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Sjätte året med 

jämställdhetsbarometern

▪ Kön, precis som klass, formar 

människors handlingsutrymme.

▪ Fokus på ekonomisk 

jämställdhet: löne-, anställnings-

och arbetsvillkor. 

▪ Möjligheten att kombinera 

lönearbete med omsorgsansvar. 

Arbetsliv och 
arbetsmarknad

Familjeliv: omsorg 
om barn och äldre, 

hushållsarbete

Trakasserier och våld 
(sexualisering)

Makt, inflytande och 
representation

Facklig 
feminism



Facklig feminism i ett nytt politiskt 

landskap

▪ Tre politiska block att förhålla sig till. 

▪ Ett vänsterblock, ett marknadsliberalt och konservativt block. 

▪ Analys av politikens inriktning framöver: valresultat 2018 och 

januariöverenskommelsen 2019.

▪ Risk för urholkad välfärd och subventionerad VIP-välfärd för rika

▪ Ökat tryck på försämrade löner och villkor i arbetaryrken, särskilt 

kvinnodominerade.



Statistiknyheter från 2019

▪ Omtag med statistiken: årets jämställdhetsbarometer är ej jämförbar 

med tidigare års barometrar. 

▪ Ny grund för indelning i arbetare och tjänstemän.

▪ Enbart anställda 20 till 64 år. 

▪ Månadslön inkl. rörliga lönetillägg. 



Lönetrappan är sig lik
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Månadslön, heltid Faktisk månadslön

Genomsnittlig faktisk månadslön jämfört med heltidslön, 2017. 

Bruttolön. Lön inklusive rörliga tillägg i kronor per månad. 20–64 år.   



Deltidsarbetet och dess orsaker

Orsaker till deltidsarbete, 2018. 

Av totalt antal anställda. 20–64 år.   
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Kvinnor i arbetaryrken jobbar sällan 

enbart dagtid på vardagar

Andel som jobbar enbart dagtid på vardagar, 2018. 

Av totalt antal anställda. 20–64 år.
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NOT: Med dagtid avses arbetstid mellan 06–18. 



Viktiga politiska reformer för 

jämlik jämställdhet enligt LO

▪ Allmän visstidsanställning avskaffas. Den aktiva arbetsmarknads-

politiken och den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet förbättras. 

▪ Den generella välfärden stärks genom ökade investeringar i vård, skola 

och omsorg. Utvecklingen mot en skattesubventionerad VIP-välfärd för 

de som har råd och en otillräcklig basvälfärd för alla andra måste 

stoppas. Avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster (rut-

avdraget).  

▪ Lagstifta om rätt till barnomsorg när föräldrar arbetar, även på kvällar, 

helger och nätter, och individualisera föräldraförsäkringen. 



Ojämställd skattepolitik
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Fördelning av de 6,3 miljarder kronor som ett borttagande av värnskatten ger år 2020
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Källa: SCB (Fasit) och egna beräkningar


