1980 till 2010 varit 
drastisk är de två europeiska länderna Österrike, från 57 procent till 28 procent, och 
Storbritannien, från 51 procent till 27 procent (Gumbrell-McCormick & Hyman 2013: 5). Vad 
gäller de nordiska länderna har minskningen under dessa tre decennier inte varit lika stor, men 
trenden syns även i Sverige, från 78 procent till 69 procent, och Danmark, från 79 procent till 
68 procent (Gumbrell-McCormick & Hyman 2013: 5).  

Inom forskningen pekas juridiska såväl som internfackliga aspekter ut som anledningar till de 
sjunkande fackliga medlemstalen (Hodder et al. 2017: 166). Att arbetstagares rättigheter har 
stärkts i lagstiftningen har lett till att anställda sett det fackliga medlemskapet som mindre 
relevant. Och att fackförbund har problem att representera en heterogen medlemsbas leder till 
svårigheter att formulera en gemensam facklig linje (Frege & Kelly 2003). Vad finns det för 
anledning att vara med i facket när lagstiftningen erbjuder en ett legitimt arbetsrättsligt skydd? 
Och vad finns det för anledning att vara med i ett fackförbund som inte adresserar ens 
intressen? I en situation där medlemsvärvning inte går av sig självt är en sak säker – 
fackförbund måste vidta åtgärder för att vända trenden med nedåtgående fackliga medlemstal. 

I decennier har principen om facklig organisering utgjorts av klass. Industriarbetare har till 
exempel organiserat sig i ett fackförbund och tjänstemän i ett annat. Den forskning som 
adresserar problemet med sjunkande fackliga medlemstal, och som ger förslag på strategier 
som fackförbund kan använda för att vända den trenden, menar jag bygger vidare på dessa 
”gamla” organiseringsprinciper om klass. Ett exempel på en sådan strategi, som är fokuserad 
kring klass, är organisering av tidigare oorganiserade grupper (Frege & Kelly 2003). Inom 
forskningen har denna strategi använts för att behandla bland annat frågan om formerna för 
organisering av EU-medborgare inom Landsorganisationen, LO (Bengtsson 2013). 

Vad finns det för andra strategier, bortom klassorganisering, för att vända trenden med 
nedåtgående fackliga medlemstal? Kan jämställdhet vara en väg framåt för fackförbund? 
Inom forskningen finns fåtal exempel på hur jämställdhet kan användas som aktiv åtgärd för 
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att vända trenden med nedåtgående medlemstal. Exempelvis menar Adam Mrozowicki och 
Marta Trainska (2012: 270) att jämställdhet som aktiv åtgärd handlar om att bredda den 
fackliga medlemskapsbasen genom att inkludera kvinnor. Detta mot bakgrund av att män 
tidigare utgjort normen för arbetare och därmed också normen för den facklige medlemmen. 
Men detta är forskning från länder med låga kvinnliga sysselsättningsnivåer och låga 
kvinnliga fackliga medlemstal. Jag vill därför hävda att det svenska fallet skiljer sig åt från 
denna forskning. Detta med anledning av att det i Sverige tidigt skedde en feminisering på 
arbetsmarknaden. I Sverige finns det ingen anledning att bredda medlemsskapsbasen och 
inkludera kvinnor i fackförbunden eftersom kvinnor redan är inkluderade i fackförbunden. 
Således menar jag att om jämställdhet ska användas som åtgärd för fackförbundsvitalisering, 
då behöver strategierna skilja sig åt mellan länder med höga, respektive låga kvinnliga 
sysselsättningsnivåer. Inom denna forskning, om jämställdhet som strategi för att öka 
fackförbundens medlemstal, finns en lucka vilken jag i denna uppsats ämnar ge ett bidrag till.  

I de fall jämställdhet har använts som åtgärd, tyder mycket på att jämställdhet då har använts 
som ett medel, snarare än ett mål (Heery 1997). Mer specifikt har kvinnor inkluderats och 
representerats i fackförbund som en aktiv åtgärd för att öka den totala andelen medlemmar. I 
dessa fall går det tydligt se att jämställdhet har fungerat som en strategi för att värva fler 
medlemmar, och därmed bryta trenden med nedåtgående medlemstal. Men att arbeta med 
jämställdhet kan också ha ett värde i sig. Fackförbund kan anse att jämställdhet är en viktig 
värdering, men inte arbeta med jämställdhet som en strategi. Och fackförbund kan tycka att 
jämställdhet är en viktig värdering, men också arbeta med jämställdhet som en strategi för att 
locka fler medlemmar.  

Mot bakgrund av ovan diskussion om jämställdhet som värdering och eller strategi framstår 
det svenska fallet som särskilt intressant. Sverige beskrivs nämligen som ett jämställt land och 
i Sverige är jämställdhet en viktig värdering (Dribe & Stanfors 2009; Goldscheider, Bernhardt 
& Brandén 2013; European Institute for Gender Equality 2015). Givet jämställdhetens roll i 
det svenska samhället, kan svenska fackförbund arbeta med jämställdhet enbart som en 
strategi och inte se jämställdhet som en grundläggande facklig värdering? Är det så att 
fackförbund måste se jämställdhet som en grundläggande värdering, eftersom jämställdhet har 
ett intrinsikalt värde i det svenska samhället?  

Som jag ser det går det att måla upp två ytterligheter. Fackförbund kan se jämställdhet som en 
viktig facklig grundläggande värdering men det behöver inte betyda att de arbetar med 
jämställdhet som strategi för att värva fler medlemmar. Eller kan de arbeta med jämställdhet 
som en strategi därför att de ser att jämställdhetsarbetet gynnar förbundets värvning, men det 
behöver inte betyda att de anser att jämställdhet är en prioriterad fråga. Det mest troliga är 
dock att fackförbund hamnar någonstans mitt emellan dessa två ytterligheter. Jag vill med 
andra ord inte utesluta möjligheten att fackförbund kan arbeta med jämställdhet som strategi 
och som värdering, samtidigt.  
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1.1. Syftesbeskrivning	
Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa fackligt arbete och jämställdhet. Mer 
specifikt utgörs uppsatsen av två delsyften.  

• För det första vill jag undersöka om och hur fackförbund arbetar med att främja 
jämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden.  

• För det andra vill jag undersöka om jämställdhet kan fungera som en strategi för att 
stärka fackförbunden och därmed bidra till den teoretiska diskussionen om 
fackförbundsvitalisering. 

1.2. Disposition	
Denna uppsats är indelad i tre delar. I den första delen kommer jag att diskutera uppsatsens 
teoretiska utgångspunkter. Den andra delen handlar om uppsatsens fallstudie. Och för läsarens 
kännedom är analysdelen uppdelad i två delar – en del som undersöker delsyfte ett och en del 
som undersöker delsyfte två. Avslutningsvis kommer jag i den tredje delen att diskutera 
uppsatsens centrala upptäckter, uppsatsens bidrag i allmänhet samt ge ett förslag på framtida 
forskning som är kopplat till det övergripande syftet i denna uppsats. 
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2. Strategier	för	fackförbundsvitalisering	
Som nämndes inledningsvis behöver fackförbund vidta åtgärder för att bryta trenden med 
nedåtgående medlemstal. Det är dessa åtgärder som jag hädanefter benämner som strategier 
för fackförbundsvitalisering.1 Innan jag utvecklar förståelsen om dessa strategier ska jag 
behandla frågan om varför sjunkande medlemstal är ett problem. 

Ett fackförbunds förhandlingsstyrka avgörs till stor del av antalet medlemmar de organiserar. 
Som exemplet under inledningen visade, om 90 procent av en arbetsgivares anställda går ihop 
och ställer krav om förändrade arbetsvillkor kan inte arbetsgivaren annat än att se kraven som 
ett reellt hot. Om andelen organiserade medlemmar sjunker, då sjunker också fackförbundets 
förhandlingsstyrka. Arbetstagares ställning gentemot arbetsgivaren blir således, mot bakgrund 
av sjunkande medlemstal, svagare vid förhandlingar. Men denna minskning i 
förhandlingsstyrka gäller inte enbart gentemot arbetsgivare. Fackförbunds möjlighet att delta i 
expertgrupper i statliga offentliga utredningar, som exempelvis rör arbetsmarknadsfrågor, 
avgörs också av antalet organiserade medlemmar. Ett fackförbund som organiserar många 
arbetstagare är nämligen, även för regeringen, en viktig röst att lyssna till.   

Om inte arbetsgivaren går med på de krav som facket ställer kan arbetstagarna gå i strejk. Då 
krävs det att facket har en kassa för att kunna finansiera sina medlemmars inkomstförlust. Att 
ha många medlemmar ger mycket medlemsintäkter, som i sin tur leder till större strejkkassa. 
Ett fackförbund med liten strejkkassa kommer inte kunna hota om strejk som aktiv åtgärd 
eftersom de helt enkelt inte har råd att gå i strejk. Alternativt kommer det fackförbundet att 
behöva göra prioriteringar i vilka konflikter som är värda att ta och vilka konflikter som får 
stå åt sidan. Och förbundets kassa är inte enbart viktig i frågan om möjligheten att strejka. 
Förbunden måste också betala ut sina medlemmars inkomstförsäkringar vid exempelvis 
arbetslöshet. Således finns också en ekonomisk dimension i varför sjunkande medlemstal är 
ett problem.  

Även om sjunkande medlemstal är ett problem, och behovet av att öka andelen medlemmar är 
stort, finns det andra anledningar till varför fackförbund skulle behöva använda strategier i 
vitaliseringssyfte. Frege och Kelly (2003: 8) menar att andra problem bortom just sjunkande 
medlemstal är, (1) svårigheter att formulera en gemensam facklig linje, (2) sjunkande fackligt 
engagemang och (3) lågt fackligt intresse bland yngre åldersgrupper. Mer specifikt handlar 
svårigheter att formulera en gemensam facklig linje om att förbunden kommit att bli mer 
heterogena i sin sammansättning, vilket har lett till att medlemmarna inte kan enas om en 
gemensam linje. Sjunkande fackligt engagemang handlar om att andra intresseorganisationer 
upptar de anställdas tid, vilket leder till att de inte väljer att engagera sig fackligt. Vad gäller 
låga medlemstal bland yngre, en tänkbar anledning är att man som ung inte ser fördelarna 
med det fackliga medlemskapet, eftersom man inte kan relatera till hur det var innan 
arbetstagares rättigheter var stärkta i kollektivavtal eller lagstiftning.  

Trots Frege och Kellys (2003) beskrivning om fackförbunds behov av vitalisering menar jag 
att strategierna de föreslår inte adresserar alla behandlade anledningar. Deras strategier, som 
bland annat handlar om koalitionsbyggande med sociala rörelser och organisering av tidigare 
																																																													
1	Min översättning av ”union revitalisation strategies”	
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oorganiserade grupper (Frege & Kelly 2003), menar jag, i stor utsträckning enbart adresserar 
frågan om sjunkande medlemstal per se. Och det är här, i relation till de utmaningar som 
fackförbund möter, som frågan om jämställdhet kommer in. 

Att arbeta med jämställdhet kanske inte är den mest effektiva strategin för att blir fler 
medlemmar i ett fackförbund. Att arbeta med jämställdhet kanske till och med gör så att vissa 
väljer bort förbundet för ett annat förbund. Men att arbeta med jämställdhet kan bland annat 
fungera som en strategi för att attrahera unga vuxna. Detta mot bakgrund av det problem som 
Frege och Kelly (2003: 8) menade var facklig medlemsnedgång inom vissa åldersgrupper. 
Givet att många yngre människor anser att jämställdhet är en viktig fråga kan arbetet med 
jämställdhet ha positiva synergieffekter för värvning av unga potentiella nya medlemmar. Det 
centrala här är alltså att arbetet med jämställdhet är ett sätt att vädja till värderingar som unga 
vuxna anser är viktiga, och på så sätt värva nya medlemmar. Detta leder oss in på en 
diskussion om hur fackförbund kan använda jämställdhet som vitaliseringsstrategi. 

2.1. Jämställdhet	som	vitaliseringsstrategi		
Som jag framhöll inledningsvis har vissa forskare menat att jämställdhet kan fungera som en 
strategi för fackförbundsvitalisering. Adam Mrozowicki och Marta Trainska (2012: 270) 
behandlar jämställdhet i bemärkelsen att bredda medlemsbasen och därigenom inkludera 
kvinnor. Idéer om att inkludera kvinnor måste förstås mot bakgrund av att fackförbunden 
länge varit en manlig angelägenhet. I synnerhet också för att arbete i sig har varit en manlig 
angelägenhet. Fackförbunden är skapade av män, för män. Dessa strukturer lever kvar inom 
fackförbunden vilket tar sig i uttryck genom att fackförbunden är manligt dominerade och 
kvinnor därigenom blir marginaliserade (Greene & Kirton 2002).  

Att arbeta med jämställdhet tänker man sig, inom denna forskning, vitaliserar förbunden på 
två sätt. För det första tänker man sig att inkludering av kvinnor främjar värvning av tidigare 
oorganiserade grupper, dvs. kvinnor. För det andra tänker man sig att förbunden är tvungna att 
bredda medlemskapsbasen eftersom framtida yrken kommer dyka upp inom 
kvinnodominerade sektorer (Greene & Kirton 2002). Men jag menar att dessa 
forskningsresultat är kontextberoende och således inte överensstämmande med vad som 
skulle hittas i den svenska arbetsmarknaden. Sverige är ett land med höga kvinnliga 
sysselsättningsnivåer (Morel, Palier & Palme 2012: 359) och höga kvinnliga fackliga 
medlemstäckningstal (Statistiska Centralbyrån 2016: 100). Detta i jämförelse med 
forskningen om att bredda medlemskapsbasen och inkludera kvinnor, som är exempel från 
länder med låga kvinnliga sysselsättningsnivåer. Således, om fackförbund i Sverige vill arbeta 
med jämställdhet, då handlar det om att arbeta med jämställdhet på andra sätt, bortom att 
bredda medlemskapsbasen och inkludera kvinnor i fackförbunden. 

Vi har nu konstaterat att fackförbunds arbete med jämställdhet som strategi på den svenska 
arbetsmarknaden förväntas skilja sig åt jämfört med andra ekonomier. Detta med anledning av 
att Sverige har höga kvinnliga sysselsättningsnivåer och höga kvinnliga fackliga 
medlemstäckningstal. Svenska fackförbund har också andra åtaganden.   

Inom den genusvetenskapliga litteraturen pekas svenska fackförbund ut som en viktig aktör i 
arbetet med jämställdhet i arbetslivet (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2011: 207-214). 
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Denna litteratur identifierar fyra centrala områden för arbetet med jämställdhet. Dessa 
områden är (1) kartläggning och styrdokument, (2) rekrytering, positiv särbehandling och 
kvotering, (3) löner och (4) utbildning och karriärstöd (Wahl et al. 2011: 207-214). Inom vissa 
av dessa områden är fackförbund enligt lag ålagda att arbeta med jämställdhet. Vi ska nu titta 
närmare på tre lagar, diskrimineringslagen, lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 
och arbetsmiljölagen (AML), där fackförbund är ålagda att arbeta med jämställdhet. Dessa 
lagar hör ihop med de av den genusvetenskapliga litteraturen utpekade områdena 
kartläggning, löner och rekrytering. 

För det första, den del i diskrimineringslagen (SFS 2008: 567) som handlar om att 
arbetsgivaren ska sörja för en kvantitativ jämställd fördelning vid tillsättningar, är ett exempel 
där fackförbund kan ha en central roll i arbetet med jämställdhet. Fackförbund kan enligt 
samverkansavtal, som kringgår delar i lagen om medbestämmande i arbetslivet (SFS 1976: 
580) och arbetsmiljölagen (SFS 1977: 1160), ta del av underlag som varit grunden vid 
tillsättningar. Exempelvis kan det handla om att en man fått en tjänst istället för en kvinna, 
trots att den kvantitativa fördelningen skulle bli mer jämställd om det vore så att en kvinna 
anställdes. Fackförbundets roll blir här att ifrågasätta tillsättningar och därmed sörja för en 
kvantitativt jämn fördelning av män och kvinnor.  

För det andra, enligt diskrimineringslagen (SFS 2008: 567) ska arbetsgivaren genomföra 
årliga lönekartläggningar och genomföra aktiva åtgärder som omfattar arbetsförhållanden, 
bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, 
utbildning och kompetensutveckling och möjligheter att förena förvärvsarbete med 
föräldraskap (SFS 2008: 567, 3 kap. 5 §). Fackförbundets roll kommer in eftersom ”i arbetet 
med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka” (SFS 2008: 567, 3 kap. 10 
§). Således har fackförbund en skyldighet att arbeta med jämställdhetsfrågor i bemärkelsen att 
arbeta med aktiva åtgärder.  

Det sista området som den genusvetenskapliga litteraturen pekar ut som viktig i det fackliga 
arbetet med jämställdhet är utbildning (Wahl et al. 2011: 207-214). Traditionellt sett är facklig 
utbildning ett viktigt inslag i förbundens arbetsprocess. Exempelvis, varje gång en medlem 
blir förtroendevald får denne genomgå facklig grundutbildning. Detta för att alla 
förtroendevalda inom förbundet ska stå på samma grund. Det kan tänkas att fackförbund 
erbjuder specifika utbildningar om jämställdhet. Dessa kan vara riktade mot förtroendevalda 
men också medlemmar. Att utbilda förtroendevalda i frågor som rör jämställdhet ger de 
förtroendevalda förmåga att exempelvis upptäcka och driva diskrimineringsärenden. Och att 
utbilda medlemmar i jämställdhetsfrågor, kan vara ett sätt att som fackförbund visa att man är 
ett förbund som adresserar jämställdhetsfrågan, och på så sätt vädja till värderingar och 
därmed värva fler medlemmar. 

Utöver lagar, dvs. det som fackförbund måste göra, kan fackförbund arbeta strategiskt med 
jämställdhet genom att ta reella risker. ”Risker” eftersom arbetet med jämställdhet kanske till 
och med leder till att vissa väljer bort förbundet till fördel för ett annat förbund. Sådana 
potentiella medlemmar kanske anser att arbetet med jämställdhet inte ligger på ett 
fackförbunds bord. Vad gäller risker kan fackförbund ta risker, både centralt och lokalt. 
Centralt kan det handla om att ett förbund lanserar kampanjer med syfte att skapa opinion i 
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jämställdhetsfrågan, och på så sätt vädja till värderingar och därmed värva fler medlemmar. 
Eller kan det handla om lokala kampanjer på jämställdhetstemat, i syfte att värva nya 
medlemmar.  

2.2. Sociala	rörelser,	organisationer	och	jämställdhet	
Som tidigare nämnt menar jag att Frege och Kellys (2003) presenterade strategier för 
fackförbundsvitalisering i stor utsträckning adresserar problemet om sjunkande medlemstal. 
Med andra ord att alla de problem de stipulerar, inte täcks in inom de strategier de presenterar. 
Men kring problemet om fackförbunds svårigheter att värva yngre potentiella medlemmar 
finns en intressant strategi, nämligen strategin om koalitionsbygganden. Återigen handlar det 
här om att vädja till värderingar som yngre potentiella medlemmar anser vara viktiga. I detta 
fall jämställdhet.  

Fackförbund kan ingå i koalitioner för jämställdhet. Detta genom fackliga samarbeten, 
samverkan och finansiering av verksamheter eller organisationer som arbetar för jämställdhet 
mellan könen. Koalitionsbyggande breddar fackförbundets målgrupp och leder till att tidigare 
oorganiserade grupper kan se facket som relevant. För unga vuxna medlemmar eller andra 
potentiella medlemmar kan förbundets deltagande i koalitioner för jämställdhet vara 
avgörande. Således kan koalitionsbyggande användas som ett sätt för att vädja till 
värderingar.  

Frege och Kelly (2003) menar att sådana koalitionsbygganden är en strategi för 
fackförbundsvitalisering. Koalitionsbyggande i den här bemärkelsen handlar om att 
fackförbund kan gå ihop med andra sociala rörelser i syfte att bredda sin målgrupp och 
därmed intressera tidigare oorganiserade grupper (Frege & Kelly 2003: 9). Som tidigare 
nämnt menar jag att sättet som Frege och Kelly (2003) beskriver denna strategi på enbart 
adresserar frågan om att öka andelen medlemmar. Men vad som blir intressant i den här 
frågan i förhållande till frågan om jämställdhet är det som de skriver i en annan upplaga, 
nämligen att organisationer som inte själva driver någon social rörelse är mer benägna att 
haka i andra sociala rörelsers arbete (Frege & Kelly 2004). För jämställdhetsfrågan skulle 
detta kunna handla om att fackförbund, istället för att driva offensivt jämställdhetsarbete 
själva, ansluter sig till sociala rörelser som driver jämställdhetsfrågan på ett enligt dem 
föredömligt vis. De förlitar sig med andra ord på den sociala rörelsens arbete, istället för att 
driva frågan själva. 

2.3. Jämställdhet	som	värdering		
Eftersom fackförbund är medlemsstyrda och idéburna organisationer, driver fackförbund de 
frågor som deras medlemmar anser är prioriterade. Om jämställdhet är en viktig fråga för ett 
fackförbund, kan vi anta att det är en av förbundets grundläggande värderingar. Låt oss kalla 
denna aspekt för ”förbundets identitet”. Frege och Kelly (2003) menar att ett fackförbunds 
identitet är en av de viktigaste aspekterna att studera för att förstå ett förbunds val av 
vitaliseringsstrategier. Men ett fackförbund med jämställdhet som grundläggande värdering 
behöver nödvändigtvis inte använda sina grundläggande värderingar som strategier.  

Inom fackföreningsrörelsen är det relativt nytt att tala om strategisk värvning av medlemmar. 
Fackförbund har varit idéburna organisationer där medlemsanslutningen bara sker av sig 
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själv. Det finns en motsättning här mellan att vara en idéburen organisation och en 
verksamhet som vill rekrytera. Med det inte sagt att idéburna organisationer inte ska rekrytera. 
Snarare tvärtom, det är en av de aktiva åtgärder som fackförbund tvingas göra givet trenden 
med nedåtgående medlemstal (Baccaro, Hamann & Turner 2003; Hodder et al. 2017). 

På samma sätt som ett fackförbund med jämställdhet som grundläggande värdering inte 
behöver använda jämställdhet som strategi, behöver ett fackförbund som använder 
jämställdhet som strategi inte ha jämställdhet som grundläggande värdering. Ett fackförbund 
kan göra analysen, att inramningen av förbundet som ett förbund som arbetar aktivt med 
jämställdhetsfrågan, har positiva effekter för rekrytering av nya medlemmar. Men 
jämställdhet i samma förbund behöver inte ha en central roll i förbundets identitet.  

Givet diskussionen ovan kan vi se att det för fackförbund finns tre alternativ vad gäller 
jämställdhet som värdering och eller strategi. (1) Ett fackförbund kan arbeta med 
jämställdhetsfrågan som en strategi, men inte se frågan som en grundläggande värdering. (2) 
Ett fackförbund kan se jämställdhet som en grundläggande värdering, men inte arbeta med det 
som en strategi. (3) Ett fackförbund kan arbeta med jämställdhet som strategi men samtidigt 
se jämställdhet som en grundläggande värdering.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det svenska fallet framstår som särskilt intressant i 
frågan om jämställdhet och fackligt arbete. Detta då tidigare forskning om jämställdhet som 
vitaliseringsstrategi i stor utsträckning fokuserat på länder med låga kvinnliga 
sysselsättningsnivåer och låga kvinnliga fackliga medlemstal. Sverige skiljer sig åt från de 
länderna. Sverige har höga kvinnliga fackliga medlemstal och höga kvinnliga 
sysselsättningsnivåer. Om fackförbund i Sverige arbetar med jämställdhet som strategi gör de 
det på andra sätt. Här finns således möjligheten att ge ett teoretiskt bidrag till diskussionen om 
fackförbundsvitalisering. Detta leder oss in på ett avsnitt om den svenska modellen. 
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3. Den	svenska	modellen	
Den svenska arbetsmarknadens funktionssätt utmärker sig jämfört med andra länder (Soininen 
1999; Lyth 2001). Om politiker exempelvis anser att sjuksköterskors löner är för låga, är det 
inte säkert att politikerna kan göra någonting åt det. Lön är nämligen en fråga som bestäms i 
förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, utan inblandning från staten. Det är denna 
modell, där uppgörelser mellan fackförbund och arbetsgivare är centralt, som kallas för den 
svenska modellen. 

I en internationell jämförelse framstår den svenska arbetsrättslagstiftningen som tunn. Detta 
då den svenska arbetsrättslagstiftningen är mindre omfattande jämfört med motsvarande 
lagstiftning i andra länder. I flera länder finns det exempelvis en lagstadgad minimilön 
(Collings & Dickens 1998), men det finns inte i Sverige. I Sverige är det arbetsmarknadens 
parter som tecknar kollektivavtal där arbetstagarens rättigheter stipuleras, och där lön är en 
fråga som hanteras.  

Kollektivavtal kan vara dispositiva. Detta betyder att parterna i kollektivavtal ersätter befintlig 
lagstiftning. Enligt medbestämmandelagen (SFS 1976: 580) och arbetsmiljölagen (SFS 1977: 
1160) kan ett samverkansavtal mellan fackförbund och arbetsgivare upprättas. 
Samverkansavtal är en ramlag som åsidosätter vissa bestämmelser i exempelvis MBL (SFS 
1976:580) och AML (SFS 1977: 1160). Exempelvis kan sådana samverkansavtal ge 
fackförbund större insyn i verksamhetsutveckling och ge fackförbund möjlighet att göra 
avsteg från förhandlingsbestämmelser i MBL (Arbetsgivarverket 2016). Detta gör att 
fackförbund kan anpassa de anställdas rättigheter, så att rättigheterna lämpar sig väl med den 
verksamhet dem gäller för.  

Även om den svenska modellen bygger på att parterna tar sitt ansvar i att garantera anställdas 
rättigheter utan statens inblandning, är staten den yttersta garanten för att det sker på ett 
rättssäkert sätt. Det innebär att staten kan gå lagstiftningsvägen om parterna inte löser 
”problemet” genom avtalsvägen. Men partsmodellen fungerar enbart om parterna organiserar 
sig (Mahon 2002; Kjellberg 2010). Och parterna har traditionellt haft en avgörande ställning 
på arbetsmarknaden eftersom de har organiserat sig. Så den trend som tidigare diskuterats är 
inte enbart ett problem för fackförbundens framtid. Trenden med sjunkande fackliga 
medlemstal utmanar också den svenska modellen. Således är fackförbundsvitalisering viktigt 
för att befästa den svenska modellen, dvs. cementera den modell som hanterar arbetsrättsliga 
frågor på ett effektivt och demokratiskt vis.  

 

 

 

 



Uppsala universitet                                                            Jämställdhet som vitaliseringsstrategi 

13	
	

4. Design	
Givet den svenska modellen, och för uppsatsens övergripande syfte om fackligt arbete och 
jämställdhet, framstår det svenska fallet som särskilt intressant. Jag menar att svenska 
fackförbund både har en möjlighet och en skyldighet att arbeta med jämställdhet. Vad gäller 
möjlighet menar jag, mot bakgrund av att den svenska arbetsrättslagstiftningen är tunn, att 
fackförbund har ett stort utrymme att i avtal, samverkan och genom andra initiativ arbeta med 
att främja jämställdhet på arbetsmarknaden. Vad gäller skyldighet menar jag, mot bakgrund 
av att staten inte blandar sig i partsbestämmelser, att det finns få andra aktörer på 
arbetsmarknaden som skulle arbeta med att främja jämställdhet mellan könen. 

Arbetsmarknaden brukar delas in i olika sektorer, exempelvis tjänstemannasektorn och 
industrisektorn. Arbetsgivare inom tjänstemannasektorn och industrisektorn organiserar sig i 
sektorvisa arbetsgivarorganisationer. På samma sätt organiserar sig många arbetstagare i 
sektorvisa fackförbund. Sådan organisering kallas för vertikal organisering. 

Forskning, som har jämfört olika sektorer, har slagit fast att tjänstemannasektorn är mer 
ojämställd jämfört med industrisektorn. Inom forskningen finns det i synnerhet två 
anledningar till detta.  

För det första ställer tjänstemannasektorn flexibilitetskrav på arbetstagarna som är svåra att 
kombinera med fritid (Franzway & Fonow 2011: 64). Givet att kvinnor tar ett större ansvar 
för obetalt hushållsarbete (Statistiska Centralbyrån 2016: 35) visar forskning att en kultur med 
långa arbetsdagar är hindrande för kvinnors karriärutveckling (Burke et al. 2012). Inom 
tjänstemannasektorn förväntas man arbeta övertid och alltid vara tillgänglig. Detta leder till att 
kvinnliga tjänstemän i vissa fall behöver tacka nej till uppdrag eller helt enkelt inte blir 
befordrade eftersom de inte kan leva upp till de krav som ställs av sektorn. 
Tjänstemannasektorn ställer således arbetstidskrav som är till nackdel för kvinnor.  

För det andra visar forskning att löneglastaket, som kvinnor inom alla sektorer möts av, är 
mer framträdande inom tjänstemannasektorn jämfört med andra sektorer (Albrecht, Björklund 
& Vroman 2003). Denna forskning visar också att ett osammanhängande uttag av 
föräldraledigheten är hindrande för tjänstemännens löneutveckling (Albrecht, Skogman 
Thoursie & Vroman 2015). Logiken här är att ett sammahängande uttag av föräldraledigheten 
ses, av arbetsgivare, som ett uttryck för karriärhängivenhet. Arbetstagare som är på arbetet, 
och inte sporadiskt är hemma för vård av barn, får en ”bättre” löneutveckling. Ur 
jämställdhetssynvinkel är det problematiskt att det är kvinnliga tjänstemän som får en sämre 
löneutveckling.  

Ovan två aspekter är anledningarna till varför jag i denna uppsats vill fokusera på 
tjänstemannasektorn. Visst kan det vara så att tjänstemannaförbund arbetar mer med 
jämställdhet eftersom sektorn möter större jämställdhetsproblem jämfört med industrisektorn. 
Det kan också vara så att tjänstemannaförbunden inte arbetat med jämställdhet och att sektorn 
därför har större jämställdhetsproblem jämfört med industrisektorn. Oavsett är min 
bedömning sådan att tjänstemannasektorn är fruktbar att rikta ljuset mot. Detta då den här 
studien är en av de första i sitt slag. Att utveckla förståelsen kring hur förbund som 
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organiserar medlemmar inom en sektor som enligt forskningen möter jämställdhetsproblem 
menar jag är rimligt att starta med.  

4.1. Val	av	studieobjekt	
Inom tjänstemannasektorn finns det 14 vertikalorganiserade fackförbund. Dessa 14 förbund 
tillhör Tjänstemännens Centralorganisation (TCO 2015) och organiserar exempelvis 
sjuksköterskor, lärare, poliser och ingenjörer. Hälften av de TCO organiserar är anställda 
inom den offentliga sektorn och hälften är anställda inom den privata sektorn (TCO 2015). 

TCO (2015) organiserar fackförbund som organiserar relativt få medlemmar, exempelvis 
Teaterförbundet (u.å.) och Sveriges Yrkesmusikerförbund (u.å.). De fackförbund inom TCO 
(2015) som har flest antal medlemmar är Unionen (u.å.a), Fackförbundet ST (2017a), 
Lärarförbundet (u.å.) och Vårdförbundet (u.å.). I den här studien har jag valt att fokusera på 
Unionen och Fackförbundet ST. Jag ska nu kort utveckla varför jag inte övervägt att studera 
Lärarförbundet och Vårdförbundet.  

Lärarförbundet har en facklig motsvarighet, Lärarnas Riksförbund, inom en annan facklig 
organisation, Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO u.å.). Vårdförbundet har 
också en annan facklig motsvarighet, Kommunal, inom en annan facklig organisation, 
Landsorganisationen i Sverige (LO u.å.). Jag menar att om man ska förstå de 
jämställdhetsåtaganden som Lärarförbundet gör, måste man studera Lärarnas Riksförbund 
också. Jag menar på samma sätt att om man ska förstå de jämställdhetsåtaganden som 
Vårdförbundet gör, måste man studera Kommunal också. Kort sagt kan det sägas att 
Kommunals intressen i mångt och mycket är liknande Vårdförbundets intressen. Och 
eftersom de båda förbunden förhandlar med samma arbetsgivare är det ett av dessa två 
förbund som i slutändan tecknar kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL 
u.å.). Om man ska förstå ett förbunds jämställdhetsåtaganden menar jag att man måste studera 
det andra förbundet också. Detta då vissa jämställdhetsåtaganden kan vara ett resultat av 
förbundets oppositionsställning, dvs. som det förbund som inte har tecknat det avtal som 
gäller på arbetsplatsen. Detta också då vissa förhandlingar förmodligen sker i samverkan 
mellan Vårdförbundet och Kommunal då deras medlemmar har liknande intressen. Att 
inkludera SACO-förbund och LO-förbund skulle dessutom leda till att fokus i denna uppsats 
ändras, från tjänstemannasektorn till arbetarsektorn. Och som tidigare nämnt är det 
tjänstemannasektorn som jag är intresserad av att studera. Därför väljer jag att inte studera 
Vårdförbundet eller Lärarförbundet. 

Av de fyra fackförbund inom TCO, som har flest antal medlemmar, är Unionen och 
Fackförbundet ST de två fall som är kvar efter diskussionen ovan. Och Unionen och 
Fackförbundet ST är två fruktbara fall för att studera de aktörer på arbetsmarknaden som har 
en skyldighet och en möjlighet att arbeta med att främja jämställdhet mellan könen. Detta då 
de båda förbunden är de förbund som organiserar flest antal medlemmar inom 
tjänstemannasektorn. Unionen (u.å.a) har nämligen drygt 640 000 medlemmar och 
Fackförbundet ST (2017a) har drygt 108 000 medlemmar. Dessutom organiserar Unionen 
anställda inom den privata sektorn och Fackförbundet ST organiserar anställda inom den 
statliga sektorn. Att de båda förbunden organiserar tjänstemän inom olika sektorer innebär att 
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det i denna studie finns en möjlighet att göra vissa jämförelser, även om inte det är 
huvudsyftet med valet av just två fall. 

4.1.1.	Generaliserbarhet		
Under vilka omständigheter skulle det gå att generalisera denna studies resultat utifrån valet 
av studieobjekt? Två aspekter är viktiga att ha i åtanke i syftet att behandla fackligt arbete och 
jämställdhet.  

För det första är fackförbund i Sverige starka, förhållandevis. Den fackliga medlemstätheten i 
Sverige är 69 procent (Gumbrell-McCormick & Hyman 2013: 5). Tidigare forskning har visat 
att länder som startar på ett högre fackligt medlemstäckningstal är mer benägna att behålla 
höga täckningstal jämfört med länder som startar på en lägre täckningsgrad (Gumbrell-
McCormick & Hyman 2013: 5). Detta gör Sverige till ett exempel på ett land som är relativt 
motståndskraftigt mot sjunkande fackliga medlemstal.  

För det andra är jämställdhet en viktig fråga i Sverige, förhållandevis. Jämställdhet har en 
framträdande roll i lagstiftningen och jämställdhet har för Sverige en framträdande roll i 
nationell- och internationell politik. Detta innebär att det inte är en radikal tanke att 
fackförbund skulle arbeta med jämställdhet. Snarare tvärtom, svenska fackförbund förväntas 
förmodligen tycka att jämställdhet är en viktig värdering. Steget till att använda jämställdhet 
som en strategi för att vädja till värderingar känns således kortare i fallet med svenska 
fackförbund, jämfört med fackförbund i länder där jämställdhet inte har en sådan 
framträdande roll. 

Teoretiskt kan denna studies resultat vara intressant även i andra kontexter. Detta eftersom 
trenden med sjunkande medlemstal är internationell. Fackförbund måste vidta åtgärder för att 
upprätthålla och för att öka sin medlemsbas. Kan jämställdhet vara en väg framåt, då kan vi 
också bredda förståelsen för vilka strategier som finns tillgängliga för fackförbund att hantera 
utvecklingen med nedåtgående medlemstäckning. 

4.2. Metod	och	material	
Som inledningsvis diskuterat är syftet med denna uppsats tvådelat. För det första vill jag 
undersöka om och hur fackförbund arbetar med att främja jämställdhet mellan könen på 
arbetsmarknaden. För det andra vill jag undersöka om jämställdhet kan fungera som en 
strategi för att stärka fackförbunden och därmed bidra till den teoretiska diskussionen om 
fackförbundsvitalisering. Givet uppsatsens syften är föreliggande uppsats en kvalitativ studie, 
där den primära metoden för insamling av material är semistrukturerade intervjuer.  

Jag har valt att göra intervjuer därför att jag vill kunna ge ett svar, på båda syftena, utifrån 
olika respondenters perspektiv. Jag har därför intervjuat förtroendevalda, tjänstemän och 
ordföranden eftersom de alla har olika relation till sitt förbunds arbete med jämställdhet. 
Under analysen har jag sedan triangulerat respondenternas berättelser, för att kunna ge ett svar 
på uppsatsens syften utifrån olika vinklar. Jag har också valt att göra intervjuer eftersom detta 
är en av de första studierna i sitt slag och därför är detta ett nytt material. Liknande material 
finns inte tillgängligt. Och materialet innehåller information som enligt undertecknad inte går 
att finna på förbundens hemsidor. 
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Totalt har jag genomfört 20 djupintervjuer. Vad gäller fördelningen av dessa intervjuer inom 
ST har jag intervjuat 7 förtroendevalda, 2 tjänstemän och 1 person ur förbundets presidium. I 
tillägg till detta har jag genomfört en intervju med en före detta förtroendevald, en intervju 
med en chef som arbetar i samverkan med ST på sin arbetsplats, fått mejlsvar från ST:s vice 
ordförande, andre vice ordförande och förbundets chef för medlemsenheten. Vad gäller 
Unionen har jag intervjuat 4 förtroendevalda, 3 tjänstemän och 1 person ur förbundets 
presidium. Utöver detta har jag fått mejlsvar från en tjänsteman och ett uteblivet mejlsvar från 
en annan tjänsteman. Sammantaget utgörs mitt material av 25 respondentsvar varav 20 av 
dessa är djupintervjuer. För en sammanställning av alla respondenter, se sida 45 under 
litteraturförteckningen. 

Att boka in intervjuer har dock inte varit helt okomplicerat. Jag har inte kunnat stämma träff 
med tjänstemän och ordföranden inom ett förbund och sedan med motsvarande personer inom 
det andra förbundet. Detta då de har avböjt att svara på mina mejl eller som i fallet med min 
förfrågan till Unionens presidium där man har bestämt att det är andre vice ordförande Marina 
Åman som ”företräder Unionens högsta politiska ledning i detta sammanhang” (Tai 
Christensen, mejlsvar 2017-11-15).  

Det finns inte kontaktuppgifter till förtroendevalda inom Unionen på deras hemsida. Och 
inom ST får de på medlemsenheten enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) inte lämna ut 
uppgifter om vem i olika styrelser som har jämställdhet som särskilt uppdrag (telefonsamtal 
till ST:s medlemsenhet 2017-11-09). Vissa förtroendevalda har svarat att de inte har tid och 
hänvisat till omfattande arbete med lönerevisioner och lönekartläggningar. Bortom 
svårigheterna att boka in intervjuer har de 20 intervjuade informanterna varit behjälpliga och 
engagerade under intervjuerna. Och min bedömning är sådan att svårigheterna att boka in 
intervjuer inte har någon påverkan på de slutsatser som är möjliga att göra utifrån 
intervjuerna. Jag anser att jag har uppnått teoretiskt mättnad i bemärkelsen att liknande svar 
återkommit i slutskedet av intervjustudien. 

De flesta intervjuer har genomförts under oktober och november månad år 2017. Per mejl har 
jag skickat intervjuförfrågningar till informanterna och kortfattat beskrivit undersökningens 
syfte (se bilaga 2, sida 46). Vissa intervjuer har genomförts över telefon av geografiska skäl 
och vissa intervjuer har ägt rum på respektive förbunds huvudkontor i Stockholm och 
Uppsala. I några fall har det inte gått att stämma träff och i några av dessa fall har jag fått svar 
per mejl. I genomsnitt har en intervju varat under 40 minuter. 

Den intervjuguide som har använts vid intervjuerna återfinns på sida 46 (se bilaga 1). 
Intervjuerna är till sin natur semistrukturerade. Alla informanter har fått samma frågor men 
jag har anpassat följdfrågorna beroende på vad informanterna har svarat. Frågorna är 
inledningsvis relativt breda men smalnas sedan av (Kvale & Brinkmann 2014: 176-182). 
Under den senare delen av intervjun ställde jag kontrollfrågor för att kontrollera så att jag 
hade uppfattat informanten på rätt sätt. Med den enskilde informantens samtycke har 
intervjuerna spelats in med röstinspelning på smarttelefon och med diktafon när intervjuer 
genomförts per telefon. Vid transkribering av intervjuerna har fokus varit på innehåll (Kvale 
& Brinkmann 2014: 220-222). Med den enskilde informantens samtycke har informanterna 
inte anonymiserats. Detta då min bedömning är sådan att uppgifterna inte på något sätt är 
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kontroversiella. I tillägg till detta har de utvalda citaten skickats till respondenterna för 
påseende under andra delen av december månad år 2017. 

I tillägg till intervjuerna har jag, med fokus på det som kan vara intressant utifrån mitt fokus 
på jämställdhet, gått igenom det tryckta material som finns tillgängligt på Unionen och 
Fackförbundet ST:s hemsidor. Det material som, i förhållande till uppsatsens syften, har valts 
ut är material där respektive förbund har behandlat frågan om jämställdhet. 

4.3. Källkritik	
Vid intervjuer är det självklart så att jag tolkar en redan tolkad verklighet vilket inom 
vetenskapsteorin kallas för dubbel hermeneutik (Thurén 2013). Hur jag reflexivt förhåller mig 
till min egen situation som den som tolkar denna redan tolkade verklighet är således centralt, 
dels för studiens reliabilitet och dels för studiens validitet.  

Reliabilitet betonar möjligheten för framtida forskare att reproducera studien och komma fram 
till liknande resultat, och validitet betonar samstämmigheten mellan den teoretiska 
definitionen och den faktiska operationaliseringen (Kvale & Brinkmann 2014: 295-296; 
Thurén 2013: 26-27). Vad gäller validitet kommer nästa avsnitt, som heter analysram, att 
handla om just det. Vad gäller reliabilitet finns det för denna studie använda tryckta materialet 
tillgängligt på respektive förbunds hemsida, den använda intervjuguiden finns tillgänglig i 
bilaga 1 (s. 46) och de intervjuade respondenterna namngivna under referenslistan. Det är 
självklart så att tolkningen av detta material kan variera med person. Transparens i 
slutledningar, vilket jag strävar efter, är således centralt i att uppnå ett högt mått reliabilitet. 
Vidare kommer fakta som respondenterna delar med sig av granskas och bekräftas av tryckt 
material. Och vad gäller det tryckta materialet är min bedömning sådan att det inte finns 
någon anledning att ifrågasätta dess evidens. 

Vidare är det är så att respondenternas svar kan skilja sig åt. Detta beror på att deras 
tolkningar av sättet som deras förbund arbetar på för att främja jämställdhet mellan könen helt 
enkelt skiljer sig åt. Med det dock inte sagt att en informants tolkning är fel och en annan 
persons är rätt. Som tidigare nämnt strävar jag efter att belysa uppsatsens syften utifrån olika 
respondenters perspektiv. Jag har därför gjort intervjuer med respondenter som har olika 
relation till sitt förbunds arbete med jämställdhet. I de flesta fall har respondenternas 
beskrivningar av deras förbunds arbete med jämställdhet inte skilt sig åt. I dessa fall har jag 
triangulerat respondenternas svar. Det bör också tilläggas att i vissa fall har jag triangulerat 
intervjusvar med textmaterial och vice versa.  

4.4. Analysram	
Jag ska nu beskriva hur jag går till väga för att omsätta uppsatsens tidigare presenterade syften 
i min empiriska studie. Som tidigare nämnt är syftet med denna uppsats tvådelat. Utifrån 
dessa syften har jag formulerat två frågeställningar vilka presenteras nedan. 

För att uppnå syftet med att undersöka om och hur fackförbund arbetar med att främja 
jämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden utformades frågeställningen nedan: 

1. På vilka sätt arbetar Fackförbundet ST och Unionen med jämställdhetsfrågor?  
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För att uppnå syftet med att undersöka om jämställdhet kan fungera som en strategi för att 
stärka fackförbunden och därmed bidra till den teoretiska diskussionen om 
fackförbundsvitalisering utformades frågeställningen nedan: 

2. Varför arbetar Fackförbundet ST och Unionen med jämställdhet? Används det 
medvetet strategiskt och eller för att man tycker att det är en viktig fråga?  

En central del i uppsatsens frågeställningar är den återkommande delen om 
”jämställdhetsfrågor”. Min definition av jämställdhetsfrågor är i linje med den definition inom 
forskningen där jämställdhetsfrågor beskrivs som någonting som är ”(…) of particular interest 
or benefit to women and/or are likely to facilitate gender equality (…)” (Colling & Dickens 
1998: 390). Denna definition är minimalistisk vilket betyder att en fråga behöver uppfylla få 
kriterier för att passera som jämställdhetsfråga. En minimalistisk definition är fruktbar då 
uppsatsens första delsyfte undersöker ”om” fackförbund arbetar med jämställdhet. Fördelen 
ligger därmed i att inte på förhand förkasta frågor som icke-jämställdhetsfrågor. Detta 
sammantaget mynnar ut i två kriterier som kommer att vara vägledande i min analys. För att 
en fråga ska passera som en jämställdhetsfråga måste en fråga uppfylla något eller båda av 
nedan kriterier. 

• Aspekter som är av särskilt intresse eller till fördel för kvinnor  
• Aspekter som sannolikt kommer att underlätta jämställdhet mellan könen  

Mot bakgrund av fackförbunds avgörande roll i relationen mellan arbetstagare och 
arbetsgivare pekas fackförbund, som tidigare nämnt, inom den genusvetenskapliga litteraturen 
om organisation och kön ut som viktiga aktörer i arbetet med jämställdhet (Wahl et al. 2011: 
207-214). Vad gäller frågan om vilka sätt som fackförbund kan arbeta med jämställdhet på, 
finns det en rad olika arbetssätt. Fackförbund arbetar traditionellt sett med medlemsärenden, 
värvning, förhandling, utbildning, karriärstöd och kartläggning. Givetvis kan jämställdhet 
passa in i alla dessa arbetssätt. De sätt som fackförbund kan arbeta med jämställdhet på 
sammanfattas i tabellen nedan. 

Kategorierna till vänster i tabellen nedan kommer vara vägledande i diskussionen som handlar 
om förbunden arbetar med jämställdhet. Kategorierna till höger i tabellen nedan kommer vara 
vägledande i diskussionen om hur förbunden arbetar med jämställdhet.  

  
Jämställdhetsfrågans roll i: Jämställdhet i: 

• Stadgar och ställningstaganden 
• Organiseringen 

• Kartläggning 
• Utbildning 
• Marknadsföring 
• Internfackligt arbete  

Tabell 1. Analytiskt verktyg för uppsatsens delsyfte ett - om och hur förbunden arbetar med 
jämställdhet. 

Det bör nämnas att det i tabellen ovan inte finns några vattentäta skott mellan vänster kolumn 
”om” och höger kolumn ”hur”. Kategoriseringen är dock ett försök till att bringa klarhet i den 
kommande analysen. Kategoriseringen är formulerad genom abduktion, dvs. teoretiskt 
vägledd och empiriskt anpassad. 



Uppsala universitet                                                            Jämställdhet som vitaliseringsstrategi 

19	
	

Vad gäller frågan om jämställdhet som värdering och eller strategi går det givet min tidigare 
teoretiska diskussion att stipulera tre alternativ. (1) Ett fackförbund kan arbeta med 
jämställdhetsfrågan som en strategi, men inte se frågan som en grundläggande värdering. (2) 
Ett fackförbund kan se jämställdhet som en grundläggande värdering, men inte arbeta med det 
som en strategi. (3) Ett fackförbund kan arbeta med jämställdhet som strategi men samtidigt 
se jämställdhet som en grundläggande värdering. Därav formuleringen av fråga nummer två, 
används jämställdhetsarbetet medvetet strategiskt och eller för att man tycker att det är en 
viktig fråga? Jag har alltså inte uteslutit möjligheten att förbunden kan göra båda saker 
samtidigt. Detta leder oss in på uppsatsens första analyskapitel under vilket jag behandlar 
uppsatsens första delsyfte.  
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5.		Analys	–	Fackförbundens	arbete	med	jämställdhet	
Detta analyskapitel behandlar frågan om på vilka sätt Unionen och Fackförbundet ST arbetar 
med jämställdhetsfrågor. 

5.1.	Jämställdhetsfrågans	roll	i	stadgar	och	ställningstaganden	
I portalparagrafen i Unionens stadgar (2016b) framhåller de att:  

Unionen är en medlemsstyrd organisation som bygger på solidaritet och värderingar som värnar 
grundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och 
mångfald samt alla människors lika värde. (Unionen 2016b) 

Jämställdhet lyfts fram i portalparagrafen genom att Unionen värnar respekten för 
jämställdhet. Jämställdhet ges dock lika stort utrymme som frågan om jämlikhet, mångfald 
samt alla människors lika värde. Frågan om alla människors lika värde kan innehålla aspekter 
som kan underlätta jämställdhet mellan könen. Jag tolkar dock ”allas lika värde” som ett 
utryck för Unionens organisationsprincip, dvs. att de organiserar alla på arbetsplatsen oavsett 
utbildningsbakgrund.  

Att diskrimineringsgrunder närliggande jämställdhet, såsom mångfald eller allas lika värde, 
kan underlätta jämställdhet är en sak, men arbetet med dessa diskrimineringsgrunder behöver 
inte resultera i jämställdhet. Men jämställdhet har en central roll i Unionens riktlinjer för 
verksamheten och jämställdhet är således en viktig fråga för Unionen, 

I dokumentet ”Det här vill Unionen” presenteras Unionens tre hjärtefrågor vilka är 
”kompetens ger kraft”, ”fler och bättre jobb” och ”balans i arbetslivet” (Unionen u.å.b). Dessa 
frågor är kopplade till verksamhetens stadgar. Jämställdhet nämns inte uttryckligen men den 
hjärtefråga som är tydligast kopplad till den stadgade frågan om jämställdhet menar jag är 
hjärtefrågan om balans i arbetslivet. Unionen menar att de måste bilda opinion i frågan om 
balans i arbetslivet eftersom ”stora förändringar i arbetslivet, främst till följd av 
teknikutveckling, har medfört ett gränslöst arbetsliv med otydliga gränser mellan arbete och 
fritid” (Unionen u.å.b). Att skapa möjligheter för medlemmar att kombinera arbete och fritid 
kan potentiellt underlätta jämställdhet mellan könen. Detta då kombinationen av ansvar för 
obetalt hushållsarbete och omsorg, samt en kultur med långa arbetsdagar och ständig 
uppkoppling kan vara hindrande för individers karriärutveckling. Frågan om balans i 
arbetslivet innehåller dessutom aspekter som är av särskilt intresse eller till fördel för kvinnor. 
Detta då kvinnor tar ut en större del av föräldraförsäkringen och tar ett större ansvar för 
obetalt hushållsarbete. Således är det kvinnor som, i större utsträckning än män, skulle gynnas 
av reformer som underlättar möjligheten att kombinera arbete och fritid.  

Vidare framhålls det i dokumentet ”Unionens politik för ett jämställt och inkluderande 
arbetsliv” att Unionen (2017)  vill ”driva jämställdhetskrav och föreslå lösningar och reformer 
som tar sin utgångspunkt i arbetslivet, inte privatlivet”. Detta innebär att Unionen drar 
gränsen för facklig intervention utanför den privata sfären. Samtidigt framhåller Unionen att 
de har ”en positiv inställning till ekonomiska incitament som underlättar för individer att 
uppnå balans i livet” (Unionen 2017). Den enskilde Unionen-medlemmen är således själv 
ansvarig för fördelning av obetalt hushållsarbete men Unionen är öppna för ekonomiska 
incitament, exempelvis föräldralön. Men Unionen förespråkar inte kvotering (Hallstedt 2016).  
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Föräldralön som ekonomiskt incitament kan underlätta jämställdhet mellan könen men det 
behöver inte göra det. Till exempel införde Alliansen ett ekonomiskt incitament, en 
jämställdhetsbonus för att öka andelen utbetalda ersättningsdagar för pappalediga (Regeringen 
2008), men reformen hade inte önskad effekt (Statistiska Centralbyrån 2016). Det kan dock 
konstateras att Unionens politik att driva jämställdhetskrav och föreslå lösningar samt 
reformer som tar sin utgångspunkt i arbetslivet innehåller aspekter som sannolikt kommer att 
underlätta jämställdhet mellan könen. 

Vi ska nu titta närmare på vilken roll jämställdhetsfrågan har i Fackförbundet ST:s 
ställningstaganden och stadgar. 

I portalparagrafen i Fackförbundet ST:s (2015) framhåller de att:  

Förbundets uppgift är att tillvarata och främja medlemmarnas ekonomiska, sociala, 
yrkesmässiga och andra fackliga intressen och därvid verka för jämställdhet mellan könen, 
främja mångfald samt motverka all form av diskriminering i arbetslivet. (Fackförbundet ST 
2015) 

Jämställdhet lyfts fram i portalparagrafen genom att Fackförbundet ST framhåller att de 
arbetar med jämställdhet samtidigt som de tillvaratar medlemmarnas ekonomiska, sociala, 
yrkesmässiga och andra fackliga intressen. Jämställdhet får här lika stor vikt som frågan om 
mångfald och annan form av diskriminering i arbetslivet. På samma sätt som i Unionens 
portalparagraf ges jämställdhetsfrågan lika stort utrymme som andra diskrimineringsgrunder. 
Jämställdhet har en central roll i Fackförbundet ST:s riktlinjer för verksamheten och 
jämställdhet är således en viktig fråga för ST. 

I dokumentet ”våra värderingar” står det att Fackförbundet ST (u.å.b) kännetecknas av att de 
är demokratiska, solidariska, obundna, trygga i förändring och arbetsplatsnära. Men 
jämställdhet nämns inte. Varje värdering utvecklas också i en längre beskrivning. Den av 
dessa fem värderingar som kommer närmast frågan om jämställdhet är ”allas lika värde” 
under den solidariska värderingen och ”nollvision för hot och våld, färre visstidsanställningar 
och ökat inflytande över det egna arbetet” under värderingen trygga i förändring. Dock tolkar 
jag återigen ”allas lika värde” som ett uttryck för Fackförbundet ST:s organisationsprincip, att 
de organiserar alla på arbetsplatsen oavsett utbildningsbakgrund, snarare än ett uttryck för ett 
fokus på jämställdhetsfrågan. 

Värderingen om ”trygga i förändring” och ”nollvision för hot och våld, färre 
visstidsanställningar och ökat inflytande över det egna arbetet” kan innehålla aspekter som är 
av särskilt intresse eller till fördel för kvinnor. Detta då kvinnor i statlig sektor är sjukskrivna i 
större utsträckning än män, kvinnor utsätts för och upplever hot och våld i större utsträckning 
än män och kvinnor har merparten av de visstidsanställningarna som ST vill se en minskning 
av. Två av fem värderingar kan innehålla aspekter som är av särskilt intresse eller till fördel 
för kvinnor, om man läser beskrivningarna av värderingarna och om man tolkar 
beskrivningarna generöst. Kopplingen mellan ST:s värderingar och jämställdhet är otydlig, 
men ST har i tillägg till detta ett särskilt dokument om jämställdhet. 



Uppsala universitet                                                            Jämställdhet som vitaliseringsstrategi 

22	
	

I dokumentet ”ST:s ställningstaganden för ökad jämställdhet” stipuleras tre centrala 
arbetsområden (Fackförbundet ST 2017b). Dessa tre arbetsområden handlar om ett ”jämställt 
arbetsliv”, ”jämställd arbetsmiljö och utveckling” och ”jämställd lön och rättvis pension”. 
Arbetsområdet om ett ”jämställt arbetsliv” handlar om att ST vill se ett mer jämställt uttag av 
föräldraförsäkringen. Mer specifikt menar de att förändringar i fördelningen mellan föräldrar 
av uttaget av föräldraförsäkringen går för långsamt. ST framhåller:  

För att kvinnor ska ha lika möjligheter till en jämställd löneutveckling och anständig pension 
behöver förändringar ske fortare. Därför vill vi se att politik, regelverk och parter samverkar för 
ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. (Fackförbundet ST 2017b) 

Även om Fackförbundet ST fokuserar på de effekter som det ojämställda uttaget av 
föräldraförsäkringen har på arbetsmarknaden, går de in i den privata sfären när de framhåller 
att de vill se ett ökat uttag av föräldraförsäkringen. Och att de vill se att ”politik, regelverk och 
parter samverkar för ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten” (Fackförbundet ST 2017b) 
tolkar jag som att ST:s förtroendevalda enligt ställningstagandet bör uppmana sina 
medlemmar att dela mer jämställt på föräldraledigheten. 

Vad gäller jämställd arbetsmiljö framhåller ST att ”det systematiska arbetsmiljöarbetet 
behöver ha ett genusperspektiv” och vad gäller jämställd lön och rättvis pension menar de att 
”vårt mål är lika lön för lika och likvärdigt arbete” (Fackförbundet ST 2017b). Det är tydligt 
att ST:s ställningstaganden för ökad jämställdhet innehåller aspekter som sannolikt kommer 
underlätta jämställdhet mellan könen. 

5.2.	Jämställdhetsfrågans	roll	i	organiseringen	
Unionen har ett likabehandlingsnätverk som är organiserat i tre nivåer – centralt, regionalt och 
lokalt (Tai Christensen 2017; Fahrenholz 2017; Berggren 2017). I varje region inom Unionen 
finns en ombudsman som är utsedd som ansvarig för likabehandlingsfrågor. Denne 
ombudsman företräder regionen vid nätverkets centrala sammankomster. Under de centrala 
sammankomsterna vill Unionen centralt få information om vad varje region gjort för aktiva 
åtgärder inom ramen för likabehandlingsområdet. De ombudsmän som är ansvariga för 
likabehandlingsfrågan utbyter erfarenheter, får utbildning och stöd. Förbundet centralt ger 
också en nulägesrapport om rapportsläpp, tips på samverkan och de regionala 
likabehandlingsansvariga får utbildning och stöd i att driva diskrimineringsärenden (Tai 
Christensen 2017; Fahrenholz 2017).  

Det lokala nätverket är ett frivilligt nätverk där förtroendevalda som anser att 
likabehandlingsfrågan är viktig, eller vars klubb anser att likabehandlingsfrågan är viktig, har 
möjlighet att få utbildning, utbyta erfarenheter och material. Dels är varje region ålagd att utse 
en person som ansvarig för likabehandlingsfrågan och dels fångas intresset hos enskilda 
förtroendevalda, eller klubbar, upp i ett frivilligt nätverk. Unionen har således ett 
systematiserat sätt att arbeta med likabehandlingsfrågan på.  

Kopplingen mellan jämställdhet och likabehandling inom Unionens likabehandlingsnätverk är 
dock inte helt tydlig. Likabehandling i bemärkelsen att alla individer ska behandlas lika 
oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning och så vidare behöver inte resultera i 
jämställdhet även om sådant arbete självklart kan vara ett steg på vägen mot jämställdhet. 
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Men det arbetet behöver inte vara positivt för jämställdhet mellan könen. Det kan till och med 
vara tvärtom, att ett allt för stort fokus på andra diskrimineringsgrunder leder till att arbetet 
med jämställdhet åsidosätts. Enligt de förtroendevalda har jämställdhet dock en central roll i 
Unionens arbete inom ramen för likabehandlingsnätverket (Berggren 2017; Berglund 2017). 
Trots min kritik mot benämningen ”likabehandling” och kopplingen till jämställdhet, menar 
alltså Unionens förtroendevalda att likabehandlingsnätverket innefattas av arbete för 
jämställdhet mellan könen. För att återkomma till Unionens (2016b) stadgar, där jämställdhet 
ges lika stort utrymme som jämlikhet, mångfald samt respekten för alla människors lika 
värde, kan det konstateras att Unionens operativa arbete med dessa diskrimineringsgrunder 
går under samlingsnamnet likabehandling, inom ramen för Unionens likabehandlingsnätverk. 

Vad gäller Fackförbundet ST verkar organisationen vara mer splittrad. Under intervjuer med 
förtroendevalda fick jag kännedom om att vissa lokala förtroendevalda tilldelats ansvarig för 
jämställdhet som särskilt ämnesområde. Men information om vem inom varje styrelse som är 
jämställdhetsansvarig finns inte tillgänglig på förbundets hemsida. Och när jag ringde till ST:s 
medlemsenhet (2017-11-09) kunde de, med hänvisning till personuppgiftslagen, inte lämna ut 
den informationen. Jag skulle skicka ett mejl så att de kunde göra en bedömning i fallet. Det 
mejlet (2017-11-09) har jag inte fått svar på. Alltså är detta information som de inte får lämna 
ut eller information som de inte har.  

Genom att kontakta lokala förtroendevalda kunde jag få kontaktuppgifter till 
jämställdhetsansvariga. Det visade sig att rollen som jämställdhetsansvarig skiljer sig åt. För 
en förtroendevald innebär rollen bland annat ”att sitta med när arbetsgivaren kallar till möten 
kring jämställdhet, då är det jag som går i första hand” (Eklund 2017). För en annan 
förtroendevald handlar rollen om att ”ha lite extra koll på just de här frågorna och signalera 
till oss om det händer någonting som vi behöver ta del av” (Frisk 2017). Således är det upp till 
varje enskild styrelse att själva definiera vad ämnesområdet jämställdhet ska innefatta. Utifrån 
detta går det att dra två slutsatser. 

För det första kan förtroendevalda med jämställdhetsansvar inte kontakta andra 
jämställdhetsansvariga, eftersom den informationen inte finns tillgänglig eller inte får delas ut. 
Detta innebär att förtroendevalda med jämställdhetsansvar inte kan nyttja det faktum att det 
finns andra förtroendevalda med samma portfölj som arbetar med samma frågor. Det finns en 
potential i att likt Unionen samarbeta med dessa frågor för att utbyta tips och erfarenheter, 
men det görs inte inom ST. För det andra kan medlemmar med jämställdhetsärenden inte 
vända sig till den lokala jämställdhetsansvariga förtroendevalda, eftersom informationen om 
kontaktuppgifter inte finns tillgänglig. Att medlemmar istället vänder sig till den lokala 
ordföranden, istället för att vända sig till den förtroendevalda med jämställdhetsansvar, 
behöver inte vara ett problem per se. Men vi kan anta att den lokala jämställdhetsansvarige är 
insatt i jämställdhetsfrågan eftersom den personen har de frågorna i sin portfölj. Därför är det 
passande att kontakta den jämställdhetsansvarige förtroendevalde i ärenden som rör 
jämställdhet. Men medlemmar kan inte veta vem som har jämställdhetsansvar, eftersom den 
informationen inte finns tillgänglig eller inte får delas ut, om inte den jämställdhetsansvarige 
själv talar om lokalt att hen är den som har ansvar för jämställdhetsfrågor. 
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Jämfört med Unionens likabehandlingsarbete är ST:s jämställdhetsarbete mindre 
systematiserat. Och vad gäller utbildning inom ST får de förtroendevalda inom ST ingen 
utbildning i jämställdhetsfrågan. En jämställdhetsansvarig förtroendevald berättar: 

Jag skulle vilja känna att jag kan göra mer, inspirera ombuden till någonting och inspirera de 
jämställdhetsombud som finns på arbetsplatserna. Då menar jag regionalt och inte bara på mitt 
kontor. Om det fungerar bra på mitt kontor är ju roligt men hur fungerar det i Hässleholm till 
exempel? Det är ju det ansvaret jag har när jag har blivit förtroendevald på den nivån, då måste 
jag uppmuntra vidare. Då känner jag att jag inte har fått det med mig från ST, att kunna gå ut 
och säga att ”kan ni tänka er att jobba med de här frågorna?”, ge dem lite redskap. Den biten 
saknar jag. (Necevska 2017) 

De förtroendevalda är eniga om att de anser att det vore önskvärt med utbildning om 
jämställdhet (Necevska 2017; Backlund 2017; Frisk 2017). Utan utbildning menar jag att 
arbetet med jämställdhet blir personberoende, det blir upp till varje enskild förtroendevald att 
själv definiera sin roll som jämställdhetsansvarig. Detta innebär alltså att jämställdhetsarbetet 
varierar mellan olika regioner, beroende av person. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att Unionen, i jämförelse med ST, har ett mer 
systematiserat sätt att arbeta med jämställdhetsfrågan på. Unionens förtroendevaldas intresse 
för likabehandlingsfrågan fångas upp i ett nätverk, de erbjuds utbildning och utbyte av 
erfarenheter medan förtroendevalda inom ST inte känner att de får tillräckligt stöd i 
jämställdhetsfrågan. Detta sammantaget innebär att ST:s jämställdhetsarbete är 
personberoende medan Unionens arbete med likabehandlingsfrågan är systematiserat. 

5.3	Jämställdhet	i	kartläggning	
Traditionellt sett har kartläggning använts av fackförbund för att visa på ojämställdhet och för 
att få till stånd förändringar inom ett visst område. Exempelvis kan könsuppdelad statistik, om 
utbetalade ersättningsdagar vid sjukdom, visa på ett strukturellt problem som tar sig i uttryck i 
att kvinnor är sjukskrivna i högre utsträckning än män. Att genom statistik synliggöra 
ojämställdhet kan därför fungera som ett påtryckningsmedel för fackförbund gentemot 
arbetsgivaren. En del av sådan kartläggning handlar om lönekartläggningar. 

Alliansen ändrade år 2008 reglerna i diskrimineringslagens (SFS 2008:567) del om årliga 
lönekartläggningar. Under åren 2008 till 2017 var arbetsgivare skyldiga att genomföra 
lönekartläggningar vart tredje år. Sedan den 1 januari 2017 har reglerna ändrats igen, och 
arbetsgivare är nu skyldiga att genomföra lönekartläggningar årligen. Britta Lejon (2017) är 
ST:s ordförande och Marina Åman (2017) är Unionens andre vice ordförande. De berättar att 
både Unionen och Fackförbundet ST arbetat för att få till stånd ett återinförande av årliga 
lönekartläggningar. Under de år som kravet om årliga lönekartläggningar var indraget gav 
Unionen (2016a) bland annat ut en årlig rapport med titeln ”lönekartläggning lönar sig” för att 
visa på jämställdhetsnyttan med årliga lönekartläggningar. Alltså välkomnade de båda 
förbunden återinförandet av årliga lönekartläggningar. 

Årliga lönekartläggningar, enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567), är ett område där 
fackförbund arbetar med jämställdhet. Detta eftersom lönekartläggning, enligt 
diskrimineringslagen (SFS 2008:567), genomförs av fackförbund och arbetsgivare 



Uppsala universitet                                                            Jämställdhet som vitaliseringsstrategi 

25	
	

tillsammans. Men arbetet med lönekartläggning tar lång tid och som en förtroendevald 
berättar, de har ”6000 anställda så det är klart att det är ett tidskrävande arbete att varje år gå 
igenom och jämföra” (Rohdén 2017). Och de förtroendevalda inom båda förbunden vittnar 
om att det sällan är så att löneskillnader upptäcks (Lindén 2017; Eklund 2017; Frisk 2017). En 
förtroendevald nämner att detta beror på ”att statistiken blir för trubbig” (Eklund 2017). Om 
det är så att löneskillnader sällan upptäcks för att verktygen inte mäter löneskillnader på rätt 
sätt eller om det är så att det faktiskt inte finns några osakliga löneskillnader ligger utanför 
ramen för denna uppsats. Dock kan det sägas något om vilken potential lönekartläggningar 
har ur jämställdhetssynpunkt. 

Om osakliga löneskillnader ändå upptäcks är det inte självklart så att arbetstagaren med 
korrigerad lön får reda på det. Och om en arbetstagare skulle få reda på att den har fått en 
korrigerad lön, är det inte självklart att arbetstagaren berättar det för sina kollegor. Detta då en 
förtroendevald berättar att det ”finns få saker som är så individuella för tjänstemän som ens 
lön” (Jansson 2017). Detta tyder på att det är otänkbart att som tjänsteman diskutera ens 
löneläge och ens korrigerade löneläge i synnerhet. Samma förtroendevalde menar att det vore 
önskvärt om arbetstagare med korrigerad lön skulle prata med sina kollegor om det, detta för 
att sätta jämställdhet på agendan (Jansson 2017). Detta är i min mening intressant. Det 
gedigna arbetet med lönekartläggning och resultatet av lönekartläggningen stannar således 
mellan fackförbund och arbetsgivare. Lönekartläggning passerar som kunskapsunderlag och 
resultatet av lönekartläggningen används som ett påtryckningsmedel gentemot arbetsgivaren, 
även om det givet mina informanter sällan upptäcks osakliga löneskillnader. Men medlemmar 
blir inte varse sitt eget löneläge eller ens eventuella korrigerade löneläge. Således finns det en 
potential i användning med lönekartläggning att främja diskussion om jämställdhet på 
arbetsplatsen, men detta sker inte då lönekartläggningens resultat stannar mellan arbetsgivare 
och fackförbund. 

En annan aspekt av fackförbundens kartläggningsarbete sker i den direkta kontakten med 
medlemmar. Detta kan exempelvis ske genom att förtroendevalda delar ut en enkät med 
frågor som fokuserar på jämställdhet. Resultatet från en sådan undersökning kan användas av 
fackförbundet gentemot arbetsgivaren för påtryckning, och för att få till stånd 
jämställdhetsförändringar. 

I intervjuerna med de förtroendevalda framkommer inte någon utbredd användning av 
enkätundersökningar. Ett undantag är att Unionen centralt har skickat ut undersökningar och 
bland annat bett medlemmar rangordna frågor som de förknippar Unionen med, och där har 
jämställdhet hamnat högt upp på listan (Tai Christensen 2017). Unionen har också ett flertal 
rapporter på sin hemsida som bland annat undersöker arbetsmiljö. Fackförbundet ST har få 
liknande undersökningar publicerade på sin hemsida, med undantag för en mindre 
undersökningsserie som handlar om arbetsmiljö. En annan möjlighet för fackförbund, i tillägg 
till att dela ut enkäter, är att prata med sina medlemmar om arbetsplatsspecifika 
jämställdhetsproblem. De förtroendevalda i de båda förbunden berättar också att det ganska 
sällan är så att medlemmar vänder sig till dem med förslag på jämställdhetsförbättringar 
(Jansson 2017; Frisk 2017; Lindén 2017; Backlund 2017). Detta med undantag för vissa andra 
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diskrimineringsärenden, inspel till styrelser om till exempel ojämställda löner och även andra 
frågor rörande jämställdhet. 

Att medlemmarna ganska sällan vänder sig till de förtroendevalda för att påtala 
jämställdhetsproblem är anmärkningsvärt, mot bakgrund av att fackförbunden för 
arbetstagarnas talan gentemot arbetsgivaren. I min mening ligger problematiken inte främst i 
att medlemmarna inte påtalar jämställdhetsförbättringar, utan i att de förtroendevalda inte 
aktivt går ut och ställer frågan om vad som kan förbättras för ökad jämställdhet. Sådant 
kunskapsunderlag skulle kunna fungera som ett påtryckningsmedel gentemot arbetsgivaren, 
men som de förtroendevalda vittnar om används denna kanal inte i någon större utsträckning.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att Unionen och Fackförbundet ST arbetar på liknande sätt 
när det kommer till frågan om jämställdhet i kunskapsunderlag. Lönekartläggningar tar 
mycket tid men det resulterar sällan i att osakliga löneskillnader upptäcks. Löneskillnader har 
en potential att främja jämställdhetsdiskussioner på arbetsplatser men löneläge ses som en 
individuell fråga för tjänstemän.  

5.4.	Jämställdhet	i	utbildning		
Traditionellt sett arbetar fackförbund lokalt mycket med att hålla utbildningar för sina 
medlemmar. Sådana utbildningar kan till exempel hållas inför en lönerevision. Då informerar 
förtroendevalda om vilka rättigheter medlemmarna enligt kollektivavtal har och ger också tips 
på hur medlemmarna kan gå till väga för att få ett önskvärt lönepåslag. Givetvis kan 
fackförbund hålla utbildningar på jämställdhetstemat. Vi ska nu titta närmare på hur det ser ut 
inom Unionen och ST på utbildningsfronten. 

På frågan om de förtroendevalda håller jämställdhetsutbildningar för sina medlemmar 
framkommer det i intervjuerna att de inte gör det i någon större utsträckning (Berglund 2017; 
Berggren 2017; Lindén 2017). Enligt en förtroendevald inom ST beror detta på att intresset 
från medlemmarna för utbildningar utanför arbetstid har varit lågt (Eklund 2017). Om det 
inom Unionen eller ST hålls utbildningar på jämställdhetstemat sker detta ofta i samverkan 
med arbetsgivaren. För Unionen innebär det att det på många arbetsplatser finns arbetsgrupper 
där jämställdhetsfrågor behandlas och där facket i samverkan med HR-avdelningen håller 
utbildningstillfällen för arbetstagare (Berglund 2017; Berggren 2017; Lindén 2017). Inom ST 
kan jämställdhet tas upp under medlemsmöten. Men en förtroendevald berättar, 
”medlemsmöten är ganska korta så det kanske vi inte hinner djupdyka så mycket i, det är ofta 
andra frågor som tar mer plats” (Backlund 2017). Och en annan förtroendevald berättar att ST 
ordnar föreläsningar kring ämnet jämställdhet ute i regionerna, cirka 1 till 3 gånger per år 
(Eklund 2017). 

Eftersom jag inte ställt frågor om i vilken utsträckning de förtroendevalda håller andra typer 
av utbildningar för sina medlemmar, exempelvis utbildningar inför lönerevisioner, är det svårt 
att jämföra vilken roll jämställdhetsutbildningarna har i det fackliga arbetet. Det kanske inte 
ligger på fackförbundens bord att hålla enskilda utbildningar enbart om jämställdhet? Givet 
min diskussion ovan går det att dra en slutsats. Vid varje tillfälle som nyanställda har 
introduktion, då kommer alla representerade förbund på den arbetsplatsen och presenterar sig. 
Varje förbund har då en möjlighet att välja argument för varför nyanställda bör bli medlem i 
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just deras fackförbund. Att då nämna förbundets arbete med jämställdhet blir ett sätt att 
positionera sig gentemot andra fackförbund på arbetsplatsen. Under dessa introduktionsmöten 
finns således en möjlighet för förbunden att tala om jämställdhet. Men att jämställdhet skulle 
vara huvudtemat för utbildningar som de förtroendevalda håller i, det är ingenting som 
framkommit i någon större utsträckning i denna studie. Sedan finns det olika anledningar till 
varför det förhåller sig på det sättet. I vissa fall finns inget större intresse hos medlemmarna 
att gå på utbildningstillfällen utanför arbetstid. Och i andra fall är det arbetsgivaren som håller 
den typen av utbildningar.  

5.5.	Jämställdhet	i	marknadsföring	
Fackförbund kan genomföra kampanjer för att bilda opinion i jämställdhetsfrågan. Det kan 
exempelvis handla om lokala kampanjer på enskilda arbetsplatser och det kan handla om 
nationella kampanjer som även når potentiella framtida medlemmar. Kampanjer är viktiga 
dels för att fackförbund behöver positionera sig, dvs. utmärka sig gentemot andra fackförbund 
som gör anspråk på samma medlemsgrupp och dels för att visa att förbundet är 
handlingskraftigt i frågor som förbundets medlemmar tycker är viktiga. 

Inom Unionen arbetar de mycket med marknadsföring. Under år 2016 lanserade Unionen två 
kampanjer med titlarna ”mansplaining” och ”framfötterna”. Budskapet i ”framfötterna” är 
som Unionens kommunikationschef Ulrika Lyth (2017) berättar, ”visa framfötterna men tänk 
på att du ska hålla hela livet”. På kampanjsidan för kampanjen ”mansplaining” står det att ”75 
procent av de diskrimineringsärenden som Unionen tar emot kommer från kvinnor. Det är ett 
problem som behöver uppmärksammas och skapas medvetenhet kring” (Unionen u.å.d). 
Under en vecka hade Unionen en telefonlinje öppen som de kallade för mansplainingakuten. 
Dit kunde medlemmar ringa för att dela med sig av erfarenheter av härskartekniker på jobbet 
och få hjälp att hantera dessa. Ulrika Lyth (2017) berättar att med mansplainingkampanjen 
försökte vi ”på ett konkret sätt komma ner, inte bara prata om frågorna på ett abstrakt sätt utan 
prata om härskartekniker”.  

I kampanjen med ”framfötterna” tolkar jag det som att Unionen (2016c) vill skapa opinion 
kring deras hjärtefråga om ”balans i arbetslivet”. I kampanjen om mansplaining tolkar jag det 
som att Unionen vill belysa ojämställd arbetsrelaterad ohälsa. Detta gör att båda kampanjerna 
är kopplade till frågan om jämställdhet. Jag menar att en sådan kampanj bidrar till att sätta 
jämställdhetsfrågan i fokus. De som nås av budskapet från kampanjen kommer förmodligen 
diskutera frågan i andra sammanhang och med andra personer. Detta gör att kampanjen eller 
liknande kampanjer innehåller aspekter som sannolikt kommer underlätta jämställdheten 
mellan könen. 

Unionens mansplainingampanj väckte stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt 
(Ulrika Lyth 2017; Göteborgsposten 2016). Vissa medlemmar var kritiska mot kampanjen 
och menade att Unionen var polariserande och vissa skrev i sociala medier att de skulle gå ur 
Unionen (Göteborgsposten 2016; Jansson 2017; Åman 2017). Ulrika Lyth (2017) berättar 
också om denna kritik mot kampanjen och berättar att det fanns ”kritiska röster som tyckte att 
vi ställde män mot kvinnor, vilket aldrig var vår avsikt”. Trots kritiken fick kampanjen pris 
hos Dagens Opinion för årets opinionsbildare och pris hos Resumé för månadens kampanj 
(Ulrika Lyth 2017; Dagens Opinion 2017; Resumé 2017). Och Unionen själva, enligt Marina 
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Åman (2017) som berättar att ”vi fortfarande kan stå för innehållet i kampanjen”, menar att 
kampanjen var adekvat. 

Utöver Unionens nationella kampanjer lyfts jämställdhet ibland upp i lokala kampanjer. En 
regionombudsman berättar att de ”har delat ut kvinnoslanten, det har vi gjort som tårta ibland. 
Sedan har vi delat ut de tårtorna som en slags symbol” (Fahrenholz 2017). Kvinnoslanten är 
en symbol för osakliga löneskillnader. Kvinnoslanten är ett mynt där 10 procent saknas, detta 
för att symbolisera den reella löneskillnaden mellan män och kvinnor.  Britta Lejon (2017) 
berättar att ST också har haft kampanjer fokuserade kring kvinnoslanten.  

Vad gäller nationella kampanjer har jag inte hittat några exempel från Fackförbundet ST med 
fokus på jämställdhetsfrågan. Jag har också försökt att boka in en intervju med Anna 
Wickman, som är ST:s motsvarighet till Ulrika Lyth, men de mejlen har jag inte fått svar på. 
Min bedömning är sådan att det inte spelar någon större roll på mina resultat, dock hade det 
varit intressant att jämföra de båda förbundens strategier vid marknadsföring, men det har jag 
inte kunnat göra eftersom Anna Wickman inte har svarat. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att Unionen har en offensiv marknadsföring med 
jämställdhetsinslag medan ST inte har lanserat några liknande jämställdhetskampanjer. 

5.6	Jämställdhet	i	internfackligt	arbete	
I detta avsnitt behandlar jag frågan om vilken roll jämställdhet har i det internfackliga arbetet.  

5.6.1.	Jämställdhet	genom	kollektivavtalsvägen	
Generellt sett innehåller ett kollektivavtal åtgärder som rör lön, bestämmelser om samverkan 
mellan parterna på arbetsplatsen och anställningsvillkor. En del i kollektivavtal kallas för 
”allmänna anställningsvillkor”. Efter en genomläsning av ett par av de båda förbundens 
kollektivavtal visar det sig att jämställdhet lyfts upp under allmänna anställningsvillkor i de 
flesta av Unionen (u.å.c) och ST:s (u.å.a) kollektivavtal. Jämställdhet lyfts bland annat upp 
under den del som handlar om föräldralön.  

Föräldralön betalas ut av arbetsgivaren till arbetstagaren under en del av föräldraledigheten. 
Detta för att minska inkomstskillnaden mellan att arbeta och att vara föräldraledig. För 
föräldralediga betalar Försäkringskassan (2017) ut 80 procent av lönen upp till en årsinkomst 
på 440 000 kronor. Föräldraförsäkringen består av 480 dagar och föräldralönen betalas ut av 
arbetsgivaren till en arbetstagare i genomsnitt under 160 dagar. Men hur föräldralönen är 
utformad skiljer sig lite åt beroende på avtal. I de flesta av Unionens och Fackförbundet ST:s 
avtal innebär föräldralönen ett tillägg på 10 procent. Vad gäller Unionens kollektivavtal 
berättar Marina Åman (2017) att det är ”lite olika ifall man måste ta ut det sammanhängande 
eller om man kan dela upp det på olika perioder”. Föräldralönen kan fungera som ett 
incitament för arbetstagare att dela lika på föräldraledigheten. Men som en tjänsteman inom 
Unionen påtalar, för att föräldralönen ska vara ett jämställdhetsincitament bör föräldralönen 
inte vara längre än hälften av de totala föräldraledighetsdagarna (Tai Christensen 2017). 

I intervjuerna med förtroendevalda inom Unionen och Fackförbundet ST har regleringar för 
ökad jämställdhet i form av kollektivavtalslösningar inte tagits upp i någon större 
utsträckning. Det är ingen av de förtroendevalda som exempelvis har sagt att medlemmarna 



Uppsala universitet                                                            Jämställdhet som vitaliseringsstrategi 

29	
	

vill att föräldralönen ska förändras. Eller, på samma tema, att vi ser att män tar ut max sex 
månader föräldraledighet och vi tror att det korrelerar med att föräldralönen är på just sex 
månader. Detta blev jag förvånad över. Jag trodde att kollektivavtalen användes som en 
hävstång vid värvning av nya medlemmar. Att förtroendevalda kunde använda 
kollektivavtalsvinningar som argument vid rekrytering. Jag trodde också att förtroendevalda 
arbetade med kollektivavtal för att få till stånd jämställdhetsförändringar. Men min studie 
tyder på att det inte är så. Ett undantag är dock en förtroendevald inom Unionen som nämner 
kollektivavtalsvägen och menar att föräldralönen är positiv för att den främjar ett mer 
jämställt uttag av föräldraförsäkringen (Berglund 2017). 

5.6.2.	Svårigheterna	med	att	härleda	subtila	jämställdhetsproblem	till	
diskrimineringsgrunder	
En del i förtroendevaldas arbetsuppgifter handlar om att se till så att arbetsgivaren följer 
arbetsrättslagstiftningen. Den del i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som handlar om att 
arbetsgivaren ska sörja för en kvantitativ jämställd fördelning vid tillsättningar är en sådan 
aspekt fackförbund kan spela en viktig roll inom. Fackförbund kan enligt samverkansavtal, 
som kringgår delar i MBL (SFS 1976:580) och AML (SFS 1977:1160), ta del av underlag 
som varit grunden vid tillsättningar. Exempelvis kan det handla om att en man får en tjänst 
istället för en kvinna, trots att den kvantitativa fördelningen skulle bli mer jämställd om det 
vore så att en kvinna anställdes. En förtroendevald inom ST berättar om att män favoriseras 
vid tillsättningar:  

En kvinna som i samband med rekrytering bedöms arbeta mycket ensam och fungera bra på det 
viset kan få epitetet svår att samarbeta med, medan en man som jobbar ensam snarare får epitetet 
att han har hög integritet. Och det är ju två helt olika värdeord men i grunden är det samma sak. 
Man kanske trivs med att jobba själv och gör ett bra jobb. Men det blir någonting negativt för 
kvinnan det som blir positivt för mannen. (Backlund 2017) 

Trots att både mannen och kvinnan i grund och botten har samma egenskaper värderas deras 
egenskaper olika. Dessa epitet baseras enbart på föreställningar om individers kön. Jag menar 
att om man vid tillsättningar inte gör en jämställdhetsanalys kan det vara svårt att upptäcka 
sådana här strukturer. Att kvinnors bedrifter nedvärderas bara i egenskap av att de är kvinnor 
är direkt diskriminerande, men samtidigt väldigt svårt att sätta fingret på. Att härleda detta till 
diskrimineringsgrunder (SFS 2008: 567) menar den förtroendevalda som berättade om 
favoriseringarna är ”nästan omöjligt” (Backlund 2017). 

På vissa arbetsplatser finns det särskilda regler som verkar hindrande för kvinnor att inneha 
chefspositioner. En förtroendevald berättar att ”vi har en policy att man inte kan jobba deltid 
om man är chef. Det är så att många tjejer vill jobba deltid, om man har barn” (Berglund 
2017). Även om företaget i fråga har kvinnliga chefer och har ett verksamhetsmål om att öka 
andelen kvinnliga chefer, ser Unionen det som hindrande för kvinnor att företaget har en 
policy om att man som chef inte kan arbeta deltid (Berglund 2017). När Unionen påtalar dessa 
hinder berättar den förtroendevalda att ”men då menar de att man disponerar sin tid själv” 
(Berglund 2017). Återigen är detta ett exempel där det är väldigt svårt att sätta fingret på och 
härleda till diskrimineringsgrunder. Att företaget hänvisar till att man som chef disponerar sin 
tid själv är en legitim anledning, men att kvinnor tar ett större ansvar för omsorg av barn är 
inte förenligt med en kultur om långa arbetsdagar. Att företaget hänvisar till att man 
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disponerar sin tid själv förutsätter också att det finns en annan förälder som kan ta ansvar, 
annars kommer kvinnan förmodligen inte kunna arbeta som chef i företaget. Trots att Unionen 
ser att policyn leder till att färre kvinnor arbetar som chefer kan de inte göra något åt det 
eftersom arbetsgivaren hänvisar till att man trots allt kan disponera sin tid själv.  

5.6.3.	Fackförbundens	roll	när	arbetsgivare	anser	att	jämställdhet	är	en	prioriterad	fråga	
Fackförbundet ST:s förtroendevaldas aktiva arbete med jämställdhetsfrågan varierar beroende 
på om arbetsgivaren anser att jämställdhet är en viktig fråga. En förtroendevald inom ST 
berättar att arbetsgivaren har startat en förbättringsgrupp där ST:s representant är med och 
analyserar verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv (Abdi Bashir 2017). Den 
arbetsgivare som är sammankallande för denna förbättringsgrupp berättar.  

Nu har vi fått upp jämställdhet på bordet. Nu tittar man på det och nu ser man att lönerna på 
Arbetsförmedlingen är väldigt ojämställda. Då mäter vi inte i början men efter fem år. Då ser 
man en markant ökning för männen i förhållande till kvinnorna. (Buchalle 2017) 

Detta är en arbetsgivare som anser att jämställdhet är en särskilt viktig fråga och som bjuder 
in ST för samverkan inom ramen för denna förbättringsgrupp. ST:s förtroendevalda får på så 
sätt en central roll i arbetet med jämställdhet, genom att arbetsgivaren anser att jämställdhet är 
en viktig fråga. 

Inom Unionen kan vi se liknande tendenser. De förtroendevalda inom Unionen berättar att de 
har en representant från Unionen som sitter med i arbetsgivarens grupper som arbetar med 
jämställdhetsfrågan (Berglund 2017; Jansson 2017; Lindén 2017). De förtroendevalda är med 
och formulerar jämställdhetspolicyer på deras arbetsplatser. Huruvida förtroendevalda inom 
Unionen är med i likabehandlingsnätverket varierar något. Av de förtroendevalda jag har 
intervjuat är det bara en förtroendevald som berättar att de inte har en representant i det 
frivilliga nätverket från sin klubbstyrelse. 

5.6.4.	Jämställdhetsincitament	
Unionen har sedan år 2003 delat ut ett årligt pris som kallas för ”Guldnappen” där 
jämställdhet lyfts upp. Mer specifikt handlar jämställdhet här om arbetstagares möjligheter att 
kombinera arbete och fritid. Priset delas ut till en föräldravänlig arbetsplats och vinnaren får 
10 000 kronor. År 2017 delades priset ut till Volvo Cars och år 2016 gick priset till 
Lärarförbundet och Lärarnas A-kassa (Unionen 2015). Unionen arbetar med att framhålla 
goda exempel och Marina Åman (2017) berättar att ”vi tror mycket på de positiva exemplen 
så vi har vårt pris ”Guldnappen” som vi delar ut en gång per år till Sveriges föräldravänligaste 
arbetsplats”. I boken ”allt att vinna – från ord till handling för jämställda arbetsplatser” 
(Unionen 2015) finns intervjuer med vinnare av Guldnappen och i bokens förord återkommer 
idén om det goda exemplet, ”i Unionen tror vi på det goda exemplets makt”. 

De förtroendevalda som jag har intervjuat vittnar om att jämställdhetspriset inte har 
diskuterats i deras klubbstyrelser (Berglund 2017; Jansson 2017; Berggren 2017; Lindén 
2017). Även om just dessa förtroendeavlda inte har diskuterat jämställdhetspriset på lokal 
nivå berättar en tjänsteman på regional nivå att priset fungerar som ett sätt för förtroendevalda 
och medlemmar att finslipa jämställdhetspolicyer och liknande. Ombudsmannen på regional 
nivå berättar:  
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Jag har fått in förslag där jag sedan har ringt upp en personalchef och sagt att vet du vad, de 
förtroendevalda på din arbetsplats vill rekommendera det här företaget. Vi håller på att jobba om 
våra dokument just nu och jag känner inte riktigt att de, jag vill helst inte att de ska ut och 
granskas nu innan de är slutredigerade. Det kommer ta nio till tio månader. Men då missar ni 
den här möjligheten? Ja, det gör vi nog hellre för att sedan kunna vara med framöver då vi 
känner att vi har fått ett ännu starkare varumärke att kunna visa upp. (Fahrenholz 2017) 

Fackförbundet ST har inte några liknande pris som de delar ut till myndigheter, bolag eller 
verk som arbetar med jämställdhet på ett föredömligt sätt. Däremot står det i ST:s dokument 
ST:s ställningstaganden för ökad jämställdhet att de vill ”se att politik, regelverk och parter 
samverkar för ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten” (Fackförbundet ST 2017b). Jag 
tolkar detta som att förtroendevalda (parter) kan uppmuntra sina medlemmar att dela mer 
jämställt på föräldraledigheten.  

Givet att dokumentet ”ST:s ställningstaganden för ökad jämställdhet” är ett interndokument 
som antogs år 2017 finns det anledning att tro att ställningstagandena inte har nått ut till alla 
förtroendevalda. Detta eftersom jag frågade en förtroendevald om detta dokument som då 
svarade att ”jag har inte stött på den och jag har inte sett någon riktlinje på den. Jag känner 
faktiskt inte igen den, att vi har lyft upp den på styrelsen eller liknande” (Abdi Bashir 2017). 
Och på frågan om huruvida ST uppmuntrar sina medlemmar att dela mer jämställt på 
föräldraförsäkringen går åsikterna bland de förtroendevalda lite isär. En förtroendevald svarar 
att ”vi är ju inte inne och uppmuntrar enstaka medlemmar hur de ska lösa det (…) det är inte 
riktigt vår sak lokalt” (Jonsson 2017). En annan förtroendevald berättar att vi skulle ”kunna 
prata mer om att dela föräldraledigheten mer lika. Det är en jättebra idé men vi har inte väckt 
den själva” (Rohdén 2017). Utifrån denna diskussion går det att dra två slutsatser. Antingen 
kan min tolkning vara fel, dvs. att ST:s ställningstaganden för ökad jämställdhet inte innebär 
att förtroendevalda ska uppmuntra sina medlemmar att dela mer lika på föräldraledigheten. 
Eller kan det vara så att dokumentet inte har implementerats. Detta leder oss in på uppsatsens 
andra analyskapitel. 
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6. Analys	–	Jämställdhet	som	värdering	och	eller	strategi?	
Detta analyskapitel behandlar uppsatsens andra delsyfte om huruvida jämställdhet kan 
fungera som en strategi för att stärka fackförbunden. Frågan är varför arbetar Unionen och 
Fackförbundet ST med jämställdhet? Används det medvetet strategiskt och eller för att man 
tycker att det är en viktig fråga? 

För Fackförbundet ST är jämställdhet en viktig värdering. På frågan om jämställdhet är en 
viktig fråga för ST svarar Britta Lejon (2017).  

Självklart. 60 procent av våra medlemmar är kvinnor. Det vore väldigt viktigt även om det inte 
var så. Även om vi inte är lika kvinnodominerade som till exempel Vårdförbundet eller 
Barnmorskeförbundet så har vi en majoritet av våra medlemmar som är kvinnor. Vi har drivit 
frågor som har rört jämställdhet och gör det fortfarande, så det är en del av vårt DNA. (Britta 
Lejon 2017) 

Jämställdhet beskrivs av ST:s ordförande som en del av deras arvsmassa. Jämställdhetsfrågan 
blir ännu viktigare för ST med anledning av att en stor andel av deras medlemmar är kvinnor. 
Och anledningen till att ST arbetar med jämställdhetsfrågor är för att deras medlemmar anser 
att det är en prioriterad fråga. Britta Lejon (2017) berättar:  

I samtliga avtalsrörelser så driver vi krav som har den här typen av innehåll. Oavsett om det 
handlar om arbetsmiljöfrågor (…) eller om lönefrågor eller villkorsfrågor i övrigt. Det sätt vi 
jobbar på är ju att vi tar fram våra krav, våra yrkanden i avtalsrörelsen, och det kommer ju från 
våra medlemmar och från förtroendevalda på avdelningarna som samlar ihop, vad är det vi har 
bekymmer med och vad är det vi behöver förändra? Vi har bland annat haft med i årets 
avtalsrörelse och också i tidigare avtalsrörelser, krav som har handlat om bättre pensioner, 
tjänstepensioner. Och det är ju en jätteviktig fråga. Så jag är jätteglad att vi i årets avtalsrörelse 
faktiskt lyckats få till stånd förbättringar av tjänstepensionerna som innebär att vabbar du, går du 
ner på deltid under barnets första år, och med hjälp av föräldraledighetslagen, så ska det inte 
drabba din tjänstepension utan du tjänar in tjänstepension även då. (Britta Lejon 2017) 

I avtalsrörelser driver ST krav som innehåller aspekter som är av särskilt intresse eller till 
fördel för kvinnor. I exemplet med tjänstepensionerna handlar detta om att kvinnor får mer 
jämställda pensioner, eftersom kvinnor generellt har ett större uttag av föräldraförsäkringen 
jämfört med män. Jämställdhet beskrivs som en viktig värdering för Fackförbundet ST, 
eftersom medlemmarna anser att det är en prioriterad fråga. 

Vad gäller Fackförbundet ST:s syn på jämställdhet som strategi vid medlemsvärvning 
kontaktade jag Åsa Olsson som är chef på ST:s medlemsenhet. Jag ville veta om förbundet 
har som strategi att rikta sig mot män eller kvinnor vid rekrytering. Åsa Olsson (2017) 
svarade att ”vi inte arbetar med frågan medvetet eftersom vi har en relativt jämn fördelning 
mellan kön. Vi har snarare fokus på ålder eftersom vi ser en skevhet i att vi har många äldre 
medlemmar”. Hur resonerar ST kring värvning av yngre medlemmar? Behöver förbundet 
använda ”andra” argument för att rekrytera yngre medlemmar eller köper yngre samma 
argument som äldre? Joel Degols (2017) är projektledare på ST:s medlemsenhet och 
teamledare för ST:s medlemsvärvning. Han berättar mer om hur ST resonerar kring 
rekrytering av yngre medlemmar. 

Jag tror att det finns en bild av att det inte bara går av sig själv men det är också en myt att man 
inte skulle vara intresserad av det som faktiskt är grunden i medlemskapet i facket. Vi vet att 
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trygghet är viktigt för alla åldersgrupper. Och framförallt om man kommer upp några år i 
arbetslivet och kommer upp i familjebildarålder så är det ju nästan den absolut viktigaste frågan. 
Men även trygghet i form av en fast anställning, den frågan är jättehögt upp på unga människors 
agenda, och då pratar jag om kanske åldrarna 18 till 30, för att arbetsmarknaden länge har sett ut 
så att det inte är givet att man ska få en fast anställning utan man ska ha en massa 
visstidsanställningar. Det handlar ju också i grunden om en trygghet att kunna välja själv. Och 
det är ju egentligen det som vi tycker är våra grundläggande värderingar (…). Och det finns 
såklart en konkurrens i uppmärksamhet och konkurrens för att engagera sig mellan att göra det 
på arbetsplatsen och att göra det vid sidan av, i ett ideellt arrangemang som jättemånga är 
engagerade i. (Joel Degols 2017) 

Enligt ST:s teamledare för förbundets medlemsvärvning är rekrytering av yngre medlemmar 
något komplex. Å ena sidan är ST medvetna om att medlemsvärvning inte sker utan 
ansträngning. Här kommer vi tillbaka till behovet av vitaliseringsstrategier – det har helt 
enkelt blivit svårare att värva yngre anställda till facket. Å andra sidan är det en felaktig 
föreställning att yngre anställda inte skulle vara intresserade av de grundläggande fackliga 
fördelarna. Yngre är, i samma utsträckning som äldre, angelägna om trygghet och 
medbestämmande i arbetslivet. 

Men jämställdhet då, kan det vara en väg framåt? Går det att locka nya medlemmar genom att 
arbeta med jämställdhet? ST:s ordförande berättar, ”det går definitivt att locka nya grupper 
(…)”. Arbetet med jämställdhet kan medföra att ST får fler medlemmar, i detta fall anställda 
som anser att jämställdhet är en viktig fråga.  

Hittills har vi sett att ST arbetar med jämställdhet eftersom deras medlemmar anser att det är 
en viktig fråga. Och för anställda som anser att jämställdhet är en viktig fråga, kan arbetet 
med jämställdhet locka nya grupper. Men hur ser ST på jämställdhet som strategi? Jag frågade 
ST:s ordförande om jämställdhetsarbetet kan fungera som en strategi för att stärka förbundets 
position på arbetsmarknaden. Britta Lejon (2017) svarade då att ”det är inte därför vi håller på 
med det”. Jag tolkar detta som att jämställdhet är en värdering inom ST, och att arbetet med 
jämställdhet kan locka nya grupper, men att det inte är därför ST arbetar med jämställdhet. ST 
arbetar med jämställdhet därför att medlemmarna anser att jämställdhet är en viktig fråga, och 
således är också jämställdhet en viktig värdering inom förbundet. Men de gör ingen koppling 
mellan jämställdhet som värdering och jämställdhet som strategi. 

Vi ska nu titta närmare på vilken roll jämställdhet som strategi och eller värdering har inom 
Unionen.  

Unionens andre vice ordförande framhåller att jämställdhet är en viktig värdering inom 
förbundet. Och Unionen arbetar med jämställdhet eftersom deras medlemmar anser att 
jämställdhet är en prioriterad fråga. Detta då Marina Åman (2017) berättar att ”vi är ju en 
medlemsstyrd organisation så de frågor som är viktiga för våra medlemmar är de som vi 
driver”.  

Fredrik Nilsson är Unionens motsvarighet till ST:s Åsa Olsson och är enhetschef på Unionens 
organiseringsenhet. På min förfråga per mejl (2017-11-30) om det är så att ”Unionen har 
riktad rekrytering mot vissa åldersgrupper och eller mot kvinnor eller män” har jag inte fått 
något svar. Detta gör att jag inte kan jämföra ST:s strategier vid medlemsvärvning med 
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Unionens motsvarande strategier. Min bedömning är sådan att detta inte har någon större 
effekt på resultaten eftersom jag har intervjuat Unionens andre vice ordförande som 
representerar förbundet i detta avseende. Jag har med andra ord fått den informationen från 
annat håll. 

Som jag tidigare visat i den första anlysdelen om förbunden och deras jämställdhetsarbete har 
Unionen ett systematiserat sätt att arbeta med jämställdhetsfrågan på. Anledningen till varför 
de arbetar med jämställdhet beror på att deras medlemmar tycker att jämställdhet är en viktig 
fråga. Marina Åman (2017) berättar att ”anledningen till att vi driver jämställdhetsfrågor är ju 
därför att våra befintliga medlemmar säger att det här är ett problem på svensk arbetsmarknad 
idag, vi vill att ni som vårt förbund gör någonting åt det”. Unionens kommunikationschef 
Ulrika Lyth (2017) ger samma bild och berättar att ”vi driver ju viktiga frågor för våra 
medlemmar och jämställdhet är en av våra kärnfrågor”. 

Men hur ser kopplingen mellan jämställdhet som strategi och eller värdering ut inom 
Unionen? På frågan om jämställdhet kan fungera som en strategi för att locka nya medlemmar 
svarar Unionens andre vice ordförande att ”(…) det är uppenbart, framförallt bland de yngre 
åldersgrupperna, de framtida medlemmarna, så är ju jämställdhet en fråga som man brinner 
för, därför gynnar det oss” (Marina Åman 2017). Och på samma fråga svarar Ulrika Lyth 
(2017) ”ja självklart, annars skulle vi ju inte ha det som en av våra frågor som vi driver politik 
kring”.  

Min tolkning är sådan att det inom Unionen inte finns en konflikt mellan jämställdhet som 
värdering och jämställdhet som strategi. Min analys tyder på att Unionen gör båda sakerna 
samtidigt. Nämligen att de arbetar med jämställdhet eftersom medlemmarna vill det, men 
jämställdhetsarbetet gynnar dem också i medlemsvärvningen av yngre anställda eftersom 
yngre har en passion för jämställdhetsfrågan. 

Som tidigare diskuterats under teorikapitlet, i relation till jämställdhet som värdering, menar 
Frege och Kelly (2003) att ett fackförbunds identitet är en av de centrala aspekterna att 
studera för att förstå ett fackförbunds val av vitaliseringsstrategier. Vi har nu slagit fast att 
jämställdhet har en central roll i Unionen och ST:s förbundsidentitet. Men som tidigare också 
nämnts, ett fackförbund med jämställdhet som grundläggande värdering behöver 
nödvändigtvis inte använda sina grundläggande värderingar som strategier.  	

Utifrån min diskussion om Unionen och ST:s arbete med jämställdhetsfrågan som värdering 
och eller strategi går det att dra en slutsats. Inom Unionen och Fackförbundet ST har 
jämställdhet en stadig ställning som värdering. De båda förbunden arbetar med jämställdhet 
eftersom medlemmarna ber dem göra det. På den punkten liknar de båda förbunden varandra. 
Däremot skiljer de sig åt på frågan om huruvida arbetet med jämställdhet kan fungera som en 
strategi. Unionen, till skillnad från ST, gör en koppling mellan jämställdhet och värvning av 
yngre anställda. De menar att arbetet med jämställdhet gynnar dem, eftersom yngre generellt 
anser att jämställdhet är en viktig fråga. I ljuset av Frege och Kellys (2003) teori kan det sägas 
att Fackförbundet ST är ett exempel på ett fackförbund som ser jämställdhet som en 
grundläggande värdering men som inte arbetar med det som en strategi. Och Unionen är ett 
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exempel på ett fackförbund som arbetar med jämställdhet som en strategi men samtidigt ser 
jämställdhet som en grundläggande värdering.  

6.1. Att	hänvisa	till	förbundets	värderingar	och	hjärtefrågor	för	att	legitimera	
jämställdhetsarbetet	

Ett fackförbund bör stå för sina grundläggande värderingar, även om arbetet kopplat till 
värderingarna skrämmer bort potentiella medlemmar. Vi ska nu komma tillbaka till där 
analysen började, nämligen den del som handlar om respektive förbunds ställningstaganden 
och stadgar. Hur ser kopplingen ut mellan respondenternas tolkningar och förbundens 
värderingar per se? 

Som tidigare diskuterats framhöll jag att varken Unionen eller ST har jämställdhet som en 
enskild grundläggande värdering, även om jämställdhet stadgas som en central del i 
respektive förbunds riktlinjer för verksamheten. Jag ska upprepa respektive förbunds 
kärnvärderingar. Unionens värderingar är balans i arbetslivet, kompetens ger kraft och fler 
och bättre jobb. Fackförbundet ST:s värderingar är solidariska, obundna, trygga i förändring 
och arbetsplatsnära. Ingen av dessa värderingar behandlar frågan om jämställdhet 
uttryckligen. 

Jag frågade ST:s ordförande om det är möjligt att locka nya grupper genom att arbeta med 
jämställdhet eller om det är så att vissa grupper skräms bort. Britta Lejon (2017) svarade då 
att ”båda de påståendena tror jag är rätt. Det går definitivt att locka nya grupper men det är 
också så att det skrämmer bort vissa andra”. Britta Lejon (2017) framhåller sedan att ”trots 
vad jag nyss sa, att det kan skrämma bort, så tror jag ändå att det idag är väldigt få som 
åtminstone skulle ställa sig upp och erkänna att man inte tycker att man ska jobba med de här 
frågorna”. Och om man nu ändå skulle skrämmas bort från ST för att de har jämställdhet som 
en grundläggande värdering menar de förtroendevalda att de i sådana fall bör vara 
medlemmar av ett annat förbund. Vad gäller de förtroendevalda inom ST så återkommer 
nämligen hänvisningen till förbundets värderingar som ett sätt att legitimera 
jämställdhetsarbetet på. En förtroendevald svarar på frågan om det finns risk att 
jämställdhetsarbetet kan skrämma bort vissa grupper att:  

Det skulle man kunna tänka sig att det finns. Vissa kanske, samtidigt är ju det en viktig fråga i 
vår värdegrund. Då kanske det är personer som i så fall inte ska vara med i just vårt 
fackförbund utan i något annat. (Rohdén 2017)  

En annan förtroendevald ger samma bild och svarar att ”jag hoppas att man inte gör det. Jag 
tänker att om man skräms bort av sådana saker, då kanske man inte delar ST:s värderingar 
(Jonsson 2017). 

Men vilken av ST:s värderingar hänvisar de till? Huruvida jämställdhet är en del av ST:s 
värderingar eller inte skiljer sig åt beroende på vem man frågar. En tjänsteman inom ST 
berättar: 

Jag tror att många bakar in i våra grundvärderingar att alla på arbetsplatsen kan vara med, man 
kanske stannar lite där och tänker att det gäller ju faktiskt alla, och man är ganska stolt över det 
oavsett bakgrund och oavsett vad du jobbar med. Men kanske inte att man lägger på den här 
jämställdhetsaspekten på det, nej, det skulle jag inte säga. (Joel Degols 2017) 
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Enligt denna tjänsteman är vertikalorganisering ett uttryck för allas lika värde och 
möjligheter, vilket i och för sig skulle kunna vara en definition av jämställdhet i bemärkelsen 
att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter i samhället. Men jämställdhet 
har enligt denna tjänsteman ingen egen och särskild roll, utan är en del av förbundets 
organisationsprincip. Vidare kopplar en förtroendevald ihop jämställdhet med förbundets 
grundvärdering ”solidaritet” (Necevska 2017). En annan förtroendevald lyfter fram 
värderingen ”demokrati” (Backlund 2017). Givet respondenternas tolkningar där det skiljer 
sig åt blir det således upp till varje enskild medlem, förtroendevald eller potentiell ny medlem 
att själv definiera vilken av ST:s värderingar som gör ST till ett fackförbund som anser att 
jämställdhet är en prioriterad fråga. 

Samma tendens, att det skiljer sig åt beroende på vem man frågar, återkommer i intervjuerna 
med förtroendevalda inom Unionen. Förtroendevalda inom Unionen väver in jämställdhet i 
olika värderingar. En förtroendevald inom Unionen berättar att han ser att jämställdhet har en 
central roll i värderingen om ”balans i arbetslivet” (Jansson 2017). En annan förtroendevald 
inom Unionen kopplar ihop frågan om jämställdhet med förbundets ställningstagande om 
”alla människors lika värde” (Berggren 2017). På samma sätt som med Fackförbundet ST 
väver, de förtroendevalda inom Unionen, in jämställdhet i olika värderingar. 

En förtroendevald inom Unionen får frågan om det är så att jämställdhetsarbetet kan skrämma 
bort vissa grupper. Den förtroendevalde svarar då ”ja, kanske någon enstaka, men det får man 
ta i så fall” (Jansson 2017). När jag sedan ber den förtroendevalde att utveckla biten om att 
”det får man ta” hänvisar den förtroendevalde till förbundets värderingar och menar att 
jämställdhet är en så pass viktig fråga för Unionen att ”man får ta” att någon enstaka skräms 
bort. Här återkommer liknande svar som vi såg ovan inom fallet med Fackförbundet ST. 
”Man får ta” att vissa väljer bort förbundet. Nya medlemmar måste dela förbundets 
värderingar. Samma svar återkommer i intervjun med Marina Åman - trots kritiken mot 
kampanjen om mansplaining och trots de medlemmar som hotade att de skulle gå ur 
förbundet menar Marina Åman (2017) att ”vi fortfarande kan stå för innehållet i kampanjen”. 
Detta menar jag är ett uttryck för att Unionen vågar ta i ”svåra” frågor, som i fallet med 
mansplainingkampanjen som handlar om subtila och icke-subtila härskartekniker, med 
anledning av att jämställdhet är en så pass viktig fråga för förbundet. Unionen har, i 
jämförelse med ST, genomfört mer offensiva kampanjer och tagit större risker. Kampanjen 
om mansplaining är ett exempel på en sådan risk som Unionen har tagit. 

6.2. Fackförbund	som	sociala	rörelser		
Som tidigare diskuterats under teorikapitlet kan fackförbund ingå i koalitioner för 
jämställdhet. För vissa potentiella medlemmar kan förbundets finansiering av verksamhet som 
främjar jämställdhet mellan könen vara avgörande. Frege och Kelly (2003) menar att sådana 
koalitionsbygganden är en strategi för fackförbundsvitalisering. De menar också att förbund 
som inte själva driver någon social rörelse är mer benägna att haka i andra sociala rörelsers 
arbete (Frege & Kelly 2004). För jämställdhetsfrågan skulle detta kunna handla om att 
fackförbund, istället för att driva offensivt jämställdhetsarbete själva, ansluter sig till sociala 
rörelser som driver jämställdhetsfrågan på ett enligt dem föredömligt vis. De förlitar sig med 
andra ord på den sociala rörelsens arbete, istället för att driva frågan själva. 
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I den svenska kontexten är Sveriges Kvinnolobbys (2017) initiativ 16:00-rörelsen ett fruktbart 
exempel på en rörelse som främjar jämställdhet mellan könen. Jämställdhet lyfts nämligen 
fram i detta initiativ genom att rörelsen ställer krav på (1) jämställd föräldraförsäkring, (2) 
samma rätt till heltid och trygga anställningsformer och (3) strukturella löneskillnader 
synliggörs och åtgärdas. Sveriges kvinnolobby är initiativtagare och i tillägg är 33 
organisationer med i rörelsen.  

På Sveriges kvinnolobbys (2017) hemsida står det att TCO och Fackförbundet ST är med i 
16:00-rörelsen, men att Unionen inte är det. I ett samtal till Sveriges kvinnolobby (2017-11-
29) bekräftar de att informationen på hemsidan stämmer och att Unionen är det enda stora 
fackförbundet som inte är med i initiativet. Och Sveriges kvinnolobby (2017-11-29) berättar 
också att Unionen var med från början men att de sedan valde att driva den frågan på egen 
hand.  

Varför är inte Unionen längre med i 16:00-rörelsen? Först tänkte jag att de inte var med 
eftersom rörelsen ställer krav på en jämställd föräldraförsäkring. Detta mot bakgrund av att 
Unionen inte har mandat att driva krav om individualisering av föräldraförsäkringen (jfr s. 20-
21). Jag ringde då till Sveriges kvinnolobby och frågade vad kravet om jämställd 
föräldraförsäkring egentligen innebar. Sveriges kvinnolobby (2017-11-29) berättar då att 
kravet om en ”jämställd föräldraförsäkring” handlar om att rörelsen verkar för att uttaget ska 
bli mer jämställt. På grund av den breda sammanslagningen av organisationer, där alla 
organisationer inte har mandat att driva en individualisering av föräldraförsäkringen, driver 
inte 16:00-rörelsen en individualisering av föräldraförsäkringen. Däremot berättar Sveriges 
kvinnolobby (2017-11-29) att det är en fråga som de driver utanför ramen för 16:00-rörelsen. 
Anledningen till varför Unionen inte är med i 16:00-rörelsen är således okänd. Men om vi 
vänder oss till teorin finns en förklaring. 

Frege och Kelly (2004) menar ju att organisationer utan egna sociala rörelser är mer benägna 
att ansluta sig till andra sociala rörelser. Under analysen om förbunden och deras 
jämställdhetsarbete har jag kunnat visa att Unionen har tagit större risker i jämställdhetsfrågan 
jämfört med vad Fackförbundet ST har gjort. I ljuset av Frege och Kellys (2004) teori går det 
således att säga att Unionen har en egen social rörelse och väljer därför att driva 
jämställdhetsfrågan själva. Och Fackförbundet ST har, i jämförelse med Unionen, inte en lika 
omfattande social rörelse i jämställdhetsfrågan och väljer därför att haka i andra sociala 
rörelser som främjar jämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden. 
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7. Avslutande	diskussion	
Det övergripande syftet med denna undersökning var att belysa fackligt arbete och 
jämställdhet. Mer specifikt utgjordes uppsaten av två delsyften. Med delsyfte ett ville jag 
undersöka om och hur fackförbund arbetar med att främja jämställdhet mellan könen på 
arbetsmarknaden. Med delsyfte två ville jag undersöka om jämställdhet kunde fungera som en 
strategi för att stärka fackförbunden och därmed bidra till den teoretiska diskussionen om 
fackförbundsvitalisering.  

Mot bakgrund av att svenska fackförbund är förhållandevis starka, och att jämställdhet är en 
förhållandevis viktig fråga i det svenska samhället, menade jag att svenska fackförbund utgör 
fruktbara studieobjekt. I tillägg till detta visar tidigare forskning att tjänstemannasektorn är 
mer ojämställd jämfört med industrisektorn. Därför valde jag att titta närmare på hur två av de 
största tjänstemannafacken inom TCO, Unionen och Fackförbundet ST arbetar med 
jämställdhet. Studien är en kvalitativ studie som bygger på 20 djupintervjuer. 

Min studie visar att jämställdhet har en central roll inom respektive förbunds stadgar och 
ställningstaganden. Jämställdhet lyfts upp i portalparagrafen i förbundens stadgar och de båda 
förbunden har ställningstaganden där jämställdhet har en framträdande roll. Men Unionen 
arbetar mer med jämställdhet jämfört med vad ST gör. Unionen har ett 
likabehandlingsnätverk för jämställdhetsfrågor medan ST inte har något motsvarande nätverk. 
Detta ger vid handen att Unionens jämställdhetsarbete är mer systematiserat än vad ST:s 
arbete med frågan är. Unionen lanserar kampanjer för att bilda opinion i jämställdhetsfrågan, 
och riskerar på så sätt att skrämma bort medlemmar. Unionen kan fortfarande stå för 
innehållet i kampanjen, trots att de har varit varit polariserande och trots att vissa valt att gå ur 
förbundet. Vad gäller ST har jag inte kunnat hitta några liknande exempel på kampanjer med 
syfte att skapa opinion i jämställdhetsfrågan. 

Vad beror det på att Unionen arbetar mer med jämställdhetsfrågan jämfört med vad ST gör? 
En aspekt som jag menar är viktigt att kasta ljus på är respektive förbunds 
organisationsstruktur. Unionen centralt har lättare att upprätta ett likabehandlingsnätverk, med 
armar ut till lokal nivå, eftersom organisationen är uppdelad i regioner. Unionen har 
lokalkontor med lokalt anställda tjänstemän inom alla sina regioner. Inom ST däremot, där 
finns det också regionkontor, även om dessa till antalet inte är lika många som inom Unionen. 
Med det mesta av ST:s arbete görs på lokal nivå, ute på arbetsplatserna. Om ST skulle 
upprätta ett likabehandlingsnätverk likt Unionens, då skulle nog det nätverket behöva vara 
knutet till enskilda avdelningar och inte till regioner.  

Både Unionen och Fackförbundet ST framhåller jämställdhet som en viktig värdering. De 
båda förbunden arbetar med jämställdhet eftersom deras medlemmar anser att det är en viktig 
fråga. Men huruvida de tycker att jämställdhet också är en strategi, där skiljer det sig åt. 
Unionen beskriver att arbetet med jämställdhet gynnar värvning av yngre medlemmar medan 
ST inte gör den kopplingen. Vad kan vi då ta med oss teoretiskt givet detta?  

Kan jämställdhet fungera som en vitaliseringsstrategi? Ja, jag hävdar det. Unionen ser 
jämställdhet som en uttalad strategi att rekrytera nya grupper – unga personer. Fackförbundet 
ST ser det inte som en strategi. Men även om de inte gör det nu menar jag att det inom ST 
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finns potential att använda jämställdhet som en strategi, på sikt. Detta framförallt med 
anledning av det ST:s ordförande berättade om att jämställdhet definitivt kan locka nya 
grupper. Det kanske inom ST upplevs främmande att använda fackliga, grundläggande 
värderingar som strategier. Men behöver det finnas en konflikt mellan jämställdhet som 
strategi och jämställdhet som värdering? Är det inte positivt om man blir fler i ett 
fackförbund?  

Några skulle säkert hävda att arbetet med jämställdhet som strategi leder till att jämställdhet 
blir ett tomt begrepp. Att det skulle leda till att jämställdhet får fyllas med mening och 
innehåll beroende av person. Och att ingen definition skulle vara rätt och att ingen definition 
heller skulle vara fel, utan att subjektiva uppfattningar skulle vara ledande. Kanske, men det 
beror på om fackförbundet använder jämställdhet enbart som en strategi men inte ser det som 
en värdering. Att tycka att jämställdhet är en viktig fråga, och använda jämställdhet som en 
strategi för att locka nya medlemmar behöver inte leda till att begreppet blir urvattnat. 
Tvärtom, det handlar ju om att som fackförbund tydligt tala om vad man står för, så att 
potentiella medlemmar kan känna dragningskraft till ett förbund som driver ens egna 
prioriterade värderingar. Man skulle ju kunna tänka sig att jämställdhet är en värdering och 
ingenting man vill använda som strategi. Men för Unionen är det ju precis tvärtom. Unionen 
har ju, i jämförelse med ST, det mest förankrade jämställdhetsarbetet och använder det 
dessutom som en strategi. 

Denna uppsats visar att vissa fackförbund har kommit längre i sitt jämställdhetsarbete än vad 
andra har gjort. Vad kan det bero på? Unionen är mer moderna och har arbetat mycket med 
sin framställning. Det finns få som inte skulle kunna se att Unionen är avsändare om man 
täckte för deras logotyp. Unionens typsnitt och Unionens gröna färg är någonting som de 
flesta känner igen. Fackförbundet ST har däremot inte arbetat lika mycket med sådan 
marknadsföring och få skulle känna igen ett utskick ifrån ST, även om deras logotyp inte var 
censurerad. Att få känner till ST är en av anledningarna till att förbundet inom en snar framtid 
kommer byta namn och även gå fram med en ny vision. I tillägg till detta har Unionen drygt 
sex gånger så många medlemmar som ST har. Detta ger såklart Unionen bättre ekonomiska 
förutsättningar att lansera kampanjer. Samtidigt innebär också det stora antalet medlemmar att 
Unionen har större utgifter vad gäller utbetalning av inkomstförsäkringar, löner och 
omkostnader. Det handlar förmodligen om prioriteringar. Det är inte för inte som Unionen är 
det snabbaste växande fackförbundet i Sverige. 

Hur skiljer sig denna studie åt från tidigare forskning? Tidigare forskning som har studerat 
fackförbunds möjligheter att använda jämställdhet som vitaliseringsstrategi är forskning från 
länder med låga kvinnliga sysselsättningsnivåer och länder med låg kvinnlig facklig 
anslutning. Detta blir tydligt eftersom de strategier som de föreslår att fackförbund kan 
använda handlar om att inkludera kvinnor i fackförbundet och att ge kvinnor en röst. I ett land 
som Sverige med höga kvinnliga sysselsättningsnivåer och med hög kvinnlig facklig 
medlemsteckning är sådana strategier inte fruktbara. Tvärtom, sådana strategier skulle 
upprätthålla status quo. Jag menar att om svenska fackförbund ska använda jämställdhet som 
vitaliseringsstrategi, då måste det vara på andra sätt bortom att bredda medlemskapsbasen. I 
denna uppsats visar jag att fackförbund med jämställdhet som värdering kan använda 
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jämställdhet som strategi för att värva en ny grupp – unga. Jämställdhet som strategi i denna 
bemärkelse handlar om att vädja till värderingar som potentiella medlemmar anser är viktiga. 
Jämställdhet är ett tydligt exempel på en sådan värdering som unga, i stor utsträckning, tycker 
är en viktig fråga.  

I ljuset av Frege och Kellys (2004) teori om sociala rörelser har jag gett en anledning till 
varför Fackförbundet ST deltar i Sveriges kvinnolobbys initiativ 16:00-rörelsen och varför 
Unionen inte gör det. Fackförbundet ST driver, i jämförelse med Unionen, inte 
jämställdhetsfrågan som en egen social rörelse. Sådana organisationer är enligt Frege och 
Kelly (2004) mer benägna att ansluta sig till andra sociala rörelser som driver frågor som 
organisationen anser är viktiga. Återigen måste detta teoretiska bidrag förstås i relation till 
den svenska kontexten. I Sverige är jämställdhet en viktig fråga. Få skulle motsätta sig idén 
om jämställdhet, även om det såklart alltid finns konservatister. Det kanske till och med är så 
att fackförbund i länder där jämställdhet är en viktig samhällelig fråga förväntas att arbeta 
med jämställdhet? Fortfarande återstår några funderingar från min sida om vad som kan 
förklara variationer mellan fackförbundens jämställdhetsarbete. En aspekt som jag har hängt 
upp mig vid är huruvida den kvinnliga representationen inom fackförbund har en påverkan på 
hur viktig jämställdhetsfrågan anses vara. Låt mig nu, mot bakgrund av uppsatsens 
övergripande syfte om att belysa fackligt arbete och jämställdhet, blicka framåt och ge ett 
förslag på framtida forskning. Detta förslag handlar om att undersöka vad som förändras i 
tjänstemännens fackförbundsprioriteringar när kvinnlig representation ökar.  

Representationsforskningen (Heery & Kelly 1988; Heery 2006) ligger i linje med den 
forskning om kvinnlig representation som menar att prioriteringar kan förändras när kvinnlig 
representation ökar (Wängnerud 2009; McEvoy 2016). Denna typ av representation kallas 
inom forskningen för ”substantiell representation” och bygger på en sociologisk idé om att 
kvinnor har livserfarenheter som måste ta plats i beslutande församlingar för att beslut ska 
anses vara legitima (Phillips 1995). Exempel på sådana livserfarenheter är kvinnors 
erfarenheter av ojämn uppdelning av obetalt hushållsarbete, våld och barnafödande (Phillips 
1995: 67-68). Brittisk forskning om substantiell representation har visast att prioriteringar i 
brittiska fackföreningsrörelser förändrats när kvinnlig representation ökat (Heery & Kelly 
1988). Mer specifikt har frågor om lika lön, barnomsorg, föräldraledighet och sexuella 
trakasserier inkluderas i större utsträckning på förhandlingsagendan när kvinnlig 
representation ökat (Heery & Kelly 1988: 502).  

Mitt medskick till framtida forskning handlar om att, med hjälp av studiet av substantiell 
representation, förklara variationer i tjänstemannafackens jämställdhetsåtaganden. Förändras 
tjänstemannafackens jämställdhetsåtaganden när kvinnlig representation ökar? 
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9. Bilagor		

9.1.	Bilaga	1	-	Intervjuguide	
-Du kommer i denna intervju att fungera som källa. Därför kommer jag att i uppsatsen när jag 
nämner något du har berättat om att skriva ut ditt namn och din roll här på förbundet. Är det 
okej?  

-Går det bra om jag spelar in?  

-Kan du börja med att berätta lite kort om din roll här på fackförbundet?  

-Skulle du beskriva arbetsmarknaden som jämställd? Varför/varför inte?  

-Är jämställdhet en viktig facklig fråga? Varför/varför inte?  

-Hur arbetar ni med jämställdhet, internet och externt?  

-Vilka stöd finns för förtroendevalda att arbeta med jämställdhetsfrågan? 

-Behöver facken arbeta mer med jämställdhet tycker du? Varför/varför inte?  

-Håller ni utbildningar på jämställdhetstemat? 

-Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan just nu?  

-Finns det stöd bland medlemmarna i förbundet för att arbeta med jämställdhet?  

-Hur ser det ut bland förtroendevalda? Tycker de att det är en viktig fråga? 

-Kan ni locka nya grupper genom att arbeta med jämställdhet? Eller skräms vissa grupper 
bort?  

-Kan jämställdhet fungera som en strategi för att stärka förbundets position på 
arbetsmarknaden? På vilket sätt?  

-Vill du lägga till någonting som vi inte har pratat om? 

9.2.	Bilaga	2	–	Mall	för	mejlutskick	om	intervjuförfrågan	
Hej X! 
 
Jag heter Anna Svensson och läser sista terminen på Politices Masterprogram vid Uppsala 
universitet. Den här terminen skriver jag min masteruppsats som handlar om fackligt arbete 
och jämställdhet. Min handledare är Josefina Erikson. Jag skriver till dig för att jag är 
intresserad av att veta mer om hur ditt fackförbund jobbar för att främja jämställdhet mellan 
könen. 
 
Skulle du kunna tänka dig att boka in en intervju med mig för att prata om de här frågorna? 
 
Vänlig hälsning 
Anna Svensson 
Uppsala universitet 


