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Inledning och bakgrund 

Sverige är ett av världens tio mest jämställda länder (Human Development Reports, 2019). Ett 

resultat av en långsiktig strategi för jämställdhet. Som exempel kan ges införandet av sär-

beskattning redan 1971 (Lundh, 2010, s. 219) tillsammans med föräldraförsäkring och utbygg-

nad av offentlig barnomsorg, allt i syfte att stimulera kvinnors förvärvsarbetande och därmed 

att bli del av den svenska arbetsmarknaden. Trots det, eller kanske just därför, tillhör den 

svenska arbetsmarknaden idag en av de mest segregerade i världen. Faktum är att bara 14% av 

alla kvinnor, respektive 13% av alla anställda män är verksamma inom ett yrke med jämn 

könsfördelning (Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, 2015). I kommuner och landsting 

är fyra av fem anställda kvinnor (ibid.).  

 Den ojämna könsfördelningen på arbetsmarknaden får konsekvenser för både löneläge 

och arbetsmiljö1 (ibid.). Löneläget i bemärkelsen av olika löneutveckling i olika branscher, där 

i förkommande fall, löneläget inom vård, skola och omsorg som utgör lejonparten av offentlig 

sektor är lägre än i privat sektor. Löneskillnader förekommer även mellan män och kvinnor i 

samma yrke (ibid.).  

 Hur kommer det sig då att ett av världens mest jämställda länder samtidigt har en så 

segregerad arbetsmarknad? En förklaring som ges är kvinnors höga sysselsättningsgrad. Kom-

binationen med vård, skola och omsorg som klassiska kvinnoyrken kan ju således, i vart fall till 

ytan, förklara denna genusparadox. Tillfredsställelsen är dock kortvarig då frågan om varför 

vård, skola och omsorg fortsätter vara traditionella kvinnoyrken trots en från flera håll uttrycklig 

önskan om rekrytering av kvinnor till traditionella mansyrken, som exempelvis bygg- och 

industrisektor, parallellt med rekrytering av kvinnor till ovan nämnda traditionella kvinnoyrken.  

 Jag ska här göra ett försök till idéhistorisk förklaring. Inledningsvis ger jag således en 

kort beskrivning av hur den svenska arbetsmarknaden med stor offentlig sektor och svensk 

modell vuxit fram med teori av makarna Myrdal (1934) som förebild. Med historien definierad 

vänder jag mig därefter till bland andra Judith Butler, Jürgen Habermas och Nancy Fraser för 

att med medelst konstruktionistisk sociologisk teori ge en djupare förståelse att jämföra med 

Svante Nordins beskrivning av just idéhistoria (Nordin, 2011, s. 15). Kritiker till konstruk-

tionistisk förklaringsmodell hävdar, i motsats till mig, ett genetiskt arv, däribland den 

amerikanske forskaren Richard Lippa, som påvisar skillnader i preferens genom kön och 

																																																								
1	Arbetsmiljön	som	omfattar	både	den	fysisk	och	den	psykosociala	arbetsmiljön	är	som	ovan	nämnt	även	den	
beroende	av	könsfördelningen	på	arbetsmarknaden	(ibid.),	där	kvinnor	oftare	uppger	att	de	lider	av	fysiska	och	
psykiska	arbetsrelaterade	besvär	(fler	män	å	andra	sidan	drabbas	av	allvarliga	olyckor	och	även	dödsfall),	ett	
faktum	som	under	de	senaste	åren	manifesterats	i	omfattande	#metoo-kampanjer.	
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därmed intresse och yrkesval (NRK, 2014). Dessa teorier tar dock inte hänsyn till den senaste 

forskning om epigenitik vilken gör gällande att gener förändras beroende på föräldrars upp-

levelse. Jag väljer därför att inte bemöta kritiken närmare här. Avslutningsvis följer en kort 

diskussion om hur vi i framtiden kan söka en mer komplex och omfattande jämställdhet. 

 

Arbetsmarknaden 

Den svenska arbetsmarknaden har vuxit fram under de senaste hundrafemtio åren. Det är 

naturligtvis omöjligt att i detalj redogöra för alla skeenden, förhandlingar och turer som ligger 

till grund för vårt samtida samhälle. Dock vill jag nedan lyfta några viktiga skeenden, som varit 

av stor vikt för den svenska arbetsmarknadens framväxt och prägling. Även dessa kommer, av 

utrymmesskäl, endast beskrivas kortfattat.  

 

Saltsjöbadsavtalet 

Redan 1928 lagstiftades om kollektivavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare i syfte att skapa 

en stabilare och tryggare arbetsmarknad2 (Lundh, 2010, s. 132). En mer varaktig och påtaglig 

stabilitet kom först med Saltsjöavtalet och skapandet av en arbetsdomstol. Avtalet var således 

ett trepartsavtal mellan arbetsgivare (SAF3), arbetstagare (LO4) och stat och borgade för freds-

plikt, en stabil arbetsmarknad och därmed också tillväxt och med det fler arbetstillfällen. Med 

Saltsjöbadsavtalet lades grunden för den svenska modellen (ibid. s. 173). 

 

De gyllene åren 

Efter andra världskriget låg Europa i ruiner utan en fungerande industri men i stort behov av 

återuppbyggnad. Tack vare omfattande ekonomiskt stöd i form av Marshallhjälpen som beta-

lade för den svenska, tillika intakta, produktionsapparaten kunde de krigshärjade länderna 

restaureras (Lundh, 2010, s. 152). Den svenska industrin expanderade kraftigt och kom således 

även att  generera underlag för bland annat verkstadsindustrin och råvaruindustrin. Under 50- 

och 60-talet expanderade den svenska ekonomin stadigt vilket givit upphov till periodens 

smeknamn De gyllene åren. För att möta en snabbt växande svensk befolkning och nytt välstånd 

initierades miljonprogram, vilka inkluderade lösningar för vård, skola och omsorg. Allt enligt 

																																																								
2	Det	efterföljande	1930-talet	var	trots	det	en	turbulent	tid,	inte	minst	med	våldsamheterna	i	Ådalen,	där	
militären	öppnade	eld	mot	demonstrerande	arbetare	(Lundh,	2010,	s.	132).	
3	SAF:	Sveriges	Arbetsgivarförbund,	numer	Svenskt	Näringsliv.	
4	LO;	Landsorganisationen,	
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myrdalska ideal (Myrdal & Myrdal, 1934) med lägenhetskomplex i exempelvis Mörby, Tensta 

Stockholm och Rosengård i Malmö5.  

 

Den svenska modellen 

Arketypiskt för arbetsmarknaden i Skandinavien i allmänhet och Sverige i synnerhet är vad som 

kallas Den svenska modellen (Lundh, 2010). Kort beskrivet kan den förklaras med en stark 

privatägd industrisektor, stor offentlig sektor och en omfattande skattefinansierad socialförsäk-

ring. Lydia Wistisen (2015) refererar till Maja Ekelöfs klassiska bok Rapport från en skurhink 

där 1950-talets möjlighet till socialtjänst beskrivs; 
 

”Solen gassar och tvillingvagnen är tung att köra […] Alla barnen kinkar och gnäller. Själv är 

jag dödstrött. […] Backen är brant och jag känner mig illamående. Jag har ett tungt lass att dra. 

Fyra barn på fyra års tid.” En granne cyklar förbi och ropar: ”Nu du Maja! Nu kan du gå till 

socialvårdsbyrån och få hjälp.” Det är 1950-tal och Maja är en del av det framväxande svenska 

folkhemmet. Hon kommer att få hjälp av socialen, men kommer också att få skämmas över att 

”behöva tigga”. 

 

Den svenska modellen växte fram under guldåren beskrivna ovan. Med en växande offentlig 

sektor ökade också antalet arbetstillfällen, framför allt för kvinnor. Även industrin medförde en 

ökning av arbetstillfällen, för kvinnor främst administrativa sekreterartjänster. Sambeskatt-

ningen togs bort 1971, dels som ett steg mot ökad jämställdhet och dels som en uppmuntran till 

kvinnor att bli förvärvsarbetande, om än hänvisade till traditionella kvinnoyrken (se nedan).  

 

Finanskriserna på 70-, 90-talet 

Två sentida finanskriser har präglat den svenska arbetsmarknaden. Den första inträffade under 

1970-talet som en effekt av minskad industriexport (Europa var nu uppbyggt) i kombination 

med OPEC-ländernas fyrdubbling av oljepriserna. Tillsammans blev ett dyrt slag mot den 

svenska ekonomin. Effekten blev en snabbt växande tjänstesektor då verkstadsjobben, så att 

säga, spelat ut sin roll. Likt solsken efter regn följer dock en högkonjunktur efter en lågkon-

junktur. 1980-talets frenesi har nog inte undgått någon. Den andra stora krisen inträffade under 

1990-talets första år som en effekt av den svenska kreditmarknaden avreglering (Burman & 

																																																								
5	Bristen	på	byggarbetare	triggade	höga	löner,	något	som	ansågs	orättvist	av	bland	andra	arbetare	i	skogs-	och	

verkstadsindustri,	vilket	gav	upphov	till	kampanjen	lika	lön	för	lika	arbete	(Lundh,	2010,	s.	203).	Löneförhand-

lingar	centraliserades	och	ett	generellt	högt	löneläge	förhandlades	fram	enligt	Rhen-Meidnermodellen	(ibid.).	
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Lennerhed, 2011) och avdragsgilla lån (vilket som resulterade i en lånebubbla). Under loppet 

av ett par månaders tid 1994 blev en halv miljon människor arbetslösa (Kjörling, 2017). Men 

även från denna kris återhämtade sig den svenska ekonomin med ny tillväxt och nya arbets-

tillfällen. Hur kommer det sig då att utvecklingen av den svenska ekonomin trots kriser och 

efterföljande högkonjunkturer med nya arbetstillfällen inte medfört en jämnare könsfördelning 

på arbetsmarknaden, som ju visat sig vara både elastisk och dynamisk? För att besvara det tar 

vi hjälp av Habermas, Butler och Fraser i nästa stycke. 

 

Den sociala konstruktionen 

Grundat i Habermas (Habermas & Molander, 1996, s. 242) teori om kommunikativt handlande 

menar jag att genusparadoxen dels är en effekt av den stora utbyggnaden av offentlig sektor 

och dels en effekt av social interaktion mellan föräldrar och barn respektive mellan skola 

(studievägledning) och barn6. Eftersom Sverige, vilket vi sett ovan, har en väl utbyggd omsorg 

finner jag det således sannolikt att även skolan fyller denna funktion7. I skolan när även den 

sociala interaktionen barn emellan det egna jagets självmedvetenhet. I den svenska läroplanen 

står visserligen sedan 1970-talet inskrivet att studie- och yrkesvägledning ska motverka sned-

rekrytering (Stenberg, 2016, s. 11), det definierar dock inte hur barn präglats och präglas av sitt 

umgänge med både vuxna och andra barn i sin tur präglade av andra vuxna. Då kvinnor allt 

sedan industrialiseringen har uppbringat en lägre lön än män, var det ur det patriarkala sam-

hällets synvinkel, ändamålsenligt att anställa kvinnor till vård, skola och omsorg. Inte minst då 

ingen man ville arbeta för så låg lön (Frängsmyr, 2000). I tidningen Bang beskriver Mireya 

Echeverría Quzada (2013) hur kvinnoyrken och livsöden gått i arv genom generationer: 
 

 Kroppar bär olika historier och söker upprättelse utifrån vad de utsatts eller utsätts för. I 

hemtjänstpersonalens kroppar lever deras historia kvar. Kvinnor som genom tiderna förväntats 

uträtta vårdande sysslor på ideell basis. Hem s a m a r i t. Hem t j ä n s t. Kroppar som uteslutits 

ur de beslutsfattande rummen. Som utnyttjats med hjälp av bilden av den vårdande modern. 

 

Här ser vi alltså en tydlig illustration av de två typer av mekanismer identifierade av Habermas 

(Habermas & Molander, 1996, s. 378). Dels bytes- och maktmekanismer i from av offentlig 

																																																								
6	Habermas	teori	är	en	utveckling	av	socialpsykologen	Meads	(Engdahl	&	Larsson,	2011,	s.	56)	forskning,	
grundad	barns	utveckling	genom	identifiering	med	sina	föräldrars	handlingar,	roller	och	normer	vilket	låter	
barn	konstruera	sitt	eget	medvetna	jag.	
7	Vi	minns	väl	alla	vår	första	fröken,	för	sannolikt	var	hon	kvinna	och	således	en	fröken	och	inte	en	magister.	
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sektors struktur och dels, tillika kontra, konsensusbildande mekanismer som etablerar samför-

stånd mellan värden och normer genom språklig kommunikation. I kommuner och landsting är 

närmare 80% av de anställda kvinnor (Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, 2015). Där 

förändring således eftersträvas genom kommunikation skär systemet genom transformeringen 

och lämnar den i sin linda. Den inre strävan efter jämställdhet rår inte på de yttre omständig-

heterna, vilket mer än något annat förklarar samhällsstrukturens permanens. De traditionella 

kvinnoyrkena bidrar således till upprätthållandet av den sneda könsfördelningen på arbets-

marknaden genom sitt blotta varande, dels via systemet och dels via identifikation mellan barn 

och vuxna, unga och äldre.  

 Även Judith Butler argumenterar i hennes mest kända verk Gender Trouble (Butler, 

2006) för distinktionen mellan kön och genus där det senare betraktas som en social konstruk-

tion skapade av kultur och normer i samhället. Här belyser hon också träffsäkert problematiken 

i att ena alla män respektive kvinnor i var sin kategori. Genom att göra det, menar Butler (ibid. 

s. 18) går mångfalden av kulturell, social och politisk intersektionalitet förlorad. Jag vill här 

påstå att det i förekommande fall resulterar i en kvinnorörelse präglad av en normaliserad 

stereotyp, e.g. en svenskfödd kvinna. Något som väl beskrivs av Susan Behnam (Behnam, 

1990); 
 

Mitt första problem var att jag inte kunde komma undan att bli identifierad som “invandrare”. 

Att vara invandrare i Sverige innebär inte en definition för en begränsad tid för människor som 

nyligen har flyttat in i landet […] Att vara invandrare har präglat hela min identitet, inte bara i 

mina möten med arbetsförmedlingen, med föräldrar på mina barns dagis och skola, med 

grannar, arbetskamrater och klasskamrater, utan även i mötet med olika politiska partier, fack-

föreningar och inte minst den svenska kvinnorörelsen. 

 

Det vi ser är alltså en disparat jämställdhetsrörelse med parallella strävanden mot ett gemensamt 

mål, men där den ena implicit underordnas den andra. Sociologen Erenesto Laclau (Butler, 

Laclau, & Žižek, 2000, s. 207)  argumenterar för att;  
 

Hegemoni kräver tomma signifikanser som tenderar att, allt medan de omöjliggör likheten 

mellan det universella och det partikulära, möjliggör att universalitet representerar det parti-

kulära (egen övers). 

 

Med det sagt att hegemonin representeras i flera lager vilket vi ser i jämställdhetsrörelsen där 

det dels strävas efter jämställdhet mellan könen men också, dock inte nödvändigtvis innan, 
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jämställdhet mellan samhällsklasser och etniska grupper. Laclau (ibid.) argumenterar även för 

hegemonins expandering genom generalisering av relationen mellan det universella och 

partikulära, i vårt fall den dominerande och den kuvade. Tydligt märks det i arbetsmiljöer där 

könsegregeringen är påtaglig och förekomsten av sexuella trakasserier mer påtaglig8, i regel 

med kvinnor som offer (Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, 2015, s. 139).  

 
Mot lika villkor 

Med ovan definierade parametrar når vi osökt fram till, det närmast globala, upproret #metoo 

där sexuella övergrepp, främst i arbetsrelaterad kontext, världen över uppmärksammades. Jag 

kommer här av utrymmesskäl inte belysa kampanjen som sådan, då den kräver ett forum i sig, 

utan snarare fokusera på effekten av densamma. Beklämmande nog tycks den juridiska effekten 

av #metoo till viss del utebli. Malin Rönnblom, docent i statsvetenskap förutspår en ökning av 

anmälningar om sexuella trakasserier men noterar samtidigt att antalet fällande domar inte ökat 

(Jacobsson, 2018). Samtidigt noteras ett svalt politiskt intresse. Frågan är då vad som krävs för 

skapandet av en både långsiktig och hållbar förändring. I samma artikel som refererats till ovan 

svarar universitetslektor Paula Mulinari (ibid.); 
 

Förhoppningsvis kan metoo leda till att synliggöra hur central heteronormativiteten är för hur 

makten fördelas, hur kön görs på arbetsplatserna, hur arbetet och arbetstiden fördelas och vilka 

förväntningar som finns på anställda. 

 

Det är alltså genom en kombination av erkännande och omfördelning (Fraser & Honneth, 2003) 

som vi slår oss fria från det myrdalska heteronormen av folkhemsidealet (Myrdal & Myrdal, 

1934) med de traditionella könsrollernas stigmatisering av lika villkor; Erkännande i form av 

acceptans för den enskilde individens rättigheter i den sociala sfären; Omfördelning av kraven 

på hemproduktion och den sociala sfärens förväntningar oavsett kön eller genus.  

 

  

																																																								
8	På	samma	sätt	har	en	jämn	könsfördelning	visat	sig	ha	positiv	effekt	på	den	psykosociala	arbetsmiljön	genom	
att	beteende	som	avviker	från	normen	är	mindre	accepterat.	



 
© Cognoscenti AB. c/o Kråkberget. Skånegatan 108. 116 35 Stockholm 

www.cognoscenti.se 

9	

Konklusion 

Jag har ovan förklarat den svensk genusparadoxen genom att belysa den svenska arbets-

marknadens framväxt i kombination med implicit upprätthållande av sociala strukturer präglade 

av ett folkhemsideal där vård, skola och omsorg utgjort och än idag utgör traditionella kvinno-

yrken. Genom fostran och umgänge formas vi till att fatta beslut vi betraktar som egna och fria. 

Likväl är de, vilket påvisats ovan, sällan så fria som vi luras till att tro. Vare sig vi är män eller 

kvinnor. 

 Trots en uttalad strävan efter en mer jämställd arbetsmarknad har yrkesroller därför gått 

i arv och således följt ett annan tempo än sin samtid där emancipation, kvinnorörelse och 

utbildning gjort stora framsteg för jämställdheten. De nya generationerna som når arbetsmark-

naden är mer förtrolig med konceptet singel på Essingen än det numer förlegade folkhems-

idealet. Nästkommande generation präglas i sin tur av en, förhoppningsvis, ny och än mer 

jämlik norm där medvetenhet om och tolerans för genus utgör de dropparna som urholkar den 

patriarkala stenen. 
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