
DEN SVENSKA MODELLEN

Landsorganisationen i Sverige

Den svenska modellen har i många avseenden gynnat kvinnors 
ekonomiska självständighet och sysselsättning. Några av de 
mest centrala delarna är införandet av särbeskattning mellan 
makar, ett inkomstrelaterat individuellt socialförsäkringssystem 
samt en välutbyggd och kraftigt subventionerad barnomsorg 
som idag innebär att alla barn har rätt till en förskoleplats från 
och med ett års ålder. 

Det har i sin tur lett till att jämställdheten mellan 
kvinnor och män är relativt god. Men det finns fortfarande 
stora skillnader i villkor mellan kvinnor och män. Kvinnor 
har fortfarande lägre lön, mindre makt och sämre 
anställningsförhållanden än män. 

I Sverige har fackföreningsrörelsen varit drivande i 
jämställdhetsfrågan och tagit många steg på vägen mot 
kvinnor och mäns lika värde. Fackföreningsrörelsens kraft att 
åstadkomma förändring i frågan har till stor del byggt på stark 
facklig-politisk samverkan. 

Vi jobbar med begreppet facklig feminism som 
utgångspunkt vilket kännetecknas av tanken att människors 
villkor inte bara bestäms av förhållanden i arbetslivet. 
Klasstillhörigheten kan inte ensam förklara att människors 
förutsättningar är så olika. Ytterligare dimensioner måste till. 
Relationen till familjelivet och samhällets krav på kvinnors och 
mäns olika roller spelar också in. 

Det fackliga jämställdhetsarbetet spänner över flera 
frågor. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete måste förändra 
förhållanden inom många olika samhällsområden. 

Det handlar om arbetslivet och dess villkor. Att ha en lön 
som man kan leva av och som ger möjlighet till ekonomisk 
självständighet. Men det handlar också om en arbetsmiljö och 
arbetstider som gör det möjligt att orka med ett helt arbetsliv. 

Det handlar om en familjepolitik som gör det möjligt att både 
arbeta och ha barn. Som gör att barn växer upp i miljöer som ger 
dem en förutsättning att formas som människor och inte som 
kön. 

Det handlar om representation i politik och fackliga 
organisationer. En organisation där alla känner delaktighet och 
lust att delta i arbetet och där den fackliga organisationen ska 
vara en bas för utveckling och lärande. Jämställdhetsaspekterna 
ska genomsyra hela organisationen och representationen skall 
vara jämn mellan kvinnor och män. Kön ska inte ska spela roll 
för möjligheten att påverka den politiska dagordningen. 

Det handlar också om sexualisering, våld mot kvinnor och 
trakasserier – det mest brutala uttrycket för att vi lever i ett 
ojämställt samhälle. 

Syftet med det fackliga jämställdhetsarbetet har varit att nå 
ett samhälle där alla människor har lika värde och lever fria från 
förtryck. Makt och inflytande ska vara oberoende av klass, kön 
och etnicitet. 

I den svenska modellen har facket huvudrollen tillsammans 
med arbetsgivarorganisationerna i lönebildningen. Det innebär 
att det också finns stora möjligheter att förändra orättvisa villkor 
i arbetslivet genom kollektivavtal istället för genom lagstiftning.  

I avtalsrörelsen 2007 har LO-förbunden gemensamt beslutat 
om en jämställdhetssatsning med solidarisk lönepolitik där 
kvinnodominerade branscher skall tillåtas en något högre 
procentuell löneökning jämfört med manligt dominerade 
branscher som i stället står tillbaka något för att jämna ut 
löneskillnaderna på arbetsmarknaden. 
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Jämställdhet


