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Forord
Det har været en givende, men også hård proces at skrive denne afhandling, heldigvis har jeg haft en lang
række fantastiske mennesker bag mig.
Først og fremmest en stor tak til min hovedvejleder lektor Nina Javette Koefoed, der har været alt det man
kunne ønske sig af en vejleder og lidt til. Mange af de bedste pointer i denne afhandling var aldrig kommet
frem eller blevet udtænkt uden dig. Også meget stor tak til min bivejleder lektor Christina Fiig for råd (især
de teoretiske), tålmodighed (når selvsamme teori tog meget lang tid at forklare) og for at introducere mig i
forskningsmiljøet omkring moderne kønsforskning. En stor tak til min bivejleder Professor Bodil Marie
Stavning Thomsen fordi du indledningsvis troede på mig.
Til InterGender på Linköbing Universitet, der i en meget intens uge, fik mit projekt sat godt i gang. En stor
tak til professor Anette Borchorst fordi, du tog dig tid til at læse afhandlingen igennem et halvt år før
aflevering og for være opponent til mit predefence. Du leverede lige den kritik, der skulle til for at jeg kunne
blive færdig.
Uden mit historiestudie på Aarhus Universitet og de fantastiske undervisere her, havde jeg aldrig kunnet
eller haft lyst til at skrive denne afhandling. Så tak til alle de undervisere, som jeg haft gennem årene. En
særlig varm tanke til lektor Agnes Arnorsdottir, der var en af mine første undervisere. Du lærte mig at elske
mit fag. Ligeledes en særlig tak til lektor Annette Skovsted Hansen og lektor Niels Kayser Nielsen, der på
hver deres måde viste mig, hvad god historieskrivning og videnskab er.
Jeg har som ph.d.-studerende på afdelingen for historie Aarhus Universitet været meget glad for det gode
miljø på ph.d.-gangen. Så en varm tanke til alle mine mange medstipendiater i perioden 2012-2016. I løbet
af de sidste 4 år er der dog fire mennesker, der ikke kun har været en stor hjælp i forhold til denne
afhandling, men også er blevet mine nære venner. Herunder en særlig tak til Niels Nyegaard for jævnlig
teoretisk sparring, godt selvskab og fordi du deler min store passion for kønsforskning. Til Kristine Dyrmann
for godt samarbejde om vores undervisning, tekstsparring og jævnlig opmuntring. Til Martin Friis Andersen
for godt selvskab og fordi du mere end en gang har fikset min computer. Til Christina Lysbjerg Mogensen
for altid at være der og fordi jeg måtte stjæle dine energidrikke.
Tak til Danmarkshistorien.dk, der har været en sjov og lærerig samarbejdspartner igennem hele mit forløb.
Herunder særlig tak til Anne Sørensen for din tillid og for din feedback.
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Til historisk afdeling på Universitet i Oslo og professor Gro Hagemann for gæstfrihed i foråret 2015. Jeg kom
hjem med helt nye vinkler på mit projekt. Herunder også en særlig tak til Fia Sundevall, der introducerede
mig til kønsforskerne uden for historie.
En varm tak til alle de fantastiske mennesker i Öresundsnätverkets för kønshistorisk forskning for feedback,
inspiration og opmuntring. Herunder en særlig varm tak til Ulrikka Holgerson og Josefin Rönnbäck som
sørgede for at jeg fik mødt og diskuteret mit projekt med en række svenske kønshistorikere.
Til min mor, Dorthe Elkjær for grundig korrektur læsning, og til min far Ebbe Sørensen for hjælp med
litteraturen. Bedre forældre kunne jeg ikke ønske mig.
Og sidst, men bestemt ikke mindst en stor tak til min mand og fagfælle Thomas Juhl for at have været en
stor støtte både fagligt og følelsesmæssigt. For at læse de udkast, som jeg synes var for dårlige til at vise til
andre, og for at sørge for at jeg ikke kun har spist færdigmad de sidste fire år.
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Indledning
Denne ph.d.-afhandling handler om de ligestillingsprojekter og det syn på ligestilling, der udgik fra de
kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer i Danmark i perioden 1985-2010.
Danmark har ligesom de andre nordiske lande haft et globalt ry for en høj grad af ligestilling mellem
kønnene – dels lovmæssigt, men også i kraft af, at vi siden 1960’erne har haft en meget høj uddannelsesog erhvervsfrekvens for kvinder.1 De skandinaviske landes høje erhvervsfrekvenser for kvinder er dog
ledsaget af nogle af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i den vestlige verden.2 I Danmark og de andre
skandinaviske lande er flere fagfelter altså stærkt domineret af det ene køn, og i naturlig forlængelse heraf
eksisterer der store og fagpolitisk stærke fagforeninger, der næsten kun organiserer det ene køn. Herunder,
en række af stærkt kvindedominerede fagforeninger, hvis holdninger til køn og ligestilling qua deres
størrelse og kønssammensætning udgør et interessant forskningsobjekt. I Danmark er, der dog ikke blevet
forsket meget i de kvindedominerede fagforeninger og deres forhold til ligestilling efter 1985. Derfor har
jeg valgt at skrive fortællingen om det ligestillingsprojekt, som udgår fra de kvindedominerede
fagforeninger og deres medlemmer 1985-2010.
De kvindedominerede fagforeninger er dog langtfra nogen ensartet størrelse og ofte vanskelig at betegne
som en samlet aktør. Dette skyldes, at gruppen af kvindedominerede fagforeninger består af mange
forskellige forbund, der består af mange forskellige medlemmer. Medlemmer, som har været en del af
deres fagforeningers ligestillingsarbejde; nogle gange støttende og aktivt kæmpende, nogle gange
indifferente og nogle gange har de direkte eller indirekte modvirket deres egen fagforeninger. En faktor,
der flere gange har ført til skiftende holdninger og til tider usammenhængende strategier. Denne
forskellighed, arbejder jeg løbende med, og afhandlingen er således også et portræt af de indre
stridigheder og interessekonflikter, der konstant er mellem de kvindedominerede fagforeninger, deres
medlemmer og i hele fagbevægelsen som sådan. Afhandlingen bliver herigennem også en analyse af, hvor
mange forskellige syn og interesser, der er på spil når man diskuterer ligestilling – og kan herigennem også
være med til at belyse, hvorfor emnet ofte er svært at sætte på agendaen.
Set i et større samfundsperspektiv og i en nordisk kontekst, har ligestillingsarbejdet i perioden 1985-2010
haft lav prioritet i det danske Folketing, og der har ligeledes ikke været nogen stærk kvindebevægelse,
siden rødstrømpebevægelsen forsvandt i midten af 1980’erne.3 Disse forhold har indflydelse på de
1

Melby mfl., s. 1 og s. 6-7
Holt og Larsen 2010, s. 83-84
Rubery, Smith og Fagan 1999
3
Dahlerup, 1998, Bind 2 s. 375
2
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kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmers ageren, og er ligeledes med til at forme den
kontekst, som deres ligestillingssyn og ligestillingspolitik bliver til i. Derfor undersøger jeg igennem
afhandlingen også, hvordan de kvindedominerede fagforeninger agerer med og forholder sig til andre
aktører på ligestillingsområdet – herunder hører blandt andet forskellige feministiske meningsdannere,
forskere og skiftende regeringer. Herigennem tegnes et større portræt af udviklingen indenfor
ligestillingsområdet fra 1985 og frem, og afhandlingen kan således også beskrives som en art fortælling om
25 års dansk ligestillingsarbejde.
I et historisk perspektiv trækker afhandlingen tråde tilbage til tidligere tiders kvindebevægelse, da mange af
de ligestillingsproblemer, de kvindedominerede fagforeninger pegede på fra 1985 og frem bestemt ikke er
nye – fx går både kampen for ligeløn og bedre barselsforhold over 100 år tilbage. Heraf er det relevant at
forholde sig til, hvilken historisk kontekst, om nogen, de kvindedominerede fagforeninger satte deres kamp
ind i, og om man kan se en form for erfaringsudveksling fra tidligere foreninger eller bevægelser.
Mit startår er sat til 1985, da det i kønsforskningen generelt er defineret som det tidspunkt, hvor den
danske kvindebevægelse, i form af rødstrømpebevægelsen, ophørte med at være aktiv. Desuden er 1985
arbejdsmarkedshistorisk et skelsættende år, da det var her de store og meget omfattende påskestrejker- og
demonstrationer fandt sted. Ligeledes blev den danske ligelønslovgivning ændret i 1986 efter en EF-dom.
1985 er således i denne sammenhæng et oplagt startår. Mit slutår 2010 er sat ud fra, at det er her de
endelige resultater af de meget omfattende strejker og demonstrationer 2006-2008 var ved at være faldet
på plads. Resultaterne fra dette forløb, i kombination med den internationale økonomiske krise, indleder i
min optik en ny periode i dansk ligestillingshistorie.
Min problemstilling ser derfor sådan ud:
Denne afhandling undersøger det kønssyn og de ligestillingsprojekter, som udgik fra de kvindedominerede
fagforeninger i Danmark og deres medlemmer i perioden 1985 til 2010.
Konkret udmønter det sig i følgende tre overordnede forskningsspørgsmål:


Hvilke ligestillingsproblemer prioriterede de kvindedominerede fagforeninger?



Hvilke kønsforståelser var de kvindedominerede fagforeningers ligestillingspolitik udtryk for?



Hvilke strategier havde de kvindedominerede fagforeninger for, hvordan ligestillingsproblemerne skulle
løses, og udviklede de sig igennem perioden?

Borchorst og Dahlerup, 2003
Borchorst, 2008
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Afhandlingens opbygning
Dette afsnit er en læsevejledning, der forklarer afhandlingens opbygning og giver en beskrivelse af de
enkelte kapitler og de vedlagte bilag. Afsnittet skulle således gerne fungere som et kort over afhandlingen,
således at man hurtigt kan finde frem til de dele af afhandlingen, der har éns interesse.
Forskningsoversigt: I dette afsnit redegør jeg for den mest centrale forskningslitteratur for afhandlingens
genstandsfelt. I forlængelse af dette forholder jeg mig til hvilke traditioner, som min forskning hviler på og
går i diskussion og dialog med.
Teori: I dette afsnit præsenterer jeg den del af min teori, der sætter den overordnede forståelsesramme for
afhandlingen. Teorier, som jeg ikke bruger systematisk gennem afhandlingen, men kun som et værktøj i de
dele af analysen, hvor det er relevant, præsentere jeg ikke her, men når de kommer i spil.
De kvindedominerede fagforeninger: Her uddyber jeg, hvorfor jeg har valgt at tage udgangspunkt i de
kvindedominerede fagforeninger som aktør og hvilke muligheder og begrænsninger dette valg indeholder.
Efterfølgende giver jeg en kort præsentation af de forskellige grupper af kvindedominerede fagforeninger.
Kildemateriale: Her finder læseren en præsentation af det empiriske grundlag for afhandlingen såvel som
mine overvejelser omkring fordele og ulemper ved dette kildemateriale
Fravalg og prioriteringer: I min proces omkring afhandlingen har jeg måtte prioritere mellem en række
forskellige perspektiver. I dette afsnit reflekter jeg over, og begrunder disse fravalg.
Afhandlingen er opdelt i 4 dele. Hvoraf de første 3 er bygget op omkring de 3 tematikker, som jeg igennem
mit kildemateriale har identificeret som værende de mest fremtrædende og debatterede i de
kvindedominerede fagforeninger i perioden 1985 til 2010. Nemlig, ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked
og balancen mellem familie og arbejde. Disse tre dele er alle bygget kronologisk op, så man som læser kan
følge, hvordan de kvindedominerede fagforeninger udvikler sig indenfor hvert område. Ligeledes er de 3
dele opdelt i en række kapitler, således at man som læser kan dykke ned i en række underemner. Del 4
består af en række perspektiverende kapitler og samler trådene for hele afhandlingen.
Del 1 Ligelønsindsatsen – en mangesidet kamp for ligeværd: Temaet for denne del af afhandlingen er
ligeløn eller måske snarere manglen på sammen. I hele min periode er lønforskellen mellem mænd og
kvinder det største ligestillingsmæssige tema i de kvindedominerede fagforeninger. Deres analyse af, hvad
der forårsager løngabet, og hvilke strategier man skal anlægge for at bekæmpe det, varierer dog stærkt fra
fagforening til fagforening. Ligeledes udvikler fagforeningernes holdning og strategi sig markant fra 1985 til
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2010. Flere af fagforeningerne opbygger således en større villighed til at bryde med principperne i den
danske model for at opnå højere løn og til at fremhæve kønsaspektet i deres lønkamp. Dette fører mig så til
en diskussion af, om det danske arbejdsmarked i sin nuværende form er i stand til at komme med en
løsning på løngabet mellem mænd og kvinder.
Del 2: Det kønsopdelte arbejdsmarked: I denne del belyser jeg de kvindedominerede fagforeningers
skiftende holdning og indsats overfor kønsopdelingen på arbejdsmarkedet. Gennem en analyse af de
forskellige strategier på området bliver det tydeligt, hvordan forskellige ligestillingsinitiativer rettet mod det
kønsopdelte arbejdsmarked ofte er endt med at have utilsigtede konsekvenser for ligestillingen på andre
områder. Disse ligestillingsmæssige modsætninger lægger op til overvejelser om og diskussion af, hvad et
ligestillet samfund egentlig er, og om det overhovedet er muligt at føre en ligestillingspolitik på det
skandinaviske arbejdsmarked, der tilgodeser alle grupper.
Kapitel 3: Mellem to idealer – den svære balance mellem familie og arbejde: Denne del handler om de
kvindedominerede fagforeningers og deres medlemmers ikke altid ens holdning til balancen mellem familie
og arbejde. Bl.a., hvordan de anskuede fordelingen af det ulønnede arbejde i hjemmets indflydelse på det
lønnede arbejde. Herigennem bliver det tydeligt, hvordan mange kvindelige arbejdstagere i Danmark hele
perioden igennem balancerer eller forsøger at balancere mellem to ofte modsatrettede idealer – nemlig
idealet om to ligestillede voksne, der begge arbejder fuldtid og deler husarbejdet ligeligt og så idealet om to
komplementære køn, hvor kvinden særligt efter hun er blevet mor, indtræder som primært ansvarlig for
hjemmet og børnene. Dette sammenstød mellem idealer giver anledning til en diskussion om, hvorvidt
Danmark egentlig ikke mere bør beskrives som havende en halvanden-forsørgermodel end en toforsørgermodel.
Del 4: Afhandlingens sidste del samler op på de centrale pointer, der går på tværs af tematikkerne.
Herunder diskuterer jeg, om man kan tale om en form for fælles ligestillingsprojekt for de
kvindedominerede fagforeninger, og hvordan dette har udviklet sig gennem perioden. Jeg laver desuden
en perspektivering til rødstrømpebevægelse, som de kvindedominerede fagforeninger flere gange
sammenlignede sig med under strejkerne i 2008. Afslutningsvis går jeg i dybden med fagforeningers og
deres medlemmers opfattelse af kvindelighed, og dettes betydning for fagenes faglige aktivisme.
Konklusion
Bilag: Vedlagt afhandlingen er en række bilag. Disse er ikke nødvendige at læse for at forstå og have glæde
af afhandlingen, men tilbyder læseren en introduktion til forhandlingssystemet på det danske
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arbejdsmarked og dets aktører, såvel som forklaring på en række tekniske begreber, såvel som historiske
begivenheder med betydning for lønudregning.
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Forskningsoversigt
Kønsforskningen
Da kønshistorien for alvor kom ind i dansk og europæisk historieskrivning i 1970’erne var det i høj grad som
kvindehistorie. Målet var at gøre kvindens plads i historien synlig, og hendes roller og funktioner i
samfundet blev derfor selvstændigt analyseobjekt i en lang række studier. I slutningen af 1980’erne/starten
af 1990’erne trængte behovet for at forstå kvindens rolle i relation til mandens (og omvendt) sig på.
Kvindehistorien blev her til kønshistorien.4 Det er denne tradition for kvindeforskning og kønshistorie, som
min afhandling skriver sig ind i, da det netop er i kraft af kvinde- og kønshistoriens afdækning af kvindens
selvstændige betydning for den historiske udvikling og relationen mellem mænd og kvinder som en
grundlæggende samfundsmæssig struktur, der har åbnet op for min problemformulering og gjort den til et
relevant og interessant forskningsobjekt.
I dag er det kønshistoriske felt præget af en stor teoretisk diversitet og metodepluralisme, og i de følgende
afsnit vil jeg redegøre for, hvilke kønsforskere denne afhandling læner sig op ad og går i diskussion med.

Mobilisering
I politisk sociologi er der skrevet meget om, hvordan magtudøvelse foregår, og herunder også hvordan
både individuel og kollektiv magt opnås – i samfundsfaglig term kaldes forsøget på at opnå magt ofte for
mobilisering. Mobilisering kan også defineres som et samspil mellem et højt politisk aktivitetsniveau og
formuleringer af politiske værdier.5 Mobilisering har også interesseret flere kønsforskere, der har bidraget
til at udvikle feltet teoretisk og arbejdet empirisk med emnet.
En af disse er professor i statskundskab Lise Togeby. Togebys grundlæggende argument er, at kvinders
politiske mobilisering og herefter integration som gruppe i det politiske system, i et højindustrielt samfund
er sammenhængende med og afhængig af en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet (og herigennem
indirekte uddannelsessystemet). Dette skyldes, at erhvervsdeltagelsen bryder kvindernes sociale isolation,
og skaber en kollektiv ensartethed mellem store grupper af kvinder, som gør at disse kan identificere sig
med hinanden. Togeby påpeger også behovet for, at denne stabile erhvervsdeltagelse kombineres med en
form for ideologi og åbning i de politiske strukturer, for at mobiliseringen kan være vellykket.6 Togeby
4

Koefoed 2008, s. 71
Ann-Dorte Christensen og Raaum 1999, s. 17-19
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identificerer 1970’erne og 1980’erne som en formativ periode for kvinders mobilisering i Norden: Den
sociale isolation var brudt, i og med at kvinderne fik stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, og for de unge
kvinder var skabt meget intense sociale relationer på de store uddannelsesinstitutioner. En stor del af disse
unge kvinder tilhørte det, man kalder de nye mellemlag, eller var i gang med at uddanne sig til en
beskæftigelse, der ville placere dem i mellemlagene. Hermed var der også skabt en sådan social
ensartethed, at de kunne identificere sig med hinanden. Endelig udrustede ungdomsoprøret og den nye
kvindebevægelse kvinderne med en ideologi, der retfærdiggjorde kampen og aggressivitet.7
Togebys tese om, at kvinders mobilisering er afhængig af kvinders erhvervsdeltagelse, er blevet kritiseret
fra flere sider, bl.a. af sociolog Ann Dorte Christensen og politolog Nina C. Raaum. Deres kritik går på, at
Togeby gennem sin vægtning af de strukturelle forhold på arbejdsmarkedet overser andre kulturelle og
politiske forhold, der kan have været ligeså afgørende for mobiliseringen af kvinder i 1970’erne og
1980’erne. Herunder foreslår de, at mobilisering af kvinder i Norden ikke kan ses som almen og universel,
men at den derimod er mangfoldig og ofte foregår i forskellige fora, og er ligeså afhængig af kulturelle
forhold som økonomiske.8 I min afhandling er jeg også kritisk overfor ideen om at man kan tale om et
større fællesskab mellem erhvervsaktive kvinder eller at kvindelig mobilisering udelukkende afhængig af
kvinders erhvervsdeltagelse og en åbning i den politiske struktur. Konkret betyder dette, at jeg løbende
forholder mig til, hvordan andre identitetsmarkører udover køn er med til at forme kvinders tilhørsforhold
– altså intersektionel kønsteori.9 Ligeledes diskuterer jeg i afhandlingens del 3, om nogle
interessefælleskaber mellem kvinder faktisk snarere udspringer af en enshed i kvinders rolle i familien
snarere end en enshed i deres rolle på arbejdsmarkedet.
Alligevel finder jeg, at Togebys empiriske analyse af kvindemobilisering i Danmark i 1970’erne og 1980’erne
indeholder flere vigtige pointer, der har betydning for min afhandling. Togeby påpeger for det første,
hvordan, vi fra 1960’erne og frem i Danmark har en støt voksende kvindelig erhvervsdeltagelse og
uddannelsesniveau, og at dette må have en betydning for kvindelig identitet såvel som for mulige
fællesskaber. For det andet påviser Togeby i sin analyse, hvordan vi i Danmark i 1970’erne og 1980’erne
oplevede et stort holdningsskifte både blandt politikerne og i befolkningen hen mod en ide om, at kvinder
og mænd i højere grad skulle ligestilles, og det på en måde så kvinders position på arbejdsmarkedet i højere
grad blev lig mænds.10
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I min afhandling tager jeg disse grundlæggende pointer til mig, men i stedet for empirisk at kigge på
1970’ernes og 1980’ernes kvindebevægelse som Togeby, vender jeg altså blikket mod fagbevægelsen i
perioden 1985 til 2010. Denne blev nemlig markant ændret i sin sammensætning med kvindernes indtog på
arbejdsmarkedet – dels blev flere fagforeninger pludseligt kvindedominerede (fx HK), andre oplevede en
vækst i medlemmer (fx KAD og DSR) og helt nye fagforeninger blev til som følge af, at kvinders manglende
tilstedeværelse i hjemmet resulterede i en række ny faggrupper, der nu overtog det tidligere private
omsorgsarbejde (fx BUPL). Kort sagt kvinderne kom til at fylde mere i den før så mandsdominerede
fagbevægelse, hvilket betød en udfordring af tidligere idealer og praksisser. Ikke kun for fagbevægelsen
som hele, men også for den enkelte kvindedominerede fagforening, der skulle finde sig til rette i en ny
økonomisk og kulturel situation. Jeg ønsker derfor at analysere, hvordan disse kvinder håndterede og
reagerede på den nye situation, og altså ikke som Togeby at forklare, hvorfor den opstod. Herunder, at jeg
også begynder i 1980’erne, hvor Togeby tidsmæssigt slutter – altså efter at den store forandring var
indtruffet, og mobilisering ikke længere var ved at forme sig, men blevet hverdag.
Med Christensen og Raaums pointe i baghovedet, udfordrer jeg som sagt Togebys pointe om at kvinders
erhvervsdeltagelse skabte en social ensartethed mellem kvinder. Jeg kan gennem mit kildemateriale
konkludere, hvordan der stadig er store forskelle mellem kvinder uddannelsesmæssigt og jobmæssigt. For
selvom flere og flere kvinder kom på arbejdsmarkedet var deres arbejdsforhold som mændenes
mangfoldige, og heraf blev kulturen og de konkrete forhold omkring fagene forskellige. Således analyserer
jeg løbende igennem afhandlingen, hvordan kvinderne i de kvindedominerede fag flere gange ikke kan
samles om ligestillingspolitiske spørgsmål grundet forskellige interesser forårsaget af forskelle i uddannelse,
sektor eller klasse. I afhandlingen fremhæver jeg også, hvordan kvinder på mange måder indtræder i
forskellige jobmæssige positioner, og heraf offentligt er underlagt forskellige betingelser – men hvordan
næsten alle kvinder, på trods af dette, stadig er underlagt en forventning om at være primært ansvarlig for
hjemmet, og herigennem alle rammes af dobbeltarbejde.

Den politiske kultur og ligestillingspolitikken
Flere danske kønsforskere, bl.a. Anette Borchorst og Birte Siim, har redegjort for, hvordan der i Danmark
synes at herske en vis bevægelsesafhængighed i forhold til kønspolitiske spørgsmål, som generelt er blevet
bragt til Folketingets opmærksomhed gennem udenomsparlamentarisk pres og aktivitet. Bl.a. fordi ingen af
de danske partier har tradition for at profilere sig på ligestillingsspørgsmålet eller har selvstændige
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kvinde/ligestillingsgrupper.11 Ligestilling mellem kønnene er derfor i Danmark politisk set relativt svagt
institutionaliseret og uden udenomsparlamentarisk pres risikerer emnet at forsvinde fra den politiske
dagsorden. I afhandlingen forholder jeg mig løbende til, at de kvindedominerede fagforeninger og deres
medlemmer agerer i et politisk klima, hvor ligestillingspolitik generelt har en lav prioritet og af flere aktører
opfattes som opnået. Dette har naturligvis betydning for, hvilke positioner og samarbejdsmuligheder der er
tilgængelige for de kvindedominerede fagforeninger– og ligeledes må det også have en vis diskursiv
virkning på, hvordan deres egne ligestillingsprojekter og holdninger til ligestilling former sig.
Ud fra karakteren af kildemateriale kan jeg ikke komme med nogen entydig konklusion på, om de
kvindedominerede

fagforeningers

ligestillingssyn

og

projekt

formår

at

fungere

som

et

udenomsparlamentarisk pres, og altså påvirke den fra Folketingets side førte ligestillingspolitik. Ej heller er
dette formålet i min afhandling. Men min beskrivelse af de kvindedominerede fagforeningers
ligestillingssyn og projekt går alligevel på flere måder ind og nuancerer beskrivelsen af den
ligestillingspolitiske situation i Danmark. I min konklusion foreslår jeg således et bredere syn på, hvor
ligestillingspolitik i relation til arbejdsmarkedet skabes og føres.

Denne afhandling handler også om, hvordan begrebet ligestilling er blevet anskuet i Danmark efter
rødstrømpebevægelsens nedlæggelse i 1985. Her har bl.a. Birte Siim og Ann-Dorte Christensen beskrevet,
hvordan tilslutningen til kollektive ligestillingsløsninger såvel som en kollektiv ligestillingsbevægelse har
været faldende siden 1980’erne.12 Christina Fiig har uddybet og nuanceret dette i sin ph.d. afhandling fra
2006 om den danske feministiske offentlighed omkring årtusindskiftet. Her konkluderer Fiig, hvorledes det
er svært at finde en nutidig feminisme, der er knyttet op på en social bevægelse eller en politisk ideologi,
men at man dog kan tale om en form for feministisk offentlighed. Denne feministiske offentlighed rummer
ifølge Fiig et potentiale for rehabilitering af ordet feminisme såvel som en mulighed for at udfordre
diskursen om, at Danmark er verdensmester i ligestilling. 13 Denne feministiske offentlighed kalder Fiig også
for nyfeminister, og udover at de i deres medieindlæg primært tager udgangspunkt i et personligt
perspektiv, er de kendetegnet ved at være yngre kvinder med en akademisk grad.14
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Min afhandling konkluderer, at vi i anden halvdel af 2000’erne (altså tidsmæssigt efter Fiigs afhandling blev
publiceret) så en samlet social bevægelse for ligeløn udgjort af medlemmer fra de offentlige
kvindedominerede fagforeninger, der selv om den ikke direkte havde en politisk ideologi, alligevel havde
stærke rødder i den politiske venstrefløj. Hermed bryder mine konklusioner altså med de
ligestillingstendenser forskningen har beskrevet som dominerende i 1990’erne og starten af 2000’erne,
hvilket kan pege i retning af, at udviklingen er ved at skifte. Ligelønsbevægelsen står også i modsætning til
Fiigs feministiske offentlighed, dels fordi den tog udgangspunkt i et fælles kollektivt problem og ikke i
forskellige personlige perspektiver, og dels fordi den primært bestod af kvinder med kort eller mellemlang
videregående uddannelse. Hvorledes, om overhovedet, disse to forskellige ligestillingsmæssige aktører
påvirker hinanden, er en interessant fremtidig overvejelse, som dog falder udenfor denne afhandlings
problemstilling.

Fagbevægelsen og kønsstrukturerne
Flere skandinaviske kønsforskere har beskæftiget sig med ligestilling og fagbevægelsen. I Sverige har
historikerne Inger Humlesjö og Yvonne Hirdman begge beskrevet, hvordan den svenske fagbevægelse (og
samfundet som sådan) indtil 1960’erne i høj grad byggede på en kønsforståelse, hvor manden var det
arbejdende og forsørgende køn.15 Den norske historiker Gro Hagemann har påpeget, hvordan det samme
også i store træk var gældende for den norske fagbevægelse: Bevegelsen har vært basert på forestillinger
om en grunnleggende kjønnsstruktur og på et forsørgerstandpunkt som har fått menn til å framstå som
’selve arbeiderklassen’ og kvinner som arbeiderklassens andre kjønn.16 Yvonne Hirdman har pointeret,
hvordan denne kønsstruktur kan betragtes som en del af en større samfundsstruktur, hvor fagbevægelsens
ide om mandens rolle både understøttede og indrettede sig efter den såkaldte husmorkontrakt – hvor
manden var forsørger og kvinden ansvarlig for hjemmet. Samme grundlæggende kønsstruktur kan også
betragtes som gældende i det danske samfund i samme periode.17 Med fagbevægelsens store rolle i hele
Skandinavien og dens stærke indflydelse på de politiske kamre gennem Socialdemokratiet/Arbeiderpartiet
har denne været en vigtig skaber og opretholder af dette system. I dette kønssystem har mange kvinder
ofte også arbejdet udenfor hjemmet, men dette arbejde har ofte været adskilt fra mændenes og tilskrevet
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en ringere værdi. Således var arbejdsmarkedet også indrettet efter tanken om to komplementære køn,
hvor kvinden grundlæggende var en anden og ringere arbejdskraft.18
Yvonne Hirdman har dog beskrevet, hvordan dette kønssystem skiftede både i fagbevægelsen og resten af
samfundet i 1960’erne og 1970’erne fra husmorkontrakten til en ligestillingskontrakt, hvor idealet bliver to
udearbejdende parter med lige ansvar for husarbejdet.19 Dette hurtige skift i struktur og grundlæggende
kønsidealer har historikerne Gro Hagemann og Klas Åmark i deres respektive arbejde begge kritiseret, da de
finder, at strukturer i et samfund sjældent er nemt foranderlige, og at forskellige opfattelser og idealer ofte
eksisterer samtidig og konkurrerer mod hinanden.20 Den danske lektor Anna-Birte Ravn har beskrevet,
hvordan denne kritik er typisk for den nutidige skandinaviske kønsforskning, hvor mange forskere er gået
væk fra ideen om et universelt køns- eller genussystem. Denne forkastelse begrundes ofte ud fra, at
universelle teorier ofte har det med kun at indfange middelklassens vilkår.21 Hagemann og Åmark kan i
denne optik beskrives som tilhørende den del af kønsforskningen, som har forkastet universelle teorier, og
herigennem metodisk og teoretisk vendt sig fra patriarkatsteori og analyser af ulighedernes materielle
forankring mod en mere diskursanalytisk tilgang med fokus på mangfoldighed og kontekstualitet. Gro
Hagemann har selv beskrevet dette som et (delvist) skifte fra en materialistisk socialhistorie til en ny
kulturhistorisk position.22
I dansk kontekst kan historikerne Anne Trine Larsen og Anne Brædder begge beskrives som værende en del
af samme tendens indenfor kønsforskningen. I deres respektive studier om arbejdede kvinder 1950-1990
kommer de begge med eksempler på, hvordan idealet om lighed mellem kønnene i høj grad har eksisteret
samtidig med idealet om to komplementære køn, og at arbejdende kvinder ofte har balanceret mellem
disse to idealer.23 I min afhandling, der i tid ligger efter både Larsen og Brædder, skriver jeg mig ind i samme
tradition, i og med at jeg undersøger, om denne diskursive kamp stadig er til stede, og om man stadig kan
tale om en kamp eller en form for forhandling mellem et komplementært kønssyn og et ideal om lige roller.

Uden for det historiske felt har lektor Lise Lotte Hansen i mange år beskæftiget sig med kvinders stilling
indenfor den danske fagbevægelse. Bl.a. i sin ph.d. afhandling om ligestillingspolitiske problemer og
18
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løsninger i LO omkring år 2000. Her påviser Hansen, hvordan fagpolitisk praksis i LO i høj grad er maskulint
kønnet, og hvordan interessemodsætninger (fx mellem kvinder og mænd) internt i fagbevægelsen gennem
diskursen om arbejdersolidaritet og lighed overordnet set er blevet og stadig bliver usynliggjort.24 Dette har
gjort det sværere for kvinder, som individer, at opnå magt, og endnu sværere at opnå ligestillingsmæssig
forandring i fagbevægelsen. Dels fordi kvinderne har svært ved at honorere fagbevægelsens krav til
tillidsvalgte om tilstedeværelse og tidsforbrug og samtidig klare deres familiemæssige forpligtelser (heraf at
kun meget få fagpolitisk aktive kvinder har hjemmeboende børn) og dels fordi kvinderne støder mod
negative stereotyper af kvindelige ledere.25 Opsummeret på Hansens forskning kan det konkluderes, at den
maskulint kønnede arbejder overordnet set stadig anses som det ideelle fagforeningsmedlem af den
danske fagbevægelse, og i endnu højere grad som den ideelle fagforeningsleder. Altså det samme system,
som Hageman beskriver som gældende for arbejdsmarkedet generelt. I forlængelse heraf beskriver
Hansen, hvordan kvinder i fagforeninger ofte anses som utilstrækkelige, da de på flere parametre ikke lever
op til dette ideal. Således har meget ligestillingsarbejde internt i fagbevægelsen gået ud på at rette op på
kvinders utilstrækkelighed – fx ved at tilføje dem viden og netværk.26
I min afhandling trækker jeg på Hansens konklusioner, men jeg går også ind og undersøger og diskuterer,
om det mandlige ideal som hun beskriver, i ligeså høj grad er gældende for de kvindedominerede
fagforeninger som i hovedforbundet. I sin afhandling beskæftiger Hansen sig desuden kun med LO og
fagforeningerne herunder, hvor min afhandling både inddrager de kvindedominerede fagforeninger fra LO
og FTF. Deraf, at jeg med min empiri dels har mulighed for at undersøge om, der var en anden diskurs i FTF,
men også om de kvindedominerede fagforeninger på tværs af hovedforbundene i fællesskab var bærere af
en moddiskurs.
Endelig er Hansen primært optaget af ligestillingsmæssig forandring indadtil i fagbevægelsen, hvor mit
fokus ligger på de kvindedominerede fagforeningers evne til at agere i forhold til det bredere samfund.
Politolog Anette Borchorst har ligeledes beskæftiget sig med fagbevægelsen og ligestilling. Hun har
beskrevet, hvordan arbejdsmarkedets hovedorganisationer i alle de nordiske lande har haft en central
placering i statens ligestillingsapparat. En konstruktion foretaget ud fra ønsket om at forpligte parterne på
området og herigennem lette implementeringen af lovgivning og initiativer. Borchorst har i forlængelse
heraf redegjort for, hvordan både arbejdsgiverne og fagbevægelsen i starten var kritiske overfor
ligestillingslovgivning – men at fagbevægelsen nu er blevet mere positiv som følge af pres fra kvindelige
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ligestillingsprogrammer og aktivt arbejder på at skrive emner hørende herunder ind i overenskomster. 27
I min afhandling tager jeg tråden op fra Borchorst – i og med, at et af mine udgangspunkter jo netop er, at
de kvindedominerede fagforeninger har fået en større indflydelse i fagbevægelsen i kraft af tilstrømningen
af kvindelige medlemmer, – og herigennem været en indvirkning på, at emnet ligestilling, som Borchorst
beskriver, er kommet til at fylde mere i fagbevægelsens generelle arbejde. Hvad jeg i min afhandling
fokuserer på, er så hvilke(t) ligestillingsprojekt(er) det er, som de kvindedominerede fagforeninger
promoverer og arbejder på aktivt at få skrevet ind i handlingsprogrammer og overenskomster. Herigennem
om det er et sammenhængende projekt/ide for ligestilling eller om der snarere er tale om forskellige
ligestillingsidealer og projekter fra område til område og fra fagforening til fagforening (eller endda
indenfor den samme fagforening).

Arbejdsmarkedsforskningen
Udover den kønshistoriske forskning er denne afhandling også en del af dansk arbejdsmarkedsforskning.
I moderne dansk arbejdsmarkedsforskning har få været så kendetegnende de sidste 20 år som sociologiprofessorerne Jesper Due og Jørgen Steen Madsen. Due og Steen Madsen har hele deres karriere arbejdet
tæt sammen og er begge medstiftere af Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier
(FAOS), som er tilknyttet Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Due og Steen Madsen har i deres
arbejde været så toneangivende, at flere af de begreber, som de har introduceret i deres forskning er gået
ind i den almene jargon omkring arbejdsmarkedet. Eksempler er udtryk som ”Den danske model” og
”decentral centralisering”.28 Dette har unægtelig haft en stor betydning for, hvordan vi forstår
arbejdsmarkedet i Danmark, men også for hvilke områder af det danske arbejdsmarked, man har fokuseret
på i arbejdsmarkedsforskningen.
Jeg er også påvirket af disse termer og prioriteringer, og i afhandlingen har jeg i mine beskrivelser af det
danske arbejdsmarkeds struktur og de overordnede linjer for overenskomsterne trukket meget på Dues,
Steen Madsens og FAOS’ arbejde. I deres forskning er kønsperspektivet dog ofte kun inddraget på et
minimumsplan. Dette betyder, i min optik, at visse historiske perspektiver overses, fx at kvinder historisk
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set har haft en anden tilknytning til og rolle i fagbevægelsen end mænd, og at dette kan have en betydning
for deres forhandlingsstrategi samt selvopfattelse i forhold til det etablerede system.
Det manglende kønsperspektiv hos Due og Steen Madsen og tendensen til primært at teoretisere ud fra det
private arbejdsmarked er også blevet kritiseret af andre danske arbejdsmarkedsforskere, herunder særligt
af Anette Borchorst, Emmett Caraker og Henning Jørgensen, alle tilknyttet Aalborg Universitet. Disse har
ved flere lejligheder teoretiseret over, om den danske model også gør sig gældende ved
overenskomstforhandlinger i det offentlige,29 særlig grundet tre forhold:
1. I det offentlige er arbejdsgiver også lovgiver og budgetmyndighed, hvilket forhandlingsmæssigt
betyder at staten har nogle flere handlemuligheder end en privat arbejdsgiver.
2. Det offentlige kan i sidste ende ikke konfliktes økonomisk ihjel, dels fordi regeringen ville gribe ind,
længe før dette skete og dels fordi en strejke i det offentlige på den korte bane ofte sparer penge i
form af sparede lønkroner. I det private spares der selvfølgelig lønudgifter, men her er til gengæld
et tab af produktion og profit – hvilket sjældent er tilfældet i det offentlige.
3. Strejker i det offentlige kan sjældent være altomfattende. Dette gælder især for personalet i
sundhedssektoren, der er udelukket fra at bruge midler som total arbejdsnedlæggelse, da dette
ville koste menneskeliv.

Disse forhold kan være en del af forklaringen på, hvorfor kvinder historisk set har strejket mindre end
mænd.30 Det er ud fra denne teoretisering sandsynligt, at overenskomstforhandlinger i det offentlige
historisk set er foregået på andre præmisser end i det private. Dette har i så fald også en kønsmæssig side,
da der er en overvægt af kvinder i de offentlige sektorer og en overvægt af mænd i den private sektor –
hvilket betyder, at de fleste kvinders løn forhandles på andre præmisser end de fleste mænds.
I min analyse, trækker jeg på de beskrivelser af strukturerne og mekanismerne på det danske
arbejdsmarked, som Due og Steen Madsen har stået for. Men jeg forholder mig også til, at disse
beskrivelser ofte ikke kan siges at være fuldt dækkende for det offentlige arbejdsmarked jf. ovenstående
kritik. Således betragter jeg flere af de kvindedominerede fagforeninger som værende underlagt andre
betingelser end dem man normalt forventer at finde for arbejdsmarkedets parter.
Konsekvensen af den offentlige sektors manglende evne til at passe ind i teoridannelsen omkring den
danske model, finder forskerne fra Ålborg også favoriserer en privatsektorforståelse og indirekte er med til
29
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at fremstille mekanismerne og problemerne i den offentlige sektors forhandlinger som særegne og
problematiske for idealtypen.31 Her synes kritikken dog ikke kun at handle om ”den danske model” som
forskningsmæssigt begreb, men også om den status og indflydelse begrebet har fået på
arbejdsmarkedspolitikken. Altså den diskursive magt begrebet har hos både politikere og hos
arbejdsmarkedet parter. Denne problemstilling fører i min afhandling til overvejelser om, hvorvidt den
danske model i uændret form formår at løse de ligestillingsmæssige udfordringer, der knytter sig til de
kvindedominerede offentlige fag. Ligeledes forholder jeg mig løbende til den danske model som begreb og
som idealtype for, hvordan forhandlinger på det danske arbejdsmarked bør foregå, og hvilke evt.
konsekvenser dette har haft for, hvordan kvindefagene (særlig de tilknyttet det offentlige) har ageret.

Vekselvirkningen mellem forskningen og dens objekt
Når man som forsker analyserer og fortolker et fænomen eller en periode, påvirker denne ofte samfundets
opfattelse af og ageren omkring emnet. Forskning har altså på godt og ondt konsekvenser for det samfund,
hvori den udføres. Ligeledes påvirkes forskeren også af sin egen tid og dennes tendenser og diskurser.
Denne vekselvirkning mellem forskning og dens objekt ses tydeligt i de forskningstraditioner, som jeg har
beskrevet ovenfor.
I kønsforskningen har mange kvinde- og kønsforskere givet 1970’ernes feministiske aktivisme æren for, at
deres felt eksisterer i dag, og at de selv valgte at gå ind i dette område.32 Ligeledes er det blevet beskrevet,
hvordan kønsforskning også har påvirket andre fagområder og dennes vidensproduktion,33 og hvorledes
der i Danmark og resten af Norden stadig hersker stærke bånd mellem kønsforskerne og organisationer og
institutioner, der arbejder for øget ligestilling.34 Dette bånd har bevirket at kønsforskningen har påvirket
den danske stats ligestillingsarbejde og ligeledes diverse selvstændige institutioner – heriblandt
fagbevægelsen.
Arbejdsmarkedsforskningen indgår i en sammenlignelig vekselvirkning, om end arbejdsmarkedsforskerne
modsat kønsforskerne ikke har samme tradition for at beskrive og vedkende sig dette. Det måske mest
31
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fremtrædende eksempel på dette, er den status det videnskabelige begreb ”den danske model” har fået
hos arbejdsmarkedet parter, i medierne og i det politiske system. Her har den videnskabelige beskrivelse
skabt en fælles og meget positiv forståelseshorisont omkring begrebet, der fordrer adfærd, der er med til at
opretholde og værne om modellen.35
I min afhandling forsøger jeg at forholde mig til denne vekselvirkning, der er mellem forskning og udvikling i
samfundet. Herunder også, når forskellige forskningstraditioner grundet forskellige idealer faktisk ender
med at fortolke begivenheder forskelligt, og heraf ender som direkte, og ikke kun indirekte, aktører i
samfundets udvikling.
I henhold til ovenstående, er denne afhandling også et resultat af min egen subjektive position og mine valg
og fravalg af empiri, teori og forskningsspørgsmål. Herunder er min forskning også præget af mine værdier,
på trods af at jeg som historiker og forsker har gjort mig meget umage med at give en så nøjagtig og gyldig
fremlægning som mulig. Dette uundgåelige subjektive element er ikke nødvendigvis negativt, da det netop
kan være min unikke position, der åbner op for, at jeg kan bidrage med nye indsigter og perspektiver til
forskningen.36 Jeg føler dog, at det er mest hensigtsmæssigt (og ærligt), at redegøre for min egen
stillingtagen til emnet, således at læseren har mulighed for at forholde sig aktivt hertil.
Jeg nærer som privatperson sympati for den danske fagbevægelse og betragter denne som en vigtig aktør i
det danske samfund. Jeg er også stærk tilhænger af ligestilling mellem kønnene, forstået således at jeg går
ind for at samfundet aktivt skal arbejde for en mere ligelig fordeling af magt, indkomst, samvær med børn
etc. Derfor besidder jeg også en undren og sommetider frustration over den samlede fagbevægelses til
tider manglende evne til at adressere og løse ligestillingspolitiske spørgsmål. Her er de kvindedominerede
fagforeningers position og kamp for at få ligestilling bragt på banen et nyttigt værktøj til at forstå de
dilemmaer, fagbevægelsen møder på ligestillingsspørgsmålet, såvel som hvorfor og hvornår fagbevægelsen
eller i hvert fald dele af den formår at være en forandrende ligestillingspolitisk kraft.
Igennem mit arbejde med afhandlingen er dog vokset en anden undren frem, nemlig hvor forskelligt
kvinder anskuer ligestilling, og hvor knyttet dette tilsyneladende er til økonomisk og/eller
uddannelsesmæssig klasse. Denne forskellighed er allerede til stede mellem de forskellige
kvindedominerede fagforeninger, men endnu mere i forhold til kvinder i ikke kvindedominerede erhverv og
feministerne i akademia. Ligestilling kommer på den måde til at være et begreb, der foregår en konstant
diskursiv kamp om - noget der også bliver tydeligt i gennem afhandlingen.
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Teori
Serielle grupperinger og potentielle fællesskaber
I min afhandling har jeg kategorien kvinder, og for den sags skyld også kategorien mænd, som centrale
grupper for mine analyser. Dette har jeg, da både statens og fagforeningernes ligestillingsindsats næsten
altid arbejder med denne kategorisering (bl.a. i overenskomster, lovgivning mm), og da ligestillingsmæssige
spørgsmål oftest diskuteres ud fra ideen om to køn og hermed to grupper. Kort sagt, hvis jeg ikke brugte
denne kategorisering, ville jeg analysemæssigt få svært ved at beskrive en række begivenheder, såvel som
at forklare udviklingen i perioden.
Min brug af kvinder som en kategori er dog analytisk ikke uproblematisk. For hvordan kan man reducere
kvinder til en samlet kategori, når hver enkel kvindes identitet er formet af en myriade af andre kategorier
såsom etnicitet, seksualitet, klasse etc. Den politiske filosof Iris Marion Young opsummerer dette teoretiske
problem ganske præcist. We want and need to describe women as a group, yet it appears that we cannot
do so without being normalizing and essentialist.37
Heldigvis angiver Young en udvej ud af dette problem – nemlig at tænke på kategorien kvinder som seriel
gruppering.38 Kvinder (eller for den sags skyld også andre kategoriseringer) er i denne forståelse ikke
forenet gennem en fælles identitet eller enslighed, men derimod passivt forenet gennem samfundets
strukturer: …a series is a social collective whose members are unified passively by the objects around which
their actions are oriented or by the objectified results of the material effects of the actions of the others. 39
Den serielle gruppering indeholder dog potentialet for et fællesskab. Dette kan opstå, hvis nogle af de
passivt forenede individer i den serielle gruppering begynder at interagere med hinanden og diskutere de
fælles strukturer. Et egentligt aktivt politisk fællesskab opstår dog først, når individerne handler på
baggrund af denne viden.40 I Youngs forståelse eksisterer kategorien kvinder altså som noget sat af
samfundets strukturer. Noget politisk og forenende potentiale har den dog først i det øjeblik, individer
erkender kategoriseringen og handler på den.
Young pointerer også, hvordan hvert enkelt individ er gennemstrømmet af et væld af serielle grupperinger
på en gang, og at disse for individets identitet samt følelse af fællesskab med andre kan have skiftende
37
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betydning og vigtighed: A person can choose to make none of her serial memberships important for her
sense of identity. Or she can find that her family, neighborhood, and church network makes the serial facts
of race, for example, important for her identity and development of a group solidarity. Or she can develop a
sense of herself and membership in group affiliations that makes different serial structures important to her
in different respects or salient in different kinds of circumstances.41
Når jeg skriver kvinder, er det altså ud fra Youngs forståelse af kvinder som en seriel gruppering. Herudover
bruger jeg Youngs ide om det potentielle fællesskab til at analysere, om der opstår sådanne ud fra den
serielle gruppering af kvinder, der er samlet i de kvindedominerede fagforeninger. Ydermere diskuterer jeg,
hvilke andre serielle grupperinger, der ofte også er på spil i disse fora, og hvordan de spiller ind i forhold til
den ligestillingsmæssige dagsorden. Herunder ligger den vigtige pointe, at den serielle gruppe kvinder jo
også er gennemstrømmet af en række andre mulige serielle grupperinger, og at disse kan spille sammen
med den potentielle gruppering kvinder eller medfører, at den fælles kønsidentitet glider i baggrunden til
fordel for et andet fællesskab.

Diskursbegrebet
Diskursteori er en hel skole inden for videnskabsteorien, og ligesom de fleste andre videnskabelige skoler
indeholder den et væld af retninger og forskellige teoretiske ståsteder. I denne afhandling er jeg primært
inspireret af Michael Foucaults læsestrategi.42 Når jeg i afhandlingen bruger begrebet diskurs, forstår jeg
derfor diskurs som en forståelse- og mulighedshorisont.43 Denne horisont afgrænser, hvilke udtryk og
positioner, der legitimt kan anvendes og hvilke aktører der legitimt kan antage en bestemt position.
Samtidig gøres nogle udtryk og positioner usynlige eller umulige. Således er diskursanalysen en metode
centreret omkring spørgsmålet, om hvordan det bliver muligt at et givent udsagn dukker op, eller som Gro
Hagemann udtrykker det: Å være subjekt i forhold til visse gitte eksistensbetingelser innnebærer ikke å være
fratatt all muligheter for valg. Det innebærer imidlertid at valgene ikke er ubegrenset.44
Således handler min diskursanalytiske tilgang primært om at forstå udsagn i forhold til de relationer, de
indgår i. Det vil sige, at jeg arbejder med at afdække, hvilke positioner og herigennem udsagn og holdninger
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der er tilgængelige for de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer, og hvordan de bruger
disse positioner til at fremme deres interesse. Men også hvordan de mulige og til dels selvvalgte positioner
for de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer er med til at begrænse samt usynligøre andre
positioner og udtryk for disse.
Kombineret med min brug af Youngs begreb om serielle grupperinger afhænger den herskende diskurs i de
kvindedominerede fagforeninger også af, hvilke serielle grupper de kvindedominerede fagforeninger og
deres medlemmer identificerer sig med. Nye udtryk og positioner kan derfor blive tilgængelige og andre
lukke sig, hvis de kvindedominerede fagforeninger og/eller deres medlemmer identificerer sig med en
anden seriel gruppering end før. I forlængelse heraf bliver studiet af diskurser i afhandlingen også en
undersøgelse af forskellige positioneringer og deres praksis. Heraf også, hvordan disse konstrueres og
støder sammen med andre diskurser i kampen for hegemoni – dvs. kampen om at vinde den almene
definitionsret.

Judith Butler og kønsmatrixen
I min afhandling udgør Judith Butlers teori om kønsmatrixen45 en del af min primære teoretiske
forståelseshorisont. Butler beskriver kønsmatrixen som det net af strukturelle forventninger til de to køns
opførsel, som ligger i samfundet.46 Disse strukturelle forventninger er ikke nedskrevet som love og kun
sjældent direkte formuleret, men fungerer alligevel stærkt regulerende for det enkelte menneskes adfærd,
i og med at vi konstant udfører (eller snarere repeterer) den strukturelt dikterede adfærd, og dermed både
skaber

og

opretholder

matrixen.

Dette

er

en

videreudvikling

af

Maurice

Merleau-Pontys

kropsfænomenologi, hvor den kropslige væren og erfaring lægger grunden til vores ideer og opfattelse af
verden: In other words, we learn knowledges, like not picking our noses in public, through mimesis, that is,
in and through bodily comportment (through becoming human).47 Ligeledes har den rødder i Michel
Foucaults teori omkring biomagt48, hvor han beskriver, hvordan det enkelte menneske i sin stræben efter
succes langt mere end nogen anden instans censurerer, overvåger, straffer og belønner sig selv til at passe
ind i samfundets strukturer og normer. Et tydeligt eksempel på biomagt i effekt, er det vestlige samfunds
ideal omkring en sund krop. Dette ideal gør, at mange mennesker helt uden italesættelse udefra ofte vil
skamme sig over at indtage en fedende flødekage, og blandt disse vil mange føle, at de må pålægge sig selv
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straf i form af ekstra motion - hvis de begår den synd, det er at spise kagen. Ergo styrer og kontrollerer den
enkelte sig selv, uden at der egentlig er nogen magt til at håndhæve, at vedkommende lever op til
normerne.
Disse strukturelle og samfundsindlærte forventninger og ’love’ kaldes også for sociokulturel viden og kan
beskrives som det, vi alle ved/eller snarere mener at vide om noget.49 Hermed synes vi alle at have fast
viden om blandt andet køn, fordi vi har set det eller hørt det sagt mange gange, fx at kvinder og piger er
mere omsorgsfulde end mænd og drenge. Dette er ikke nødvendigvis en objektiv og eviggyldig sandhed,
men den kan alligevel ende med at reproducere sig selv, da den påvirker de forventninger, vi har til kvinder
og mænd, og også de forventninger vi har til os selv. Vi forventer så at sige af en person af hunkøn, at hun
viser interesse for at drage omsorg og pusle med ting, og viser hun ikke interesse for dette, har hun i vores
sociokulturelle optik opført sig ukvindeligt. Dette kalder Butler at repetere strukturerne forkert, dvs. at et
individ udviser en adfærd, der i strukturerne er tilskrevet det modsatte køn, og dette kan have både
positive og negative konsekvenser. Den enkelte risikerer en negativ respons, da vedkommendes optræden
risikerer at blive opfattet som ’forkert’, i og med at den bryder med de uudtalte love.50 Butler kalder dette
en skæv kønsperformance, eller at individet ophører med at være kulturelt forståeligt. 51 Men den skæve
kønsperformance kan dog også betyde, at kønsmatrixen ændrer sig, i og med at strukturerne så at sige kun
opretholdes og skabes gennem vores mimen af dem. En skæv kønsperformance kan således under de rette
omstændigheder faktisk forandre kønsmatrixen – og vi kan fx få en generel sociokulturel viden om, at
kvinder og mænd har samme kapacitet for omsorgsfuldhed.
I denne afhandling anvender jeg Butlers teori omkring kønsmatrixen og kønsperformance til at forklare
kvinderne fra de kvindedominerede fags opførsel og prioriteringer. Mit udgangspunkt er således, hvordan
køn konstant gøres og forhandles, og ikke så meget om hvad køn er. Ligeledes skal man forstå, at ingen
faktisk mand eller kvinde nogensinde lever fuldstændig op til sin tids kønsideal, og at disse konstante
udsving fra normerne også hele tiden gør, at definitionerne af kvindeligt og mandligt flytter sig. I min
analyse vil jeg også komme ind på, hvordan og hvorledes kvindefagene så at sige skubbede kønsidealerne
og fagidealerne (der som vi skal se, ofte er tæt sammenvævede) og herigennem også skubber til den
etablerede kønsmatrix i samfundet.

49

Ibid, s. xvii
Ibid, s. 137
51
Butler 1999 (1990), s. 171-175
Butler 1993, s. 12-17
50

30

Begrebet ligestilling
Ordet ligestilling er etymologisk tæt knyttet til begrebet lighed, og få sprog udover de nordiske opererer
med en lignede todelt terminologi. I Skandinavien har ordet lighed dog primært været brugt i tilknytning til
klasseforhold, mens ordet ligestilling kom ind i 1960’erne, som en betegnelse for magtrelationerne mellem
kønnene.52 Det er i de skandinaviske lande muligt at finde betegnelsen anvendt før 1960’erne, men her har
begreberne kvindesag eller kvindespørgsmål været mere normale, når man skulle tale om manglende
lighed mellem kønnene og/eller forsøg på at udbedre dette.53 Sprogligt implicerer ordet ligestilling to
parter, mens ordet kvindesag umiddelbart kun handler om kvindens stilling. I praksis har begge ord dog ikke
været brugt så entydigt, men indtil omkring slutningen af 1980’erne kan det dog lidt firkantet siges, at
ordet ligestilling har været brugt synonymt med kvindesag, omkring en indsats målrettet mod at forbedre
kvindens stilling i samfundet. I slutningen af 1980’erne udvides begrebet til også at inkludere mænds
ligestillingsproblemer, såvel som etniske minoriteters inklusion i samfundet set i forhold til den etniske
majoritet.54
I denne afhandling bruges ordet ligestilling kun i betydningen kønsmæssig ligestilling, medmindre andet er
angivet. Afhandlingens fokus betyder at ligestilling også ofte som begreb umiddelbart mest relaterer sig til
kvinders forhold. I analyserne forholder jeg mig dog også til om de kvindedominerede fagforeninger tænker
ligestilling som noget, der også har betydning for mænds forhold, og om de føler sig forpligtede til også at
tage et ansvar for denne gruppe.

Ligestilling er ikke et fast begreb
Hvad ligestilling er og hvordan og hvornår man opnår det, er noget der hersker stor diskussion om. Et
vigtigt spørgsmål for afhandling er derfor, hvad de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer
mener, når de taler om ligestilling. Ligestilling er altså en undersøgelseskategori i afhandlingen og ikke et
fast begreb.
For at afklare, hvilken betydning ligestilling har for de kvindedominerede fagforeninger og deres
medlemmer, har jeg valgt at tage udgangspunkt i deres kønssyn. Dette påvirker nemlig ofte, hvilken
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ligestillingspolitik en aktør finder hensigtsmæssig. Her har diskussionen typisk stået et sted imellem to
yderpunkter. Det ene yderpunkt er, at kønnene er grundlæggende ens og det andet, at kønnene er
grundlæggende forskellige. Hvis ens standpunkt er, at kønnene er grundlæggende ens, er målet, at kvinder
og mænd opnår identiske roller, og at arbejdsdelingen mellem kønnene forsvinder. Hvis ens standpunkt er,
at der er grundlæggende kønsforskelle, er ligestillingsmålet, at man lader kvinder og mænd have forskellige
roller, men at disse tilskrives samme værdi. Altså lige, men forskellige.55 Disse to ståsteder påvirker også om
en aktør læner sig op ad et ideal om lige muligheder eller et ideal om faktisk lighed.
Idealet om lige muligheder tager udgangspunkt i den klassiske liberalistiske tankegang omkring, at ethvert
individ skal have de samme muligheder i samfundet. Det vil sige at mænd og kvinder ikke behøver at
indtage de samme positioner i samfundet, så længe der ikke er barrierer i samfundet, der forhindrer, at de
gør det. Hvad dette så præcis indebærer, er en helt ny diskussion. En aktør, hvis kønssyn er præget af en tro
på grundlæggende forskellighed, vil typisk være tilbøjelig til at tilslutte sig dette ideal.
Idealet om faktisk lighed fokuserer derimod på slutresultatet, nemlig at mænd og kvinder fordeler sig
ligeligt på samfundets forskellige positioner. Dette ideal bunder i en tvivl i om, hvorvidt mulighederne
nogensinde kan blive reelt lige, i og med at samfundsstrukturen opfattes som konstant producerende
ulighed. Ligeledes argumenteres der ofte for faktisk lighed, ud fra et argument om, at mennesker har
forskellige forudsætninger for at deltage i samfundet, og at man derfor ikke kan behandle dem ens, hvis de
skal være lige. En aktør, hvis kønssyn er præget af en tro på grundlæggende enshed mellem kønnene, vil
typisk være tilbøjelig til at tilslutte sig dette ideal.
Det kan også siges om de to idealer, at idealet om lige muligheder primært fokuserer på, at efter at lige
formelle rettigheder er opnået, er ansvaret for at bruge dem det enkelte individs, mens idealet om faktisk
lighed primært opfatter ligestilling som et kollektivt ansvar.
De fleste aktørers kønssyn er ofte ikke utvetydigt enten på forskellighed eller lighed. Ligeledes findes
fuldstændige utvetydige tilslutninger til det ene eller det andet ideal også kun sjældent. Jeg opfatter og
bruger altså de opridsede standpunkter som yderpunkter på en skala - hvor jeg løbende gennem
afhandlingen vurderer, hvor den enkelte fagforening og dens medlemmer befinder sig.

De skandinaviske feminister har siden 1960’erne primært argumenteret ud fra det fælles menneskelige,
altså kønnene enshed, når de skulle argumentere for ligestillingsinitiativer. Dette har dog ført til kritik både
55

Dahlerup 2003 s. 34

32

i og udenfor feministiske kredse omkring, at disse feminister ville gøre kvinder magen til mænd, og hermed
udelukker særlige kvindelige erfaringer og kvaliteter.56 Inklusion bliver således på mænds præmisser, eller
som politologen Carole Pateman udtrykker det: To demand that citizenship, as it presently exists, be
extended to women, accepts the patriarchal meaning of "citizen," which is constructed from men's
attributes, capacities and activities.57
Men kræver man en større inklussion af kvinders perspektiver og forhold, ender man unægtelig ved fortsat
forskelsbehandling, i og med at ideen om kønnene bidrager med noget forskelligt ofte ender med, at man
henviser mænd og kvinder til forskellige sfærer eller med Patemans ord: At the same time, within the
patriarchal welfare state, to demand proper social recognition and support for women's responsibilities is to
condemn women to less than full citizenship, and continued incorporation into public life as "women," i.e.,
members of another sphere who cannot, therefore, earn the respect of fellow (i.e., male) citizens.58
Denne problemstilling, hvor man lige meget hvilken argumentationsstrategi man bruger, ender i en
blindgyde er blevet døbt Wollstonescrafts dilemma,59 hvilket for flere kønsforskere er blevet en fast
vending, hvoraf jeg også anvender termen i denne afhandling. I skandinavisk kontekst har man også været
opmærksom på dette umulige valg mellem forskellighed og enshed.60 Wollstonescraft dilemma har
historisk set medført en del ambivalens i forhold til, hvilken strategi der gavnede ligestillingssagen, og
hvilken retorik, man burde anvende for at få den gennemført. Ofte har forskellige ligestillingsspørgsmål
fostret en svingen mellem disse to punkter, og til tider et forsøg på at rumme begge aspekter på en gang
ved helt at opløse normer for de to køn.61
Analytisk kombinerer jeg i afhandlingen Wollstonecrafts dilemma med Butlers teori om kønsperformance.
Dette betyder, at jeg løbende forholder mig til, om de kvindedominerede fagforeninger og/eller deres
medlemmer beskriver kønnene som ens eller forskellige, og hvilke strategiske konsekvenser dette har. Jeg
bruger i den forbindelse Butlers performancebegreb til at beskrive og forklare, hvordan mine aktører
mimer disse positioner og prøver at manøvrere omkring udfordringerne i Wollstonecrafts dilemma. Butlers
performancebegreb kan altså for det første bruges til at klarlægge og beskrive, hvordan Wollstonecrafts
dilemma håndteres i de kvindedominerede fagforeninger. Men for det andet kan det også bruges til at
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beskrive og fange nogle af de sprækker og mellempositioner, der også kan opstå, når en aktør pludselig
performer skævt eller ambivalent i forhold til den tilsyneladende valgte position.
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Empiri
De kvindedominerede fagforeninger - Overvejelser omkring mit valg af aktør
Det danske arbejdsmarked var og er meget kønsopdelt, og i afhandlingens periode har omkring 2/3 af alle
erhvervsaktive kvinder beskæftigelse i et fag, hvor kvindeandelen ligger over 75 %.62 Ved at se på
ligestillingspolitik gennem, hvordan fagforeningerne der organiserer disse kvinder opfører sig, har jeg valgt
en aktør, der repræsenterer størstedelen af de danske kvinder. Min afhandling giver herigennem også en
bredere kulturpolitisk fortælling omkring, hvordan køn og arbejde forhandles og tænkes for og af en stor
gruppe kvinder fra 1985-2010.
Mit valg af aktør gør dog, at jeg ikke får fat på de ligestillingsprojekter, der opstår i hovedorganisationerne,
eller i de fagforeninger der ikke har en kvindedominans. De ligestillingsdiskurser og projekter, jeg beskriver,
er altså ikke nødvendigvis de eneste, der udgår fra den danske fagbevægelse – fx har ingeniørernes
fagforening IDA været meget aktive på området.63 En gruppe kvinder, der heller ikke er dækket af de
kvindedominerede fagforeninger, og derfor ikke hører under afhandlingens emne, er de højtuddannede
kvinder. Afhandlingen siger således ikke noget om de ligestillingsprojekter, der har sin oprindelse blandt
universitetsuddannede kvinder og de fora, som disse deltager i
Da jeg startede på denne afhandling, fastsatte jeg 75 % som den procentandel af kvinder, en fagforening
minimum skal have, før jeg regner den for kvindedomineret. Formålet med at vælge disse fagforeninger,
var et ønske om at afgrænse min aktør til at være den del af fagbevægelsen, hvor kvinder udgjorde så stor
en majoritet, at de må siges at være fuldt toneangivende. Ideen til afgrænsningen kom fra teorien om
kritisk masse. Denne bunder i diskussionen om, at en minoritet for at gøre sig gældende og synlig, må
udgøre over en vis procentdel for ikke bare at have symbolsk status eller være tvunget til at assimilere sig
til majoriteten.64 Da jeg begyndte arbejdet på afhandlingen, var det min tese, at mændene i det store hele
ville have assimileret sig i de kvindedominerede fagforeninger eller udelukkende have en symbolsk status.
Der har dog været meget diskussion omkring, hvornår den kritiske masse er opnået med procentandele
svingende fra 15-40 %.65 Ergo, er det altså svært at fastlægge en præcis procentsats for, hvornår en
minoritet kan gøre sig gældende, da utrolig mange andre faktorer end ren kvantitativ størrelse har
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indvirkning på, hvilken indflydelse en gruppe får.66

Jeg skulle således heller ikke langt ned i mit

kildemateriale, før jeg måtte indse, at min grundlæggende tese om mændene assimilation/symbolske
status ikke holdt. Dette har ledt mig til overvejelser omkring, om det mandliges diskursivt høje stilling i
samfundet og i fagbevægelsen har en indvirkning på, at mændene i de kvindedominerede fagforeninger får
en større andel af magten end deres antal umiddelbart berettiger til. I forbindelse med deres studier af
andre fora har forskellige andre kønsforskere også funderet over denne forskel mellem kvindelige og
mandlige minoriteter i forhold til at gøre sig gældende.67 I den forbindelse har bl.a. Drude Dahlerup fremsat
den teori, at kvinders og mænds position i samfundet har en stærk indvirkning på deres position i en
organisation. Herigennem har mænds relativt højere status og magt i samfundet en positiv indvirkning på
deres status og magt i organisationer, også selvom de her er i mindretal.68 Denne teori synes at holde i
forhold til de kvindedominerede fagforeninger, men er ikke et aspekt, jeg i denne afhandling vil diskutere
yderligere, da det ligger udenfor min problemstilling.
Et andet vigtigt aspekt ved at vælge fagforeninger med så høj en kvindeandel, er dog også deres egen og
det resterende samfunds opfattelse af disse fagområder. Både fagforeningerne selv, deres medlemmer,
medierne og den øvrige fagbevægelse omtaler ofte disse kvindedominerede faggrupper som kvindefag.
Dette er blandt andet afspejlet i brugen af kvindeligt pronomen omkring et eller flere fiktive medlemmer,
og direkte brug af betegnelser som ”de store kvindefag” eller ”pigerne fra …” Dette viser også, at de
kvindedominerede fagforeninger, i hvert fald til tider, kan karakteriseres som et fællesskab baseret på køn
og ikke kun en seriel gruppering.69 Der er altså i samfundet og i fagforeningerne en opfattelse af, at disse
faglige grupper er kendetegnet gennem en høj procent af kvinder. Denne italesættelse og (nok ubevidste)
konstante fokus på det kønnede aspekt kan indirekte virke forstærkende på, at fagene forbliver
kvindedominerede, men også at fagforeningerne konstant påmindes om, at de netop repræsenterer
kvinder.
I min 25-årige periode svinger kvindeandelen i nogle af mine fagforeninger til under 75 %, såvel som
enkelte andre fagforeninger i enkelte år kravler over. Her har jeg defineret det således, at en fagforening
skal være kvindedomineret kontinuerligt for at blive regnet som kvindedomineret. Dvs., at bare fordi HK et
enkelt år eller to ikke lever op til kravet, har jeg ikke taget dem ud af analysen. I min afhandling inddrager
jeg dog en enkelt aktør, der konstant ligger udenfor mit kriterium for en kvindedomineret fagforening,
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nemlig 3F. 3F blev oprettet i 2005, ved en fusion mellem KAD og SID. Grunden til, at jeg medtager 3F, er
fordi at KAD som ligestillingspolitisk aktør var så vigtig, at jeg kildemæssigt ikke ville udelukke dem efter
fusionen til 3F.
Et samlende punkt for de kvindedominerede fagforeninger er, at de som nævnt ovenfor ikke organiserer
akademikere. I nogle dele af mine perioder finder man dog en kvindedominans i tre forbund under AC
(Dansk Psykologforening, Bibliotekarforbundet og PharmaDanmark70). Disse udgør dog kun en meget lille
andel af de kvindedominerede fagforeninger,71 så på trods af denne undtagelse, kan man altså stadig godt
hævde, at det er en tendens, at de kvindedominerede fag er organiseret under FTF eller LO. Da både
Biblioterkarforbundet og PharmaDanmark medlemsmæssigt er så relativt små, at deres indflydelse på AC’s
overordnede linje også må være relativt begrænset, har jeg valgt ikke at bruge særskilt plads i afhandlingen
på dem. Dette skyldes, at det plads- og tidsmæssigt ville være en omfangsmæssigt stor opgave at inddrage
endnu et hovedforbund, og det er min opfattelse, at denne inddragelse næppe ville have medført en
væsensforskellig analyse og konklusion. Ved begge fagforeninger gælder det også, at deres kvindeandel er
svingende, og mit kriterium for en kvindedomineret fagforening derfor ikke er fuldt opfyldt. Ligeledes har
bibliotekarforbundets medlemmer også en mellemlang videregående uddannelse, hvoraf de profilmæssig
minder om flere af de fagforeninger, som jeg har medtaget. Psykologforeningen er også en relativt lille
fagforening med svingende kvindeandel, men er herudover svær at arbejde med, da den også organiserer
selvstændige psykologer – hvilket vil sige, at nogle af dens medlemmer ikke er lønmodtagere, og
herigennem er foreningens ageren ikke altid typisk for en fagforening.

Præsentation af de kvindedominerede fagforeninger
Jeg har af plads- og tidshensyn også været nødt til at prioritere, hvilke af de kvindedominerede
fagforeninger, som jeg fokuserer på. Jeg har derfor valgt at fokusere særligt, men ikke eksklusivt, på
følgende kvindedominerede fagforeninger: BUPL, DSR, FOA, HAF, HK, KAD og 3F. Dette valg har jeg truffet
på baggrund af en række overvejelser om, hvordan afhandlingen bliver så repræsentativ som muligt, da de
kvindedominerede fagforeninger langtfra er nogen homogen gruppe, hverken medlemsprofilmæssigt eller
størrelsesmæssigt.
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Mit første kriterie har været, at de fagforeninger, som jeg fokuserer særligt på, skal afspejle den diversitet,
der er mellem kvindefagene både med hensyn til uddannelseslængde, indkomst, hovedforbund,
tilhørsforhold til det private eller offentlige arbejdsmarked samt til de forskellige fagområder. Disse
forskelle har betydning for, hvordan den enkelte fagforening agerer, såvel som hvorfor de
kvindedominerede fagforeninger ikke altid kan eller vil agere samlet. Det er min opfattelse, at de
kvindedominerede fagforeninger overordnet set kan opdeles i tre grupper:




LO-fagforeningerne
De sundhedsfaglige fagforeninger under FTF
De pædagogiske fagforeninger

Mit andet kriterie for udvælgelse er størrelse. Størrelsesmæssigt svinger de kvindedominerede
fagforeninger fra meget små specialiserede foreninger som fx LasF der har under 2000 medlemmer72 til HK,
der med sine ca. 300.000 medlemmer er det næststørste forbund i Danmark.73 Jeg har indenfor hver af de
tre grupper udvalgt de største fagforeninger, da de helt små fagforeninger sjældent formår at markere sig
selvstændigt i debatten.
Min endelige udvælgelse se derfor således ud:




LO-fagforeninger: FOA, HAF, HK og KAD (og 3F)
De sundhedsfaglige fagforeninger under FTF: DSR
De pædagogiske fagforeninger: BUPL

I de følgende afsnit vil jeg beskrive, hvad der kendetegner hver gruppe. For den læser som ikke er bekendt
med de udvalgte fagforeninger, kan jeg dog anbefale at læse bilag 1, der indeholder en kort beskrivelse af
de 7 udvalgte fagforeninger.

LO- fagforeningerne
De kvindedominerede fagforeninger under LO er målt på medlemmer den største af grupperne i min
afhandling. Samtidig har de også en relativ bred medlemsprofil, både internt i hver enkelt fagforening og på
tværs af fagforbund. Dette er den ene årsag til, at jeg har valgt flere fagforeninger indenfor denne gruppe.
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Den anden er, at de udvalgte fagforeninger er så store og så synlige i fagbevægelsen og i medierne, at det
ikke giver mening at udelukke nogen af dem.
Overordnet set er de kvindedominerede fagforeninger i LO kendetegnet ved primært at organisere
ufaglærte eller folk med kort uddannelse, der gennemsnitligt hører til lavindkomstgrupperne. I
fagforeningerne finder vi dog også faglærte og enkelte HK-grupper med kort videregående uddannelse. De
kvindedominerede fagforeninger har både medlemmer på det private arbejdsmarked og det offentlige
(omend flest ansat i det offentlige). Blandt de kvindedominerede fagforeninger under LO fokuserer jeg som
sagt særligt på HAF, FOA, KAD, 3F og HK, da jeg mener, at disse udgør et repræsentativt udvalg mht. til at
repræsentere den diversitet, der er i LO-fagforeningerne.
I de kvindedominerede fagforeninger under LO var det (ligesom i alle andre fagforeninger under LO)
velanset at kritisere og bekæmpe den borgelige regering i 1980’erne og første halvdel af 1990’erne, da man
betragtede sig som naturligt allierede med venstrefløjen, herunder særligt Socialdemokratiet. I anden
halvdel af 1990’ern og 2000’erne sker der dog en gradvis opløsning af båndene mellem LO-fagbevægelsen
og Socialdemokratiet. De kvindedominerede fagforeninger følger alle resten af LO i denne gradvise
løsrivelse fra Socialdemokraterne og dennes politik, og tillægger sig generelt en mere pragmatisk linje i
forhold til at opnå resultater. Alt i alt forbliver den overordnede politik i alle de kvindedominerede
fagforeninger under LO dog kritisk overfor de borgerlige partier, og særligt overfor ændringer og
nedskæringer i velfærdsstaten.
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De kvindedominerede LO-fagforeninger har afhandlingens periode

igennem også agiteret for at få flere kvinder valgt ind i Folketinget og i byrådene, 75 og for at LO i højere
grad skulle prioritere ligestillingsområdet.76
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De sundhedsfaglige organisationer under FTF
De sundhedsfaglige, kvindedominerede organisationer under FTF er en meget ensartet gruppe, der stort
set kun har medlemmer ansat i det offentlige, og hvis medlemmer alle har en mellemlang videregående
uddannelse. De sundhedsfaglige organisationer er med undtagelse af DSR relativt små i størrelse, og det
har derfor ofte været DSR, der har været den tonesættende i gruppen. Derfor er det DSR, som jeg primært
fokuserer på fra denne gruppe.
I de kvindedominerede sundhedsfaglige fagforeninger under FTF, bliver det i 1980’erne og starten af
1990’erne konstant understreget i medlemsbladene, hvor vigtigt det er ikke at overskride den partipolitiske
neutralitet og være loyale overfor forhandlingsfællesskabet. 77 Dette er også afspejlet i, hvordan flere af de
opstillede ved valget til amtskredsbestyrelsen i DSR i 1986 skriver, at de regner den politiske neutralitet for
en af DSR’s kerneværdier.78 Dette har sandsynligvis påvirket, hvor meget, om overhovedet, medlemmer og
lokale tillidsvalgte fra de sundhedsfaglige fagforeninger under FTF har turdet og villet blande sig i
samfundsdebatten uden at have hovedbestyrelsens opbakning, og toppen af disse fagforeninger synes
ligeledes at have holdt sig fra udtale sig politisk i medierne. Den stramme linje synes dog også at have
forårsaget et modtryk, især lokaliseret omkring København og Aarhus og blandt de unge sygeplejersker, der
flere gange protesterede og strejkede i protest mod besparelser i det offentlige.79 Den politiserede
opposition i DSR er desuden kendetegnet ved at have større krav og forventninger til
overenskomstforhandlinger. Dette er blandt andet afspejlet i, at Hovedstadens og Århus amtskreds i
modsætning til resten af DSR stemte imod overenskomstforliget i 1987.80 Politisering og venstredrejning
syntes altså, i hvert fald i DSR’s tilfælde, at være sammenfaldende med højere ambitioner vedrørende egne
forhold. Op gennem 1990’erne synes den venstredrejede linje at have vundet mere og mere gehør i
organisationen, hvor de store byers amtskredses linjer synes at have haft en stor afsmittende effekt på
særligt de yngre medlemmer. (Disse forhold er tæt sammenvævet med kampen for højere løn, og
behandles derfor særskilt i kapitel 4).
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De sundhedsfaglige fagforeninger er op gennem 1990’erne generelt blevet mere villige til at markere sig
partipolitisk, og har ligeledes hverken internt eller i forhold til deres hovedorganisation følt det samme
behov for at holde sig neutrale. Således fylder diskussionerne om partitilknytning og behovet for politisk
neutralitet mindre og mindre i medlemsbladet jo længere op i 1990’erne, vi kommer. I de sene 1990’ere og
op gennem 2000’erne har DSR, de sygeplejestuderende og flere menige sygeplejersker markeret sig stærkt
i velfærdsdebatten, særligt som en stemme imod privatisering, udlicitering og nedskæringer.81 Ligeledes
begynder DSR at opfordre til, at medlemmerne ved politiske valg om muligt skal stemme på en opstillet
sygeplejerske, og bringer portrætter af disse i medlemsbladet. 82 Samtidig er der en øget tendens til, at DSR
har kritiseret partier og regeringer- særlig fra centrum-højre.

De pædagogiske fagforeninger
De pædagogiske fagforeninger organiserer stort set kun medlemmer ansat i offentligt regi, men her hører
lighedstrækkene mellem dem også op – i og med, at BUPL, LDK og SL primært organiserer medlemmer, der
har en mellemlang videregående uddannelse, mens PMF organiserer folk med kort eller ingen uddannelse.
Ligeledes er de pædagogiske fagforeninger organiseret under både FTF og LO. Når jeg alligevel behandler
dem samlet her, er det fordi man på det pædagogiske område har haft samme politiske og aktivistisk profil
og identitet, og fordi fagforeningerne generelt har prøvet (dog ofte forgæves) at holde området sammen. I
afhandlingen fokuserer jeg primært på BUPL som repræsentant for denne gruppe. Dette gør jeg, dels fordi
BUPL er den største fagforening indenfor det pædagogiske område og dels fordi, den del af den
pædagogiske sektor der ikke organiserer folk med mellemlang videregående uddannelse, til dels allerede er
repræsenteret gennem FOA (som PMF også fusionerer med i 2004).
De pædagogiske fagforeninger var og er altså delt mellem de to hovedforbund FTF (BUPL og LDK) og LO
(PMF og fra 1987 SL). Men i modsætning til, hvad der ellers er sædvane medførte medlemsskabet hos FTF
for LDK og BUPL ingen ambitioner om at holde sig ude af partipolitik, snarere tværtimod. I 1980’erne var
stort set alle topposter i fagforeningerne besat af DKP’ere, og mange fagligt aktive og tillidsmænd havde
medlemskab hos DKP, SF eller Socialdemokratiet. Disse tætte bånd til venstrefløjen skabte ganske
aktivistisk orienterede lokale fagforeninger, hvilket blandt andet er afspejlet i pædagogernes aktive
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deltagelse i påskestrejkerne og de mange lokale strejker op gennem 1980’erne og 1990’erne.83 Ligeledes
betød DKP’s dominans, at man faktisk til tider var mere radikale end de socialdemokratisk sindede LOfagforeninger. Selvom der til tider optræder læserbreve fra medlemmer, der kritiserer den aktivistiske og
meget venstreorienterede linje, tyder den megen medlemsaktivitet omkring strejker, såvel som det faktum,
at 77 % af medlemmerne hos SL og BUPL stemte til venstre for Socialdemokratiet på,84 at de pædagogiske
fagforeninger rent faktisk havde støtte til den linje fra medlemmerne.
De tætte bånd til venstrefløjen, herunder særligt DKP, skabte dog i 1980’erne ikke noget synderligt
frugtbart samarbejde mellem fagforening og parti. I BUPL havde man svært ved at samle sig om ledelsen og
dennes linje, da de aktive fagforeningsmedlemmer var opdelt i stridende fraktioner baseret på
tilhørsforhold til enten Socialdemokratiet, SF eller DKP.
Sovjetunionens fald i 1991 førte i 1992 til, at BUPL’s kongres valgte at bryde båndene til DKP og
kommunismen som sådan. BUPL meldte sig ud af en del gamle primært kommunistiske organisationer,
blandt andet Sovjetisk Venskabsforening.85 Dette skift gjorde BUPL noget mindre marginaliserede i den
øvrige fagbevægelse.
BUPL og de andre pædagogiske fagforeninger har trods deres lidt anderledes profil, dog altid været loyale
overfor både deres hovedorganisation og forhandlingsfællesskaber i forbindelse med overenskomster og
andre store forhandlinger. Ingen af de pædagogiske fagforeninger har således stemt nej til en
overenskomstaftale før i 2008 (se kapitel 5). De pædagogiske fagforeninger har dog (særligt på lokalt plan
og på basisniveau) set det som en æressag løbende at blande sig i velfærdspolitikken – ofte gennem
overenskomststridigheder strejker og demonstrationer.86 Ligeledes var både lokale afdelinger og
medlemmer ofte efter ledelsen, når de følte at denne ikke engagerede sig nok i samfundsdebatten,87 og det
på trods af, at BUPL ofte har været en stærk kritiker af magthaverne – særligt VK-regeringen efter denne
kom til magten i 2001.

88

Denne aktivistiske tradition er dog indtil 2007 ikke knyttet sammen med en

ligestillingskamp.
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Kildematerialet
Materiale fra de kvindedominerede fagforeninger
Meget af min empiri består af materiale relateret til de kvindedominerede fagforeninger. En stor del af
mine kilder er derfor artikler og indlæg fra de kvindedominerede fagforeningers kommunikationsmateriale.
Dette kildemateriale er valgt, da det er velegnet i forhold til at besvare mine forskningsspørgsmål – både
for at finde ud af hvilke ligestillingsproblemer de kvindedominerede fagforeninger fokuserede på og
hvordan de fremlagde dem.
En stor del af mit kildemateriale består af trykte medlemsblade, som er blevet postet til samtlige
medlemmer. Medlemsbladene var, før internettet og e-mailen for alvor blev udbredt 2000’erne,
fagforeningernes primære måde at kommunikere oplysninger bredt ud til deres medlemmer. 89
Grunden til, at jeg også regner medlemsbladet for en god kilde efter 2000, er, at fagforeningerne først
nedprioriterede deres trykte kommunikation, efter at VK-regeringen valgte at fjerne portotilskuddet til
fagbladene fra 2004.90 Fagforeningerne synes i første halvdel af 2000’erne ikke at have haft synderlig meget
elektronisk kommunikation, der ikke også blev udsendt i trykt form. Fra 2005, hvor de sociale medier
kommer til, mister det trykte medlemsblad flere og flere af sine primære funktioner, da ting såsom debat,
detaljerede oplysninger om overenskomst og jobsøgning nu i høj grad skifter platform. Dette forhold er
afspejlet i, at medlemsbladene begynder at udkomme mindre hyppigt, og at tillæggene om ledige job
udgår. Ligeledes forsvinder mange af de lokale medlemsblade. Information om overenskomster, kurser
mm. forbliver i bladet, men generelt bliver artiklerne kortere. Til gengæld stiger det fotografiske materiale
og generelt synes der at blive lagt større vægt på, at bladet er visuelt tiltrækkende. Dette kan ses som et
udtryk for, at som medlemsbladene mister mange af deres praktiske funktioner, gøres der mere ud af at
bruge dem som fagidentitetsskabende og gejstvækkende. Det er dog mit indtryk at på trods af at meget
information og kommunikation fra de kvindedominerede fagforeninger, nu formidles på online fora,
omtales alle væsentlige begivenheder og projekter også i medlemsbladene. Jeg kan derfor stadig bruge det
trykte materiale til at identificere væsentlige ligestillingsprojekter, og hvordan disse behandles. Jeg har dog
Børn & Unge 2003, nr. 24, s. 19
Børn & Unge 2003, nr. 18, s.20.
Børn & Unge 2008, nr. 36, s. 4-5
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Med frigørelsen af world wide web programmet I 1993 blev internettet for alvor tilgængeligt for almindelige
borgere. I Danmark er det dog først i slutningen af anden halvdel af 1990’erne, at den elektroniske infrastruktur var
blevet så udbygget og computere med internet så almindelige, at det for alvor gav mening for fagforeninger og andre
organisationer at satse på den elektroniske kommunikation.
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Denne nedskæring tog det herefter fagforeningerne et stykke tid at omstille sig til, hvoraf, at man først for alvor kan
se konsekvenserne for fagbladene i slutningen af 2004, starten af 2005 (færre udgivelser, tyndere blade)
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fra 2005 flere gange suppleret dette materiale med online materiale. Dette har været noget af en
udfordring rent metodisk, da informationer på nettet sjældent bliver systematisk arkiveret og ofte
forsvinder eller ændres, som behovet opstår. Dette er desværre i høj grad også tilfældet på
fagforeningernes primære hjemmesider, men jeg har ofte haft held til at finde undersider (ofte for lokale
afdelinger), hvis eksistens i cyberspace synes at være blevet glemt, efter at disse ikke længere var
relevante. Alt i alt har det dog ikke været muligt at lave en ligeså systematisk gennemlæsning af det interne
materiale, som da alt forekom i trykt form, men jeg finder dog, at min mængde af materiale er blevet så
stor, at den stadig kan betragtes som relativt repræsentativ.
Oplysningerne i medlemsbladene handler bl.a. om overenskomstforhandlinger, større projekter og
demokratiske valg i organisationen. Ligeledes var debatsiderne de aktive medlemmers bedste mulighed for
at diskutere og kommunikere med de fagfæller, som de ikke delte arbejdsplads med. Min interesse i
medlemsbladene er altså todelt. Dels bruger jeg artikler, ledere mm som kilde til, hvad fagforeningernes
top og ledelse ønsker at kommunikere og prioritere som fagforening, og dels bruger jeg debatsiderne og
udtalelser fra lokalafdelingerne som kilde til, hvordan medlemmerne reagerer på ledelsens prioriteringer og
kommunikation, samt om de prøver at presse andre holdninger og dagsordner igennem. Dette er nyttigt i
forhold til at afdække, hvorvidt der hersker enighed omkring, hvordan ligestillingsproblemerne skal løses
(og omkring, hvad der er ligestillingsproblemer). Denne uenighed kan også eksistere mellem
fagforeningerne, og derfor bruger jeg også medlemsbladene til at sammenligne på tværs af forbund.
Medlemsbladene udkom hyppigt. For flere af FTF-fagforeningerne er der tale om en ugentlig udgivelse og
for alle fagforeningerne mindst en månedlig udgivelse. I denne afhandling har jeg dog primært
koncentreret mig om det landsdækkende materiale.

Konkret har jeg gennemlæst alle landsdækkende medlemsblade fra DSR, HK, FOA, KAD, HAF, 3F og BUPL,
som er udkommet i perioden 1985-2010, og her noteret al kommunikation, der er relateret til emnet
ligestilling. Herefter har jeg sorteret og kategoriseret denne kommunikation, og herigennem nået frem til
tre temaer som værende dem, de kvindedominerede fagforeninger primært forholder sig til og interesserer
sig for på ligestillingsområdet i perioden. Dette er ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked og balancen
mellem hjem og arbejde og ligeløn.
Nogle artikler og indlæg passer dog tematisk ikke ind i mine 3 overordnede kategorier. Fx findes der op
gennem perioden flere artikler, der beskæftiger sig med mænds vold mod kvinder, sexchikane, trafficking
og kvinder i u-landenes forhold. Disse temaer er interessante, men det er efter gennemlæsning af
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materialet mit indtryk, at det ikke er her, de kvindedominerede fagforeninger som aktør er mest aktive og
formår at blande mest sig i debatten. Disse temaer er af hensyn til overskuelighed og plads udeladt.
Både den trykte og virtuelle interne kommunikation fra fagforeningerne indeholder udover nødvendige
faktuelle oplysninger også udtalelser og lignede fra fagforeningernes top, og indlæg fra de menige
medlemmer i form af debatindlæg og interviews. Derfor er materialet også velegnet til at indhente
information omkring og sammenligne, hvad fagforeningerne har prioriteret op gennem årene, samt hvilke
diskussioner der har været på de interne linjer. Materialet er selvfølgelig præget af, at det er skrevet af
kvindefagene selv, og derfor er sympatien selvfølgelig vendt mod disse. Min interesse i dette materiale er
dog at komme så tæt på de kvindedominerede fagforeninger som muligt, og ikke at finde en neutral
beskrivelse af diverse hændelsesforløb, og her er kvindefagenes medlemsblade det medie, hvor
fagforeningerne og ofte også deres medlemmer kommer mest til orde.
Mange af de kvindedominerede fagforeninger har finansieret og udgivet jubilæumsbøger om sig selv, hvori
man kan læse fagforbundenes historie. Forfattermæssigt er disse ofte skrevet af faghistorikere, hvilket er
tilfældet for fx jubilæumsbøgerne fra KAD og DSR, men i enkelte tilfælde er de skrevet af journalister (ofte
fra fagforeningens eget medlemsblad). Dette gælder fx for BUPL’s jubilæumsbog. Disse bøger er, som
medlemsbladene, ofte ganske positive omkring den fagforening de skildrer, om end alle bøgerne synes at
gøre relativt meget ud af indre stridigheder. Min begrundelse for at bruge disse bøger, er til dels den
samme som omkring min brug af medlemsbladene. Det er simpelthen en af de bedste (og eneste) måder at
komme tæt på de kvindedominerede fagforeningers historie på. Dels fordi, at der er skrevet meget få bøger
om enkelte fagforeningers historie, der ikke er udgivet og finansieret af fagforeningerne selv, og dels fordi
fagforeningerne har været meget behjælpelige med at giver forfatterne til jubilæumsbøger adgang til store
mængder kildemateriale, der ikke altid er at finde i tilgængelige arkiver (blandt andet fordi de kun er
overleveret mundtligt). Dette er fx interne referater, resumeer af telefonsamtaler og gamle
organisationsfortællinger, der aldrig er blevet nedskrevet.
Endelig bruger jeg en stor del af de kvindedominerede fagforeningers publikationer og kampagnemateriale.
Dette materiale er formmæssigt meget bredt og rækker fra forskningsresumeer, pjecer og plakater til
badges, bannere og T-shirts. Det meste af dette materiale er produceret centralt fra i fagforeningerne, og
fortæller derfor noget om, hvad ledelsen i disse ønsker at kommunikere ud. I forbindelse med strejker eller
demonstrationer er der dog også lokalt og/eller medlemsproduceret materiale, og det er interessant at
sammenligne dettes budskab med det centralt producerede materiale – særlig, hvis der er forskel på
budskaberne.
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Materiale fra Ligestillingsrådet og Ligestillingsministeriet
Ligestillingsrådet, var det organ hvorfra al statens officielle ligestillingsarbejde udgik fra i perioden 19752000.91
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bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterede de største danske kvindeorganisationer, kvindeforskningen og
arbejdsmarkedets parter repræsenteret gennem LO, FTF og DA. Herudover var en lille stab af
medarbejdere fast tilknyttet til at assistere bestyrelsen og udmønte dennes beslutninger. Opsummeret
sikrede Ligestillingsrådets sammensætning således, at kvinderne fra starten var prioriteret som gruppe og
arbejdsmarkedet som emne.92
Jeg har ved siden af materialet fra de kvindedominerede fagforeninger valgt også at gennemgå
Ligestillingsrådet blad ”Lige Nu!”, der udkom 4 gange årligt og Ligestillingsrådets Årsberetning indtil rådets
nedlæggelse i 1999. Dette har jeg valgt at gøre, da de kvindedominerede fagforeninger var meget
involverede i Ligestillingsrådet, for det første gennem deres indirekte repræsentation i form af
fagbevægelsens pladser i rådet, for det andet fordi de fulgte rådets arbejde tæt og reporterede herom i
deres medlemsblade, og for det tredje brugte de i høj grad Ligestillingsrådets ombudsfunktion. Det er
derfor oplagt at se på, hvordan Ligestillingsrådet har påvirket de kvindedominerede fagforeningers
ligestillingsarbejde. Ligestillingsrådets position som statens officielle ligestillingsorgan, giver mig desuden
en mulighed for at sætte mit narrativ om de kvindedominerede fagforeningers ligestillingsarbejde ind i en
større ramme – i og med at jeg gennem mit kildemateriale om ligestillingsrådets ligestillingsarbejde har et
perspektiverings grundlag.
Efter Ligestillingsrådet nedlæggelse og overflytningen af statens ligestillingsarbejde til et selvstændigt
ligestillingsministerium i 1999-2000, skete der en række skift i organiseringen af ligestillingsarbejdet. Mit
kildemateriale skifter derfor også karakter omkring år 2000. Jeg har således læst Ligestillingsministeriet
årsredegørelse for 2000 og frem til 2010, såvel som dets perspektiv- og handlingsplaner for 2000 og frem til
2010. Dette har givet mig et nyttigt overblik over lovudviklingen i denne periode, og bidraget til min
forståelse af ligestillingsområdets generelle udvikling. Men det har ikke været den bedste kilde til, at
besvare min problemstilling omkring, hvad de kvindedominerede fagforeningers ligestillingsprojekt er.
Dette skyldes, at kvindedominerede fagforeninger er noget mindre involverede og interesserede i dette nye
ministerium end de var i Ligestillingsrådet – hvor af de figurer sjældent i kildematerialet fra ministeriet og
ligeledes også sjældnere omtaler initiativer herfra i deres medlemsblade mm. Dette kan forklares ud fra at
de dels ikke har repræsentation heri (fagbevægelsen har ingen pladser i et ministerium) og dels at
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arbejdsmarkedet med den nye organisering forsvandt som prioriteret emne i statens ligestillingsarbejde.
Den nye organisering af det statslige ligestillingsarbejde betød altså at samarbejdet mellem staten og de
kvindedominerede fagforeninger blev svækket. Et forhold, der kan have bidraget til de kvindedominerede
fagforeningers voksende skepsis overfor den politiske indsats på ligestillingsområdet i 2000’erne.

Fotografisk materiale
Jeg bruger løbende fotografier og tegninger publiceret i de kvindedominerede fagforeningers eget
materiale som en del af mit kildemateriale. Dette gør jeg, da valgte illustrationer ofte kan bruges til belyse
holdninger til køn, som jeg ikke kan belyse ligeså klart ud fra rent skriftlige kilder. Bl.a. fordi illustrationer
ofte viser underliggende antagelser om køn mm, som ikke nødvendigvis bliver italesat direkte. Ligeledes er
der i illustrationerne ofte en tvetydig og humor, som jeg ikke ville kunne beskrive, havde jeg udelukkende
holdt mig til skriftligt materiale.
I afhandlingen bruger jeg også en del fotografier fra demonstrationer, strejker og andre aktioner fra
perioden. Dette gør jeg, da fotografier giver nogle væsentlige oplysninger, som er svære eller umulige at
finde i de skriftlige kilder – fx omkring, hvilke grafiske virkemidler de strejkende brugte (og om disse var
professionelt produceret), hvilke grupper, der var mest synlige til demonstrationerne etc. De fotografier jeg
bruger er, med enkelte undtagelser, taget af deltagerne selv eller af fotojournalister udsendt af
venstrefløjen eller af en af de deltagende fagforeninger. Fotografierne er således taget af folk, der har
ønsket at fremstille de demonstrerende og strejkende positivt. Denne bias er ikke væsentlig i forhold til
spørgsmål omkring prioritering af grafiske virkemidler og graden af professionalisering. Risikoen for en
bestemt bias betyder dog, at jeg fx undgår at bruge fotografier fra FOA som kilder, når jeg forholder mig til,
hvor synlig FOA var til en demonstration, da FOA’s fotojournalist sandsynligvis altid vil fotografere de dele
af demonstrationen, hvor FOA var mest synlig.

Statistisk materiale
I afhandlingen henviser jeg også til en del statistikker. Måske vigtigst af alt har jeg brugt statistisk materiale
til at identificere, hvilke fagforeninger der i henhold til mine kriterier er kvindedominerede. Jeg har med
hensyn til kvindeandelen i den enkelte fagforening, hovedsagelig brugt statistik fra Danmarks Statistik, der
generelt er kendetegnet ved en høj grad af pålidelighed. Det har dog ikke for alle årene været muligt at
indhente oplysninger på alle fagforeningerne herfra. Dette har jeg forsøgt at råde bod på ved at kontakte
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fagforeningerne, og få dem til at trække tallene ud af deres medlemssystem til mig. Ved visse fagforeninger
har dette dog ikke været muligt, og heraf er mine lister over de kvindedominerede fagforeninger ikke
nødvendigvis 100 % præcise. I forhold til min problemstilling vil jeg dog stadig sige, at de giver et grundigt
billede, da de fagforeninger, der evt. ikke er opført på grund af manglende oplysninger, er så små, at det
stadig er fuldt muligt ud fra de tilgængelige oplysninger at tegne et repræsentativt billede.
Herudover bruger jeg statistiske undersøgelser til løbende at redegøre for udviklingen indenfor mine tre
temaer. Dette gør det muligt at holde initiativer og diskurser op mod den konkrete udvikling, og herunder
også i visse tilfælde at vurdere deres konsekvenser.

Avismateriale
Til at kortlægge begivenheder i perioden og for at få et overblik over de kvindedominerede fagforeningers
gennemslagskraft i samfundet, såvel som hvilke debatter de har deltaget i, har jeg også brugt en del
avisartikler. I avisartikler kan jeg desuden se, om de kvindedominerede fagforeninger udadtil vægter de
samme ligestillingstematikker og framer dem på samme måde som indadtil.
Jeg har ikke vægtet en bestemt avis, men baseret min redegørelse på et relativt bredt udsnit af den danske
presse. Efter 1990 er disse primært fundet gennem Infomedias database, gennem søgninger på samtlige
kvindedominerede fagforeningers navne, deres repræsentative faggruppe (dvs. ord som sygeplejerske,
pædagog, hjemmehjælper etc.) og herudover nøgleordene: Ligestilling, ligeløn, ligestillingsrådet,
feminisme, kønskvote, kvindekvote, ligestillingsministeriet, ligestillingsministeren, øremærkning, deltid,
strejke, forældreorlov, børnepasningsorlov, barsel, ligelønsstatistik og lønstatistik.
Før 1990 har jeg gennemlæst aviserne på en række nøgledatoer.
Jeg har på tværs af dagbladene ikke kunnet spore en væsensforskellig dækning af eller holdning til de
kvindedominerede fagforeninger og deres aktiviteter93, om end ’Politiken’ muligvis har brugt en anelse
mere spalteplads på forløbet omkring overenskomstforhandlingerne 2008. Heraf er artiklerne ikke valgt ud
fra deres ophavssituation, men enten fordi at de indeholder nødvendige fakta for min kortlæggelse af
begivenhederne eller fordi, at der her er bragt et interview/dækning af en begivenhed, som er meningsfuld
at medtage for opnå en bedre forståelse af de kvindedominerede fagforeninger eller en konkret
begivenhed. Generelt har jeg dog ikke været synderligt interesseret i mediernes evt. bias, udover en meget
93

Herunder er meget venstreorienterede eller højreorienterede nyhedsmedier såsom avisen Arbejderen, Modkraft.dk
og netavisen 180 grader ikke regnet med.

48

overordnet

vurdering i forhold til om

demonstrationer

og strejker får meget

eller lidt

presseopmærksomhed, og om der i den samlede presse var en stærk sympati elle antipati for de
kvindedominerede fagforeninger (hvilket ikke var tilfældet).

Fravalg af materialegrupper
Jeg har valgt at fokusere min materialeindsamling på kommunikationen mellem de kvindedominerede
fagforeninger og deres medlemmer, og de kvindedominerede fagforeningers kommunikation udadtil. Dette
vil sige, at jeg ikke har kigget på mødereferater og lignede kilder, der kunne belyse det interne spil i toppen
af de kvindedominerede fagforeninger. Dette skyldes, at afhandlingens formål ikke er at skrive en fortælling
om de kvindedominerede fagforeninger eller deres interne ligestillingspolitik som sådan, men derimod en
om det ligestillingsprojekt og det ligestillingspolitiske syn som udgik herfra – dvs. den diskurs, som de
prøvede at sætte i samfundet. Jeg er derfor mere interesseret i at se, hvordan de kvindedominerede
fagforeninger agerer udadtil og i samspil med hinanden og andre ligestillingsmæssige aktører, end i at
kortlægge de interne processer i toppen.
Herudover har forskere, i forbindelse med politisk historieskrivning og herunder også fagpolitisk
historieskrivning, ofte valgt at berette omkring udviklingen ved hovedsagelig at tage udgangspunkt i kilder,
der omhandler forhandlingsmøder og andre mere eller mindre struktursatte magtspil i Folketinget og i
fagbevægelsen.94 Dette narrative valg betyder, at man som læser kan få det indtryk, at begivenhedernes
udvikling har et tæt sammenhæng med de spil, der foregår blandt politikerne og i fagbevægelsens top
(hvilket ofte også er rigtigt). I min afhandling har jeg dog fortællingsmæssigt forsøgt, hvor det giver mening,
at tage udgangspunkt i fagbevægelsens menige medlemmer og deres involvering. Ligeledes har jeg
undervejs også forsøgt at gengive den konstante vekselvirkning og forhandling, der foregår mellem de
kvindedominerede fagforeningers top og bund. Dette giver et alternativt bud på, hvad der har drevet de
historiske begivenheder frem, og er herigennem forhåbentlig med til at nuancere såvel som at udvide synet
på, hvem der har magt til at påvirke udviklingen i Danmark. Dette betyder dog ikke, at min vinkel bør
opfattes som en mere nøjagtig redegørelse for diverse forløb, men snarere bør ses som et supplement
hertil. I forlængelse heraf går jeg ofte i mine analyser af diverse hændelsesforløb i dialog med den
eksisterende forskning – netop for at se om en diskussion mellem disse to tilgange kunne frembringe noget
frugtbart.
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Igennem arbejdet med min afhandling, har flere foreslået mig, at jeg burde interviewe nogle af de
mennesker, som jeg skriver om. Dette har jeg fravalgt. Interview foretaget i dag om tidligere begivenheder
ville sandsynligvis indeholde en del efterrationaliseringer. Dette kan som sådan være interessant nok, da
det kan fortælle meget om, hvordan fortidige begivenheder opfattes og bliver brugt i nutiden, såvel som
fagenes nuværende selvopfattelse og hvilke diskurser, som de skriver sig ind i. Disse løbende fortolkninger
finder jeg dog ofte i meget af mit eksisterede materiale, der jo også indeholder udtalelser og analyser om
fortidige strategier, så denne vinkel mener jeg er til stede.
Jeg har dog, i løbet af de sidste 4 år, i forskellige fora mødt flere personer, der i større eller mindre grad har
været involveret i de begivenheder, som afhandlingen handler om. Disse mennesker har jeg med stor
fornøjelse diskuteret mit emne med, og disse uformelle samtaler har ved flere lejligheder henledt min
opmærksomhed på interessant kildemateriale, såvel som til tider udfordret og nuanceret min egen tolkning
af begivenheder.
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Fravalg og prioriteringer
Denne afhandling bygger på et utal af prioriteringer og fravalg af perspektiver – denne afgrænsning er i alt
akademisk arbejde en nødvendighed og ofte også positiv i den forstand, at en tekst uden sandsynligvis ville
være tæt på ulæselig. Dog er det værd at holde sig for øje, at der i et hvert akademisk værk nødvendigvis
må være en række reduktioner. I dette afsnit redegør jeg for den væsentligste af mine.
Min afhandling har de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer som omdrejningspunkt, og
som jeg har redegjort for, beskæftiger jeg mig i min undersøgelse ikke kun med køn, men også med
hvordan andre serielle grupperinger påvirker, forhindrer eller overskygger et potentielt kvindefællesskab.
En opmærksom læser ville dog påpege, at skønt jeg forholder mig til flere serielle grupperinger, diskuteres
forskelle i etnicitets betydning for evt. fællesskaber ikke. Og det på trods af, at flere af de
kvindedominerede fagforeninger 1985 til 2010 har et stigende antal medlemmer med anden etnisk
baggrund end dansk.
Min primære årsag til at fravælge etnicitet er, at etnicitet generelt sjældent indgår i mit kildemateriale om
kønsmæssig ligestilling. Når etnicitet og kønsmæssig ligestilling knyttes sammen, handler det oftest om
ikke-medlemmer, fx særligt vilde drenge med mellemøstlig baggrund i børnehaverne eller undertrykte
kvinder i den tredje verden som de kvindedominerede fagforeninger yder økonomisk hjælp til. Artikler, der
ikke har et klart integrationstema eller handler om ulandene, handler stort set altid om etniske danskere.
Ergo er det ligestillingsprojekt og det ligestillingssyn, som udgår fra de kvindedominerede fagforeninger,
altså et, der er formet ud fra en grundlæggende forestilling om, at kønsmæssig ligestilling i Danmark
foregår så at sige renset fra etnicitet. Dette betyder, at de af de kvindedominerede fagforeninger
prioriterede ligestillingsmæssige temaer såsom ligeløn, barsel etc. behandles på en måde, der potentielt
usynliggør de anderledes vilkår, kvinder med ikke etnisk dansk baggrund evt. møder i forbindelse med
disse. Heraf, at der i beskrivelse af det primære ligestillingsprojekt og ligestillingssyn der udgår fra de
kvindedominerede fagforeninger, ikke er meget andet at sige om etnicitet, end at det glimrer ved sit
fravær.
Denne usynliggørelse af kvinderne med anden etnisk baggrund end dansk i forhold til kønsmæssig
ligestilling ville mange (nok særlig indenfor det kønsforskningsmæssige felt) argumentere for er en
væsentlig pointe, som jeg skulle have gået mere i dybden med. Jeg finder dog at usynliggørelsen af ikke
etnisk-danske borgeres vilkår og manglende privilegier, er ligeså gældende for en lang række andre
politikområder end kønsmæssig ligestilling og sker i et væld af andre organisationer end de
kvindedominerede fagforeninger. Jeg mener derfor, at der ikke er nogen særskilt pointe i at gå i dybden
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med denne ulighed i forbindelse med netop denne afhandlings problemstilling – i og med at jeg
sandsynligvis kunne have konstateret det samme, havde min problemstilling fx handlet om de industrielle
fagforeningers omstilling til globaliseringen. Hermed skal man dog ikke forstå, at jeg forskningsmæssigt
finder emnet uinteressant – snarere tværtimod. Men jeg finder, at det fortjener en grundigere analyse, end
den jeg kan give i forbindelse med denne afhandlings problemstilling og kildemateriale.
Afslutningsvis synes jeg, at jeg retfærdigvis bør nævne, at der i de kvindedominerede fagforeninger har
været en tendens til en stigende interesse for medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk de sidste
20 år. Herigennem at man har påbegyndt en diskussion af, hvordan fagforeningerne kan inkludere dem i
fællesskabet og herunder en diskussion af, hvordan man undgår eksklusion og usynliggørelse. Denne
udvikling er det dog mit indtryk, ikke er konkret bundet til gruppen af kvindedominerede fagforeninger,
men er generel for fagbevægelsen som sådan. Heraf, at hvis man ville beskrive og diskutere denne
udvikling, skulle bruge andre udvælgelseskriterier for fagforeninger og kildemateriale, end jeg har brugt i
denne afhandling.

Skønt Færøerne og Grønland hører under det Danske Rigsfællesskab, gør deres unikke geografiske
placering og særegne kulturelle og politiske forhold, at denne afhandlings konklusioner ikke kan regnes for
gældende for disse områder.
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Del 1
Ligelønsindsatsen – en mangesidet kamp for ligeværd
Man skulle kalde tingene ved deres rette navn: Diskriminering. Hvis kvinder får en fair løn, er mange mænd
groft overbetalte.95
Inge Henningsen, økonom 1999

Den relativt lave løn i de kvindedominerede fag er kvantitativt uden tvivl det emne, der de sidste 25 år har
fyldt mest i de kvindedominerede fagforeninger. De kvindedominerede fagforeninger har dog forfulgt
meget forskellige strategier for at opnå en højere løn, og har herunder også været tøvende i forhold til
hvornår og hvor et lønkrav kan formuleres som et krav om lige løn mellem mænd og kvinder.
I del 1 beskriver og analyser jeg hvilke rammer og fora, som de forskellige kvindedominerede fagforeninger
har satset på. I forbindelse med dette, forholder jeg mig løbende til Gro Hageman og Lise Lotte Hansens
pointe om, at samfundets og fagbevægelsens generelt har tillagt den mandlige arbejder og de traditionelt
maskuline arbejde en højere værdi. Jeg vurderer således, hvordan de kvindedominerede fagforeninger har
forholdt sig til denne norm – herunder om de udfordrer den eller prøver at tilpasse deres medlemmer til
den. I forlængelse heraf bruger jeg også løbende Butlers performancebegreb til at forklare, hvorfor de
kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer agerer, som de gør.
Igennem del 1’s kapitler bliver det tydeligt, hvordan både strategi i forhold til at opnå højere løn, såvel som
forståelsen af hvad ligeløn er og hvordan den skal opnås, har udviklet sig markant i gennem afhandlingens
periode. Herunder ser man en langt større villighed i de kvindedominerede fagforeninger tilknyttet de
offentlige omsorgsfag til at italesætte, at deres lønkrav er et ligestillingskrav og en parathed til om
nødvendigt at bryde med den danske model. En radikalisering, der i slutningen af 2000’erne synes at brede
sig til de andre kvindedominerede fagforeninger.
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Kvindernes Fagblad 1999, nr. 9, s. 27
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1.0 Den ændrede ligelønslov af 1986 og Danfoss-sagen
1.1 Vejen mod ligeløn 1951-1985
Ligelønnen i det offentlige blev i princippet allerede blev indført i 1919, om end dette i høj grad kun var på
tekst og ikke i praksis.96 Denne gav da heller ikke noget skub til, at de privatansatte kvinder fik ret til ligeløn.
De private overenskomster opererede nemlig med to løntakster – en for mænd og en for kvinder. Flere af
de kvindedominerede fagforeninger havde godt nok vedtaget, at man på langt sigt ville arbejde for ligeløn.
Men i praksis fravalgte de kvindedominerede fagforeninger indtil 1950’erne at rejse kravet, da de frygtede,
at indførelsen af højere løn til kvinder ville føre til fravælgelse af kvindelig arbejdskraft. I den resterende
fagbevægelse var der også kun ringe støtte til kravet. Ligelønsspørgsmålet stod derfor næsten stille indtil
1951. Her vedtog Den internationale Arbejderorganisation (ILO)97 konvention nr. 100, der betød, at alle
medlemslande, som valgte at ratificere konventionen, skulle arbejde for lige løn til mænd og kvinder.
Konvention 100 er dog uklar omkring, hvordan ligelønnen skal ratificeres – både mht. om dette kræver en
egentlig lovgivning og som sådan også, hvordan ligeløn skal vurderes.98
I fagbevægelsen kom ILO’s beslutning i praksis til at fungere som en håndsrækning til de kvindedominerede
fagforeninger, der kunne bruge konventionen til at presse de andre fagforbund i LO til at støtte op om
ligelønskravet. Selvom LO til lettere tøvende tilsluttede sig kravet om ligeløn, måtte kvinderne dog sande,
at punktet blev lavt prioriteret ved overenskomstforhandlingerne i 1950’erne. Statsligt blev konvention 100
først ratificeret i 1960 af et enigt Folketing. Når Folketinget indtil da havde tøvet med at ratificere
konventionen, skyldtes det i høj grad hensynet til arbejdsmarkedet parter og den frie forhandlingsret.
Folketinget var nemlig i tvivl om konventionens målsætninger betød, at man skulle gå ind og diktere
overenskomstforhandlingernes indhold. Heraf understregede Arbejdsministeriet også, da det fremlagde
konvention 100 til ratifikation i 1959, at man ikke forstod ordlyden i konventionen, således at Folketinget
skulle foretage sig andet end at henstille til arbejdsmarkedets parter, at de tog hensyn til princippet om
ligeløn.99 Når man i 1960 valgte at ratificere konvention 100, trods tidligere tøven, skyldtes dette dels
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Jørgensen 2010, s. 14.
FN’s Faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO blev oprindelig nedsat i 1919 som en organisation under
Folkeforbundet, men overgik i 1946 til at være en institution under FN. ILO er indrettet efter en trepartsmodel, hvor
regeringer, arbejdstagere og arbejdsgivere deltager på lige fod. ILO’ s konventioner er bindende i de lande, som har
ratificeret dem.
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Bjørst 2005, kap. 3
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"Forslag til folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951
vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi."
Folketingstidende 1959-60. Tillæg A s.3099-3104
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Norges ratifikation året før, og dels at ratifikationen var en nødvendighed i forhold til at komme i
betragtning til optagelse i EF.100
Med kvinders store indtog på arbejdsmarkedet i de vestlige lande i løbet af 1960’erne og 1970’erne skete
der i Skandinavien og mange andre vestlige lande en betydelig udjævning af lønforskellen mellem mænd og
kvinder. En tendens, der i Danmark blev forstærket i 1960’erne gennem afskaffelse af forskellene i
dyrtidstillæggene og i 1973, da man fuldstændigt ophørte med at have særskilte takster for mænd og
kvinder i overenskomsterne.101 Dette blev i 1976 fulgt op af Folketinget med ligelønslovens vedtagelse, der
forbød at gøre forskel i løn på baggrund af køn: Dvs. samme løn for samme arbejde. Hvilket i høj grad kan
ses som en opfølgning på diskussionen om ratifikation af ILO konvention 100 og et forsøg på at imødegå
EF’s fortolkning om, at ratifikationen kræver en decideret ligelønslovgivning.
På trods af forsigtig ligelønslovgivning i 1960’erne og 1970’erne fik de nordiske lande alligevel i disse to
årtier snævret ligelønsgabet mere ind end resten af Vesteuropa, der eller har haft en strammere
lovgivning.102 Dette viser, at ligestillingslovgivning ikke alene er afgørende for, hvordan ligestillingen i et
land udfolder sig. Økonomerne Michèle Naur, Michael Rosholm og Nina Smith har forklaret det mindre
løngab mellem mænd og kvinder i Norden i disse årtier med, at lønspredningen i Danmark og resten af
Skandinavien sammenlignet med de fleste andre vestlige lande var lille. Denne mindre lønforskel mellem
forskellige job gør, at lønforskellen mellem kvinder og mænd også automatisk bliver mindre. Endelig peger
de tre økonomer på, at fagbevægelsens solidariske lønpolitik i 1960’erne og 1970’erne også betød at
kvinder (der i disse årtier ofte var ansat i ufaglærte lavtlønsjob) lønmæssigt kom tættere på mændene.103
I starten af 1980’erne ophører forskellen mellem mænds og kvinders løn med at mindskes, og op gennem
første halvdel af årtiet vokser løngabet endda en smule. Dette skyldes flere faktorer, bl.a. en generelt
voksende lønspredning, mere fleksible løndannelsesprocesser, og at afstanden mellem lønningerne i det
offentlige og private voksede.104
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Bjørst 2005, s. 154-162
Skønt Danmark først blev medlem af EF i 1973, søgte Danmark første gang om medlemskab i 1961. Derfor var en
ratifikation af hensyn til EF-medlemskab allerede relevant i 1960.
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Naur, Rosholm og Smith 1994, s. 260-261
Bjørst 2005, s.162
HK havde allerede i flere af sine overenskomster opnået ens takster for mænd og kvinder, men det var først i 1973 at
det private arbejdsmarked som sådan gik bort fra de kønsopdelte takster.
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Naur, Rosholm og Smith 1994, s. 260-262
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Naur, Rosholm og Smith 1994, s. 260-263
Højgaard 1993, s. 19-20
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Naur, Rosholm og Smith 1994, s. 262-263
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1.2: 1986: Ændring i loven vedrørende ligeløn
I 1986 blev den danske ligelønslov ændret, efter en EF-dom fastslog, at Danmark brød EF-traktatens artikel
119 (direktivet om ligeløn). Teksten i den danske lovgivning blev derfor ændret fra, at der skulle gives lige
løn for samme arbejde til, at der skulle gives lige løn for arbejde af samme værdi.105 Det var altså først fra
1986, at danske kvinder (og mænd) fik et utvetydigt retskrav på lige løn for arbejde af samme værdi og det i
ligelønssager i princippet blev muligt at sammenligne på tværs af jobfunktioner.
Ændringen i ligelønsloven 1986 var dog ikke en, den danske fagbevægelse som helhed bifaldt, i hvert fald
havde den op gennem 1970’erne og starten af 1980’erne forholdt sig kritisk til en ændring af loven, med
den forklaring, at dette ikke ville være i overensstemmelse med ordlyden i overenskomsten fra 1973, og
man derfor ville risikere, at der var forskellig praksis mellem de almindelige domstole og de fagretlige
instanser.106 Samme holdning som fagbevægelsen antog DA og regeringen også.107 Ligestillingsrådet
erklærede, da også i sin årsberetning fra 1985, at det ikke regner den nye ligelønslov for en forbedring på
ligelønsområdet.108 Modstanden mod den nye lov skyldes sandsynligvis, som jurist Byrial Rastad Bjørst har
fremført, at arbejdsmarkedets parter dels var modstandere af enhver indblanding i det kollektive
aftalesystem, og at fagbevægelsen herudover frygtede at evt. kommende arbejdsvurderinger109 ville kunne
cementere dele af lønsystemet, og hermed forhindre at kvinder og ufaglærte mænd gennem solidarisk
lønpolitik med tiden ville kunne få en højere løn.110
Blandt flere af de kvindedominerede fagforeninger, særligt dem under LO, forholdt man sig anderledes
positivt til lovændringen. Dette er bl.a. afspejlet i processen op til dommens afsigelse, hvor de
kvindedominerede fagforeninger i 1981 igennem Ligestillingsrådet faktisk havde været med til at udforme
en kritik af den danske formulering ’lige løn for samme arbejde’: Den danske ligelønslov omfatter ikke en
formulering om arbejde af lige værdi. Det har på den ene side den konsekvens, at ligelønsloven kun kan
bruges overfor nøjagtig samme arbejde. Dette giver mulighed for en forsat lav aflønning af en række
traditionelle kvindefag som f.eks. rengøring.
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Bjørst 2006
Bjørst 2006, s. 76
Bjørst 2005, kap. 6
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Bjørst 2005, kap. 6
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Ligestillingsrådets Årsberetning 1985, s.7
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Ligelønnen søgtes i nogle EF-lande gennemført ved at alt arbejde deltes op i et antal klasser, heraf skulle det være
muligt at vurdere værdi på tværs af brancher mm. Se: Bjørst 2005, kap. 7
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På den anden side ville en passus om lige løn for arbejde af samme værdi aktualisere spørgsmålet om, hvem
der skulle fastsætte værdien og ud fra hvilke kriterier.111
En kritik, Ligestillingsrådet dog senere valgte at tone kraftigt ned i en skrivelse til Arbejdsministeriet efter
kritik fra centralorganisationerne og DA.112 Ligeledes er det afspejlet i at HK sendte en skrivelse til
Folketinget, hvor de argumenterede for formuleringen ”samme værdi”.113 I de kvindedominerede
fagforeningers medlemsblade omtales lovændringen også flere gange positivt,114 og kort efter den trådte i
kraft indledte de kvindedominerede fagforeninger også en række ligelønssager115 og ligelønskampagner.116
Alt i alt synes disse forskellige udgangspunkter dog efter domsafsigelsen ikke at have ført til nogen former
for konflikt internt i LO, hvilket kan tolkes som, at det primært har været de kvindedominerede LOfagforeninger, der for alvor har interesseret sig for ligelønsparagraffen

Udviklingen hen mod ændringen af ligelønsloven i 1986 kan også ses som en diskursiv udvikling i, hvilke
principper man lovgivningsmæssigt finder det rimeligt at aflønne efter. Op til slutningen af 1960’erne havde
det hos et flertal af aktørerne omkring det danske arbejdsmarked været en almen antagelse, at kvinder og
mænd i kraft af deres biologi og forskellige roller i samfundet udgjorde forskellig arbejdskraft. I denne
diskurs er mænd den bedste arbejdskraft og varetager de mest værdifulde arbejdsområder. Herunder er
det også set fra overordnet plan rimeligt at aflønne kønnene forskelligt, da de ikke bibringer samme værdi.
Det er denne diskurs om den mandlige arbejder og hans arbejde som norm, Lise Lotte Hansen og Gro
Hagemann begge har beskrevet, og som jeg har redegjort for i denne afhandlings indledning. Op gennem
1970’erne skete der en udfordring af den antagelse, konkret symboliseret ved overenskomsten i 1973 og
vedtagelsen af ligelønslov i 1976. Her skiftede diskursen, så det i hvert fald på juridisk og lovmæssigt plan
blev en antagelse, at en kvinde der udførte det samme eller næsten samme arbejde som en mand i
princippet var en ligeså værdifuld arbejdskraft. Forestillingen om, at det traditionelt maskulint mærkede
111

Ligestillingsrådets årsberetning 1980, s. 76
Bjørst 2005, s. 198
De kvindedominerede fagforeninger havde ikke sæde i ligestillingsrådet som repræsentant for egen fagforening, men
derimod for centralorganisationen. Heraf at det var ret uheldigt, når den fremsatte holdning i Ligestillingsrådet
kolliderede med centralorganisationernes holdning. Ikke desto mindre afspejler forløbet splittelsen i
fællesorganisationen.
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Se Bjørst 2005, s. 199
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arbejde var mere værdifuldt blev dog ikke udfordret. Dette skete først med ændringen i ligelønsloven i
1986, der åbnede op for at arbejde kunne sammenlignes på tværs af funktioner. På trods af disse
lovmæssige ændringer forsvandt diskursen om manden og det maskulint mærkede arbejde som norm dog
ikke fra arbejdsmarkedet eller løntildelingen – hvilket denne afhandling rummer mange eksempler på. Men
som jeg viser i næste afsnit, gav den juridisk udvikling de kvindedominerede fagforeninger en mulighed for
gå ind og udfordre diskursen om den mandlige arbejder og det maskulint mærkede arbejde som norm.

1.3 1984-1991 Danfoss-sagen - kampen for omvendt bevisbyrde og klare lønkriterier
Siden ligelønsparagraffens indførsel i 1976 havde de kvindedominerede fagforeninger forfulgt ligelønssager
på forskellige virksomheder. I forbindelse med disse sager var det op til lønmodtager (og dennes
fagforening) at bevise, at forskellen mellem mandlige og kvindelige ansattes løn skyldtes køn og ikke andre
forhold. Ligelønnens formulering indtil 1985 gjorde det desuden vanskeligt at sammenligne udenfor egen
arbejdsgruppe på virksomheden.117 Et eksempel på en sådan ligelønssag er den retssag, HK indledte mod
Danfoss A/S i 1984. HK krævede her ligeløn på baggrund af sammenligninger mellem en række relativt små
grupper, men tabte sagen ved faglig voldgift i 1985 grundet for lille bevismateriale.118
Den ændrede ligelønslov i 1986 gav dog HK og de andre kvindedominerede fagforeninger en række nye
muligheder i forbindelse med ligelønsager. HK startede i 1986 således en ny sag mod Danfoss A/S, da de
mente at kunne bevise, at kvinderne fik omkring 6 % mindre i løn for arbejde af samme værdi. Denne gang
var søgsmålet baseret på et omfangsrigt dokumenteringsarbejde af lønforholdene på Danfoss, der
omfattede flere hundrede personer og gik på tværs af arbejdsgrupper og stillinger. Denne bredere
sammenligning var netop mulig på grund af den ændrede ligelønslov, da HK nu havde langt større mulighed
for at sammenligne på tværs af stillinger i virksomheden – i og med at ordlyden i loven nu lød ligeløn for
arbejde af samme værdi og ikke bare ligeløn for samme arbejde.119
Det interessante ved denne sag er dels, at den på mange måder var et direkte resultat af ændringen i
ligelønsloven, i og med at den gav nye muligheder for at sammenligne på tværs af funktioner, og dels af at
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Bjørst 2005, s. 199
Bjørst viser i sin afhandling dog også, hvordan den danske ligelønslovgivning før EF-dommen i 1985 også indeholdt et
vist fortolkningsrum. Således blev samme arbejde ikke strengt fortolket som identisk arbejde, men det er som Bjørst
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HK fra starten ønskede at få en række forhold ved sagen fremlagt for EF-domstolen fremfor bare at tage en
ny voldgiftssag.120 De af HK formulerede væsentligste formulerede spørgsmål og af den faglige voldgift
fremlagte spørgsmål for EF-domstolen havde følgende ordlyd:
1a) Hvis det lægges til grund, at en mandlig og en kvindelig lønmodtager udfører ens arbejde eller arbejde
af samme værdi, anmodes om Domstolens stillingtagen til, hvem (arbejdsgiver eller lønmodtager) der har
bevisbyrden for, at en mellem de 2 lønmodtagere forskellig aflønning skyldes/ikke skyldes kønsbestemte
forhold?
3a) Kan en lønmodtager eller en organisation ved at dokumentere, at en virksomhed, der beskæftiger et
større antal lønmodtagere (f.eks. mindst 100) med arbejde af samme art eller værdi, gennemsnitligt lønner
kvinderne lavere end mændene, fastslå at direktivet er overtrådt?121
HK’s ageren var usædvanlig, da ingen dansk fagforening før havde taget initiativ til at få en sag bragt for EFdomstolen. Hvilket nok i høj grad skal forstås ud fra, at forumshopping122 af arbejdsmarkedets parter
generelt ses som en undergravning af det arbejdsretlige system, og herigennem en indirekte undergravelse
af parternes mulighed for selvstændigt at styre udviklingen på arbejdsmarkedet. HK’s begrundelse for
alligevel at fremlægge disse spørgsmål for EF-domstolen var, at voldgiftssager er besværlige, og at man
uden opklaring fra EF-domstolen om, hvordan direktivet skulle læses, ikke ville kunne få en klar afgørelse,
som man ville kunne henvise til i fremtiden.123 Dette er som sådan rigtigt, men HK demonstrerede stadig en
indirekte mistro til, at det fagretslige system var det mest optimale sted at sikre ligelønnen. Dette er
yderligere afspejlet i, at HK med sit spørgsmål til domstolen forsøgte at gøde jorden for en yderligere
stramning af ligelønsloven. En stramning Jens Pors, sektorformand for HK-industri ved flere lejligheder kom
ind på, når han omtalte Danfoss-sagen: I dag skal vi jo selv skaffe beviserne for, at der er tale om
overtrædelse af loven. Derfor er sagerne så vanskelige.
Det er også årsagen til, at vi ønsker loven om ligeløn ændret, så det bliver arbejdsgiverne, der skal bevise, at
der er saglige grunde til at lønne forskelligt for det samme arbejde – altså omvendt bevisbyrde.124
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HK prøvede således med Danfoss-sagen at tage den diskursive udvikling i lovgivningen og gøre den
anvendelig på den enkelte arbejdsplads. Med kravet om ændret bevisbyrde gik HK således ind på et
diskursivt plan og udfordrede dette maskuline ideal og dets medfølgende økonomiske rationale. For hvis
arbejdsgiverne fremover ville være tvunget til at påvise, at deres lønkriterier ikke bundede i køn, ville
lønsystemer med udgangspunkt i diskursen om maskulint mærket arbejde som mere værdifuldt være
sværere at forsvare. Derfor handlede sagen for HK og de andre kvindedominerede fagforeninger ikke kun
om, hvem der i fremtiden skulle løfte bevisbyrden, men høj grad også om løndannelsen. Denne diskursive
konsekvens af en omvendt bevisbyrde var helt tydelig for HK-industri sektorformand Jens Pors, der slog
fast, at sagen også var en kamp om kriterierne for lønfastsættelsen: Sagen drejer sig altså også om,
hvordan man fastsætter lønnen. Her må vi kæmpe for åbne og ensartede kriterier.125
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Internt i fagforeningerne sled man for at oplyse medlemmerne om ligelønsarbejdet på en letforståelig måde. Ligelønsområdet er
ganske kompliceret, og det krævede god formidling, hvis medlemmerne skulle engagere sig. Her er det HK, der gennem en
humortegning forklarer problemet med at løfte bevisbyrden, og hvorfor det er en stor sejr, hvis man kan ligge den ovenpå på
arbejdsgiversiden. Kønsperspektivet er tydeligt til stede, hvor det er kvinderne der tager affære overfor den mandlige chef – der
126
ser ganske ulykkelig ud over pludselig at få ansvaret for at skulle forklare lønforskellen.

Danfoss-sagen blev, som følge af spørgsmålene til EF-domstolen i 1987, udskudt for at vente på EFkendelse om, hvordan ligelønnen skulle fortolkes i forhold til bevisbyrden.127 Den 17. oktober 1989 slog EFdomstolen fast, at bevisbyrden ligger hos arbejdsgiveren, hvis lønsystemet er ugennemskueligt.
Bevisbyrden blev således delt, forstået sådan, at hvis arbejdstagersiden kan dokumentere gennemsnitlig
lønforskel mellem mænd og kvinder, er det op til arbejdsgiversiden at dokumentere, at denne forskel ikke
skyldes køn.128
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HK, men også flere af de andre kvindedominerede fagforeninger, var tilfredse med dommen, og anså den
som noget, der ville få effekt på, hvordan ligelønssager fremover ville blive ført, da de udlagde EFdomstolens kendelse således, at arbejdsgiverne i fremtiden var forpligtet til at tildele løn efter åbne og
gennemskuelige kriterier: Ingen arbejdsgiver kan længere give løn, fuldstændig som han selv vil. Hans
ledelses-ret er blevet beskåret.129(Jens Pors, formand, HK-industri sektorformand)
Denne fortolkning var på linje med opmændenes i det danske voldgiftssystem, og i 1991 faldt den endelige
kendelse i Danfoss-sagen. Her blev Danfoss’ lønsystem dømt i strid med ligelønsloven, hvoraf Danfoss fik to
måneder til at rette op herpå med tilbagevirkende kraft på 5 år. Konkret betød det, at 360 kvinder skulle
have deres løn efterset, og evt. efterreguleret, hvilket betød mange individuelle lønstigninger på mellem
50-2100 kr. om måneden.130 Dommen førte i 1991 til en skærpelse af ligelønslovens bevisbyrderegler
(omvendt bevisbyrde efter at gennemsnitlig lønforskel er bevist) og en præcisering af bestemmelsen om
arbejdets værdi.131 HK’s forumshopping fik altså direkte konsekvenser for den danske lovgivning – hvad
også havde været HK’s erklærede mål fra starten. Efter Danfoss-sagen og den efterfølgende lovændring
steg antallet af ligelønssager både på det offentlige og private arbejdsmarked.132
Ligestillingsrådet, der ellers havde meldt ud, at EF-dommen ikke ville gavne ligeløn, fremhæver i deres
årsberetning 1992 stramningen i ligelønsloven anno 1986 og 1992, som noget, der har sat skub i
ligelønssagerne.133 Her ser vi altså en ændring i diskurs, i forhold til, om det var gavnligt for ligelønssagen at
søge løsninger uden for det arbejdsretslige system. I forhold til den øvrige fagbevægelse har denne praksis
dog flere gange ført til interne slagsmål, særligt mellem LO og HK. Ligelønssagerne føres ved de civile
domstole og ikke faglige voldgifter134 – hvoraf de af dele af fagbevægelsen ofte ses som en undergravning
af princippet om, at arbejdsmarkedet skal være selvstyrende.135
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Danfoss-sagen satte også varige spor i de kvindedominerede fagforeningers strategi på andre punkter, og
således valgte HK i 1991, som den første danske LO-organisation, at etablere et EF-kontor, der skulle
varetage forbundets interesser i Bruxelles. 136 Fagforeningen havde tydeligvis fået smag for at bruge EFsystemet til at pleje egne interesser, såvel som til at påvirke udviklingen.
Forløbet og lovændring omkring og som følge af Danfoss-sagen gav altså kvinder (og mænd) en øget
retssikkerhed og gjorde det nemmere at føre en ligelønssag (om end ikke nemt), og var samtidig et kraftigt
incitament til arbejdsgiverne om fremadrettet at arbejde med at tildele løn efter gennemskuelige kriterier.

Efter ændringen af ligelønsloven i 1986 benyttede både HK og KAD det momentum, ligelønsområdet havde
fået til hver for sig og i fællesskab at starte en række kampagner for at opnå ligeløn. Disse havde
overordnet set samme diskursive fokus som det juridiske arbejde omkring Danfoss-sagen – nemlig at styrke
diskursen om, at en kvindes arbejde var ligeså godt som en mands. Kampagnestrategien havde to ben, et
udadvendt og et indadvendt.
De udadvendte kampagner handlede om at samle offentlig sympati for de kvindedominerede fags
ligelønskrav, så man ved næste overenskomstforhandling kunne presse både arbejdsgiverne og den
resterende fagbevægelse til at prioritere ligelønsspørgsmålet. I kampagnerne fokuserede man på at virke
humoristiske og venlige: Vi valgte også helt bevidst en ”kvindelig” stil. I stedet for at skælde ud og være sure
over, at vi ikke har ligeløn, gik vi ud med en kampagne med humor, varme og sødme. Og de mange
reaktioner, vi fik på kampagnen, viser da også, at den gik lige ind.137 (Lillian Knudsen om KAD’s kampagne
for ligeløn foråret 1987 – bragt i ugeblade, beboerblade og DSB’s blad Ud og Se)

136

Jonna Duch Christensen og Federspiel 2000, s. 127 Kontoret blev nedlagt 1994, da man indgik et samarbejde med
den internationale funktionærorganisation FIET, og her fik en dansktalende medarbejder som her kunne udføre de
samme funktioner, men med støtte fra en transnational organisation
137
Lige Nu! 1988, nr. 25, s. 3

63

Et af billederne fra KAD’s ligelønskampagne. Her spilles der både på, at kvinderne godt kan lide at være tæt på mændene, og på,
at mændene ikke skal frygte for, at kvinderne er ude efter deres løn. Over sloganet ’Ligeløn – den lille forskel er for stor’ er der
både en mand og kvinder, hvilket understreger, at der stadig hersker harmoni mellem kønnene, og at ligelønskampen er i alles
138
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Set gennem Butlers analyseapparat kan disse udadvendte kampagner ses som en måde at forhandle den
diskursive ændring omkring kvindens værdi på arbejdsmarkedet uden at bryde for meget med
kønmatrixen. Ved som Lillian Knudsen udtrykker det at bruge en ”kvindelig stil” demonstrerer de
kvindedominerede fagforeninger, hvordan de trods deres krav om lige løn, ikke er ude i et projekt, der
handler om at ændre på de grundlæggende kønsperformancer. Herunder, at manden ifølge kampagnen
ikke skal frygte, at kvindens krav om en bedre stilling på arbejdsmarkedet fører til, at kvinderne fralægger
sig den traditionelle kvindelige performance med al dens ’sødme og varme’. Herunder, at den mandlige
arbejder ikke skulle anse sin position og løn som truet af, at kvindernes status som arbejdskraft blev ændret
Indadtil var formålet at oplyse medlemmerne om deres egen lønsituation og derigennem at skabe
opbakning bag kravet, samt at få dem informeret om muligheden for at føre en ligelønssag. Ligeledes kan
de interne kampagner også ses som de kvindedominerede fagforeningers forsøg på at få diskursen om
manden og det maskulint mærkede arbejde som mere værd ud af eget hus.
I de interne kampagner var der ikke samme fokus som i den udadvendte på at køre den såkaldt ’kvindelige
stil’ med et venligt udtryk. Snarere tværtimod. Som man kan se på kopien af HK’s interne pjecer, opfordrer
man faktisk medlemmerne til, på pjecen i midten, at konfrontere den (mandlige) chef og på pjecen yderst
til højre om at fralægge sig beskedhed, når det kommer til lønkronerne. Begge disse opfordringer går imod
en traditionel kvindelig kønsperformance, hvor mildhed og beskedenhed netop sættes i forbindelse med
korrekt kvindelig opførsel. Ergo synes de kvindedominerede fagforeninger ikke at frygte, at medlemmerne
ville tage afstand fra ligelønsindsats, selvom den krævede et opgør med de traditionelle forventninger til
kvinders kønsperformance. Denne forskel i stil kan ses som et udtryk for, at mænd interessemæssigt har
haft mere ud af, at kønsmatrixen og hermed kønsrollerne forblev uændret; for hvis kvinderne fik
genforhandlet deres kønsrolle risikerede mændene at miste nogle af de privilegier som den daværende
matrix sikrede dem.
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Det var pjecer som disse, der skulle lære medlemmerne, hvad de kunne gøre for at opnå ligeløn. Arbejdet med at engagere
medlemmerne i ligelønsarbejdet gik særligt på at gøre medlemmerne opmærksom på problemet, og herefter få dem til at
diskutere problemet på arbejdspladsen – bl.a. ved at sammenligne lønsedler. Herefter lød opfordringen, at hvis der var forskel
på lønsedler, skulle man gå flere kvinder sammen om at rejse en ligelønssag i samarbejde med fagforeningen.

139

Udover de deciderede ligelønskampagner førte flere af de kvindedominerede LO-fagforeninger også
oplysningskampagner i slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne, der handlede om at informere
borgerne om, hvor vigtigt et arbejde deres medlemmer udførte i den offentlige sektor. Disse kampagner
kan ses som et led i LO-fagforeningernes generelle modstand mod Schlüter-regeringen, hvor man ønskede
at gøre opmærksom på konsekvenserne af dennes økonomiske politik – især de omfattende nedskæringer i
de offentlige udgifter. Men kampagnerne synes også at have haft et bredere og mere langsigtet mål end at
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agitere mod den borgerlige regering – nemlig at hæve statussen i de kvindedominerede fag. Hermed
fortsatte de kvindedominerede fagforeninger under LO det diskursive arbejde omkring at få kvinder og
traditionelt kvindeligt arbejde værdimæssigt ligestillet, som de havde påbegyndt med deres arbejde og
kampagner omkring ændringerne i ligelønsloven af 1986 og 1992.
Forskellen mellem de to tilgange var dog, at kampagner og loven om ligeløn i denne periode primært blev
brugt til at arbejde med kvinders lønmæssige stilling på det private arbejdsmarked. Kampagner omkring
vigtigheden af det offentlige arbejde udfordrede derimod den lave status, der var tillagt kvindeligt mærket
arbejde i det offentlige. Således adresserede kampagnerne altså forskellige aspekter omkring kvinders
lavere stilling på arbejdsmarkedet.

Fotografier fra kampagnerne
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2.0 Arbejdet for sikre og højne kvindefagenes status
2.1 1985-1995: Omsorgsfagene får et uddannelsesmæssigt løft
I slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne foregik der en uddannelsesmæssig opprioritering af
kvindedominerede omsorgsfag både indenfor LO- og FTF-området. Dette var dels et politisk projekt styret
fra henholdsvis Undervisnings- og Arbejdsministeriet, men også et projekt til dels styret af og forhandlet
med de kvindedominerede fagforeninger. Denne uddannelsesmæssige opprioritering var ud over en
tilpasning til arbejdsmarkedets udvikling også en konkret måde at opkvalificere de store kvindeområder på
et værdimæssigt målbart parameter. Dette betød, at flere af de kvindedominerede områder i fremtiden
konkret ville kunne sammenligne sig med de mandsdominerede fag ved at måle uddannelseslængde op
mod hinanden. Uddannelsesindsatsen omkring de offentlige kvindefag kan således ses som en måde at
forholde sig til den igangværende diskussion omkring et fags værdi – hvor man igennem uddannelse
positionerede sig til at stå fordelagtigt, når arbejde af samme værdi skulle måles.

I starten af 1990’erne kom der, efter et par års forudgående forhandlinger, en reform af flere af de længere
omsorgsorienterede uddannelser, fx sygeplejerske- og pædagoguddannelsen. Disse reformer fastholdt
uddannelserne som generalistuddannelser, men udvidede de teoretiske aspekter og forlængede heraf
uddannelseslængden en smule, og uddannelserne fik herved status som mellemlange videregående
uddannelser.141 I forlængelse af denne akademisering af sygeplejen fik Anne-Lise Salling Lassen også som
den første dansker et professorat i sygepleje (1993-1998).142 For DSR’s formand Kirsten Stallknecht var der
ingen tvivl om, at denne uddannelsesreform både udadtil og indadtil ville give sygeplejefaget et
statusmæssigt ryk op: I alt for mange år har vi selv ligget under for, at lægestanden med sin lange
uddannelse mente sin egen position bedst sikret ved, at sygeplejerskerne ikke kom for godt i gang. Det har
givet os frustrationer og komplekser. Det ved vi jo fra psykologien kan have en selvforstærkende virkning på
nedvurdering af eget værd. Den tid er forbi.143
Uddannelsesreformen var altså set med de kvindedominerede fagforeninger øjne dels en måde at løfte sig
op i faghierarkiet, men også en måde at stive egen selvtillid af på. Uddannelsen skulle give fremtidens
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pædagoger og sygeplejersker papir på deres kompetencer, så de fremover følte sig rustet til at
argumentere og fastholde egen værdi: Altså en måde at sikre kvinderne og kvindefagene konkrete
værktøjer til at tage et opgør med den mandlige norm på arbejdsmarkedet. De kvindedominerede
fagforeninger eller deres medlemmer udtrykte dog ikke selv, at deres uddannelsespolitik også havde
kønsmæssigt aspekt. Uddannelsesreformen blev kun beskrevet som et værktøj til at positionere sig bedre i
faghierarkiet, hvilket nok til dels kan forklares med at køn, som forklaringsmodel generelt var ilde set i
fagbevægelsen.144
I forhold til de kortere omsorgsuddannelser oprettede man ligeledes efter mange års forhandlinger en helt
ny uddannelse, nemlig social- og sundhedsuddannelsen. Denne nye uddannelse afløste de tidligere
uddannelser

på

området:

Hjemmehjælper,

sygehjælper,

plejer,

plejehjemsassistent

og

beskæftigelsesvejleder. Dette reducerede dels antallet af faggrupper og gav herigennem den enkelte en
bredere kompetenceprofil. Men ydermere gav den nye uddannelse mulighed for at fortsætte på de
videregående social- og sundhedsuddannelser (f.eks. sygeplejerske, radiograf, ergo- og fysioterapeut m.fl.),
som ellers forudsætter gymnasial uddannelse.145
Oprettelsen af Social- og sundhedsuddannelsen kan i forhold til den historiske opfattelse af det kvindelige
omsorgsarbejde ses som en diskursiv milepæl. Historisk set har megen grundlæggende pleje- og
omsorgsarbejde været italesat som noget, enhver husmor kunne klare. Ældreomsorgen og lignende
professioner blev overordnet set grundlagt i 1940’erne og 1950’erne, og de nye stillinger blev primært
besat af tidligere husmødre. Hanne Marlene Dahl har beskrevet, hvordan denne ide om en lønnet
husmorafløser op gennem de næste årtier diskursivt udfordres og forhandles med ideen om en
professionel ikke-kønnet generalist i besiddelse af tillærte fagkompetencer.146 Oprettelsen af social- og
sundhedsuddannelser kan anskues som afslutningen på den lange rejse mod professionalisering. Nogen
total diskursiv sejr for professionalisering var oprettelsen af den nye uddannelse dog ikke. Næsten
simultant med at social- og sundhedsskolerne åbnede, vedtog et bredt politisk flertal i 1993 nemlig ’lov om
ændring af lov om aktiveringsordning ved hjælp af hjemmehjælp og dagpasning af børn’. Lovforslaget gav
kommunerne et statsligt tilskud til at udvide ældreomsorgen eller pasningsinstitutioner, hvis disse i denne
forbindelse ansatte arbejdsløse dagpengemodtagere. Der var ingen statslige krav om, hvilke kvalifikationer
disse nye ansatte skulle besidde.147 Staten fastholdt altså samtidig den gamle diskurs om, at
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omsorgsarbejde i princippet kunne varetages af alle, mens den presset af og i samarbejde med de relevante
kvindedominerede fagforeninger havde understøttet diskursen om, at omsorg krævede særlige
fagkompetencer.
De kvindelig omsorgsfag var således trods deres nye uddannelser stadig i spænd mellem to diskurser, og
det er denne ambivalens, der er temaet for næste afsnit.

2.2: 1995-2010: Uddannelse uden resultat?
Trods det uddannelsesmæssige løft på ældreområdet måtte FOA i 2000’erne konstatere en tendens til, at
personalet søgte over i andre brancher eller tog beskæftigelse i vikarfirmaer. Begrundelsen var, at
personalet fandt, at løn- og arbejdsforhold i de faste stillinger var for dårlige. I 2006 viste en undersøgelse
således, at 43 % af de ansatte indenfor ældreplejen ønskede at forlade området.148 I kommunerne førte det
til mangel på personale, et problem man flere steder forsøgte at løse ved at ansætte ufaglærte i
stillingerne. Hermed styrkede kommunerne diskursen om, at omsorgsarbejdet omkring de ældre ikke
krævede nogen synderlig uddannelse. Dette var for de tilbageblevne og uddannede i ældreplejen en
ydmygelse, da deres faglighed hermed blev underkendt: Det undergraver faget, og det er jo ikke for sjov, at
FOA har gjort en stor indsats for at opprioritere uddannelserne.149 (Anne Knudsen, hjemmehjælper og
tillidsrepræsentant om at hver 4. ansatte i hjemmeplejen i Hørsholm kommune er ufaglært). Kommunernes
strategi for at løse personalemanglen førte således til, at følelsen af ringe status blev forværret blandt de
tilbageværende faglærte, hvilket resulterede i, at endnu flere ønskede at forlade faget. Heraf, at man kan
tale om en negativ statusspiral i 2000’erne.
FOA prøvede flere gange at stoppe denne negative spiral. Fx erklærede Karen Stæhr, formand for Social- og
Sundhedssektoren i FOA, i august 2007, at man var nødt til at rette op på fagets løn for at holde på folk og
samtidig opgive praksissen med at ansætte ufaglærte: Vi vil have status tilbage til faget. Vi skal have
uddannede kolleger, flere kolleger, ret til fuldtidsjob og ikke mindst en højere løn.150 FOA prøvede således
at slå på uddannelses- og professionaliseringsstrategien, dels for at undgå en decideret faglig deroute og
dels for at indkassere den lønmæssige anerkendelse, man syntes man havde krav på i forhold til
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uddannelsesniveau. For FOA var det i forbindelse med trepartsaftalen i 2007 også et kardinalpunkt at
social- og sundhedsassistenterne fik autorisation – hvad de også fik.151 Fagforeningen anså nemlig
autorisationen som det, der dels skulle synliggøre deres medlemmers værdi overfor arbejdsgiverne på den
enkelte arbejdsplads og dels øge anerkendelsen i samfundet generelt.152
I anden halvdel af 2000’erne lønnede og ansatte arbejdsgiversiden af social- og sundhedssektoren (dvs.
kommunerne, regionerne og staten) altså stadig ud fra normen om det traditionelle kvindearbejdes lavere
værdi og ideen, om at arbejdet ikke krævede nogen synderlige kompetencer. FOA og deres medlemmer
derimod havde et langt stykke af vejen adopteret professionaliseringsdiskursen, hvoraf de fandt lønningsog arbejdssituationen uretfærdig. Dette havde stor indflydelse på, hvorfor de demonstrerede og strejkede i
forbindelse forhandlingerne af det offentlige overenskomst i 2007-2008, hvilket jeg behandler i kapitel 5.

For de af omsorgsfagene, der nu krævede en mellemlang videregående uddannelse, var der også
problemer med at opretholde statussen i fagene. Først og fremmest gav uddannelsen ikke det lønløft, som
både medlemmer og fagforeninger havde regnet med – hvilket var med at skabe en del uro ved
overenskomstforhandlingerne op gennem 1990’erne og 2000’erne. (se kapitel 4). Men herudover havde
man også svært ved at få brudt med tidligere tiders ringeagtelse af kvindefagene. Julie Thiesen
(bestyrelsesmedlem,

Sygeplejestuderendes

Landssammenslutning)

konkluderede

således,

at

sygeplejerskefaget i 1996 stadig indadtil og udadtil kæmpede med normen om det traditionelle
kvindearbejdes ringere værdi: Det handler jo lidt om kvindekamp. Vores fag bliver regnet for så lidt, fordi
det er et kvindefag. Og vi bliver stadig ved med at forholde os til de traditionelle kvindenormer på
afdelingen.153
På trods af disse tilbageslag foresatte man i FTF-fagforeningerne dog strategien med at satse på
uddannelse og professionalisering som en vej til bedre status og herigennem højere løn. Dette gjorde man
bl.a. ud fra, at man kunne se, at det havde gavnet de norske og islandske sygeplejerskers lønkamp, at
fagene i disse lande i højere grad end i Danmark blev anset som.154 I DSR fastslog man derfor, at det fortsat
ville være gavnligt for sygeplejefaget udadtil at slå på de teoretiske og ikke de praktiske elementer. Denne
udvikling i faget kan også ses som et forsøg på at gøre op med den kulturelle bagage, der hersker i alle de
nordiske lande, hvor offentligt betalt kvindearbejde ofte sættes lig med tidligere privat og ulønnet
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husmoder- og plejearbejde.155 I forlængelse af denne satsning begyndte DSR fra år 2000 og frem at
finansiere forskning i sygepleje – hvilket DSR’s næstformand Dorte Steenberg i 2010 fremhævede som en
måde at øge professionens status og herigennem løn: Vi gør det her for at øge fagets status, for at få
indflydelse og dermed også mulighederne for bedre løn og arbejdsforhold.156 Fra 2006 begynder BUPL at
følge en lignede strategi, da forbundet nedsatte sig egen forskningspulje. Denne blev fra 2008 en
permanent institution, som 2 % af de årlige kontingentindtægter øremærkes til (svarer til cirka 6,1 million
om året)157 I 2008 vedtog BUPL desuden 10 forslag til, hvordan pædagogerne skulle få en stærkere
professionsidentitet, og herigennem en øget status som fag.158
Denne fortsatte professionaliseringsindsats har generelt haft opbakning i alle led af de kvindedominerede
FTF-fagforeninger. Et eksempel er DSR’s og flere menige sygeplejerskers stærkt negative reaktion på Dansk
Folkepartis formand, Pia Kjærsgaards forslag i januar 2005 om, at sygeplejerskeuddannelse fremover ikke
skulle kræve anden adgang end en 9. klasses folkeskoleeksamen: Når Pia Kjærsgaard vil tilbyde adgang til
studiet med 9. eller 10. klasse i rygsækken, er det uvidenhed, populærpolitik og billige skud i bøssen.159
(Birgitte Harild, sygeplejerske)
De kvindedominerede FTF-fagforeninger stod altså i samme situation som FOA – hvor deres medlemmer
havde adopteret tanken om, at de i kraft af deres uddannelse havde krav på højere løn og herigennem
status. Men at politikerne (og herigennem også omsorgsfagenes arbejdsgivere) stadig var præget af
diskursen om, at omsorgsfagene grundlæggende var fag, der i udgangspunktet kun krævede få eller ingen
uddannelseskompetencer, og som traditionelle kvindefag ydermere repræsenterede en lavere værdi. Det
store sammenstød mellem disse to opfattelser kom omkring overenskomstforhandlingerne i 2008 – hvilket
jeg, som tidligere nævnt, behandler kapitel 5.

2.3. Fagene på bunden
Flere af de kvindedominerede fag, der ikke havde gennemgået et uddannelsesmæssigt løft i slutningen af
1980’erne, havde trods kampagnerne for deres vigtighed (se kapitel 1.3), i 1990’erne og 2000’erne dog
stadig de største statusmæssige problemer blandt kvindefagene. Fagforeningsmæssigt hørte disse grupper
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primært under KAD og FOA og omfatter job såsom rengøringspersonale, dagplejere, handicaphjælpere mm.
Den lave status resulterede i megen gennemtræk i nogle fagområder og lav organisering. Dette gjorde det
svært for fagforeningerne at få ordentlige forhold igennem og i nogle tilfælde en overenskomst.160 Det var i
længden med til at trække fagets status endnu længere ned.
Den ringe status, konkluderede de kvindedominerede fagforeninger som værende hovedsagelig forårsaget
af fagenes kønsmærke. Et kønsmærke, som de også gav som en af årsagerne til fagenes lave lønninger.
Således vurderede KAD’s ledelse i 1999, at kvinderne fik så lille en andel af midlerne ved de lokale
lønforhandlinger, fordi at mændene på den anden side af bordet, ikke kunne se værdien af traditionelt
kvindearbejde. Altså en forsat tendens til, at manden og herigennem mandens arbejde blevet fremhævet
som ideal. Men KAD konstaterer også, at samfundets og forhandlerenes tillæggelse af ringe status
medvirkede til, at medlemmerne selv ikke formåede at stille krav, da deres egen selvtillid var ramt: Men
hvis Kvindeligt Arbejderforbunds medlemmer skal have deres fortjente andel af lønsummen, skal de
omgående melde sig ud af ”flinkeskolen” og sætte en højere pris på sig selv.161
For flere af de kvindedominerede grupper med kort eller ingen uddannelse, såsom dagplejerne under FOA,
syntes statusproblemet at være så grundlæggende, at de kvindedominerede fagforeninger og deres
medlemmer følte, man stadig skulle kæmpe for overhovedet at blive anerkendt som lønarbejde. FOA’s
fokus på dagpleje-området i 1996 var derfor at sikre at dagplejerne, i lighed med alle andre kommunalt
ansatte grupper, fik krav på en sikkerhedsrepræsentant.162 Et mål, FOA opnåede i 1997.163 Men som Hanne
Steffensen, dagplejer i Århus slog fast i 1999, var dagplejeområdet stadig et område, der var i fare for igen
at miste statussen af lønarbejde: Dagplejerne har gjort meget for at få deres arbejde anerkendt i
befolkningen som et lønarbejde, det skal vi fastholde.164 Herunder vedbliver mange af dagplejerne også
med at klage over lav løn og lange, skæve arbejdstider uden kompensation.165 I 2000’erne kæmpede FOA
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og 3F en lignede kamp for at sikre at de offentligt ansatte handicaphjælpere også fik ret til en kollektiv
overenskomst.166 Et mål, fagforeningerne opnåede i 2009.167
Disse problemer med at blive anerkendt som et rigtigt lønarbejde, kan ses som et udtryk for, at meget
omsorgsarbejde ikke fuldt ud har taget skridtet ud af den private sfære. Et problem, der især synes at være
gældende, når arbejdet udføres i private hjem – heraf, at de største problemer med status og
arbejdsforhold i mit materiale typisk angives af grupper som hjemmehjælpere, dagplejere og
handicaphjælpere.168

2.4 Mænd i kvindefag som et middel til en højere løn
Udover den mandlige norm som skadende for de kvindedominerede fags løn og status, beskriver to
forhandlere fra de kvindedominerede fagforeninger i 2000’erne, hvordan forestillingen om manden som
hustandens primære forsørger, stadig påvirker løndannelsen i deres fag negativt. BUPL’s faglige sekretær
Annette Trads Hansen beskriver i 2007, hvordan arbejdsgiverne forventer, at kvinderne trods deres
kompetencer er parate til at acceptere en lavere løn, fordi de via ægteskab sikres økonomisk: Det betyder i
yderste konsekvens, at pædagoger bør gifte sig med højtlønnede hankønsvæsner for at være sikre på at
kunne leve op til arbejdsgivernes forventninger og krav om ”dygtige, fleksible, mobile og
udviklingsorienterede medarbejdere.”169 En lignende analyse kommer Bonnie Biirup, formand for
branchesektion Sundhed & Velvære i HK, med i 2008: Historisk set slås vi nok stadig med nogle fordomme
fra dengang, hvor tandklinikassistenten enten var gift med tandlægen eller i hvert tilfælde godt gift og kun
skulle have et lille bijob.170
Denne mandlige forsørgernorm trækker i lighed med normen om den mandlige arbejder og det mandligt
mærkede arbejdes højere værdi lønnen ned i de kvindedominerede fag. Men den handler mere om behov
for at få en højere løn i forhold til forsørgelse end løn fastsat efter værdi. Det er derfor heller ikke en norm
de kvindedominerede fagforeninger kan udfordre ved at bevise at deres medlemmers arbejde er af samme
værdi – de skal derimod snarere demonstrere samme behov for lønnen. Dette er svært at gøre, da der er
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tale om uskrevne kulturelle koder. De kvindedominerede fagforeninger forsøger dog løbende at udfordre
denne mandlige forsørgernorm, hvilket jeg behandler i afhandlingens del 3. Herudover prøver de
kvindedominerede fagforeninger også at ryste sig fri af normen ved at arbejde for at få flere mænd ind i
deres fag; De kvindedominerede fag brugte således op gennem 1990’erne og 2000’erne flere gange
strategisk det generelle ønske i samfundet om flere mænd i de kvindedominerede omsorgsfag, som et
argument for samfundet skulle tildele fagene en højere løn og herigennem hæve statussen for faget:
Lønnen er afgørende. Før pædagogernes løn er forbedret, er der simpelthen for lidt status i faget. Mændene
vælger ikke pædagog-faget, når de, stadig som den traditionelle hovedforsørger, har vanskeligere ved at
klare en lav løn end kvinden har.171 (Jytte Juul Jensen, underviser Jydsk Pædagogseminarium)
Ønsket om en højere løn bliver i disse tilfælde ikke italesat som noget, man skal give fagene fordi arbejdet
fortjener en højere løn eller for at sikre ligestilling, men derimod som noget, man skal give for fremadrettet
at kunne tiltrække flere mænd. Dette er en noget anden strategi end italesættelsen af, at det traditionelle
kvindearbejde har fortjent en bedre aflønning, og synes snarere at spille ind i normen om den mandlige
arbejders højere værdi, da argumentet for højere løn i ovenstående er, at den skal tiltrække den
nødvendige mandlige arbejdskraft til de kvindedominerede fag – netop da den kvindelig arbejdskraft i sig
selv ikke er i stand til at bevare fagets faglighed.(se også kapitel 8).
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3.0 De decentrale lønmidler
Løn blev og bliver ikke kun bestemt i forbindelse med de kollektive overenskomster. En del af lønnen
fastsættes også lokalt gennem de såkaldte decentrale lønmidler. De decentrale lønmidler forhandles hjem
enten af tillidsrepræsentanten, den lokale afdeling af fagforeningen eller medlemmet selv. I dette kapitel
behandler jeg den udvikling, der har været omkring disse lønmidler. De 3 første delkapitler tager et
makroperspektiv og kigger på de kvindedominerede fagforeningers overordnerede strategi i forhold til de
decentrale lønmidler og udvikling i disse. I kapitlets sidste afsnit kigger jeg på, hvordan kvinderne
portrætteres som forhandlere.

3.1. Overordnet introduktion til de decentrale lønmidler
I dette afsnit giver jeg en generel introduktion til udviklingen omkring de decentrale lønmidler 1985-2010,
da en sådan ramme er nødvendig for at kunne forstå de kvindedominerede fagforeningers holdning og
ageren.
Løn fastsat uden for de centrale forhandlinger var i det meste af fagbevægelsen et upopulært fænomen i
1980’erne og starten af 1990’erne. På trods af de decentrale lønmidlers ringe popularitet blandt
arbejdstagerne er udviklingen siden 1980’erne ikke gået mod, at en mindre sum af lønmidlerne fordeles
lokalt, hverken i den offentlige eller private sektor, snarere tværtimod. Procentandelen af lønmodtagere
indenfor LO/DA-området, hvor hele eller dele af lønnen forhandles lokalt, er således gået fra ca. 65 % i
1989 til 84 % i 2004.172 Denne udvikling har medført en række reguleringer i det arbejdsmarkedsretslige
system, herunder en række aftaler omkring, hvordan uddelingen af de decentrale midler skal foregå.
Hverken arbejdsgiverorganisationer eller fagbevægelsen har i forbindelse med udarbejdelsen eller
implementeringen af de decentrale lønsystemer haft et synderligt blik eller for den sags skyld interesse for,
hvordan disse ville påvirke lønfordelingen mellem kønnene. Om end LO-sekretær for bl.a. social-, familie-,
og ligestillingspolitik, og tidligere fagligt aktiv i det kvindedominerede forbund PMF, Tine A. Brøndum
kæmpede en hård kamp for at få taget dette aspekt alvorligt ved implementeringen af de nye systemer i
1990’erne: Men i øjeblikket øges lønforskellen mellem mænd og kvinder. På grund af nye decentrale og
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individuelle lønsystemer. Derfor er vi nødt til at kigge på, hvad det er for overenskomster, vi laver. Vi må
have ligestillingsaspektet indarbejdet langt mere stringent.173
Fra politisk side synes man i starten ej heller at have haft stor fokus på, at de decentrale lønmidler
påvirkede lønforskellen mellem mænd og kvinder – hverken i det private eller i det offentlige. Men i
slutningen af 1990’erne, samtidig med at det statslige ligestillingsarbejde skiftede fra at ligge under
Ligestillingsrådet til at ligge under Ligestillingsministeriet, begyndte det politiske system at løfte en
advarede finger til arbejdsmarkedets parter: Det [AES: fordelingen af de decentrale lønmidler] er jo et
eksempel på, at arbejdsmarkedets parter ikke har prioriteret det højt nok. Det er også et eksempel på at
arbejdsmarkedets parter ikke kan løfte ligestillingsopgaven.174 (Jytte Andersen, ligestillingsminister)

3.2 De decentrale lønmidler og de kvindedominerede fagforeninger på det private arbejdsmarked
De personlige tillæg på det private arbejdsmarked blev efter ændringen i Ligelønsloven i 1986 ofte kritiseret
centralt fra i de kvindedominerede fagforeninger, som noget af det, der er med til at skabe forskellen i
mænd og kvinders løn. Mange af de efterfølgende ligelønssager sigtede da også på at få mere
gennemsigtige kriterier i forbindelse med uddelingen af de personlige tillæg. Flere af de kvindedominerede
fagforeninger med medlemmer på det private arbejdsmarked pegede også på, hvordan der i de kommende
år skulle strammes op på den front, bl.a. ved at kvindernes kommende lønforhandlinger om personlige
tillæg skulle foregå med udgangspunkt i mændenes statistik.175 Denne kamp er fortsat op gennem
1990’erne og 2000’erne og kan ses som en fortsættelse af det projekt for gennemsigtige lønkriterier som
HK startede med Danfoss-sagen.176
Problemet med manglende statistik og gennemsigtighed var ifølge Vibeke Abel, leder af HK’s politiskeøkonomiske sekretariat, stadig så slemt i år 2000, at det forhindrede kvinders arbejde i at blive bedømt på
lige fod med mænds – og det på trods af, at kvinderne på flere målbare parametre ellers nu var kommet i
besiddelse af målbare kompetencer (såsom uddannelse og anciennitet), der gjorde at de med rette kunne
kræve lige løn for arbejde af samme værdi: Vi kan jo se, at det ikke går den rigtige vej på trods af, at
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kvinderne nu i højere grad får uddannelser på lige fod med mændene, at ancienniteten bliver mere og mere
ens, og at jobbene bliver mindre kønsopdelte. Men så længe løn er noget hemmeligt, kommer vi ingen
vegne.177
I 2001 så der dog ud til at ske et gennembrud på området, da arbejdsminister Ove Hygum
(Socialdemokratiet og tidligere faglig sekretær i HK) fremsatte et lovforslag om, at klausuler i
ansættelseskontrakter om, at medarbejderen ikke at måtte drøfte sin løn blev gjort ulovlige. Herudover
indeholdt Hygums lovforslag en pligt til, at virksomheder med mere end 5 medarbejdere i samme gruppe
skulle lave kønsopdelt lønstatistik, hvis der bliver rejst forespørgsel herom fra enten ansatte eller en
fagforening. De kvindedominerede fagforeninger med medlemmer i det private (herunder særligt HK) var
begejstrede for loven, om end de kritiserede, at forslaget ikke ville være gældende for små virksomheder
eller små grupper af ansatte.178
Dette af Hygum stillede lovforslag blev dog aldrig til noget, da den siddende SR-regering kort efter tabte
folketingsvalget, og blev erstattet af en borgerlig regering under ledelse af Anders Fogh Rasmussen. Denne
nye VK-regering valgte at udskyde virksomheders pligt til at lave kønsopdelt lønstatistik på ubestemt tid
(forbuddet mod klausuler, om at medarbejderen ikke måtte tale om sin løn forblev dog gældende). Denne
fjernelse af muligheden for at kræve kønsopdelt lønstatistik resulterede i, at HK den 23. maj 2002
indleverede en stævning til Østre Landsret, da de fandt at både regeringen og DA overtrådte EU’s regler for
ligeløn. Herunder bad de domstolen om, at få EU-kommissionen til at vurdere om de nuværende danske
regler gav lønmodtagerne tilstrækkelig mulighed for at håndhæve principperne om ligeløn.179 HK fik sagen
afvist af landsretten og ankede derfor sagen til Højesteret. Denne stadfæstede så oktober 2006
landsrettens kendelse.180
I 2005 flyttede området sig dog en smule, da beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) få dage før
Folketingsvalget i februar, erklærede, at VK-regeringen i næste valgperiode ville indføre en lov om
kønsopdelte lønstatistikker. Den nye lov skulle dog kun gælde for virksomheder med minimum 35 ansatte,
og med mindst 10 personer af hvert køn i samme faggrupper – hvilket i praksis betød, at loven kun ville
omfatte 15-19 % af de privatansatte lønmodtagere. Der kom dog til at gå tre år, før Claus Hjort Frederiksens
løfte blev realiseret. Dels tog forberedelserne og forhandlingerne omkring loven lang tid, og dels valgte
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erhvervsministeren efter lovens ikrafttrædelse 1. januar 2007 at udskyde arbejdsgivernes forpligtelse til at
indlevere ligelønsstatistik med 8 måneder.181 De kvindedominerede fagforeninger med medlemmer på det
private arbejdsmarked, var langtfra imponerede over den nye lov, som de beskrev som bureaukratisk og
uambitiøs. Dog udtrykte HK i en pressemeddelelse håb om, at ministeren med tiden ville føle sig presset til
at udbrede loven til resten af arbejdsmarkedet: Loven burde omfatte alle. Der er ingen grund til kun at
kræve statistik på de store virksomheder, med mindre man reelt ikke ønsker en brugbar opgørelse. Men når
først de første statistikker bliver lavet, er vi sikre på, at der sort på hvidt bliver dokumenteret en meget stor
forskel, og det vil lægge pres på ministeren for at brede loven ud.182
Strategien blev, efter loven trådte i kraft, fremadrettet at presse politikerne for en stramning af loven, dels
ved at brede loven ud, men også ved, som det var blevet gjort i andre EU-lande, at lave et nationalt
jobvurderingssystem: 3F opfordrer beskæftigelsesministeren til at tage fat i ligelønsloven og ligeløn for
arbejde af samme værdi. Vi har brug for et nationalt jobvurderingssystem, så der kommer styr på, hvilke
jobfunktioner der kan sammenlignes. I dag skal vi opfinde den dybe tallerken, hver gang der tages fat på
ligeløn for arbejde af samme værdi. Og det er ikke rimeligt.183 (næstformand 3F, Jane Korczak). Ideen om et
jobvurderingssystem fik for alvor medvind i alle de kvindedominerede fagforeninger, da Sundhedskartellet,
BUPL og FOA også gav sig til at promovere ideen i forlængelse af de store strejker i 2008 (se kapitel 5 og 6),
Indadtil i fagforeninger opfordrede man gentagne gange medlemmerne til at rapportere deres løn ind –
således at disse selv kunne lave deres egne kønsopdelte statistikker, og herudover opfordrede man også
medlemmerne til tale åbent med kollegaerne om lønnen på arbejdspladsen – så det ville blive umuligt for
virksomhederne at skjule evt. lønforskelle.184 De kvindedominerede fagforeninger med medlemmer på det
private arbejdsmarked var altså overbevist om at manglende gennemsigtighed i løntildelingen var årsag til
manglende ligeløn, da det gjorde det umuligt at benytte ligelønskriterie om, at man skulle have ligeløn for
arbejde af samme værdi.
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3.3. De decentrale lønmidler og de kvindedominerede fagforeninger på det offentlige arbejdsmarked
På det offentlige arbejdsmarked 1980’erne og starten af 1990’erne var alle de kvindedominerede
fagforeninger, såvel som deres medlemmer, i lighed med de fleste andre fagforeninger tilknyttet den
offentlige sektor utilfredse med kommunepuljerne,185 og omtaler konsekvent disse som fedterøvstillægget
– ud fra en analyse om, at tillægget ikke går til den gode medarbejder, men den som fedter for chefen. I
forbindelse med indførslen af decentrale lønmidler og de første fordelingsrunder nævnes det også, at
kvindefagene får/vil få mindre end mandefagene.186 Men det er først i begyndelse af 1990’erne, at de
kvindedominerede fagforeninger for alvor begynder at påpege, at denne form for løndannelse er med til at
forøge løngabet mellem mænd og kvinder – både indenfor hvert enkelt fag, men særligt på tværs af fag: Ser
man på, hvordan lokallønspengene er fordelt i amterne, så har også perioden 1991-92 bekræftet det, vi var
bange for allerede før den første kommunepuljeordning. Nemlig, at det blev de mandsdominerede områder,
ansatte på rådhusene og teknikerne, der fik pengene.187 (DSR i artikel om overenskomstforhandlingerne
1993).
Denne forskydning i kritikken er som sådan ikke så underlig, da det først er efter et par år efter indførelsen,
at der har foreligget nok statistisk materiale til, at fagforeningerne har kunnet konstatere en tendens til
kønsmæssig skævvridning i forbindelse med fordelingen af midlerne. Når man kigger på mekanismerne
omkring de personlige tillæg på det private arbejdsmarked, er det dog interessant, at man ikke har brugt
disse mere i sin argumentation mod et lignede systems indførelse på det offentlige arbejdsmarked.
Indførelsen af de decentrale lønmidler på det offentlige område er dog foregået meget gradvist, og ved
kommunepuljens indførelse udgjorde disse midler således kun 0,2 % af den samlede lønsum.188 Det er
hermed ikke underligt, at emnet først er blevet en prioritet i de kvindedominerede fagforeninger med
offentlige medlemmer, efter at midlerne kom til at udgøre en mere betragtelig sum op gennem 1990’erne.
I lighed med de kvindedominerede fagforeninger på det private arbejdsmarked, har de kvindedominerede
fagforeninger med medlemmer i det offentlige, generelt bestræbt sig på at gøre den decentrale løntildeling
mere gennemsigtig.189 På trods af dette er de decentrale lønmidler dog stadig en årsag til forskel i mellem
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mænds og kvinders løn den dag i dag i den offentlige sektor. Det skyldes dels den manglende vilje i
fagbevægelsen til generelt at arbejde med problemet, og dels at kriterierne for uddeling af lokale tillæg
generelt har været svære at få på plads med arbejdsgiversiden. Fx erklærede både DSR, HK, FOA og SL at de
fandt, at arbejdsgiverne ikke efterfølgende levede op til, hvad man aftalte i de mundtlige forhandlinger
omkring kriterierne for lokale lønmidler i forbindelse med overenskomsten for det offentlige
arbejdsmarked 1997.190
Op gennem årene fik de kvindedominerede fagforeninger dog nogle sejre i forhold til de decentrale
lønmidler i det offentlige, da man har haft held med at reformere systemer hen mod mere gennemsigtige
tildelingskriterier.191
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fik
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i

overenskomstforhandlingerne 2002, at det skulle være et fælles overenskomstkrav fra KTO, at der blev
etableret et ligelønsprojekt, der bl.a. skulle analysere, hvordan de decentrale lønmidler påvirkede
ligelønnen. Dette ligelønsprojekt blev en del af det endelige forlig.192 De kvindedominerede fagforeninger
har altså været med til at skabe en synlighed omkring problemstillingen, og markeret overfor resten af
fagbevægelsen, at de krævede at problemet blev taget seriøst. Hermed fungerer de kvindedominerede
fagforeninger som en vagthund i forhold til, at kønsaspektet omkring de decentrale lønmidler ikke
glemmes.
Efter at have været modstandere af decentrale lønmidler, ser man efter afslutningen på sygeplejerskernes
konflikt 1995 (se kapitel 4) et holdningsskift i flere af kvindedominerede fagforeninger med offentlige
medlemmer med hensyn til de decentrale lønmidler. Særligt i de fagforeninger, der organiserer grupper
med mellemlange videregående uddannelser, begynder man nu at se de lokale lønmidler som en måde at
tilegne sig lønfremgang, uden først at skulle kæmpe en indædt kamp med andre faggrupper om det
overordnede lønhierarki. Dette synspunkt slår først igennem i HK og så i DSR og de andre sundhedsfaglige
organisationer, der fra 1995-1996 begynder at omtale lønsystemet ”Ny Løn” som det der skal sikre
sygeplejerskerne en bedre løn. 193 I løbet af 1996 og 1997 begynder BUPL også at frame decentral løn på
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samme måde.194 Når de kvindedominerede fagforeninger under FTF skiftede holdning til de decentrale
midler, kan det forklares med, at de forgæves ved de foregående overenskomster havde argumenteret for,
at de grundet deres uddannelse og ansvar lønmæssigt skulle omplaceres, så de fik samme lønindplacering
som de mandsdominerede fag. I forhandlingsfællesskabet KTO havde der dog ikke været villighed til dette
fra de andre fagforeninger, da det ville betyde en skævvridning af de tilgængelige midler. (se kapitel 4).
Holdningsskiftet kan altså forstås som en måde at prøve at komme uden om det interne lønhierarki mellem
de offentlige fag, der havde været rimeligt fastlåst siden tjenestemandreformen af 1969 (se bilag 3).
Denne nye diskurs om de decentrale lønmidler slog dog ikke an, hos fagforeningernes medlemmer og ofte
heller ikke hos de lokale afdelinger, der jo i sidste ende var dem der i de fleste tilfælde skulle forhandle
lokale lønstigninger.195 En delvis undtagelse er dog HK’s medlemmer.196 Medlemmernes kritik var, at
decentrale lønmidler fordelt efter individuelle kriterier nemt kunne gå hen og gå ud over sammenholdet i
faggrupperne: Ny løn handler ikke kun om kroner og øre. Ligeså vigtigt er, hvad måden at få løn på gør ved
faget, institutionskulturen, teamworket og muligheder for at bevare leder- og assistentgruppen i samme
organisation.197 (Ulla Nyegaard, BUPL Århus). Denne kritik ligner den generelle kritik i fagbevægelsen af
decentrale lønmidler som usolidariske, men det er værd at overveje om kvindefagenes værdisæt om
omsorg, fællesskab og ikke mindst solidaritet med udsatte grupper ikke har bevirket, at medlemmerne har
haft ekstra svært ved samtidig at skulle omfavne et lønsystem, der belønner individuelle præstationer. I en
kronik i DSR’s medlemsblad beskriver sygeplejerske Hanne Micheelsen i 1997 da netop også, hvordan ideen
om de decentrale lønmidler strider mod hele fagets udførelse: Begrebet produktion hører ikke hjemme i
arbejdet med mennesker. Markedsmekanismer kan ikke bruges til at måle værdien af omsorg, pleje og ikke
at forglemme – patienternes sikkerhed. Der må ikke ske en varegørelse af vort arbejde og patienterne.
Naturligvis ønsker vi et højere lønniveau, men ikke i form af individuelle belønninger, som ofte vil blive
tildelt efter tilfældige, subjektive kriterier.198
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Ydermere er det interessant, at ingen af medlemmerne i deres kritik forholder sig til, hvorvidt strategien
med de decentrale lønmidler, rent faktisk, kan gå ind og hæve gennemsnitlønnen i faget.

83

I de kvindedominerede fagforeninger var man godt klar over, at strategien med at hæve lønnen gennem decentrale lønmidler
var upopulær. Derfor bragte man ofte oversigter over, hvilke positive resultater de decentrale lønmidler førte med sig. Disse
oversigter fungerede herudover også som en opfordring til selv at sørge for at få forhandlet lokalt.
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3.4 Forestillingen om kvinder som dårligere forhandlere
I deres kamp for mere gennemsigtige lønkriterier var de kvindedominerede fagforeninger på mange måder
en transformativ kraft, der arbejdede for ændringer i de decentrale lønsystemer og en ændring i diskursen
omkring værdien af kvinders arbejde. Men når de og deres medlemmer beskrev, kvinders evne til at
forhandle deres egen løn var det i høj grad ud fra en mandlig norm, hvilket jeg behandler i dette afsnit.
De kvindedominerede fagforeninger var som beskrevet utilfredse med, at deres medlemmer fik mindre løn
end mænd ved de decentrale lønforhandlinger. De gik derfor på forskellige måder ud og argumentere for
kvinders arbejdes lige værdi. Men når det så kom til at forklare, hvordan og hvorfor disse forskelle mellem
mænds og kvinders vedblev at eksistere, pegede fagforeningerne også ofte på kvinderne selv. Her blev
kvinderne som forhandlere beskrevet som ude af stand til at hævde sig selv eller konfliktsky.200
De kvindedominerede fagforeningers medlemmer både i den offentlige og private sektor havde i høj grad
samme holdning som deres fagforeninger. Medlemmerne beskrev således også deres arbejde og
arbejdskraft som ligeså værdifulde som mændenes, men beskrev samtidig også sig selv og kvinder generelt
som dårlige lønnet grundet manglende forhandlingsevne: Ja, mændene er ikke engang så produktive som
os. Samtidig er de mere beskyttede og kan sidde og snakke i timevis, uden at der bliver sagt noget til det. Vi
piger er tit for pæne – vi knokler bare løs.201 (Else Kristensen, tillidskvinde på Alcate/Kirk Horsens).
Således var der i 1990’erne og starten af 2000’erne altså konsensus på tværs af de kvindedominerede fag
og mellem fagforeningernes top og deres medlemmer om, at kvinderne bar en del af ansvaret for deres
manglende andel i de decentrale lønmidler. Argumenter for dette tog ofte udgangspunkt i, at kvinderne var
for pæne: De pæne piger skal lægges til side, når der forhandles løn. De lokale tillidsrepræsentanter må stå
fast og gøre opmærksom på, at kvindernes arbejde er lige så meget værd som de mandlige kollegaers. 202
(KAD-formand Lillian Knudsen) Denne pænhed, er også løbende blev brugt som forklaringsmodel på,
hvorfor kvinder ikke opnåede lederjob eller høje positioner i fagbevægelsen. Denne kritik af kvinder som
dårlige og alt for pæne forhandlere kan ses som en kritik af den traditionelle kvindelige kønsperformance
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og hermed som et forsøg på gennem en kritik af denne at skubbe til kønsmatrixen. Men den kan også ses
som et udtryk for, at den mandlige norm som Gro Hageman og Lise-Lotte Hansen har beskrevet som
værende dominerede for fagbevægelsens ligestillingsstrategi også stadig var gældende i de
kvindedominerede fagforeninger. Hageman og Hansen har begge beskrevet, hvordan fagbevægelsen
generelt har anset kvinder som utilstrækkelige, da de på flere parametre ikke lever op til det maskuline
ideal. Således har meget ligestillingsarbejde internt i fagbevægelsen gået ud på at rette op på kvinders
utilstrækkelighed – fx ved at tilføje dem viden og netværk.203
Denne tolkning underbygges af, at flere af de kvindedominerede fagforeninger løbende gennem hele
afhandlingens periode afholdt kurser specielt rettet mod at lære kvinder at forhandle204 eller
producerede/sponsorerede materiale om, hvordan kvinder bedre kunne forhandle. Begge dele var ofte
ganske populært hos medlemmerne. Ligeledes gjorde flere af de kvindedominerede fagforeninger det også
til en del af deres lønstrategi at hverve mænd til faget – netop ud fra forestillingen om, at disse ville være
bedre til at få forhandlet en højere løn hjem: Danmark har skruet sig mere og mere fast i en så skæv
kønsopdeling af arbejdsmarkedet, som man stort set ikke ser i andre EU-lande. 80 pct. af de ansatte i
regionerne er kvinder, og den skæve kønsopdeling af sygeplejen er en væsentlig forklaring på lønforskellen.
Spørg mænd og kvinder, hvad de lægger mest vægt på. Undersøgelser viser, at mænd prioriterer løn, mens
det for kvinder spiller en mindre rolle.205 (Grete Christensen, formand DSR)
Grundlæggende bygger disse tiltag på en forestilling om, at det er kvinderne og ikke systemet, der er
årsagen til lønproblemet. De kvindedominerede fagforeningers interne ligestillingsarbejde henholdt sig
altså stadig i høj grad til den mandlige norm og arbejdede så at sige for at fikse kvinderne, så de kunne
passe ind i denne; og det på trods af, at disse samtidig også udadtil og i resten fagbevægelsen optrådte som
en systemkritisk stemme, der netop arbejdede for at bryde med denne mandlige norm.
Tiltagene kan dog også ses som et udtryk for en dobbeltstrategi, hvor fagforeningerne forsøgte at ændre
systemet, men samtidig forholdt sig til, at deres kvindelig medlemmer var nødt til at kunne agere i
strukturerne – hvor uretfærdige man enten fandt dem.
I 2004 blev forestillingen om den dårlige kvindelige forhandler dog udfordret, da en undersøgelse fra
Aalborg Universitet bestilt af LO, konkluderede, at mænd og kvinder forhandlede løn på samme måde og
dybest set var lige dårlige til det: Kvinder og mænd er lige dårlige til at forhandle løn. Over en bred kam
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hakker, stammer, tøver og fniser LO-medlemmer, hvis de da ikke ligefrem undskylder deres lønkrav, når de
er til lønforhandling.
Det viser en undersøgelse fra Aalborg Universitet, der dermed afliver myten om at mænd skulle være bedre
end kvinder til at forhandle løn, og at det skulle være årsagen til uligelønnen mellem kønnene.206
På trods af at denne undersøgelse var lavet for LO, og dermed må regnes for alment kendt i fagbevægelsen
– i hvert fald i de kvindedominerede fagforeninger under dette hovedforbund, blev forestillingen om mænd
som de bedste forhandlere dog hurtigt genoptaget i de kvindedominerede fagforeninger – både i
fagforeningens top og blandt medlemmerne: Og uanset om man lægger vægt på forskellen mellem mænd
og kvinder, så kommer vi jo ikke uden om, at lønningerne generelt afspejler, at det er en kvindedomineret
branche, og at mænd er bedre til at sætte en ordentlig pris på deres arbejde!207 (Jeanette Hansen,
bestyrelsesmedlem Branchesektion Sundhed og Velvære HK)
Butler har i sin forskning fremvist, hvordan kønsmatrixen er overordentligt stærk, da den er indlejret i os og
samfundet på et grundlæggende diskursivt plan. Udsagn eller opførsel, der strider i mod kønsmatrixen
bliver derfor ofte ignoreret eller modtaget negativt. I dette tilfælde med de kvindedominerede
fagforeninger synes forestillingen om mænds bedre forhandlingsevne at være så indlejret i både
fagforeningernes og medlemmernes grundlæggende kønsopfattelse, at en undersøgelse, der modsiger
dette syn hurtigt glider ud af den kollektive bevidsthed igen - simpelthen fordi denne viden ikke kan
rummes indenfor kønsmatrixen.
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4.0: Bedre løn gennem overenskomst
4.1: 1985-1990 Uddannelse som det bærende argument for højere løn.
I slutningen af 1980’erne begyndte de kvindedominerede fagforeninger under FTF at kritisere tidligere
tiders solidariske lønpolitik med de ufaglærte lavtlønsgrupper – ud fra, at dette havde ført til, at
mellemgrupperne fik for lidt for deres længere uddannelse og mere ansvarsfulde opgaver.208 Dette kan til
dels ses som en logisk konsekvens af, at disse fag uddannelsesmæssigt havde fået et løft, og at det derfor
var naturligt for disse at kræve en belønning herfor. Men den solidariske lønpolitik havde også været med
til at løfte mange ufaglærte og kortuddannede kvinders løn i 1960’erne og 1970’erne. De
kvindedominerede fagforeninger med medlemmer med mellemlang videregående uddannelse vægtede
altså betydningen af uddannelsesniveau over køn i forhold til lønkampen i slutningen af 1980’erne. Dette er
et eksempel på, hvordan gruppers og individer interesser er formet af mange forskellige forhold, hvilket
ofte vanskeliggør varige alliancer, eller i Youngs terminologi fællesskaber skabt ud fra serielle grupperinger.
I dette tilfælde synes forskelle i uddannelse altså at overskygge et evt. kvindefællesskab – hvilket førte til at
kvindefagene internt gjorde krav på de samme ressourcer. Dette viser, hvordan fællesskaber og opfattelse
af, hvad der er gavnligt er en skiftende ting, der er præget af diskurser såvel som samfundsbegivenheder.
Blandt medlemmerne i de offentlige kvindefag ses lønnen heller ikke i noget kønsperspektiv i de
debatindlæg, som de har indsendt til deres fagblade. Til gengæld er der en stor frustration over ikke at
følge det private arbejdsmarked. Her går medlemmerne et skridt videre end toppen i deres fagforeninger,
der på dette tidspunkt primært sammenligner sig med andre offentlige fag. Skylden for den lavere løn
lægges ikke hos hovedorganisationerne, forhandlingsfællesskaberne, regeringen eller strukturer i systemet,
men udelukkende på egen fagforening.209
De kvindedominerede FTF-fagforeninger, der primært havde medlemmer ansat i det offentlige,
formulerede altså primært deres krav som et krav om lige belønning for uddannelseslængde, og det i
toppen af fagforeninger hovedsageligt med fag i samme sektor.210 Dette er interessant set i forhold til, at
den største enkeltårsag til lønforskellen mellem mænd og kvinder var (og er), at omsorgsarbejdet i den
offentlige sektor bliver lønnet forholdsvis lavt i forhold til de sammenlignelige fag i den private sektor.
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Årsagen til at ligeløns- og kønsvinklen inddrages så sjældent, kan i høj grad forstås som et udslag af loyalitet
overfor hovedorganisationerne og deres linje. I disse blev fokus på køn på dette tidspunkt generelt anset
for illegitimt, særligt hvis denne resulterede i enegang i forhold til fællesskabet.211
Blandt de kvindedominerede LO-fagforeninger var der i denne periode heller intet fokus på køn og ligeløn i
forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Men disse212 italesatte dog i forbindelse med både
kampagner og deres juridiske arbejde deres lønkamp som en kamp for ligeløn mellem mænd og kvinder (jf.
kapitel 1 og 3). Således synes de kvindedominerede LO-fagforeninger altså at have et større fokus på
sammenhængen mellem løn og køn end de kvindedominerede FTF-fagforeninger, eller i hvert fald
strategisk at have vægtet denne sammenhæng højere.

4.2: 1990-1995: Omsorgsfagene gør klar til lønkamp
I DSR udgjorde de unge sygeplejersker og Århus og Hovedstadens amtskreds i slutningen af 1980’erne en
venstreorienteret opposition, der i forbindelse med overenskomstforligene havde udtrykt utilfredshed med
de opnåede lønresultater og havde stemt nej og advokeret for et nej til aftalerne.213 I første halvdel af
1990’erne syntes denne utilfredshed med lønudviklingen at brede sig til resten af organisationens
amtskredse og til de andre sundhedsfaglige organisationer.214 I BUPL ser man en lignede udvikling, hvor
lønkravet også syntes at få en mere fremtrædende plads blandt overenskomstkravene.215 Interessant er
det, at det blandt pædagogerne også var BUPL Århus og de unge pædagoger, der var mest konfliktvillige og
fremsatte de største krav.216 Dette tyder på, at der har været en vis udveksling mellem fagene i de større
byer, og at de unge generationer synes at have været mere kampberedte end de ældre. Dette kan ses i
sammenhæng med, at uddannelsesløftet i flere af de kvindedominerede omsorgsfag havde ændret den
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unge generations mentalitet om eget værd såvel som forventninger til løn og status i samfundet. Den unge
generation syntes altså mindre underlagt normen om den mandlige arbejder og det traditionelt mandlige
arbejdes højere værdi. Kravet om højere løn handlede dog i første omgang om at komme på højde med
andre sammenlignelige fag i den offentlige sektor – så som politi og folkeskolelærere. 217 Enkelte indlæg
argumenterede dog ud fra en kønsvinkel med fokus på, at det var vigtigt at bryde med tidligere tiders blide
kvindeideal: Vi bøjer altid hovedet og siger spagfærdigt ”javel”. Det er ikke lykkes for os at få en blot
nogenlunde anstændig overenskomst. I vores fag satses der åbenbart stadig på, at sygeplejersker gifter sig,
så de ikke skal prøve at forsørge sig selv!218 (Sygeplejerske Annie Sten). Ligeledes var der enkelte
opfordringer til, at man som kvindefag i samme båd burde arbejde sammen om lønkravet.219
Ved overenskomstforhandlingerne i 1993 var det dog kun i DSR, at stemningsskiftet for alvor kom til udtryk.
Dette skete, da DSR’s kongres for første gang i fagforeningens historie valgte at forkaste
forhandlingsdelegationens resultat, og det på trods af, at den opnåede aftale ville sikre sygeplejerskerne
fuld løn under barsel.220 Mest markante i deres argumentation for at stemme nej var stadig Århus’ og
Hovedstadens amtskreds, hvis kongresdelegerede begge formulerede årsagen til nejet som et opgør
med ”pæn pige” mentaliteten: Nu er det på tide at komme ud af flinkeskolen.221 (Rikke Bondorf,
hovedstaden). Ved den efterfølgende urafstemning blandt medlemmerne var der opbakning til kongressen
beslutning, i og med at resultatet blev et nej til overenskomstresultatet.222 Her ser vi altså, hvordan et
kvindefags medlemmer ikke længere var parate til at ofre lønudvikling for familiemæssige goder, hvilket
ellers hidtil havde været tilfældet.223
Således varslede DSR for anden gang i organisationens historie konflikt, og det langt mere omfattende end
20 år tidligere. Hvis en strejke skulle undgås, skulle DSR nå at forhandle et nyt og for medlemmerne
acceptabelt forlig hjem, inden fristens udløb. DSR’s ledelse stod desuden forhandlingsmæssigt i en penibel
situation i forhold til FTF og KTO, i og med at medlemmerne nu tvang DSR ud i en enegang, der afviste det
kollektivt opnåede forlig, hvilket risikerede at kunne føre til en omfordeling af den samlede lønpulje i KTO –
en situation, der sjældent gør en organisation populær i et forhandlingsfællesskab.
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På trods af enegangen stod DSR dog ikke alene. Både på de interne linjer og i pressen, fik organisationen
nemlig opbakning fra flere af de andre kvindedominerede fag i sundhedsvæsnet, herunder Dansk
Jordemoderforening, Landssammenslutningen for Hospitalslaboranter, Danske Fysioterapeuter og
Ergoterapeutforeningen, som alle sendte offentlige sympatierklæringer og pålagde deres medlemmer ikke
at påtage sig strejkeramt arbejde.224 DSR modtog desuden en støtteerklæring fra den nystiftede
organisation FOA.225 Denne opbakning fra de andre kvindedominerede fag i sundhedsvæsnet (hvoraf de
fleste også var organiseret i FTF og forhandlede gennem KTO) viser, at selvom der ikke blev talt meget om
en sammenhæng mellem køn og løn i forbindelse med overenskomstforløbet 1993, har der mellem fagene
eksisteret en følelse af at være underlagt de samme betingelser. I de andre fagforeninger er der også flere
læserbreve, hvor medlemmer er begejstrede for sygeplejerskernes ageren og en smule misundelige over
deres handlekraft:
Et eller andet sted ude i landet må der være en stærk kvinde (á la sygeplejerskernes Kirsten Stallknecht), der
kan få styr på den discount tilværelse, vi efterhånden har fået ude i institutionerne.226 (Kirsten Bech Møller,
pædagog/BUPL)
Man kunne få den tanke, at det var et dårligt resultat (se på sygeplejerskerne), så formanden ikke ville stå
ved det dårlige resultat.227 (Ulla Hansen og Birte Ambirk – sygehjælpere/FOA)
Lavpraktisk stod flere af de andre kvindedominerede fagforeninger – heriblandt FOA og BUPL i 1993, dog
dårligt i forhold til at indlede en lignende konflikt, da flere af dem var i gang med eller lige havde
gennemgået fusioner. En fusion medfører store omstruktureringer i ledelse og interne forretningsgange, og
et omfattende konsolideringsarbejde både centralt, men også lokalt – hvor forskellige faggrupper pludselig
skal have skabt en fællesidentitet. Disse forhold vanskeliggør en effektiv og samlet strejke, og kan også
være en delvis forklaring på, hvorfor det kun var sygeplejerskerne, der meldte sig klar til konflikt i 1993.

4.3 Overenskomstaftale i sidste sekund
På trods af afvisning af KTO-forliget kom det ikke til konflikt, da DSR’s ledelse den 28. maj 1993 nåede frem
til et nyt forlig. Det nye forlig blev indenfor den gamle KTO-forligs ramme, men ved at lade
sygeplejerskeeleverne overgå fra elevløn til SU blev der frigivet en del af DSR’s egne lønmidler, som blev
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brugt til at hæve grundlønnen i basisstillingerne.228 Forliget var på mange måder et udtryk for den svære
kompromiskunst, da DSR ved ikke at stå fast på at kræve KTO-forliget brudt og kræve en ny omfordeling af
den samlede lønpulje viste hensyn til forhandlingsfællesskabet. Igennem denne indrømmelse
demonstrerede forhandlingslederne et ønske om at bevare deres centrale status i KTO og FTF, samtidig
med at de prøvede at tage hensyn til medlemmernes utilfredshed. En balancegang DSR’s formand Kirsten
Stallknecht også stod ved: Det har været afgørende vigtigt, at vi kunne forhandle os frem til et resultat, som
på den ene side formelt respekterer de samarbejdsrelationer, vi nu engang har med FTF-K og KTO, og på
den anden side også demonstrerer, at en demokratisk beslutningsproces skal tages alvorligt.229
Fra DSR’s kongres’ side honorerede man det nye resultat med et stort ja-flertal (79,3 % for), ved
urafstemningen gik forliget også igennem, om end ikke ligeså overvældende (54,4 % for).230 Enkelte
medlemmer begrundede i medlemsbladet deres andet nej som et nej til igen at ofre sig for fælleskabet: For
mig at se viser vi endnu engang, at vi er de ”pæne folks flinke piger”. Er det ikke nu vi skal vise, at vi mener,
hvad vi siger, og ikke vil gå på kompromis med systemet.231 (Hanne W. Wichman, sygeplejerske). Konflikten
var således afværget, men forløbet var en markering til DSR’s ledelse om, at man ved
overenskomstforhandlingerne i 1995 forventede et godt resultat på lønssiden. En markering, der blev
gentaget igennem hele 1994, da amtskredsene under kravudformningen til de kommende
overenskomstforhandlinger pointerede, at lønnen var absolut topprioritet.232
Selv om jaet til den nye overenskomst, gik relativt glat igennem, var evalueringen af strejkeforberedelsen
og den centrale ledelse i DSR’s pressehåndtering dog blandet.233 Dette viser, at omstilling til aktiv faglig
kamp ikke var nemt for DSR, måske især ikke, da udvikling syntes at komme fra neden snarere end fra
centralt hold. Ligeledes måtte DSR’s hovedbestyrelse ved kongressen lægge øre til, at flere af
kongresdeltagere stillede spørgsmålstegn ved, om det gavnede sygeplejerskernes lønsituation fortsat at
være en del af KTO. Et fællesskab DSR’s formand Kirsten Stallknecht flere gange var oppe på talerstolen og
forsvare som den mest gavnlige strategi for overenskomstforhandlingen 1995.234
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4.4. Forløbet op til og omkring overenskomstforhandlingerne 1995
Op til overenskomstforhandlingerne for det offentlige i 1995 var forventningerne til lønnen store i de
kvindedominerede omsorgsfag tilknyttet FTF. Særligt i DSR, der ved sidste overenskomstforhandling havde
undgået konflikt i sidste sekund. I lighed med tidligere var argumentation for den højere løn primært
funderet i et uddannelsesbaseret krav om at komme på højde med sammenlignelige fag i den offentlige
sektor. DSR’s formand Kirsten Stallknecht skrev fx i DSR’s medlemsblad: Dertil kommer, at sygeplejerskerne
som en stor kvindegruppe med ansvarsfuldt arbejde, krævende uddannelse og skiftende arbejdstider finder
det helt urimeligt at skulle være lavere lønnet end de traditionelt mandsdominerede fag som politi,
skolelærere og teknikumingeniører.235 I citatet demonstrerer Stallknecht også en klar bevidsthed om, at
dette krav om lighed mellem fag baseret på samme uddannelseslængde også er et krav om lighed mellem
mænd og kvinder. Uddannelse bliver hermed det værdiparameter, Stallknecht bruger til at bevise, at
normen om det traditionelt mandsdominerede arbejdes højere værdi er ugyldig – hvorefter hun kan
henvise til diskursen omkring, at arbejde af samme værdi bør lønnes ens.
I tiden op til forhandlingerne finder vi også flere indlæg fra både top og bund, der handler om, at vejen til
en bedre løn også går gennem et opgør med fortidens kalds- og omsorgsidentitet:
Der var engang, hvor sygeplejerskerne var de pæne piger, som aldrig giftede sig under deres stand og
forblev at være de pæne damer. Den tid er slut. I dag er vi en faggruppe af lønmodtagere på lige fod med
andre. Dog undtaget lønnen.236 (Marianne Wolff Bøtcher, sygeplejerske).
Derfor er der ingen grund til at optræde som de ”pæne piger”, der nok skal få det alt sammen til at gå,
ligegyldigt hvor tosset det hele ser ud. De pæne piger er nemlig kvalificerede piger, og kvalifikationer
betales der for.237 (Kirsten Stallknecht, formand DSR)
Denne forkastelse af kaldet kan ses i sammenhæng med den uddannelsesmæssige udvikling, flere af de
kvindedominerede fag havde gennemgået og stadig gennemgik - hvor de kvindedominerede fag både
internt og udadtil slog på at deres fag krævede kompetencer og kvalifikationer tillært gennem uddannelse –
og at dette skulle honoreres lønmæssigt. I forlængelse heraf kan det også ses som et opgør med de
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forestillinger, der knytter sig omsorgsfagene, om at alle kvinder qua deres naturlig anlæg for omsorg, kan
varetage jobbet. Deraf Stallknechts udsagn om, at de pæne piger også er kvalificerede piger.
Anvender man Butlers begrebsapparat handler det dog også om, hvordan de enkelte individer har
mulighed for at performe deres køn og hvilken performance man vinder mest anerkendelse på. Før
1970’erne havde det for kvinderne ansat i omsorgsfag været mest korrekt både fag- og kønsmæssigt at
være pæne – dvs. opofrende, omsorgsfulde og blide. En performance, de også kunne forvente en vis
samfundsmæssig og privat social, om ikke økonomisk, anerkendelse af. I første halvdel af 1990’erne var
disse krav til korrekt performance både hvad køn og fag angår dog blev udfordret og nye idealer var opstået
– herunder idealet om lige roller mellem kønnene. Heraf, at der for kvinderne i omsorgsfagene nu ikke
længere lå den samme værdi i at performe efter de gamle normer, og heller ikke var samme sociale
misbilligelse af ikke at gøre det.

Efter forløbet omkring overenskomsten 1993 begyndte DSR også at blande sig landspolitikken, bl.a. med en
stor kampagne i forbindelse med Folketingsvalget 1994 for bedre forhold på sygehusene.238 DSR var også
ude i pressen med et budskab om, at deres krav om højere løn ikke kun blev modarbejdet af deres direkte
arbejdsgivere, men også af regeringen, DJØF og HK.239 DSR sendte hermed et signal om, at de anså deres
fagpolitiske kamp for sammenvævet med landspolitikken, og at man var parat til lægge sig ud med andre
dele af fagbevægelsen og de politiske partier for at opnå resultater. Et skift i forhold til 1980’erne, hvor DSR
(om end ikke altid lokalafdelingerne) havde gjort sig umage med ikke at få ry som problematiske og
politiske. Samtidig med at DSR begyndte at blande sig på den politiske scene, ser man en øget interesse i
organisationen for pressestrategi og folkestemning. I medlemsbladet forefindes fx flere analyser af, hvor
meget sympati sygeplejerskerne har i befolkningen, og om pressens dækning er positiv.240 Dette nye fokus
hos organisationen viser, hvorledes DSR som repræsentant for et stort offentligt fag, hvori total
arbejdsnedlæggelse i praksis er umulig – var nødt til at tænke konflikt på en anden måde end de fleste
fagforeninger med medlemmer på det private arbejdsmarked. Herigennem, at de havde en interesse i at
gøre deres arbejdskrav politiske og indlede en form for forhandling direkte med staten, da det jo i sidste
ende var regeringen, der satte grænsen for, hvilke lønmæssige stigninger sygeplejerskernes arbejdsgivere
kunne gå med til. Regeringen ville dog ikke blive økonomisk ramt af en strejke, og derfor ville den vigtigste
kamp for DSR den at vinde i forbindelse med en konflikt, være den om befolkningens sympati.
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Fra arbejdsgiversiden gav man udtryk for en principiel forståelse for sygeplejerskerne og de andre
sundhedsfags ønske om højere løn, men fastholdt samtidigt, at det var op til KTO-gruppen selv at fordele
puljemidlerne. KTO’s formand Poul Winckler (der også var formand for FOA) foreslog, at
sundhedsgrupperne fik 37 millioner ekstra fra den samlede pulje, imod at de ved senere forhandlinger ville
støtte, at andre grupper fik lignende puljer. Dette takkede DSR’s hovedbestyrelses dog enstemmigt nej til,
da man vurderede, at lønforbedringerne ikke var tilfredsstillende. Dette førte så til nej fra de øvrige
sundhedsfaglige organisationer.241 Konsekvensen at dette var, at sygeplejerskerne og de 6 andre
sundhedsgrupper (radiografer, hospitalslaboranter, fysioterapeuter, økonomaer, ergoterapeuter og
jordemødre) samlet forlod forhandlingsbordet og hermed også det fælles forlig, man havde opnået gennem
KTO. 242
Sidst i februar sendte DSR og de andre sundhedsorganisationer konfliktvarsel ud – hvorunder et
betragteligt antal ansatte i sundhedsvæsnet blev udtaget til strejke. Fra alle fagforeningerne var der dog
fokus på, at nødberedskabet under strejken skulle være velfungerende. Dette var dels gjort af
patienthensyn, men også ud fra en vurdering om, at et vellykket resultat afhang af at bevare befolkningens
sympati: Men I skal huske, at hvis bare en eneste patient kommer i en livstruende situation eller værre, så
kan vi miste den sympati, vi har i befolkningen.243 (Jette Molin, næstformand DSR). Derfor vakte det også
bekymring, da arbejdsgiversiden svarede igen med et lockoutvarsel, der udvidede konflikten betragteligt.
Dels var der selvfølgelig en bekymring, om det sundhedsmæssigt forsvarlige i en udvidet konflikt, men
herudover var der også en angst for, at befolkningen ville miste sympati for de strejkende, da de ikke ville
kunne skelne mellem arbejdsnedlæggelse som følge af strejke og arbejdsnedlæggelse som følge af lockout.
Endelig var der også angsten for at et for lammet sundhedsvæsen ville føre til, at regeringen hurtigt greb
ind i konflikten 244
For 5 af de sundhedsfaglige organisationer kom det dog ikke til strejke, da de før den varslede konflikt alle
opnåede nye resultater. Men på trods af, at forligsmand Mette Christensen ad to omgange udsatte
konflikten, nåede hverken sygeplejerskerne (og radiografer hvis overenskomst er sammenkædet med
sygeplejerskerne) eller hospitalslaboranterne frem til et nyt resultat, og den 28. april trådte strejken og
lockouten i kraft.245 Kombinationen af både strejke og lockout førte til, at hver tredje sygeplejerske og

241

Wingender 1999, s. 85
Sygeplejersken 1995, nr. 8, s. 6-7
243
Sygeplejersken 1995, nr. 10, s. 29
244
Sygeplejersken 1995, nr. 13, s. 3
Sygeplejersken 1995, nr. 16, s. 3
Wingender 1999, s. 86-87
245
Wingender 1999, s. 86
242

95

radiograf i princippet ikke skulle arbejde.246 Strejke og de 4 ugers optakt hertil var fortsat præget af det
øgede fokus på mediestrategi og folkestemning, som allerede var opstået i kølvandet på forløbet omkring
overenskomstforhandlingerne 1993. Således brugte DSR flere gange meningsmålinger, der viste, at
danskerne støttede op sygeplejerskernes krav, til at presse politikerne.247
Samtidig pointerede DSR, at kampen ikke kun handlede om at sikre sygeplejerskernes en bedre løn her og
nu, men også om at sikre nok sygeplejersker til sundhedsvæsnet fremover. Et behov, man tydeliggjorde ved
at jævnligt at bringe historier om hospitaler, hvor man ikke kunne stille nødberedskab, fordi bemandingen i
forvejen var for lav, og hvor lockouter flere steder måtte trækkes tilbage, da arbejdsgiverne havde
undervurderet nødvendigheden af sygeplejerskernes tilstedeværelse.248 Udadtil i pressen har denne
strategi sandsynligvis handlet om at skabe større sympati for sygeplejerskernes sag og mindre sympati for
regeringen og arbejdsgiverne. Anvender man Butlers performancebegreb, havde disse meldinger dog et
ligeså vigtigt formål indadtil. Nemlig at få konflikten til at passe med sygeplejerskernes selvforståelse. Ved
også at gøre lønkampen til en kamp for sundhedsvæsnets fremtid, og ikke kun en kamp drevet af
egeninteresse tilpassede DSR lønkravet til forventningerne for en korrekt performance som kvinde og
sygeplejerske. For handlede lønkampen i ligeså høj grad om at sikre en ordentlige sundhedsvæsen
fremover, passede den til den omsorgsmentalitet, der tilskrives både sundhedsfagene og kvinderollen.
Hermed blev konflikten mere legitim både i samfundet, men også for deltagernes selv da de ikke skulle ud i
enskæv performance i forhold til deres køn eller profession.
Igennem konflikten blev lønkravet ofte italesat af de menige medlemmer og amtskredsene tilknyttet de
større byer som et krav om lige løn mellem mænd og kvinder.249 I nogle tilfælde førte dette perspektiv til,
at sygeplejerskerne erklærede, at deres kamp ikke kun handlede om sygeplejerskernes lønefterslæb, men
kvindegruppernes generelt: Sygeplejerskernes konflikt handler også om lønkamp og ligestilling.
Jordemødre, ergo- og fysioterapeuter, pædagoger, økonomaer og laboranter står i en lignede situation. De
er kvinder og har i årevis måttet affinde sig med en ringere løn end mænd i fag med tilsvarende ansvar og
uddannelsesniveau.250 (Lisbeth Uhd, amtskredsformand Aarhus)
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Efter årelange arbejdsbyrder og underbetaling gør vi endelig oprør mod de kvindeundertrykkende forhold.
Endda med smil og sang.251 (Lisbeth Høy, læserbrev)
Flere menige sygeplejersker synes altså at have identificeret sig med den serielle gruppe af kvinder, og ikke
som tidligere primært med den serielle gruppering udgjort at professioner med mellemlange videregående
uddannelser. Herigennem synes der altså at være et skift i, hvilke serielle grupperinger der var
udslagsgivende for følelsen af fællesskab.
Konflikten varede 28 dage, før SR-regeringen med støtte fra alle Folketingets partier minus SF og
Enhedslisten, den 24. maj valgte at gribe ind og stoppe konflikten med et lovindgreb. Lovindgrebet var i
første omgang ikke gunstigt for de strejkende, men indeholdt dog nedsættelsen af et udvalg, der skulle
bedømme løn- og arbejdsforhold i forhold til ansvar og opgaver. Dette udvalgs konklusioner skulle så
senere på året danne grundlag for en genoptaget forhandling.252

4.5 De andre kvindefags reaktion på sygeplejerskernes og hospitalslaboranternes strejke
Fra de andre sundhedsorganisationer i FTF var støtten til sygeplejerskernes, radiografernes og
hospitalslaboranternes strejke uformindsket, også selvom selv havde fravalgt konklift. Her var ideen om
fælles forhold på baggrund af fælles uddannelseslængde og køn tilsyneladende forstærket siden 1993: På
længere sigt er det et fælles mål for alle mellemuddannede kvindegrupper i sundhedssektoren at få rettet
op på vore urimelige lønvilkår.253 (Danske Fysioterapeuter i en støttemeddelelse til DSR).
I BUPL, hvis medlemmer havde samme uddannelseslængde og hovedforbund som sygeplejerskerne, men
ikke arbejdede i sundhedssektoren, var man støttende, om end med visse forbehold. Opsummeret meldte
BUPL ud, at man støttede sygeplejerskernes lønkrav og var imod regeringens indgreb, men at man fandt, at
sygeplejerskerne, både for deres egen skyld, men også af solidaritet med de andre kvindefag, ikke skulle
have gået enegang.254 Her fornemmer man en vis skuffelse i BUPL, over at det samarbejde om bl.a. de
decentrale lønmidler, som man lagde op til før overenskomsten, ikke blev til noget. Helt uforbeholden var
BUPL Århus’ støtte dog, da de sendte en direkte støtteerklæring til DSR med ønske om god kamp.255 En
intern undersøgelse foretaget i BUPL kort efter regeringsindgrebet i sygeplejerskekonflikten, viste da også,
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at pædagogerne ønskede sig en højere løn i forbindelse med næste overenskomstforhandling i 1997. Et
ønske som 2/3 af alle medlemmerne var parate til at gå i konflikt for, om end denne høje konfliktvillighed
hos flere var betinget af, at andre kvindefag med samme uddannelsesprofil samtidig var villige til også at
strejke for en højere løn.256
Mere broget var FOA’s og HK’s forhold til sygeplejerskerne. I tiden efter FOA’s støtte til sygeplejerskerne i
forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 1993, var de to organisationer kommet på kant med
hinanden omkring faggrænserne på hospitalerne.257 Dette gjorde forholdet mellem organisationerne noget
anstrengt. Meldingerne fra FOA’s og HK’s top blev således en svag sympatikendelse overfor
sygeplejerskernes lønkrav, men en total afstandstagen til deres enegang.258 Modsat FOA’s top synes FOA’s
medlemmer dog flere steder at have sympatiseret med sygeplejerskerne. Fx skriver FOA’s medlemmer på
Odense Universitetshospital i et åbent brev til FOA’s ledelse, at de synes, at FOA kunne lære af DSR i
forhold til kampvilje og faglig stolthed.259 Ligeledes erklærer hjemmehjælper Emilie Falkenberg i et
læserbrev, hvordan hun tror, sygeplejerskerne kan være en murbrækker og inspiration for de andre
kvindefag: Men vi har jo ikke været særligt dygtige til at ytre os i medierne, som vi er begyndt på nu. Mange
kvinder har nok også, desværre, den der lidt martyragtige facon og har svært ved at stille krav i kroner og
øre. Derfor synes jeg også, det er godt, at sygeplejerskerne er på barrikaderne nu. At de begynder at ytre sig
om, at nu er bægeret fyldt. Nu vil de ikke finde sig i mere. På vores klubmøder har vi også haft det oppe: At
det også er os, det drejer sig om. Vi er alle sammen dårligt lønnet i sundhedssektoren.260 Et lignede budskab
fremsættes af flere af HK’s medlemmer ansat i Sundhedsvæsnet: Når vi generelt er bagefter med lønnen i
sygeplejen, skyldes det nok, at det er et kvindefag.261 (Bodil Sørensen, lægesekretær).
Selvom DSR og dets medlemmers ageren kun gav en direkte alliance til de kvindefag, der havde en
tilsvarende uddannelseslængde, synes strejken alligevel også at have ført til nye tanker blandt
medlemmerne i de andre offentlige kvindefag. Det viser, at flere af kvindegrupperne i det offentlige om end
ikke ledelsen i deres fagforeninger begyndte at udvikle og anerkende et fælleskab baseret på køn.
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4.6 Regeringsindgrebets konsekvenser.
Havde politikerne regnet med at lovindgrebet hurtigt ville skabe ro, tog de fejl. Umiddelbart efter
lovindgrebet kom der en del demonstrationer, kollektive opsigelser og overenskomststridige
arbejdsnedlæggelser,262 heriblandt mødte 10.000-15.000 sygeplejersker op på Christiansborg slotsplads for
at protestere imod.263 Disse protester var som sådan meget forventelige. Hvad der var knap så forventeligt
var, at sygeplejerskerne blev ved med at holde aktivitetsniveauet højt landet over, året ud – både på
højeste plan, men også blandt medlemmerne.
DSR valgte således at tænde en såkaldt lønfakkel foran forbundshuset for at vise, at man i fagforeningen
stadig brændte for en højere løn. Herefter gik man i gang med et omfattende arbejde, der bestod i at
dokumentere sygeplejerskernes overarbejde og lønforhold, så man havde nogetat fremlægge for det
nedsatte udvalg.264 I amtskredsene og ude på de enkelte arbejdspladser var der nye aktioner hen over
sommeren og efteråret,265 og herudover vedtog sygeplejerskerne, at de nu kun ville gøre nøjagtig, hvad der
stod i overenskomsten – hvilket betød, at de fremover ikke ville tage noget ekstra arbejde, samt insistere
på, at pauser og hviletider blev overholdt.266 Dette betød, at flere sygehuse af patienthensyn var nødt til at
inddrage fridage (på Fyn betød det fx at hver 8. sygeplejerske i juni måned fik inddraget en fridag), eller at
sygehusledelsen valgte at omlægge deltidsstillinger til heltid (På Vejle sygehus blev 31 stillinger fx
omlagt).267 I forlængelse af denne strategi indhentede sygeplejerskerne flere steder i landet tilbud på
storindkøb af telefonsvarere, så det ville blive umuligt for ledelsen at kalde dem på arbejde. Dette er et
omfattende brud på omsorgsmentaliteten i faget, og for sygeplejerskerne, der længe havde tilsidesat egne
behov af hensyn til patienter,268 må det have været noget af en omvæltning.
I begyndelsen af oktober 1995 blev den store analyserapport fra udvalget nedsat af Folketinget i
forbindelse med indgrebet i strejken, offentliggjort.269 Dette fik sat ekstra gang i sygeplejerskernes aktivitet,
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og i København kunne amtskredsformand for hovedstaden, Anna Guttesen, erklære til 1000 fremmødte
sygeplejersker: Denne kvindefjendske lønpolitik må der gøres op med, og det skal være nu.270
De genoptagne forhandlinger startede den 11. oktober og varede omkring en måned, før forligsmand
Mette Christensen endnu engang erkendte, at det var umuligt for parterne at nå til enighed. Hun valgte
derfor den 11. november at komme med en kendelse udformet som diktat (dvs. at den ikke kan appelleres
af nogle af parterne), der fastsatte løn og arbejdsforhold. Diktatet gav sygeplejerskerne omkring 1,5 % mere
i løn, end det de oprindelig kunne have fået, men gav samtidig arbejdsgiverne en større fleksibilitet.
Sygeplejerskerne havde således vundet lønmæssigt på strejken, men kom også delvist til selv at betale i
form af mere fleksibilitet.271 Landet over var der generel skuffelse over kendelsen,272 men som Mie Elkjær,
fællestillidsrepræsentant i Herlev konkluderede: Jeg er skuffet over, at vi ikke fik mere. Men det her har vist,
at vi som faggruppe kunne gå uden om KTO og gøre det bedre.273 Sygeplejerskerne havde altså kampviljen i
behold, og var ikke blevet skræmt væk fra at gå enegang. Dette er også afspejlet i, at DSR oplevede den
kraftigste stigning i medlemstallet i 10 år, hvilket viser, at mange sygeplejersker nu kunne se værdien af
deres fagforening.274

4.7 Kom ligelønsideen fra det øvrige Norden?
De danske sygeplejersker var ikke kun godt organiseret på nationalt plan, men også på globalt plan i form af
et aktivt medlemskab af International Council of Nurses (ICN) og på nordisk plan i form af den nordiske
fællesorganisation ”Sygeplejerskers Samarbejde i Norden” (SSN). Medlemsbladet bringer således ofte
portrætartikler om sygeplejerskers arbejde i andre lande, og der rapporteres ofte fra møder i både ICN og
SSN. I 1990’erne var de danske sygeplejersker altså gennem deres medlemsblad godt informeret om
sygeplejerskers forhold i Europa og herunder særligt i Norden. Ligeledes havde fagligt aktive gode
muligheder for at deltage i tværnordiske netværk og få arbejde i et andet nordisk land i en kortere periode,
hvoraf kendskabet til de andre nordiske landes fagforeninger også har været højt.
Før og under forløbet omkring overenskomstforhandlingerne i 1995 blev samarbejdet i SSN meget aktuelt,
da der næsten simultant fandt strejker for højere løn til sygeplejersker sted i Finland, Norge og Sverige.
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Konflikter, der alle blev grundigt dækket gennem medlemsbladet.275 Konflikterne blev dels brugt til gensidig
ide- og erfaringsudveksling. Herudover har reportagerne fra de andre lande og udvekslingen af
sympatierklæringer, også været med til at give de strejkende ekstra gejst og en følelse af en kamp, der
rakte ud over landets grænser. En væsentlig forskel mellem den danske strejke og forløbet op til, og de
andre nordiske sygeplejerskers strejker er dog, hvor centralt ligelønsbudskabet fremgik. I Danmark var
kravet om højere løn til tider også formuleret som et ligelønskrav mellem mænd og kvinder, men
hovedsagelig som et krav om lige løn mellem offentligt ansatte med samme uddannelseslængde. I de andre
nordiske lande derimod blev lønkravet næsten udelukkende formuleret som et krav om ligeløn mellem
kønnene, og det var også det budskab, som man fremførte til medier og til demonstrationer. 276
Ideen om en sammenhæng mellem løn og køn, og ideen om, at sygeplejerskernes lønniveau hang sammen
med, at faget var og altid havde været stærkt kvindedomineret, syntes altså at være noget mere rodfæstet i
det øvrige Norden end i Danmark. Det er derfor sandsynligt, at de danske sygeplejersker er blevet
inspirereret til at se deres løn i et kønsperspektiv igennem de andre nordiske sygeplejerskers ageren. Dette
skete på topniveau, hvor de allermest fagligt aktive og den lønnede ledelse gennem SSN er blevet
præsenteret for ligelønstanken. Men udveksling har sandsynligvis også fundet sted på græsrodsniveau, når
de danske sygeplejersker igennem medlemsbladet er blevet præsenteret for reportager fra de andre
nordiske strejker, og herigennem er blevet inspireret til at sætte deres egen lønkamp ind i samme ramme.

4.8 1996-1999 – mellemspil og konsolidering
Kort efter forligsmandens kendelse omkring sygeplejerskernes løn annoncerede Kirsten Stallknecht, at hun
stoppede som formand efter 28 år på posten.277 Dette kan ses som et naturligt generationsskifte, men også
som en konsekvens af den nye strategiske linje, der gik på udadvendt aktivisme og om nødvendigt enegang
ved overenskomstforhandlingerne – en strategi Kirsten Stallknecht, der altid havde været fortaler for et
stærkt og loyalt forhandlingsfællesskab, ikke kan have fundet det nemt at agere i. Stallknecht blev efterfulgt
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af den ene af sine tidligere næstformænd Jette Søe, der indledte sin åbningstale med at fortælle om
lønkampen 1995 og det store sammenhold og demonstrationerne278
Op gennem 1996 fastholdt organisationen da også kampviljen fra 1995. I 1996 erklærede DSR’s kongres
således, at lønkampen forsatte, og at organisationen om nødvendigt var parat til konflikt igen, hvis der ikke
kom ekstra lønmidler på bordet ved overenskomstforhandlingerne i 1997.279 Samtidig begyndte DSR både
på lokalt og nationalt plan at anklage forskellige andre aktører for at svigte ikke bare sygeplejerskerne
lønmæssigt, men også hele ligestillingssagen. Lisbeth Uhd, formand for DSR’s amtskreds i Aarhus,
erklærede således i marts 1996, hvordan hun savnede solidaritet fra resten af fagbevægelsen: Vi ønskede,
at der blev forholdt sig til, om sygeplejerskerne skulle have en højere løn set i relation til uddannelsesniveau,
ansvar og kompetenceområde. Og om sygeplejerskernes lønkamp kunne få betydning for andre
kvindeorganisationers lønkamp sidenhen.280 Ligeledes sendte DSR et åbent brev til Socialdemokratiet i maj
1996 forbindelse med dettes udspil ”Et bedre Sundhedsvæsen”. Heri skældte de socialdemokraterne ud for
at stikke hovedet i busken i stedet for at forholde sig til det ligelønsproblem som sygeplejerskernes
lønplacering var udtryk for: Sygeplejerskerne har det problem, at de som en stor kvindegruppe historisk har
været lavt indplaceret, både som menige medarbejdere og som ledere, hvilket Socialdemokratiet snarere
skulle gøre noget ved i stedet for at komme med udokumenterede påstande.281
Kampgejsten i DSR havde en afsmittende effekt på de andre offentlige kvindefag i form af lønforventninger:
Sygeplejerskernes konflikt sidste gang var flot – og manifisterede en faggruppe stærkt. Den får da
afsmittende virkning på os andre, og det kan få overvejelserne i gang, om vi nu skal til at støve fanen af og
også gå på barrikaden. Det er en overvejelse, der trives i mit bagland. Og det er da klart, at den opfattelse
er kommet af sygeplejerskernes konflikt. Men det er vigtigt for os, at vi ikke skal gå i konflikt alene.282 (Bente
Sorgenfrey, BUPL’s formand)
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Men på trods høje forventninger til lønnen, endte de offentlige overenskomstforhandlingerne i 1997 uden
konflikt. Fra indgåelsen af overenskomsten 1997 og frem til overenskomstforhandlingerne i 1999 er der i
det hele taget meget lidt framing af ønsket om højere løn som et ønske om ligeløn i nogen af de offentlige,
kvindedominerede fagforeninger. At overenskomstforligene 1997 gik igennem hos medlemmerne, kan
forstås ud fra, at de i alle de offentlige fagforeninger blev præsenteret som en systemændring – hvor man
skulle se, hvad den øgede pulje af decentrale lønmidler ville betyde for fagenes lønniveau (se kapitel 3).
Professor i statskundskab Henning Jørgensen har beskrevet, hvordan overenskomstforhandlingerne 1997
og diskussion om de nye decentrale lønsystemer af de kvindedominerede fagforeninger blev brugt til at
arbejde for en revision af det lønhierarki mellem de offentlige fag, som var blevet fastlagt ved
tjenestemandsreformen 1969.283 Herunder, at de kvindedominerede fagforeninger gik ind og truede den
institutionelle orden mellem de offentlige fagforeninger. Overenskomstforhandlingerne 1997 indeholdt
derfor ikke så meget en potentiel konflikt med arbejdsgiversiden som en potentiel konflikt med de andre
offentlige fagforeninger, der ikke havde nogen interesse i at afgive lønmidler til kvindefagene.
Derfor foregik dramaet under overenskomstforhandlingerne 1997 primært internt på lønmodtagersiden.
DSR og seks af de andre kvindedominerede sundhedsorganisationer valgte således kortvarigt at forlade
forhandlingsfællesskabet FTF-Kommunal, da de ikke kunne godtage modellen til fordeling af puljemidler.284
Bruddet blev dog annulleret, da man fik forhandlet sig frem til en ny puljefordeling.285 Men manøvren
skabte spændinger mellem de offentlige fagforeninger både internt i FTF, men også i forhold til de LOfagforeninger, der havde forbindelser til de sundhedsfaglige FTF-fagforeninger gennem samarbejdet i
KTO.286 Konsekvensen af de spændte interne relationer mellem de offentlige faggrupper var, at DSR og de
andre sundhedsgrupper efter indgåelsen af overenskomsten 1997 gik sammen om at danne forhandlingsog samarbejdsorganisationen Sundhedskartellet.287 Sundhedskartellet førte dog i første omgang ikke til, at
nogle af sundhedsfaglige fagforeninger trak sig fra andre samarbejder.
Et år efter overenskomstforliget 1997 (og et år efter de nye decentrale lønsystemer var trådt i kraft)
prøvede DSR’s formand Jette Søe at mindske sygeplejerskernes forventninger til kommende lønstigninger:
Jeg synes ikke, at vi længere har en ”elendig løn.” Det er en hån mod dem, der tjener mindre end os, at
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fastholde det, og vi risikerer at miste befolkningens sympati på det.288 Jette Søes argumentation omkring, at
lønnen for sygeplejerskerne nu var acceptabel, gik især på, at sygeplejerskerne både igennem de centrale
forhandlinger og særligt det nye decentrale lønsystem havde fået en større lønfremgang end de andre
offentlige fag. Ikke desto mindre blev hun mødt med en læserbrevsstorm, hvor sygeplejerskerne fremførte,
at den evt. lønfremgang, der havde været, var blevet købt meget dyrt gennem dårlige normeringer og øget
fleksibilitet.289 Sygeplejerskerne var desuden ikke tilfredse med at have en acceptabel løn sammenlignet
med andre offentlige fag – de ville have en ordentlig løn sammenlignet med tilsvarende private fag. De
menige sygeplejersker udfordrede hermed et hyldet økonomisk princip i Danmark – nemlig, at den
offentlige sektor altid skal have et lavere lønniveau end den private sektor.290 Ydermere var dette en
udvidelse af, hvordan princippet ligeløn for arbejde af samme værdi skal forstås. Hidtil havde de
kvindedominerede fagforeninger primært holdt sig til at kræve lige løn for arbejde af samme værdi
indenfor deres egen sektor – men nu krævede de menige sygeplejersker altså at deres fagforening skulle
kæmpe for, at princippet om lige løn for arbejde af samme værdi også skulle gælde på tværs af offentligprivat skellet.
Dette var en klar markering til ledelsen om, at medlemmer stadig forventede resultater på lønsiden. Et
budskab, der gik igen i alle de kvindedominerede fagforeninger under FTF i 1999. Budskabet var
grundlæggende, at man ydede for meget og fik for lidt i forhold til ansvar.291 Dette fik både Bente
Sorgenfrey (formand BUPL) og Jette Søe (formand DSR) til at melde ud i pressen, hvor stor en andel af
puljemidlerne, de minimum skulle have, før de interne forhandlinger var gået i gang i KTO - hvis altså ikke
de skulle bryde ud af forhandlingsfællesskabet og gå i strejke.292 Dette skabte en del splittelse internt
mellem fagforeningernes forhandlere, særligt i forhold til Poul Winckler (forhandlingslederen for KTO og
FOA’s formand).

4.9 Sygeplejerske, radiograf- og jordemoderstrejke 1999
På trods af den megen spillen med musklerne anbefalede alle de kvindedominerede fagforeningers
hovedbestyrelser, med undtagelse af Jordemoderforeningens, i marts 1999, at deres medlemmer skulle
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stemme ja til KTO-overenskomsten. Den fremsatte overenskomst strakte sig over 3 år og indeholdt en
generel lønstigning på knap 6 %.
I Jordemoderforeningen var afvisningen af forliget klar, da 2/3 af hovedbestyrelsen anbefalede et nej, og 84
% af medlemmerne ved den efterfølgende urafstemning stemte nej, og de næste par måneder kom
foreningen til at tilbringe i forligsinstitutionen i forsøg på at nå frem til et nyt forlig.293
Anbefaling af et ja var til gengæld relativt smal i flere af de andre organisationer i Sundhedskartelet, fx i
DSR, hvor 11 af hovedbestyrelsens medlemmer stemte for at anbefale forliget, mens 8 stemte imod.294 Ved
den efterfølgende kongres i DSR 23. marts 1999 stemte omkring 2/3 af de delegerede dog nej til forliget, og
sendte hermed en anden anbefaling til medlemmerne end hovedbestyrelsen.295 På trods af det spinkle ja i
hovedbestyrelsen og det store nej i kongressen, gik DSR’s formand Jette Søe ud i pressen og sagde, at hun
troede på et ja ved den kommende urafstemning.296 Her tog hun fejl, da sygeplejerskerne afviste forliget,
og det endda relativt klart med 61,1 % imod, 37 % for.297 I alle de andre kvindedominerede fagforeninger
stemte man ja til overenskomsten.
I DSR’s top konkluderede man, at lønniveauet var grunden til at medlemmerne havde stemt nej.298 Et punkt
som arbejdsgiverne ikke var parat til at give sig på, og derfor trådte konflikten i gang per 13. maj 1999, hvor
4500 sygeplejersker og 500 radiografer gik i strejke.299 Sinne Kamstrup, amtskredsformand DSR Roskilde
opsummerede meget præcist stemningen blandt de strejkende sygeplejersker: Hele kvinde- og
omsorgsområdet fik for 30 år siden et lønmæssigt dyk. Det har vi levet med i alle disse år, og vi har i årevis
forsøgt at få arbejdsgiverne i tale. Nu er vi trætte af at tale og argumentere.300 Eller med andre ord,
sygeplejerskerne var trætte af de små skridt hen mod målet, som deres formand Jette Søe havde forsøgt at
sælge i organisationen. Nu ville de have deres lønreform i et hug.
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Under strejken fik DSR flere støtteerklæringer fra resten af Sundhedskartellet (bl.a. Jordemoderforeningen,
der stadig prøvede at nå frem til et nyt forlig i forligsinstitutionen) og fra søsterorganisationerne i
norden.301 Mere overraskende var det, at FOA’s medlemmer på kommunehospitalet i København sendte en
støtteerklæring til sygeplejerskerne, hvor de ønskede god kamp, og gav deres egen formand en opsang for
manglende solidaritet: At vores egen forbundsformand Poul Winckler går ud og blander sig offentligt i
debatten med negative synspunkter om sygeplejerskernes kamp, er uhørt.302 HK’s kommunale sektor sendte
også en hilsen med ønske om god kamp, men formand Kim Simonsen strøede dog lidt malurt i bægeret, da
han erklærede at sygeplejerskernes uddannelsesargument ikke alene kunne retfærdiggøre at gruppen
skulle have et særligt lønløft: … Lang uddannelse bør automatisk være lig med høj løn! Men også her synes
jeg, der er grund til at sætte spørgsmålstegn. Tingene er altså mere komplekse. Selvfølgelig skal uddannelse
være en af faktorerne, når man skal udmåle løn. Men jeg synes absolut også, at jobbets natur og de
funktioner den enkelte udfylder, bør lægges på vægten.303 Hermed tog HK forsigtig afstand til et krav om
lige løn som var baseret på lighed mellem uddannelse. Denne afstandstagen kan forklares med at fik
sygeplejerskerne et lønmæssigt løft baseret på, at de skulle have mere for deres uddannelse, ville dette
ikke kunne bruges som en fremtidig løftestang for et flertal af HK’s medlemsgrupper. For modsat
sygeplejerskerne havde de fleste HK’ere ikke en mellemlang videregående uddannelse, og hermed ville HK
ikke kunne henvise til at deres medlemmers situation var parallel med sygeplejerskernes. HK havde således
ikke en interesse i, at den primære diskurs for hvordan ligelønsgabet skulle lukkes, blev at fag fremover
skulle lønnes efter uddannelsesniveau.
Strejken kom kun til at vare 7 dage, før regeringen med støtte fra alle partier med undtagelse af SF og
Enhedslisten gik ind og ophøjede den forkastede forlig til lov.304 Sygeplejerskerne og radiograferne fik altså
denne gang ikke noget økonomisk ud af strejke. Det førte til skuffelse og vrede blandt de strejkende, dels
mod regeringen for at gribe ind i konflikten, og dels mod arbejdsgiverne, som man følte havde spekuleret i
et hurtigt indgreb og KTO for manglende opbakning.305 Det var derfor også forventeligt, da sygeplejersker
og radiografer på 20 sygehuse nedlagde arbejdet overenskomststridigt tirsdagen efter indgrebet,306 og at
der landet rundt var demonstrationer.307
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Kort efter kom det til strejke igen, da jordemødrenes urafstemning den 14. juni blev et smalt nej til det
forlig, som Jordemoderforeningens forhandlere ellers havde nikket ja til i forligsinstitutionen.308 De menige
jordemødres argument for at stemme nej var, som i DSR, at den tilbudte lønramme var for lav og det af
arbejdsgiverne foreslåede system til lokal løndannelse var for ringe.309 Jordemødrene startede derfor den
17. juni deres første overenskomstvarslede strejke nogensinde. Udtaget til strejken var 130 jordemødre
(svarer til lidt over 10 % af de beskæftigede jordemødre) fordelt på 4 sygehuse.310 I modsætning til ved
sygeplejerskernes strejke greb regeringen ikke ind, og strejken kørte knap en måned (indtil 14. juli), hvor
jordemødrene stemte overvældende ja (77 % for) til et nyt forlig, som Jordemoderforeningen var nået frem
til sammen med arbejdsgiversiden (i dette tilfælde Amtsrådsforeningen). Den nye aftale gav jordemødrene
et ekstra løntrin, men gav til gengæld arbejdsgiverne en øget fleksibilitet.311 Altså et forlig, der dels
mindede om det forkastede og dels om sygeplejerskernes resultat af deres strejke i 1995

4.10 Efterspil af strejkerne – to nye formænd og en ny strategi
Strejkerne 1999 resulterede i et internt opgør i DSR. Diskussionen efter strejken handlede om, hvorvidt de
opnåede resultater på lønningssiden var gode nok, og i DSR’s medlemsblad var der flere kritiske læserbreve
omkring, at fagforeningens ledelse med sin anbefaling af et ja var ude af trit med medlemmerne.312
Kritikken var især vendt mod formanden Jette Søe, som flere følte havde svigtet lønsagen (og herigennem
medlemmerne) ved i pressen at have advokeret for et ja, og ved tidligere at mane til besindighed blandt
sygeplejerskerne omkring lønniveauet.313 Uroen kulminerede, da en 1/3 af de kongresdelegerede på
initiativ fra Kirsten Søndergaard, medlem af amtskredsstyrelsen Hovedstaden, krævede en ekstraordinær
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kongres. Dette var aldrig før sket i DSR.314 På den ekstraordinære kongres, blev samarbejdet i KTO kritiseret,
men der var dog ikke stemning for at gå enegang her og nu.315
Ligeledes vendte ligelønsperspektivet pludselig stærkt tilbage, da DSR’s hovedbestyrelse i januar 2000
vedtog følgende udtalelse til fremlæggelse på KTO’s lønkonference: Hidtil har sygeplejerskerne i Danmark
ikke slået så stærkt på ligestillingsargumentet som deres kolleger i Norge og Sverige. Man har i stedet satset
på at løse problemet inden for overenskomstsystemets rammer. De seneste overenskomstforhandlinger,
strejken og regeringsindgrebet har dog vist, at der er snævre grænser for, hvor langt man kan nå ad den vej.
Sygeplejerskernes efterslæb kan tilsyneladende ikke indhentes i det eksisterende forhandlingssystem. Derfor
er det på tide at anlægge en mere politisk synsvinkel.316 I næste udgave af medlemsbladet fulgte DSR denne
udtalelse op i bladets leder, hvor man gjorde det klart, at man forventede støtte til ligelønskravet fra resten
af forhandlingsfællesskabet: Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse vedtog ved sit seneste ordinære møde at
pege på ligelønsproblemet ved KTO’s lønkonference, som fandt sted for nylig. Temaet er valgt, fordi det er
et problem for store grupper i forhandlingsfællesskabet og et problem, som KTO kunne vælge som et
prioriteret fælles projekt frem mod næste forhandlingsrunde.317
Fra 2000 var det i DSR (og de andre sundhedsfaglige fagforeninger) altså en vedtaget strategi fremover at
anskue lønkampen som en ligestillingskamp. Dette havde man, som beskrevet i de foregående afsnit, gjort
før, men i modsætning til resten af Norden havde kønsperspektivet ikke været konsekvent og den primære
strategi for en højere løn havde været et uddannelsesargument koblet op på en lønsammenligning med
andre offentlige fag. I erklæringen om, at lønkampen fremover ville være en ligestillingskamp, lå der også
en erklæring om, at man var parat til at bryde med normerne for, hvordan løn forhandles i Danmark. Dels
ved, om nødvendigt, at inddrage politikerne i overenskomstforhandlingerne, i stedet for kun at holde den
mellem arbejdsmarkedets parter og dels ved at brede sammenligningsgrundlaget mellem fag ud, så man
også kunne sammenligne sig lønmæssigt med fag med tilsvarende uddannelseslængde på det private
arbejdsmarked. Sygeplejerskerne var således klar til at udfordre den ellers så hyldede Danske model.
DSR markerede symbolsk sin nye linje ved at gentage sin ide fra 1995 om at have en lønfakkel brændende–
men denne fakkel hed nu ikke kun lønfakkel, men ligelønsfakkel. Et navneskifte, der viser skiftet i strategi.
Faklen blev desuden ikke tændt foran organisationens hovedsæde, men i stedet tændte man 15 fakler
foran de 15 amtskredses kontorer.318 Dette skulle signalere, hvordan sygeplejerskerne fortsatte med at
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kæmpe for en bedre løn (og herigennem ligeløn) ved at stille ekstra krav til de lokale forhandlinger. Det var
dog ingen succesfuld strategi, da de decentrale lønmidler i 1999 blev fordelt efter samme fordelingsmodel
som til de centrale forhandlinger.319 Arbejdsgiverne brugte sandsynligvis denne fordelingsnøgle for at
undgå lokale stridigheder, da stemningen mellem de offentlige grupper i forvejen var anspændt. Den
mulighed, sygeplejerskerne og de andre kvindegrupper havde fået i 1997 for at ændre på lønhierarkiet via
de decentrale midler i det offentlige, synes altså at være forsvundet igen to år senere.
I forbindelse med, at lønkampen blevet framet som et ligelønsproblem, og at DSR’s hovedbestyrelse meldte
ud, at nu skulle organisationen til at arbejde mere udadvendt –, meldte Connie Kruckow, formand for
Frederiksborg amtskreds, sig som kandidat til formandsposten i DSR. I fagbevægelsen er det meget
sjældent at en siddende formand udfordres, og i DSR uden fortilfælde. Kruckow stillede dels op på at samle
DSR, efter hvad hun beskrev som en total mislykket forhandling og efterfølgende dårligt ledet strejke.320
Men hendes kandidatur handlede også at gøre sygeplejerskerne mere synlige udadtil og i stand til at erobre
dagsordenen og stå fast på deres faglighed: Det nytter ikke noget, at sygeplejerskerne på grund af
besparelser på sygehusene bliver ved med at påtage sig opgaver, som andre faggrupper lige så godt kunne
varetage. Vi skal være bedre til at fortælle, hvad det er, VI kan, som de andre ikke kan, nemlig sygepleje.321
Til den ordinære kongres den 25. maj 2000 vandt Kruckow formandsvalget med 95 stemmer mod Jette
Søe’s 79.322 Efter valget af Kruckow begyndte DSR at arbejde med sin nye aktive og politiske rolle. Fx blev
der oprettet et netværk for sygeplejersker, som var interesseret i at komme mere i medierne.323 Ligeledes
begyndte der i forbindelse med valg til både Folketing og byråd, at være opfordringer i medlemsbladet til at
sætte krydset ved en opstillet sygeplejerske – netop for at maksimere sygeplejerskernes indflydelse i
samfundet.324 Denne nye synlighed skulle også bruges at løfte fagets status – bl.a. gennem lønnen: Vores
fag er blevet degraderet til at være noget, hvor man holder i hånd og tager et blodtryk. I politikernes øjne er
det et kvindeerhverv. En særlig kvindelig dyd, noget enhver husmor kan gøre. Men vi har en uddannelse bag
os. Vi er professionelle, og der stilles store krav til os. Vi vil anerkendes for det, vi kan.325 (Connie Kruckow,
formand DSR)
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I citatet holder Kruckow fast i ligelønsstrategien, men hun folder også argumentationen ud, så den kobles
med den løn- og statusstrategi, DSR og flere af de andre FTF-fagforeninger indledte i slutningen af
1980’erne, da de gav sig til at arbejde for et uddannelses- og forskningsmæssigt løft (se kapitel 2).
Herigennem blev den bebudede ligelønskamp netop også en kamp mod det gamle stigma om, at
omsorgsarbejde ikke kræver andre kompetencer end de traditionelt kvindelige. Denne kobling indeholder
dog også en potentiel distancering fra de kvindefag, der ikke havde gennemgået en lignede
professionalisering og uddannelsesmæssig opgradering – fx KAD’s og HK’s medlemsgrupper. DSR’s strategi
lagde således mere op til et fællesskab med de andre kvindedominerede FTF-fagforeninger end til de
kvindedominerede fagforeninger som hele.
I 2001, et år efter sygeplejerskerne, fik jordemødrene også ny formand, da Merete Larsen efter 18 år på
posten valgte at træde tilbage, og blev erstattet af tidligere næstformand Lillian Bondo.326 Selvom forløbet
omkring formandsskiftet var noget mindre dramatisk end hos sygeplejerskerne, og til dels kan ses som et
naturligt generationsskifte, var Lillian Bondo på mange måder et frisk pust – i og med at hun var tidligere
medlem af Venstresocialister, og ligesom Kruckow syntes at trives i mediernes spotlys.

4.11 2001-2002 – En sammenkædet overenskomst
I tiden op til overenskomstforhandlingerne for det offentligt i 2002 var meldingen fra de kvindedominerede
fagforeninger under FTF, at der forsat skulle være fokus på at få hævet lønnen - dog med åbning mod, at
man også kunne acceptere, at lønfremgangen primært kom gennem de decentrale lønmidler.327
DSR’s formand Connie Kruckow ridsede sygeplejerskernes krav til overenskomsten op således: Dansk
Sygeplejerskeråd vil lægge vægt på generelle lønstigninger samt at sikre ligeløn og lønudvikling i den
offentlige sektor i henhold til den private sektor.328 Kruckow og DSR lagde i deres italesættelse af
ligelønsproblemet vægt på, at politikerne også havde et ansvar.329 En vægtning, der viser en klar bevidsthed
om, at lønforhandlinger i det offentlige, ikke kun tages mellem fagforeningerne og de direkte arbejdsgivere
– men i sidste ende også med regeringen og finansministeren, da disse styrer de offentlige arbejdsgiveres
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budget. BUPL’s formand Bente Sorgenfrey kom i pædagogernes fagblad med en lignede analyse.330 Men
modsat DSR syntes dette fokus ikke at blive fastholdt helt så konsekvent. I 2001 er temaet ligeløn til stede i
næsten alle numre af DSR’s medlemsblad, mens BUPL’s medlemsblad kun behandler det i forbindelse med
denne ene leder i 2001 og først tager emnet op igen i 2002 i forbindelse med Kvindernes kampdag, 8.
marts.331
Både Kruckow og DSR såvel som Sorgenfrey og BUPL beskrev altså, hvordan ligeløn mellem mænd og
kvinder var synonymt med at sikre, at lønningerne i det offentlige kom tættere på dem på det private
arbejdsmarked. Dette er interessant i forhold til, at kvinder på det private arbejdsmarked ej heller indenfor
sektoren kan siges at have opnået ligeløn med mænd. Men i omsorgsfagenes analyse forsvinder dette
aspekt. Ligeledes er det en anden lønstrategi end disse kvindedominerede fagforeninger tidligere havde
haft, hvor fokus havde været på at ændre det interne offentlige lønhierarki. Det er således først i 2001, at
de kvindedominerede fagforeninger, og ikke kun deres medlemmer, for alvor begyndte at italesætte, at det
kønsopdelte arbejdsmarked også er en sektoropdeling mellem privat og offentligt. Herunder at ligeløn
mellem mænd og kvinder først kan opnås, når der kom en ligeløn mellem de to sektorer.
Lønstrategisk er det også en helt anden vej, end den de kvindedominerede fagforeninger med medlemmer
tilknyttet det private arbejdsmarked har fulgt. Her har kampen for ligeløn ikke stået ved
overenskomstforhandlinger, men snarere i det spillerum, man finder mellem forhandlingerne (se kapitel 1
og 3). Således har HK og KAD kæmpet for ligelønnen i det fagjuridiske system, og når dette ikke har virket,
har de ofte ganske effektivt skiftet platform til enten at forsøge at påvirke og bruge national lovgivning eller
benytte sig af EF/EU-systemet. Hvordan lige løn for arbejde af samme værdi skal forstås og hvordan dette
princip kan bruges, var altså forskelligt fra fagforening til fagforening.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne for det offentlige arbejdsmarked i 2002 valgte alle 64
organisationer under KTO, herunder BUPL, FOA, HK, KAD og DSR og resten af Sundhedskartellet at satse alt
på forhandlingsfællesskabet.332 Man valgte hermed at stå samlet hele vejen igennem, og endte derfor med
sammenkædede overenskomster. Et valg, der bundede i en analyse af, at splittelse blandt lønmodtagerne
kunne føre til en svagere stilling overfor arbejdsgiverne – mens enighed om krav kunne være med til at
presse dem igennem. Ydermere havde DSR ved sin enegang i 1999, i modsætning til ved strejken 1995,
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intet ekstra vundet. Dette forhold har nok også virket afskrækkende på organisationer, der overvejede
enegang som strategi.
De kvindedominerede fags tilbagevenden til fællesskabet i KTO, gav dem også en chance for at præge de
fælles krav. Dette førte bl.a. til, at Sundhedskartellet og BUPL fik presset igennem, at det blev et KTO-krav
for overenskomsten 2002, at der blev etableret et ligelønsprojekt, hvis formål bl.a. skulle være at
undersøge lønforskelle mellem den offentlige og private sektor.333 Ligelønnen fik således en central plads i
de offentlige forhandlinger, og ligeledes skete der en påvirkning, hvor en stor del problemstilling omkring
kvinders manglende løn blev kædet sammen med skellet mellem den private og offentlige sektor og
kønsopdelingen mellem disse. Selvom ligelønsprojektet blev en del af den endelige overenskomst, synes
projektets enkeltdele dog at være blevet udfaset hurtigt eller være endt som en syltekrukke. Dette kan
skyldes, at Sundhedskartellet, som jeg beskriver nedenfor, efter overenskomsten 2002 brød med KTO for at
etablere sig selv som et fuldgyldigt forhandlingsfællesskab. Derfor var der ikke længere en stærk gruppe til
at holde hånd i hanke med projektet.334
På trods af et samlet KTO, var de offentlige overenskomstforhandlinger ikke nogen nem affære. Dette
skyldtes, at arbejdsgivere og arbejdstagere fra starten stod langt fra hinanden. Uenigheden gik først og
fremmest på lønmidlerne. Dels var flere at fagforeningerne under KTO utilfredse med de generelle
lønmidler, arbejdsgiverne kom med, og dels var de utilfredse med den udvikling, som arbejdsgiverne lagde
op til i forhold til decentrale lønmidler. Resultatet af uenigheden blev, at de offentlige
overenskomstforhandlinger brød sammen den 5. februar 2002. Hvoraf 640.000 offentlige ansatte
risikerede at skulle ud i storkonflikt – en situation aldrig før set på det danske arbejdsmarked.335 21 marts,
lykkes det dog forligsmand Mette Christensen at fremsætte et mæglingsforslag, som både arbejdsgivere og
KTO’s forhandlere kunne acceptere. Dette forslag blev så sendt til urafstemning i alle fagforeninger i
april.336
Det samlede KTO-forlig indeholdt ikke specielt høje lønstigninger, og i flere af de kvindedominerede
fagforeningers hovedbestyrelser var man splittede omkring, hvorvidt man kunne anbefale forliget eller ej.
Selvom alle hovedbestyrelserne anbefalede et ja, var det i flere af fagforeningerne kun med en smal
margin.337 Ja-siden lagde i deres anbefaling vægt på, at forliget på alle måder syntes at være det bedst
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opnåelige. Fra nej-siden medgav man, at forhandlingsdelegationen under de givne økonomiske rammer
havde opnået det bedst mulige, men at man ikke kunne acceptere, at regeringen med sit krav om nulvækst
i det offentlige og skattestop, havde sat så smal en økonomisk ramme for forhandlingerne, at
arbejdsgiversiden fra starten havde været bundet.338
Den 29. april 2002 forelå resultatet fra urafstemningerne i alle fagforeningerne under KTO. Samlet blev det
et smalt ja til den treårige overenskomst (ja 51,9 %, nej 48,1 %). Fordelt på fagforeninger havde 56
fagforeninger stemt ja og 7 nej. 339 De kvindedominerede fagforeninger havde, med undtagelse af DSR, alle
et ja-flertal om end flere steder smalt.340 Udover DSR havde bl.a. Danmarks Lærerforening og flere af
akademikernes fagforeninger også et nej-flertal, så nejet syntes ikke funderet i ligelønsanalyse, eller på
anden måde havde med køn at gøre. På trods af sygeplejerskernes massive nej måtte de (såvel som de
andre fagforeninger, der havde stemt nej), acceptere overenskomsten, da de var bundet af
forhandlingsfællesskabet og reglerne om sammenkædningen.341 Dette førte til vrede hos sygeplejerskerne,
både rettet mod egen ledelse, men især mod KTO, som flere medlemmer opfordrede DSR til at trække sig
fra.342

I Maj 2002 var det FOA’s tur til at vælge ny formand. Årsagen var, at Poul Winckler, der havde været
formand siden FOA’s stiftelse måtte stoppe, da fagforeningens vedtægter dikterer, at formanden ikke må
være over 65. Dette førte til et tæt kampvalg med hele 4 kandidater.343 Til manges overraskelse blev
vinderen efter et meget tæt opløb formanden for FOA København, Dennis Kristensen, der ikke var en kendt
skikkelse udenfor FOA. Kristensen var på mange måder et brud med den gamle linje i FOA, og
repræsenterede i lighed med valget af ny formand i DSR og Jordemoderforeningen begyndelsen på en ny
måde at tænke fagpolitik i de kvindedominerede fagforeninger. Ligesom både jordemødrenes og
sygeplejerskernes nye formænd var Kristensen meget karismatisk og gjorde en stor dyd ud af, at FOA skulle
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være synlig i medierne. Kristensen havde ligesom Lillian Bondo også en fortid på den yderste venstrefløj og
bekendte åbent, at han oftest stemte til venstre for Socialdemokratiet. Et usædvanligt faktum for en
formand for et af LO’s største forbund, da toppen af LO stort set altid har haft tætte forbindelser til
Socialdemokratiet, og Dennis Kristensen var således den første ikke-socialdemokrat i LO’s
forretningsudvalg.344
Dennis Kristensen fik en hård start, da han som det første måtte håndtere, at overenskomsten 2002 i
praksis viste sig at give flere af medlemmerne i social- og sundhedssektoren en betragtelig lønnedgang.345
Dette førte til et ekstraordinært årsmøde 16. juni 2003 i social- og sundhedssektoren i FOA, der endte med
et mistillidsvotum til sektorformand Lene B. Hansen.346 Herefter satte FOA et større arbejde ind for at rette
op på lønnedgangen gennem lokalaftaler.347 Den nyvalgte formand slap dog fra at blive synderlig ramt af
sagen, dels fordi det ikke var ham, der primært havde godkendt aftalen, og dels fordi han fra starten meldte
ud, at FOA havde svigtet de ansatte i social- og sundhedssektoren.348 Ikke desto mindre efterlod hele
forløbet social- og sundhedssektoren i FOA med en fornemmelse af at være blevet snydt på lønnen og til
dels glemt af toppen. En følelse, der kom til at ligge og ulme i sektoren de næste par år.

4.12 Overenskomsten 2005 – Sundhedskartellet løsriver sig fra KTO
Forhandlingerne omkring det offentliges overenskomst 2005 var væsentlig anderledes end ved
overenskomstforhandlingerne 2002.
For det første havde DSR og resten af Sundhedskartellet på deres kongresser i 2004 alle valgt at trække sig
fra KTO – da de ikke fandt, at mulighederne for lønforbedring var store nok i fællesskabet. 349
Sundhedskartellet trådte altså, knap 8 år efter dets stiftelse, i karakter som et fuldgyldigt
forhandlingsfællesskab, og ambitionerne var store, og højere løn var det absolutte hovedkrav.
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Ligelønsvinklen blev fastholdt, og det samme gjorde sammenligningen med de mandsdominerede fag i den
private sektor.351
For det andet var man landet rundt ved at forberede og planlægge den store kommunalreform, der skulle
træde i kraft 1. januar 2007, hvor kommuner skulle sammenlægges, amter nedlægges og regioner oprettes.
Konkret betød dette på medarbejderniveau, at hver 3. kommunale medarbejder kunne se frem til at skifte
arbejdsgiver og stort set alle ville i større eller mindre omfang få nye kollegaer og arbejdsopgaver. Derfor
var mange fagforeninger med offentligt ansatte, herunder også flere af de kvindedominerede (særligt HK
og FOA) meget optaget af at sikre deres medlemmer tryghedsaftaler, reallønssikring etc. i forbindelse med
ændringer

som

følge

af

reformen.352

Dette

emne

kom

derfor

til

at

fylde

meget

i

overenskomstforhandlingerne, hvoraf af at andre emner, bl.a. ligestilling blev overskygget.
For det tredje foregik forhandlingerne i skyggen af en folketingsvalgkamp med valg den 8. februar 2005 –
hvilket betød, at forhandlingerne ikke fik den presseopmærksomhed, som de ellers ville have fået. Dette
har sandsynligvis også haft en indvirkning på, hvor meget fagforeningerne kunne bruge pressen til at
påvirke modparten og folkestemningen.
For alle de kvindedominerede fagforeninger under KTO (bl.a. HK, FOA og BUPL) endte det med forholdsvis
gode forlig, der sikrede reallønnen og i flere tilfælde mere. Herunder, at de alle anbefalede deres
medlemmer at stemme ja, hvilket disse også gjorde - endda meget overbevisende.353 Selvom
Sundhedskartellet af deres tidligere samarbejdspartnere i KTO var blevet advaret om, at deres enegang ikke
ville gavne dem, endte de også ud med et forholdsvis godt resultat. Fx indeholdt DSR’s aftale et kortere
forløb mod slutlønnen, og en lønaftale, hvor sygeplejersker med 6-11 år anciennitet kom til at stige med
4000 kr. over de næste 3 år og en udmøntningsgaranti i forbindelse med de lokale lønmidler.354 Alle
fagforeninger i Sundhedskartellettet anbefalede derfor et ja til overenskomsten, og i slutningen af marts
stemte alle medlemmer af disse fagforeninger overvældende ja.355 Da overenskomstforløbet 2005 skulle
evalueres på DSR’s kongres 2006 var det da også en stolt og ganske populær formand, der gik på
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talerstolen, og erklærede: Vi har opnået gode resultater – både på overenskomstområdet, i faget og på den
sundhedspolitiske bane. Vi har turdet stikke snuden frem, og vi har taget de klø, som det giver at være en
markant kvindeorganisation, der gør op med de traditionelle magtbastioner.356 Kruckow erklærede dog
også, muligvis belært af sin forgængers fejltagelse, at kampen på ligelønsområdet fortsatte: For mig er der
et klart ligelønsperspektiv i vores overenskomstforhandlinger: Sygeplejersker bliver honoreret dårligere end
faggrupper med samme uddannelseslængde og ansvar, hvor der tilfældigvis er ansat flest mænd.357
Den offentlige overenskomst 2005 blev altså bredt vedtaget og uden den store dramatik. Ydermere havde
Sundhedskartellet bestået sin første eksamen som selvstændigt forhandlingsfællesskab og var klar til næste
omgang.
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5.0 Det store oprør
5.1 2005-2007 – Velfærdsbevægelsen og de kvindedominerede fagforeninger
I slutningen af 2005 startede VK-regeringen på baggrund af Velfærdskommissionens anbefalinger en række
politiske forhandlinger vedrørende fremtidens velfærd. Kommissionens analyse gik kort sagt ud på, at fald i
arbejdsstyrken og et øget pres fra globaliseringen nødvendiggjorde en række besparelser på
velfærdsområdet. Denne analyse tog VK-regeringen grundlæggende til sig, og dens udgangspunkt var
derfor, at en kommende velfærdsreform måtte indeholde udgiftsbegrænsninger på velfærdsposterne.
Dette udspil var upopulært hos Centrum-Venstre-partierne, landets studenterorganisationer og i
fagbevægelsen, herunder måske særligt i de kvindedominerede fagforeninger, hvis medlemmer ofte havde
ansættelse i de institutioner, der nu skulle spares på. 358
I løbet af foråret 2006 udmøntede utilfredsheden mod de bebudede besparelser sig til en stærk bevægelse,
der formåede at samle venstrefløjen, fagforeningerne og studenterorganisationer til de største
demonstrationer i Danmark siden demonstrationer mod Schlüter-regeringen i 1985. Bevægelsen mistede
dog momentum, da VK-regeringen den 20. juni 2006 indgik et bredt forlig med Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialdemokraterne omkring fremtidens velfærd, der ikke indeholdt de oprindeligt annoncerede
besparelser på efterlønnen og SU’en. I den samlede fagbevægelse tog man godt i mod forliget, særligt
grundet bevarelsen af efterlønnen. De kvindedominerede fagforeninger tilknyttet det offentlige og deres
medlemmer var dog ikke begejstrede for forliget, da udsigten stadig var, at der i de kommende år skulle
spares betragteligt på deres arbejdspladser.359 Besparelser, der kom oven i den nedskæring på den
borgernære velfærd, som var forårsaget af regeringens skattestop, og som de kvindedominererede
fagforeninger løbende havde protesteret over siden 2001.
Fra sommeren 2006 udgjorde de kvindedominerede fagforeninger sammen med en række unge aktivister
fra venstrefløjen således kernen af velfærdsbevægelsen. Denne formåede over det næste år at genrejse sig
til samme styrke som før, primært via pædagogerne og pædagogmedhjælpernes overenskomststridige
arbejdsnedlæggelser arrangeret på lokalt plan og græsrodsaktiviteter og demonstrationer, der ofte foregik
uden styring eller direkte hjælp fra fagforeningernes ledelse.360 I lighed med de kvindedominerede
fagforeningers tidligere protester over nedskæringer i det offentlige, var disses hovedfokus på
nedskæringernes negative betydning for brugerne.
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5.2 Ligelønnen knyttes på velfærdskampen
I anden halvdel af 2006 og første halvdel af 2007 sker der dog en udvikling, hvor velfærdsprotesterne i de
kvindedominerede fagforeninger oftere og oftere knyttes sammen med kampen for bedre egne forhold –
herunder også en bedre løn. Et lønkrav, der tit, om end ikke konsekvent blev fremstillet som et
ligelønskrav.361 Det helt store gennembrud i forhold til at knytte velfærdskampen sammen med lønkampen,
skete den 13. juni 2007, hvor de ansatte inden for social- og sundhedsområdet i Holstebro
overenskomststridigt nedlagde arbejdet i protest mod deres løn og arbejdsvilkår. Strejken spredte sig de
næsten 14 dage til resten af landet, og da strejken begyndte at ebbe ud i starten af juli måned, havde over
halvdelen af landets kommuner været berørt. Demonstrationerne og strejkerne var organiseret og styret af
de lokale sosu’er362 (ofte af folk med stærk tilknytning til velfærdsbevægelsen) og ikke af deres fagforening
FOA. 363

En gruppe sosu’er i demonstration gennem byen med selvlavede banner. Bemærk, hvordan de i teksten på banneret skaber en
sammenhæng mellem en bedre løn og ordentlig velfærd (i form af tilstedeværende hænder til at udføre plejen).
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Hermed tog sosu’erne altså selv kampen op for en bedre løn, til dels ansporet af velfærdsbevægelsen, der
havde udstyret dem med aktivistisk erfaring, men til dels nok også ansporet af den skuffelse over lønnen,
der længe havde ligget og ulmet i faget – særligt efter FOA’s fadæse med områdets løn i 2002. Den store
græsrodsforankring havde dog den skyggeside, at de strejkende følte sig svigtet og glemt af deres
fagforening. 364 Denne stemning blandt de strejkende har FOA været nødt til at tage seriøst og handle på, da
de som fagforening ellers ville være i risiko for at tabe medlemmer. Således pressede sosu’erne så at sige
deres fagforening til at tage affære, hvilket kan forklare, hvorfor FOA-formand Dennis Kristensen hen over
sommeren 2007 pludselig fik travlt med at snakke om ’mandeløn til kvindefag’, og faktisk foreslog noget så
ekstraordinært som et brud med den danske model – hvilket jeg uddyber længere nede.
På kommunalt plan var strejkerne flere steder en succes for de strejkende, da flere af kommunerne bøjede
sig og afgav løfte om lønforhøjelse til de ansatte i ældreplejen.365 Strejkerne udløste ligeledes debat på
Christiansborg, hvor DF krævede, at man fra statens side tilførte kommunerne ekstra lønmidler specielt
øremærket til sosu’erne.366 Et forslag, der delte vandene på Christiansborg, hvor regeringen var negativ,
mens Socialdemokraterne var positive. I forbindelse med debatten om DF’s forslag mødtes Dennis
Kristensen i juli med både Helle Thorning (formand for Socialdemokraterne) og Villy Søvndal (formand for
SF), hvor han bad politikerne afsætte en pulje på 5 milliarder øremærket specielt til de lavtlønnede
kvindefag til de kommende overenskomstforhandlinger i 2008.367 Dennis Kristensens politiske manøvre var
i dansk kontekst usædvanlig, da fagforeningerne både ved offentlige og private overenskomstforhandlinger
altid tidligere har afvist politisk øremærkning, da de har ønsket selv autonomt at forhandle lønnen. Dette
synes Dennis Kristensen også bevidst om, og i medierne understreger han flere gange, at hans bøn om
politisk øremærkning skyldes særlige forhold: Men vi står i en helt særlig situation, hvor en lang række
kvindefag halter efter de øvrige ansatte på arbejdsmarkedet. De gør det af rent historiske grunde, og det er
noget vi i virkeligheden alle skammer os over. Men vi kan ikke rette dem op af egen kraft.368
Således var FOA nu på linje med de kvindedominerede fagforeninger i Sundhedskartellet, hvad angik den
danske model: ud fra devisen, at kunne den ikke tilbyde kvinderne ligeløn, så måtte man bryde med den. I
hvert fald indtil skævheden i systemet var rettet op.
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5.3 Ingen solidaritet kvindefagene imellem
Selvom sosu-strejkerne havde stor intern opbakning i faget og også førte til konkrete lønforbedringer flere
steder i landet, fik de ikke meget støtte fra KTO eller den øvrige fagbevægelse, der i pressen langede
voldsomt ud efter Dennis Kristensens ønske om politisk øremærkning.369 Torsdag den 30. august 2007 førte
dette til en afstemning i KTO omkring en fælles offentlig udtalelse, hvori forhandlingsfællesskabet frabad
sig politisk indblanding i de kommende overenskomstforhandlinger. Denne udtalelse stemte Dennis
Kristensen på vegne af FOA nej til, men da flertallet var for, kom udtalelsen igennem.370 Det fik den
konsekvens, at Dennis Kristensen trak sig fra formandsposten i KTO. Sosu’ernes strejker blev også kritiseret
af den øvrige fagbevægelse, herunder også at de andre kvindedominerede fagforeninger bl.a. DSR og BUPL.
Begge var af den grundlæggende holdning, at sosu’erne ikke kunne få en ekstra lønstigning, medmindre de
også blev tilgodeset:
Vi vil ikke acceptere, at de politiske partier giver en lønstigning til plejepersonalet, uden vi får det samme.
Der vil komme en reaktion og et enormt pres på overenskomstforhandlingerne.371 (Formand BUPL Henning
Jørgensen)
Jeg synes, at man som folketingspolitiker skal vælge, om man vil understøtte overenskomststridige
arbejdsnedlæggelser. Jeg hører alle sige, at plejepersonalet skal have en lønstigning, men det kan ikke være
rigtigt, at det er dem alene, som får.372 (Formand DSR, Connie Kruckow)
Denne

manglende

solidaritet

med

andre

offentligt

ansatte

kvinder

kan

forklares

ud

fra

uddannelsesforholdet mellem de forskellige grupper. Social- og sundhedsuddannelse er nemlig væsentligt
kortere end pædagogstudiet og sygeplejerskestudiet, der begge er mellemlange videregående
uddannelser. Det er derfor set fra en sygeplejerskes synspunkt urimeligt, hvis en indenfor samme sektor,
men med uddannelsesmæssigt meget færre kompetencer, pludselig skulle komme op på næsten samme
løntrin. Dette modsætningsforhold mellem interesser viser tydeligt, at køn ikke er den eneste kategori, der
spiller ind på, hvem man føler fællesskab med– og hvor svært det er at danne varige alliancer, der ikke
ender med at forfordele nogen. I dette tilfælde var uddannelse altså i ligeså høj grad som køn formende
for, hvordan de forskellige grupper anskuede lønspørgsmålet.
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5.4 Velfærdsdemonstration 2. oktober 2007 – Folketingets åbning
To måneder efter sosu-strejkerne fandt de offentligt ansatte i Danmark igen sammen. Dette skete, da
daværende finansminister Thor Pedersen (V) i forbindelse med diskussion om afsættelse af ekstra
lønmidler den 26. august 2007 udtalte følgende: Det er en myte, at de offentligt ansatte sakker bagud på
lønnen - det passer simpelthen ikke.373 Denne udtalelse fik stort set alle fagforbund med offentligt ansatte
medlemmer til at gå ud og beskylde Thor Pedersen for ’talmagi’.374 Dette genfundne sammenhold handlede
dog ikke primært om, at kvinder fik mindre i løn end mænd, men om at offentligt ansatte fik mindre i løn
end de ansatte i den private sektor. Tag fx følgende citat af Lillian Bondo, formand for
Jordemoderforeningen: Vi ved alle, hvad vi skal betale for en håndværker i weekenden, hvis vandet står ud
af et rør i kælderen. Men, Thor, hvad betaler du en jordemoder, hvis blodet fosser ud af en fødende efter en
stor bristning en søndag i kirketiden?
Bare rolig. Vi syr hende. Og det gør vi til en løn, som du aldrig ville få en håndværker til så meget som at
starte bilen for på en søndag. For tror du, at blikkenslageren nøjes med en timeløn på ca. 150 kr. plus et
weekendtillæg på 40 procent. Det er hvad en jordemoder med max anciennitet får. 375
Da Folketinget åbnede tirsdag den 2. oktober 2007, skete det til store demonstrationer i 8 byer,376 hvor
optil 130.000 demonstrerede for mere velfærd og lønforhøjelser i det offentlige.377 Blandt de store
deltagere og organisatorer var bl.a. hele FTF-familien, 3F, HK og FOA.378 Velfærdsbevægelsen var således
tilbage med endnu mere styrke end den havde ved sin første demonstration 17. maj 2006. Budskaberne
mod nedskæringer fra sidste års demonstrationer gik igen, men nye paroler om højere løn i det offentlige
var samtidig kommet til. Der var altså ikke tale om et skift i bevægelsens dagsorden, men derimod en
udvidelse heraf. For de fleste af de deltagende fagforeninger var lønkravet dog ikke et krav om lige løn
mellem mænd og kvinder, men et krav om ligeløn mellem den private og offentlige sektor. De
kvindedominerede fagforeninger var bestemt også en del af denne diskurs, men på nogle af deres bannere
og skilte fremsatte både Sundhedskartellets, BUPL’s og FOA’s medlemmer også deres krav som et krav om
ligeløn mellem mænd og kvinder.
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Under demonstrationerne fremsatte ingen deres lønkrav så stærkt som sosu’erne, der syntes at have
bevaret gejsten fra forårets strejker og mødte frem i stort antal. Sosu’erne brød desuden den linje, der
centralt fra var lagt af FTF og LO om, at der ikke måtte foregå arbejdsnedlæggelser i forbindelse med
demonstrationerne, og nedlagde flere steder i landet arbejdet fra kl. 11 for at deltage i såkaldte
fordemonstrationer. Dette brud på disciplinen blev dog forbigået i tavshed af den øvrige fagbevægelse, og
hos arrangørerne udlagde man det i medierne som et eksempel på, hvor engagerede deltagerne var.379
Ligeledes var sosu’erne den mest synlige faggruppe i demonstrationen, da FOA havde fået lavet meget
karakteristiske skilte i form af røde hænder, hvorpå der stod ’Mere i løn’. Disse skilte delte de også flittigt
ud til andre demonstrerende, hvilket var med til at maximere FOA’s synlighed. Det kan altså konkluderes, at
FOA i oktober havde lagt sig fuldstændig ind under den linje, dets medlemmer uafhængigt tegnede med
deres strejker og aktioner i foråret. De andre kvindefag var også forholdsvis synlige, og man ser blandt
andet sygeplejersker og jordemødre med bannere for højere løn – disse er dog tydeligvis hjemmelavede og
ikke produceret professionelt gennem fagforbundene.

Velfærdsdemonstration foran Christiansborg den 2. oktober 2007 – hvor blandt andet jordemødrene er mødt op med et
hjemmelavet banner for højere løn.

Sosu’ernes gejst og krav om bedre løn til de kvindedominerede omsorgsområder synes altså at have smittet
af på særligt Sundhedskartellets medlemmer. Det var således også medlemmerne, der primært selv havde
379
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produceret materiale med direkte ligelønsbudskaber til demonstrationen. Helt uden støtte fra deres
fagforening var sygeplejerskerne dog ikke. DSR havde udover at være medarrangør af 2. oktober initiativet,
også formuleret sloganet ’Bedre løn + Flere sygeplejersker = Mere velfærd’ til sine medlemmer.380 Dette
slogan manglede den direkte italesættelse af ligelønsspørgsmål, som vi finder på FOA’s røde hænder og på
de hjemmelavede skilte. Men til gengæld viser sloganet, hvordan lønskampen nu var blevet knyttet stærk
sammen med kampen for velfærdssamfundet

5.5 De finske sygeplejerskers store sejr
Samtidig med at sosu’erne strejkede i foråret 2007, var der offentlige overenskomstforhandlinger i Finland,
og ca. 10 dage efter velfærdsdemonstrationerne den 2. oktober brød forhandlingerne sammen.
Sammenbruddet skyldtes at Tehy (de finske sygeplejerskers fagforening) nægtede at acceptere den fælles
2-årige overenskomst for alle offentligt ansatte. Årsagen var, at Tehy fandt, at de havde et lønefterslæb i
forhold til de andre faggrupper og derfor ønskede en højere lønstigning. De finske sygeplejersker valgte
derfor at gå i konflikt på højeste niveau, dels ved at true med massiv strejke og dels ved at indgive kollektiv
opsigelse for 12.800 sygeplejersker.381
Den finske regering erklærede ved lov strejken og den kollektive opsigelse ulovlig. Dette fik dog ikke Tehy til
at indstille strejken eller trække opsigelserne tilbage. En koldblodighed, der fik arbejdsgiverne (de finske
kommuner) til at give sig, og indgå en individuel 4årig aftale, der bl.a. indeholdt en lønstigning på 22-28 %
fordelt over 4 år.382 En lønstigning på mellem 3000-4800 kr. om måneden for den enkelte sygeplejerske,
hvilket var næsten dobbelt så meget som den oprindelige lønstigning. Dette løftede de finske
sygeplejersker op på det gennemsnitlige lønniveau for offentligt ansatte i Finland.
De finske sygeplejerskers succes blev noteret af både DSR og FOA, der meldte ud, at man i Danmark burde
skele til Finland: Jeg er ikke i tvivl om, at vores Folketing vil kigge rundt omkring på de nordiske lande. Det
ville være meget dumt ikke at se på, hvad der sker andre steder.383 (Connie Kruckow, formand DSR)
Ifølge forsker i arbejdsmarkedsret Christer Thörnquist var den succesfulde finske strejke stærkt afsmittende
på den danske strejkelyst, og kan ses som en form for startskud til den danske konflikt. Dette ser han bl.a.
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afspejlet i, at DSR oversatte Tehy’s kampagneslogan ’Ligeløn – det handler om vilje’ til dansk, og brugte det
som deres hovedparole under hele overenskomstforløbet.384 Her finder jeg dog, at man bør huske på, at de
danske forventninger til de kommende overenskomster var høje, allerede før de finske sygeplejersker
indgik deres overenskomst. Ligeledes var Sosu’ernes konflikt og delsejre i foråret for mange af
fagforeningernes medlemmer stadig nemmere at identificere sig med, da det finske arbejdsmarked på en
række områder adskiller sig markant fra det danske.385 Ligeledes havde den finske konflikt heller ikke en
sammenligning af lønniveau på tværs af den offentlige og private sektor. I mit kildemateriale har jeg da
heller ikke fundet en udtalelse fra nogen udenfor fagforeningstoppen omkring de finske sygeplejerskers
lønhop. Ergo betød den finske sejr nok ikke det store for den konfliktparathed, der herskede blandt
Sundhedskartellets og FOA’s medlemmer.

5.6 2007-2008: Offentlige overenskomstforhandlinger med krav om ligeløn
Forventninger til hvilket lønniveau, man skulle opnå i de offentlige overenskomstforhandlinger 2008 var
højt fra alle fagforeninger, der skelede til de netop indgåede overenskomster på det private arbejdsmarked,
der havde indeholdt rekordhøje lønninger.386 Desuden havde løntemaet til 2. oktober-demonstrationerne
skruet forventningerne ekstra op. Forhandlingerne blev indledt 10. oktober 2007 og var programsat til at
slutte marts 2008.387 De store forventninger ses afspejlet i kvindefagenes interne nyhedsbreve og
magasiner, hvor menige medlemmer såvel som toppen gentagne gange giver udtryk for, at lønnen skal
hæves markant.388 Således skriver DSR fx allerede før det første møde med arbejdsgiverne følgende:
Sundhedskartellets krav til OK 08 er ikke til at tage fejl af: Løn, løn og atter løn som det absolutte
hovedkrav.389
I

de

kvindedominerede
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overenskomstforhandlinger er kønsperspektivet massivt tilstede. Dette kan fx ses i BUPL’s medlemsblad,
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hvor argumentet for en lønstigning er, at tjenestemandsreformen af 1969 straffede de kvindedominerede
fag, og at man nu bør rette op på denne skævhed. Dertil kommer, at vi som et kvindedomineret fag blev
placeret lavt, da tjenestemandsreformen i 1969 fastlagde lønrelationerne mellem faggrupperne i den
offentlige sektor. Det er tiden nu til også at gjort noget ved denne historiske uretfærdighed. 390 (Henning
Pedersen, formand BUPL). Dette er et skift i kommunikation i forhold til august måned, hvor
kvindedominerede fagforeninger som reaktion på Thor Pedersens udtalelse primært slog på, at det
offentlige var underbetalt i forhold til det private. Skiftet kan forklares ud fra, at Sundhedskartellet i
forbindelse med overenskomstforhandlingerne opfordrede regeringen til at lave en ligelønsreform, da de
fandt at arbejdsmarkedets parter ikke selv kunne løse problemet: Ideelt set skulle fagbevægelsen selv have
løst problemet, men det har man ikke kunnet hidtil.391 Ligelønsreformen var vanskelig at få gennemført ved
et tæt samarbejde med de ikke kvindedominerede dele af fagforeningen, da disse ikke ville vinde noget
særligt ved forslaget, Sundhedskartellet måtte derfor forfølge en ny strategi for at få det gennemført.
Sundhedskartellets opfordring til en ligelønsreform og argumenter herfor ligger desuden fuldstændig på
linje med FOA’s udsagn fra sommeren 2007, hvor Dennis Kristensen på vegne af sin fagforening bad
politikerne om en øremærkning af penge til de lavtlønnede kvindefag – en opfordring, der på daværende
tidspunkt gjorde FOA upopulære i forhandlingsfællesskabet KTO. Til sammen dannede Sundhedskartellet,
såvel som FOA (og efter en vis tøven også BUPL) altså en stærk ny tendens i fagbevægelsen, der udover at
være stærkt kvindedomineret adskilte sig fra den øvrige fagbevægelse på to centrale områder:



For det første gik man bort fra princippet fra fælleserklæringen fra 1987 om, at lønnen altid forhandles
indenfor en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme, og en synkron lønudvikling mellem det private og
det offentlige: Vi skal have en lønudvikling, der ikke kun forbedrer medlemmernes realløn, men også
mindsker lønforskellen til det private arbejdsmarked. Det betyder, at vi ikke kan nøjes med de
forbedringer, der blev aftalt på privatområdet i foråret, men at Sundhedskartellets grupper skal
overhale de privatansatte. Vi vil have ligeløn.392 (Connie Kruckow, formand DSR og Sundhedskartellet) I
forlængelse heraf var både FOA, Sundhedskartellet og BUPL flere gange ude og argumentere for, at
Danmarks økonomi sagtens kunne holde til at give kvinderne ansat i det offentlige en højere løn: Hvis
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Danmarks økonomi kan blive smadret af, at de offentligt ansatte får lidt ekstra i løn, så er der da noget
galt med den økonomiske politik.393 (Dennis Kristensen, formand FOA til Politiken 4. december)


For det andet anskuede man politisk indblanding som en nødvendighed for at løse ligelønsspørgsmålet.
Heraf at den kommende overenskomstforhandling for BUPL, FOA og Sundhedskartellet var en
forhandling, der i hvert fald delvis skulle tages med regeringen. Altså et decideret brud med den danske
model. Denne holdning er afspejlet i, at ordet Folketing og/eller politikere er et gennemgående ord, når
kvindefagene argumenterer for, hvem der burde lytte til (og handle på) deres krav. Et eksempel på
denne tendens er DSR’s åbne brev i november stilet direkte til Folketinget. Her kan man bl.a. læse:
Uligeløn er et samfundsproblem. Derfor er det nødvendigt, at Folketinget afsætter en ekstra pulje penge
til

de

offentlige

overenskomstforhandlinger.

Den

nye

regering

skal

også

nedsætte

en

ligelønskommission, der kan bane vejen for en egentlig ligelønsreform.394

Det var derfor ikke nogen stor overraskelse, at overenskomstforhandlingerne 2008 fra starten var præget af
spændinger, ikke bare henover forhandlingsbordet, men også i KTO, hvor der var meget lidt forståelse for
de kvindedominerede omsorgsfags krav og strategi. Fx udtalte AC’s chefforhandler Sine Sunesen følgende
om en skævvridning af lønpengene til fordel for FOA: Det vil være svært at få mit bagland med på idéen om
at tilgodese de lavtlønnede, for så vil akademikerne opleve at de afleverer penge til andre grupper, og det er
jo ikke derfor, at man er med i forhandlingsfællesskab.395 Disse interne spændinger førte den 26. februar
2008 til, at FOA forlod KTO’s forhandlingsudspil, og valgte at forhandle selvstændigt.396
Ligeledes var flere andre kvindedominerede fagforeninger kritiske overfor FOA og Sundhedskartellets
opførsel, bl.a. HK og 3F.397 HK var som sådan åben for at politikerne tilførte flere midler til løn, men var
meget kritisk overfor en hver form for politisk øremærkning af disse.398 Dette kan undre, da en sådan
øremærkning til kvindefag også kunne være til umiddelbar fordel for de andre kvindedominerede
fagforbund. HK og 3F’s modstand kan dog for det første forstås som en loyalitet mod
forhandlingsfællesskabet, deres hovedorganisation og det danske overenskomstsystem som sådan og for
det andet ud fra, at disse fagforeninger på trods af deres mange kvindelige medlemmer faktisk ikke passede
ind i den ligestillingsfortælling FOA, Sundhedskartellet og BUPL var i gang med at bygge op. Hverken HK
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eller 3F havde, som BUPL, FOA og Sundhedskartellet, næsten kun har medlemmer beskæftiget i det
offentlige. Herunder at en ligestillingsfortælling, der handlede om forfordelte kvinder ansat i det offentlige
versus privilegerede mænd i det private, ikke har haft samme gennemslagskraft for disse. Ydermere var der
hos BUPL, FOA og Sundhedskartellet et fokus på kvinders omsorgsarbejde og det nære velfærdsarbejde –
dels ud fra at disse alle organiserede medlemmer beskæftiget i disse fag, og dels ud fra disse fags lønkamp
havde rødder i velfærdsbevægelsen, der netop havde fokuseret på at bekæmpe nedskæringer i den
borgernære velfærd. HK og andre kvindedominerede fagforeninger, der primært organiseret kvinder
beskæftiget med andet end borgernært omsorgsarbejde (fx sekretærarbejde og administration), havde
således svært ved at skrive sig selv ind i en ramme, hvor fokus var ”varme hænder” og øget værdisættelse
af traditionelt feminint kønnet omsorg. HK mente faktisk, at netop dette fokus gjorde at deres medlemmer
blev glemt og deres arbejde nedgjort. De lancerede derfor også kampagnen ’de nødvendige hænder’ for at
sætte fokus på at det ikke kun var det borgernære omsorgsarbejde, der havde værdi for samfundet.399
Selvom samtlige forbund generelt kom med store krav til forhandlingerne var det Sundhedskartellet, FOA
og BUPL, der var mest aggressive, og allerede før forhandlingerne gik i gang, havde alle tre forbund meldt
sig klar til konflikt. Følgelig har det næppe været nogen overraskelse, da de tre forbund i løbet af februar og
marts alle varslede konflikt.400 En linje, de fastholdt på trods af, at de statsansatte indgik forlig den 18.
februar og KTO med KL (Kommunernes Landsforening) den 11. april.401 KTO’s og KL’s forlig indeholdt bl.a.
en lønstigning på 12,8 % over de næste 3 år, og det tal blev omdrejningspunktet for resten af forløbet. For
de strejkende blev det nemlig et mål at få en højere lønstigning end den som KTO fik, og for Danske
Regioner, KL, regeringen og til dels også den øvrige fagbevægelse blev det en principsag at 12,8 % måtte
være loftet.

5.7 FOA og Sundhedskartellet går i strejke
Den 16. april 2008 indledte FOA og Sundhedskartellet deres strejke, og her var gejsten stærk fra starten:
Medlemmerne er parate. Vi kæmper ikke kun for vores egen skyld, men for alle kvindedominerede fag i den
offentlige sektor. Man kan sammenligne det med at sætte popcorn i mikroovnen. De første, der popper op,
er det strejkende sundhedspersonale. Bagefter kommer andre faggrupper, og til sidst ligger der nogle sorte i
bunden, og det skal vi ikke tage os af.402 (Connie Kruckow, formand for DSR og Sundhedskartellet) Strejken
399

HK-Kommunal 2007, nr. 18, s. 2
Jacobsen og Pedersen 2010, s 167-168
401
Ibid, s 167-168
402
Søndergaard: Vi har ramt en nerve i befolkningen, Sygeplejersken 2008, nr. 9,
400

127

blev således indledt under en feministisk parole, der rakte udover den enkelte faglige gruppe. Herudover
giver Kruckow i sit sprogbillede til sidst en bredside til dem, der ikke støtter kravet om ligeløn. De bliver her
til et overflødigt og uappetitligt restprodukt. Ergo ingen udstrakt hånd til den øvrige fagbevægelse og ej
heller til modstanderne på den anden side af forhandlingsbordet.
Den øvrige fagbevægelse forholdt sig dog også noget ambivalent til de strejkende. På den ene side støttede
hovedorganisationer de strejkende: LO ved at bistå FOA økonomisk under strejken403 og FTF ved at sende
støtteerklæringer og til dels ved at udøve lobbyarbejde overfor regeringen for at nå frem til et forlig.404 På
den anden side meldte flere forbund, herunder bl.a. HK/Kommunal, 3F og hovedforbundet AC åbent ud i
pressen, at de strejkende ikke måtte opnå mere end de 12,8 %, da det ville skade muligheden for at opnå
forlig ved næste overenskomstforhandling og derfor true den danske model.405 Store dele af fagbevægelsen
holdt altså fast ved det gamle princip om lige fordeling mellem grupperne, og herigennem også indirekte de
gamle løninddelinger fra Tjenestemandsreformen 1969. Så FOA og Sundhedskartellet måtte i strejken
berede sig på også at skulle forsvare sig overfor den øvrige fagbevægelse – særligt i forhold til ikke at få
opbakningen i befolkningen ødelagt. Denne manglende indre støtte til kvindefagene, såvel som stærke
støtte til det etablerede system underbygger sociolog Joan Ackers pointe om, hvordan mange mennesker
(herunder særligt de, som er privilegerede) har tendens til at opfatte ulighed som legitimt, hvis den er
forankret i samfundsstrukturerne.406 En ændring af denne strukturelle forankring af ulighed er derfor svær
at tage, da den kræver en ændring på et dybereliggende diskursivt niveau.
Folketingets politikere havde fra starten af strejken, svært ved at forholde sig neutrale, da FOA og
Sundhedskartellet fra starten tvang dem i debat. Dette skete delvist ved at FOA’s formand Dennis
Kristensen og de forskellige formænd fra fagforeninger organiseret under Sundhedskartellets i medierne
altid adresserede regeringen som den primære forhandlingsmodstander. Oveni kørte FOA desuden
aviskampagnen ’Gi’ nu kvinderne den løn, de fortjener!’ henvendt til partierne udenfor regeringen, som
FOA opfordrede til at benytte deres alternative flertal til de strejkendes fordel.407 SF og Enhedslisten var
dog de eneste, som var positive overfor denne ide.
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Hos DF, der ellers havde snakket om øremærkede midler til de lavtlønnede kvindefag, lød det nu, at de
strejkende var en skoleklasse, der ikke kunne finde ud af at høre efter.408Socialdemokraterne forholdt sig
generelt tøvende409, og regeringens første udmelding var, at (stik imod de strejkendes udtalelser) havde de
intet at gøre med den igangværende konflikt.410 Christiansborg havde således sat rammen for at strejken
helst skulle slutte uden i hvert fald direkte regeringsindblanding, og det hverken til de strejkendes fordel,
men heller ikke imod. Det første af hensyn til den danske model og i henhold til, der ikke var politisk
stemning for at finde de ekstra økonomiske midler, ligelønnen ville koste.411 Det andet af hensyn til
stemningen i befolkningen, der var altovervejende på de offentligt ansatte kvinders side.412 Derfor kunne et
regeringsindgreb, der ikke tilgodeså de strejkende, blive dyrt i meningsmålingerne.
Før og under strejken var DA flere gange ude at fremlægge sammenlignende lønstatistik mellem grupper på
det private og offentlige arbejdsmarked. Ifølge DA viste denne sammenligning, at de offentlige,
kvindedominerede fag var lønnet mindst ligeså godt, hvis ikke bedre end de private mandsdominerede
fag.413 DA’s udregnede lønnen per præsteret time (se bilag 3) – hvilket både FOA og Sundhedskartellet
beskrev som et useriøst indlæg og et udtryk for statistisk diskrimination.414 Både FOA og Sundhedskartellet
(såvel som alle de andre kvindedominerede fagforeninger) brugte derimod udregninger, der baserede sig
på smalfortjeneste inklusive pension og personalegoder – hvilket viste et betragteligt løngab mellem
kønnene.
Når de to udregningsmodeller giver så relativt forskelligt resultater, skyldes det dels forskellen i mellem
kønnenes fravær og dels forskellen i fravær mellem den private og den offentlige sektor. Kvinder er
gennemsnitligt væsentligt mere fraværende med løn end mænd da de tager størstedelen af barslen,
omsorgsdagene og desuden har et øget sygefravær. Ligeledes har flere grupper af offentligt ansatte mere
sygefravær end privatansatte (særligt indenfor omsorgsfagene), hvilket sandsynligvis skyldes, at de ansatte
i disse fag er langt mere udsatte for smittefare.415 Ergo er kvinder og/eller offentligt ansatte for
arbejdsgiverne gennemsnitligt dyrere at have ansat i forhold til præsteret time end mænd og/eller private
ansatte, da man i højere grad har udgifter, mens disse ikke er produktive. Set fra lønmodtagernes og
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fagforeningernes synspunkt bliver lønnen dog ikke højere af, at arbejdsomkostningerne per præsteret time
for arbejdsgiverne er højere.
I denne talkrig er der dog også to overordnede diskurser omkring køn og arbejde på spil. Arbejdsgiversiden
henholder sig til, at den bedste arbejdskraft er den maskulint kønnede arbejder uden arbejdsforpligtelser i
hjemmet. Den kvindelige arbejdskraft lever gennemsnitligt ikke op til dette ideal, hvorefter dårligere løn er
rimeligt, da arbejdsgiver så at sige skal kompenseres for den mindre ideelle arbejdskraft. De
kvindedominerede fagforeninger derimod afviser dette ideal som gyldigt i lønningssammenhæng – ud fra at
mænd og kvinder har ret til at få samme løn uden skelnen til at kvinder statistisk set vil få mere lønnet
fravær. Dette er for første diskursivt et krav om, at kvinder som gruppe ikke kollektivt skal straffes for
arbejdet i hjemmet oftest kønnes feminint. For det andet nedbryder de kvindedominerede fagforeninger
med deres krav om ligeløn til de kvindedominerede fag ideen om, at arbejdsmarkedet er uafhængigt fra
den private sfære og arbejdet her. For når de stiller kvindernes arbejde op som ligeværdigt, fremhæver de
også indirekte, at kvinders ulønnede arbejde i hjemmet er en nødvendighed for samfundets fortsættelse,
men også en her-og-nu-gevinst for de mandsdominerede arbejdspladser. For hvis ikke kvinder
gennemsnitligt tog størstedelen af det hjemlige arbejde, ville mænd være nødsaget til også at lægge en
større indsats i hjemmet og heraf også fravige idealet om den maskuline arbejder. Kravet om ligeløn til de
kvindedominerede fag var således også et krav om økonomisk omfordeling, så kvinderne ikke straffes på
lønnen for, at de udfører størstedelen af det ulønnede arbejde i hjemmet. Tidligere har de
kvindedominerede fag ellers været villige til at bytte lønstigning for familievenlige ordninger.416
Således var kravet om ligeløn til de kvindedominerede fag 2007-2008 ikke nødvendigvis en udfordring af
kønsrollerne som sådan, men det var en udfordring af, at kvinden selv skal bære de økonomiske
konsekvenser ved kønsrollemønsteret.

5.8 Pædagogerne presser deres fagforening ind i strejken
Pædagogerne gik ikke i strejke samtidig med FOA’s og Sundhedskartellets medlemmer, da deres
forhandlinger med KL trak ud. Dette skyldtes, at BUPL modsat FOA forblev i KTO og indgik en række
delforlig – først ved lønrammen trak de sig fra den kollektive aftale.417 Herefter forhandlede KL og BUPL løn
(men ikke de andre delforlig) sammen med forligskvinde Mette Christensten, og nåede fredag den 11. april

416

Udsen 2002, s. 10
Borchorst 2010, s. 141
417
Børn og Unge, år 2008 nr. 10, s. 27

130

frem til en lønaftale, som over 2/3 af BUPL’s hovedbestyrelse kunne godkende. Denne aftale blev herefter
sendt til urafstemning blandt BUPL’s medlemmer.418 Hovedbestyrelsens argument for at stemme ja til den
nye aftale gik især på, at lønudviklingen fremover ville blive langt mere sikker og stabil, da færre midler ville
blive lagt ud til lokal forhandling. 419 Dette var altså et delvist opgør med de blandt pædagoger forhadte
decentrale lønmidler og betød, at mange menige pædagoger ville få en højere grundløn. I den nye aftale
forblev lønnen dog inden for de 12,8 %, hvilket betød, at lønhierarkiet i det offentlige ikke ville flytte sig,
hvis medlemmerne stemte ja.
Den 13. maj forelå resultatet af urafstemningen så, hvilket var et massivt nej til mæglingsforslaget (61,1 %
nej/ 38,9 % ja).420 Konsekvensen af nejet var, at BUPL herefter var i konflikt og derfor begyndte at strejke
fra den 19. maj. BUPL blev altså skubbet ind i konflikten af sine egne medlemmer
En forklaring på det stærke nej kan findes i den mobilisering, der havde fundet sted blandt pædagogerne
siden 17. maj 2006, og den afsmittende effekt, der kom fra de andre kvindefag. Pædagogerne og de
pædagogstuderende havde været en synlig og aktiv gruppe i gadebilledet siden 2006, gennem
velfærdsbevægelsens demonstrationer og de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser 2006-2007.
Gennem disse var forventningerne nok langsomt vokset, og for de strejkeparate pædagoger ville en konflikt
undgået i sidste minut delvis føles som en aflyst finale. Den afsmittende effekt skal forstås således, at
gejsten fra de andre kvindefag kan have haft en indvirkning på pædagogernes strejkelyst. Følgende citater
fra læserbreve afslører i hvert fald en stor lyst til at slutte sig til de strejkende: I disse dage møder jeg de
gule veste, de røde hænder, de høje storke på min vej til og fra arbejde. Det gør mig helt høj og dybt
misundelig.421 (Carin Weibull, pædagog).
En anden ting er, at vi ikke kan finde ud af at stå sammen med de andre offentligt ansatte i samme båd
(sosu’erne, sygeplejerskerne og pædagogmedhjælperne).422 (Tina Gøth, pædagog).
Denne afsmittende effekt blev muligvis også forstærket af, at pædagogernes gennem deres arbejdspladser
allerede var i direkte forbindelse med strejken, da pædagogmedhjælperne, som er en faggruppe under
FOA, allerede var med i konflikten. Pædagogerne var altså kollegaer med strejkende, og flere har nok ikke
villet stå tilbage for disse.
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BUPL’s strejkeerklæring betød, at omkring 45 % af de offentligt ansatte nu var i konflikt. Dette gjorde
strejkerne 2008 til den største selvstændige konflikt på det offentlige område nogensinde.423

5.9 Kravet om en ligelønskommission
Før og i løbet af strejken krævede både BUPL, FOA og Sundhedskartellet, at der skulle nedsættes en
ligelønskommission efter norsk forbillede, der skulle kortlægge forskelle mellem mænds og kvinders
lønninger i Danmark, og ligesom i Norge skulle politikerne forpligte sig på at følge op på kommissionens
anbefalinger.424 En forpligtelse, der sandsynligvis ville bevirke, at politikerne ville komme til at skulle
afsætte en betragtelig sum på finansloven øremærket til de kvindedominerede fag. Strategien for at kræve
en ligelønskommission har sandsynligvis været, at der i de kvindedominerede fag har været en bevidsthed
om, at ligelønnen ikke ville blive vundet igennem en enkelt overenskomstkamp, og at man derfor var nødt
til også at tænke langsigtet. Denne tankegang ses bl.a. afspejlet i følgende citat fra formanden for danske
fysioterapeuter og næstformand for Sundhedskartellet Johnny Kuhr: Nedsættelse af en ligelønskommission
vil være et afsæt for, at vi på længere sigt kan få, det vi er værd.425
Ideen om en ligelønskommission og særligt en med bindende forpligtelser var politikerne langt fra enige
om.426 Overordnet set var VK-regeringen såvel som Socialdemokraternes holdning dog den, at man godt
kunne nedsætte en undersøgende lønkommission, men ikke en, hvori der fulgte penge med.427 Politikernes
forslag om en undersøgende lønkommission fremfor en bindende ligelønskommission blev ikke modtaget
positivt hos kvindefagene. Disse var, muligvis belært af de ringe resultater af ligelønsredegørelse fra
overenskomsten 2002, bange for at ligelønnen skulle drukne i den bredere undersøgelse, og at det hele
ville ende som en syltekrukke: Ellers bliver kommissionen bare til en syltekrukke og nogle halve
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søforklaringer om, at der alligevel ikke er råd, og det kan vi ikke bruge til noget.428 (Connie Kruckow,
formand DSR).
I fagbevægelsen fik det oprindelige forslag om en ligelønskommission støtte fra HK og 3F, der dog
betingede sig, at en ligelønskommission også skulle beskæftige sig med ligelønnens tilstand på det private
arbejdsmarked.429 Kravet om ligeløn i det offentlige fik altså også aktiveret andre fagforeninger med
kvinder ansat i det private, og strejkerne udløste således en form for kædereaktion blandt de
kvindedominerede fagforeninger. Ydermere kan denne støtte ses som en form for forsøg på at koble
kampen om ligeløn i det offentlige sammen med kampen for ligeløn i det private. Altså en form for samling
af alle de kvindedominerede fagforeninger, fremfor den fragmentering, den hidtidige framning havde
skabt.
Der var dog også dele er fagbevægelsen, der var stærkt kritiske over for ideen om en kommission,
heriblandt AC og Danmarks Lærerforening: Jeg har svært ved at forstå, hvad organisationerne vil med det
her. Jeg har ikke en tro på, at en ligelønskommission eller en lønkommission er en slags mirakelkur, der løser
alting. Jeg tror, at man skal passe på med at skabe nogle urealistiske forventninger - så vil vi bare få
yderligere frustrationer.430 (Anders Bondo Christensen, formand Danmarks lærerforening og KTO)
Anders Bondo Christensen udtrykker i dette citat frygt for, at en ligelønskommission vil skabe øget splittelse
i fagbevægelsen. Denne frygt var nok ikke helt ubegrundet, da fagbevægelsen i forvejen var splittet
omkring overenskomstforhandlingerne 2008. Det er derfor forståeligt, hvorfor flere af fagforeningerne var
bekymrede for, om forhandlingsfællesskaberne ville kunne holde til uenighederne i fremtiden. For en
udefrakommende kan det dog virke som en dårlig taktik at prøve at lukke ned for de særlige
problemstillinger knyttet til de kvindedominerede fag. Dette kan dog muligvis forstås i sammenhæng med,
at de kritiske fagforbund også var bekymrede for, at en ligelønskommission ved kommende forhandlinger
ville betyde et autoritetstab for fagbevægelsens i forhold til selv at fordele midler, da i hvert fald dele af
disse på forhånd ville være øremærket af politikerne til bestemte grupper. Et sådant autoritetstab ville
være en ændring i fagbevægelsens rolle på det danske arbejdsmarked, og selvom den politiske indblanding
kun ville være midlertidig, ville det stadig være en stor ting i forhold til fagforeningernes selvforståelse.
Ydermere ville en ligelønskommission sandsynligvis ikke fremsætte konklusioner, der ville gavne AC og
Danmarks Lærerforening ved kommende overenskomstforhandlinger. Snarere ville den diktere
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tilbageholdenhed mht. til løn for at finansiere de kvindedominerede fags lønfremgang, og dette ville være
svært at sælge til medlemmerne.
Det var dog ikke kun fagbevægelsen og politikerne, der forholdt sig til strejken, men også kønsforskere og
arbejdsmarkedsforskere, og disse fordelte sig hurtigt på to hold, hvor kønsforskerne udtrykte begejstring
for de ligestillingsperspektiver, strejken bragte med sig, mens arbejdsmarkedsforskerne var pessimistiske
og udtrykte bekymring for ideen om en ligelønskommission og øremærkning af midler til kvindefagene,
med henvisning til, at det var en underminering af den danske model.
Kønsforskerne gik flere gange ganske aktivt ind i strejken, blandt andet holdt lektor Kenneth Reinicke tale
foran Christiansborg i forbindelse med Sundhedskartellets demonstration for ligeløn den 17. april 2008 431
og fra Karen Sjørup (leder af Center for Ligestillingsforskning, RUC) blev der heller ikke sparet på de rosende
ord: Man kan ikke rose Dennis Kristensen og Connie Kruckow nok for at holde fast ved, at der er tale om en
køns-lønsproblematik. Det, at man overhovedet får taget hul på den problemstilling, synes jeg er et stort
skridt.432Arbejdsmarkedsforskerne allierede sig ikke på samme måde direkte med en af parterne, men
positionerede sig derimod i rollen som uvildige eksperter, der manede til forsigtighed: Med et politisk
indgreb og en stor pose penge er der jo ingen grund til at gå til forhandlingsbordet næste gang, så kan vi i
stedet have et system, hvor de enkelte organisationer fremsætter ønsker og argumenter for lønstigninger til
en komite. Komiteen skal så beslutte, hvilke lønstingninger de enkelte organisationer må få.433 (Jesper Due,
arbejdsmarkedsforsker KU)
Det er interessant, at forskerne havde så forskellige standpunkter til den samme konflikt, men som sådan
er det en ret præcis spejling af de to principper, der stødte sammen i diskussionen omkring
ligelønskommissionen, nemlig princippet omkring arbejdsmarkedets parters uafhængighed og princippet
omkring ligestilling mellem kønnene. Et kompromis mellem disse principper var svær at finde i sagen om
ligestillingskommissionen og øremærkning af midler, og heraf er det ikke underligt, at forskerne, som trods
alt også er påvirket af forskellige diskurser, stod splittet omkring, hvad der var vigtigst at tilgodese.
Alt i alt må det konkluderes, at kravet om en ligelønskommission satte en kædereaktion i gang i samfundet,
hvor resten af fagbevægelsen, Folketinget, såvel som dele af akademia blev hevet ind i ligestillingsdebatten.
Dette er et udtryk for, hvor dygtig ligelønsbevægelsen var til at diktere dagsordenen, og samtidig
interessant i forhold til, at ligelønnen længe havde været et dødt emne i den brede samfundsdebat.
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5.10 Strejkernes forløb
Strejkerne var på mange måder usædvanlige. For sygeplejerskerne blev den knap 9 uger lange strejke den
længste nogensinde.434 For pædagogerne var det første gang, at man nedlagde arbejdet i forbindelse med
et sammenbrud i en overenskomstforhandling, og ikke overenskomststridigt.435 For FOA var strejken
usædvanlig i og med, at man strejkede på både kommunalt og regionalt niveau, og heraf faktisk kørte to
strejker sideløbende (før kommunalreformen i 2007 forhandlede man kun på ét plan). Således indgik FOA
forlig med KL den 5. maj 2008, og stoppede derfor strejkerne her, men strejkede videre på regionalt niveau.
Overalt i landet var der meget stor aktivitet blandt de strejkende, hvilket udmøntede sig i et væld af
forskellige aktioner og demonstrationer organiseret på græsrodsplan. Alle organisationerne kørte
selvstændigt deres egne kampagner og strejker, men disse havde mange fællestræk, og lokalt valgte de
strejkende ofte at samarbejde på tværs af faggrupper. Dette beviser, at de strejkende i kraft af deres
kønsmærkede fag opfattede sig som et samlet fællesskab, og at de tidligere stridigheder på baggrund af
uddannelseslængde var glemt eller i hvert fald skubbet i baggrunden.
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Samarbejdet mellem de kvindedominerede fagforeninger foregik både top- og basisniveau. På billedet til venstre holder DSR’s
formand tale til BUPL’s medlemmer iført et tørklæde i pædagogernes kampagnefarve magenta, og på billedet til højre deltager
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en pædagog og hendes datter i en lokal DSR aktion i Frederikshavn.

Dette store fællesskab synes at have været vigtigt for de strejkende. I hvert fald fremhæver mange af de
strejkende de fælles aktioner som værende de bedste, fx: Men det allerbedste var at være med i det store
fælles optog gennem byen sidste tirsdag sammen med Sundhedskartellet og BUPL Århus437.

(Jytte

Svensson, sosu-vikar Aarhus). De få steder, hvor der ikke blev arrangeret fællesaktioner eller lignende,
udtrykker flere da også skuffelse herover: På et tidspunkt skulle sygeplejerskerne samles på Christiansborg
slotsplads. Vi forslog, at vi gik med, støttede dem, ud fra devisen: Jo flere man er, jo højere lyder man jo.
Men de var slet ikke interesserede.438 (Dorthe Andersen, sygehjælper)
Ved overenskomststrejkerne er det altså ikke urimeligt at fremstille de medvirkende som en samlet
kvindebevægelse organiseret omkring en fælles ligestillingsdagsorden. Dette er interessant, da en sådan
bevægelse ikke har været til stede i Danmark siden starten af 1980’erne. Når jeg bruger udtrykket
kvindebevægelse, vil jeg gerne understrege, at det ikke skal opfattes således, at fagenes mandlige
436

Billedet til højre: Børn & Unge 2008, nr. 6, s. 6
Billedet til venstre: Sygeplejersken 2008, nr. 12, s. 22
437
Birte Sørensen mfl. (2008), s. 47
Se også Sygeplejersken 2008, nr. 10, s. 32
438
Rohweder 2008, s. 35

136

medlemmer ikke var med, men at de strejkende havde en klar og fælles selvforståelse om sig selv som
værende kvindefag og tildelt en lavere løn, fordi de var kvinder eller arbejdede i et stereotypt kvindejob.
Denne bevidsthed omkring sig selv som kvinder og heraf underlagt specielle forhold på arbejdsmarkedet,
ser vi da også tydeligt i alle deltagende fagforeningers kampagner, der alle havde et meget tydeligt
kønsperspektiv. Sundhedskartellet og FOA markerede det meget direkte med skrevne slogans som
”offentlige koner vil have flere kroner” og ”ligeløn, det handler om vilje” på bannere, T-shirts og de
karakteristiske skilte formet som røde hænder. 439 BUPL derimod valgte en mere underspillet strategi ved
at lave alt materiale såsom bannere, T-shirts og foldere i farven magenta (stærk pink-lilla), der i vores kultur
typisk associeres og bruges i forbindelse med det feminine. Særligt pædagogerne fra BUPL, men også de
andre grupper valgte desuden hovedsagelig at lave deres aktioner humoristiske og venlige. Befolkningen
blev således ikke mødt af alvorlige strejkende med røde faner, men oftere af små grupper af fx dansende
sygeplejersker440, pædagoger på prinsessepicnic441 eller sosu’er, der delte gær ud for at få lønnen til at
hæve.442
Denne venlige og humoristiske strejkestil er anderledes end den taktik, man ellers plejer at møde i
forbindelse med arbejdskampe i Danmark, men den er også interessant set i forhold til den danske
feminisme- og ligestillingsdebat. Denne har ry for at være polariseret, og udtrykket ”feminisme” bliver af
mange danskere opfattet som et lidt kontroversielt begreb, der giver associationer til sure, mandehadende
kvinder. Dette har haft den konsekvens, at mange feministiske debattører i Danmark ofte har brugt meget
tid og plads på at definere, at de ikke passer ind i den stereotyp.443 Dette forhold betyder, at det er svært
for et individ eller en gruppe (særlig en kvindedomineret gruppe) at få sat et ligestillingsemne på
dagsordenen, uden at blive stigmatiseret som sure feminister og herigennem faktisk tabe mulighed for at
påvirke den brede samfundsdiskurs.
Ved at bruge humor, ja ligefrem ironi, som BUPL gjorde det, ved at bruge hyperfeminine farver og
prinsessetema, undgik mange af de strejkendes aktiviteter dette stigma. Hvordan det? Jo, humor kan ses
som invitation til en alternativ virkelighedsfortolkning, og kan ligeledes bygge bro mellem forskellige
ståsteder såvel som være et middel til overvindelse af ubehagelig stemning.444 Følgelig, at man ofte snakker
om den forløsende latter. Ergo afmonterer brugen af humoren altså noget af den negativitet, folk
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umiddelbart møder ligestillingsspørgsmål med. Ironi som fx pædagogernes overdrevent feminine udtryk,
eller sygeplejerskernes forkærlighed for at positionere deres få mandlige kollegaer i front med de mest
feministiske skilte, er desuden en effektiv måde at måde at dekonstruere magtstrukturer på.445 Ironi
fungerer nemlig som en implicit udstilling og en kritik oftest gennem en mimen af den kritiserede struktur.
Denne mimen fungerer i tomrummet mellem det udsagte og det mente446, og tilskueren til den ironiske
handling vil i henhold til det sproglige velvillighedsprincip selv gå ind og forsøge at forstå, hvorfor denne
dobbelttydighed finder sted.447 Igennem denne afkodning og den følgende forståelse af ironiens pointe
inddrages tilskueren i analysen og udfordringen af magtstrukturen, og herigennem opstår der en mulighed
for at denne forandres. BUPL’s overdrevne mimen af den feminine kønsrolle og den diskurs, som knytter
sig hertil, kan faktisk ses som underminering af netop dette. Men i og med at denne underminering er
både humoristisk og ironisk, skaber og forudsætter den fælles forståelse, samtidig med, at den gør det
umuligt at udpege pædagogerne som sure feminister.

Det ligner en prinsessefest, men det er ikke for sjov. Pædagogerne var under strejken mestre i at sælge deres budskab gennem
en blanding af selvironi, gadeteater og underspillede pointer.
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To mænd og en kvinde fører an i Sundhedskartellets demonstration i Aarhus den 17. april med et banner, der understreger, at
her kommer kvindefagene - med mændene i spidsen.

Det humoristiske og ironiske udtryk, der hvilede over flere af strejkens aktiviteter, kan have skubbet til
kønsmatrixen, men det kan også have været det, der overhovedet gjorde det muligt for kvindefagene at
italesætte ligelønsproblematikken med en sådan succes under den daværende kønsmatrix. Humoren
overvandt så at sige de negative konsekvenser, det ofte har at italesætte ligestillingsproblemer.

Strejkerne blev i høj grad en kamp om befolkningens gunst, hvor de strejkende, KTO og regeringen alle
forsøgte at vende stemningen i deres retning. For kvindefagene forblev strategien den samme som før
strejkens udbrud, for de andre parter blev strategien at underminere kvindefagenes troværdighed. Fx
offentliggjorde KTO, at sosu’erne faktisk havde fået tilbudt mere end de 12,8 % inden forhandlingernes
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sammenbrud. En historie, FOA’s formand Dennis Kristensen dog lukkede ned i medierne ved at udtale, at
skulle FOA have sagt ja til denne aftale, havde andre lavtlønnede kvinder under FOA, fx
pædagogmedhjælperne og plejehjemsassistenterne fået mindre, og det ville have været urimeligt.448 Dette
store, ja nærmest altoverskyggende fokus på at have folkestemningen med sig, viser hvordan en strejke i
det offentlige tages på andre vilkår end i det private, hvor målet i en konflikt ikke primært er at vinde
befolkningens sympati, men snarere at ramme modstanderen så hårdt på pengepungen, at denne giver
efter.

5.11 Strejkerne afsluttes med forlig
BUPL, FOA og Sundhedskartellet endte alle med at indgå forlig, og ingen af strejkerne endte således med
det regeringsindgreb, som mange ellers havde spået. Det første forlig blev indgået 5. maj mellem FOA og KL
med en lønramme på 13,4, altså en beskeden sprængning af KTO rammen.449 Et lignede forlig fik FOA så
igennem med Danske Regioner den 23. maj.450 Sundhedskartellet og BUPL strejkede til og med den 13. juni,
hvor pædagogerne indgik forlig med KL og Sundhedskartellet med Danske regioner. Her blev KTO-rammen
på 12,8 % også sprængt, dog kun med omkring 0,4-0,5 %.451 Alle forlig gik massivt igennem ved
urafstemningerne blandt medlemmerne.452 Således fik alle de strejkende altså en større lønfremgang, end
de kunne have opnået ved KTO-forliget, omend det endelige resultat lå langt fra deres erklærede mål på 15
%.
Måler man kun i lønkroner til den enkelte strejkende eller i, om ligelønsgabet flyttede sig procentvis, havde
strejken kun ringe effekt. Dette skyldes, at sprængningen af rammen var relativt begrænset, hvilket betød,
at de ekstra penge det enkelte medlem ville få om måneden, ikke var specielt flere, end de havde fået med
lønrammen på 12,8, og at ligelønsgabet hermed forblev nogenlunde, hvor det var.453 Herudover blev
lønstigningerne ikke så høje, som fagbevægelserne havde troet, da reguleringsordningen dikterede, at det
offentlige aldrig må blive lønførende, hvilket endte med at umuliggøre dele af den aftalte lønstigning.454
Dette forhold var relateret til den globale finanskrise, og dens omfang og effekt har sandsynligvis været
uforudset under overenskomstforhandlingerne i foråret 2008.
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For kvindefagene synes forløbets succes dog at afhænge af mere, end hvor stor lønforhøjelsen blev. Blandt
de strejkende blev der før og under strejken sat yderligere 3 kriterier op for en succesfuld strejke:
1. En større anerkendelse af de strejkendes faglighed.
2. En bevidstgørelse af befolkningen i forhold til tilstandene i de offentlige institutioner
3. Ligestilling og herunder især ligeløn skulle ind i den offentlige og politiske debat.

Behovet for anerkendelse
Under strejken angav mange af de strejkende, at manglende anerkendelse af deres faglige kompetencer var
en vigtig årsag til, at de strejkede. Dette ses bl.a. udtrykt i følgende citater: Selv om en konflikt måske ikke i
første omgang giver flere penge i lommen, tror jeg, det kan rykke i længden, at vi markerer vores
utilfredshed og synliggør vores faglighed ved at sige fra455. (Karina Jørgensen, pædagog)
… Og det er utroligt, hvad der er af kommentarer fra patienterne, altså hvor de roser, ikke bare ‘de er søde
sygeplejersker’, for det kan være ligegyldigt. Men at man er dygtige sygeplejersker, til det arbejde man
gør456. (Solvej, sygeplejerske)
Udtalelser som disse fik flere af medierne, toppolitikere og arbejdsmarkedsforskerne til at drage den
konklusion, at strejken ikke handlede om løn, men snarere om, at vi havde glemt at rose de offentligt
ansatte. Dette fremgik bl.a. af daværende formand for Socialdemokraterne Helle Thornings 1. maj tale
2008, hvor strejkekravet om højere løn ikke nævnes, men hvor det til gengæld fremhæves flere gange, at
personalet i sundhedssektoren har fortjent større anerkendelse: Socialdemokraterne anerkender jeres
enorme indsats. Vi ved, at I har alt for travlt. Vi ved, at det slider. Vi ved, at bureaukratiet har taget
overhånd… …Og vi ved også, at det ikke er nok at sætte en smiley op på opslagstavlen. Det er ikke nok at
udpege en institution til månedens bedste. Anerkendelse kommer fra hjertet og kan ikke ordineres af en af
regeringens spindoktorer.457
Opskriften på mere anerkendelse var ifølge Helle Thorning altså ikke højere løn, men derimod en
nedskæring af bureaukratiet, og herigennem også indirekte kontrollen med de offentligt ansatte. Dette ville
så give de ansatte mindre travlt, hvilket af Thorning ses et vigtigt symbol på anerkendelse. Men denne form
for anerkendelse uden medfølgende lønkroner indeholdt ikke den anerkendelse af uddannelse, ansvar og
lige værd, som de kvindedominerede fagforeninger på forskellig vis alle havde kæmpet for (se kapitel 1,2, 3
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og 4). Deraf var det heller ikke underligt, at de strejkende følte, at politikernes ros, ikke kunne
sammenstilles med en reel anerkendelse af de offentligt ansatte kvinders uddannelsesniveau, ansvar og
ikke mindst værdimæssige ligeværd på arbejdsmarkedet. Så den anerkendelse, de strejkende taler om, er
altså ikke den samme anerkendelse, som politikerne taler om, eller også gør den det i hvert fald ikke
alene.458

Utilfredsheden med politikernes udlægning at ordet anerkendelse kom bl.a. til udtryk, da sygeplejerskerne på Rigshospitalet den
26. maj lavede en ’stilledemonstration’ i forbindelse med Thornings besøg på hospitalet. Dette skulle ses som en kommentar til,
at Thorning og de andre politikere forholdt sig tavse til de strejkendes krav.
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Herudover skal man nok skelne mellem ønsket om anerkendelse fra brugerne af den offentlige sektor og så
ønsket om anerkendelse fra politikerne. For de strejkende synes borgernes tilkendegivelse af, at de sætter
pris på det udførte arbejde at være et vigtigt skulderklap og en brugbar støtte, når arbejdsgiverne skulle
presses lønmæssigt. Men når politikerne tilkendegav det samme, var det for de strejkende en taktisk
undvigelse af konkrete krav.
Om strejkerne var en succes målt på anerkendelsesparameteret er svært at sige, da det er vanskeligt at
måle. Men kigger man på interviews med de strejkende efter konfliktens afslutning angiver flere, at de føler
sig mere sete, fx: Jeg tror konflikten har givet befolkningen større indsigt i vores arbejde, og jeg føler, at
respekten for pædagogmedhjælpernes indsats er steget.460 (Susanne Dalby, pædagogmedhjælper) Udover
dette har alene synligheden af de strejkende sandsynligvis givet befolkningen en større viden om disse
erhverv. Fx var der mange, der gennem strejken fandt ud af, hvad en social- og sundhedsassistent laver, og
at det ikke er et ufaglært job.461 Dette kan også måske på længere sigt være med til at skubbe til fagenes
status. I hvert fald steg optaget på social- og sundhedsskolerne flere steder i landet efter strejken.462
Men som pædagog Karen Gerling Hansen konstaterede, var den anerkendelse, som de strejkede helst ville
have, den som kom med en højere løn: En ordentlig løn afspejler samfundets respekt for og anerkendelse af
vores arbejde. Derfor kæmper jeg en for en ordentlig løn.463 Her flyttede strejkerne ikke mærkbart på de
kvindedominerede omsorgsfags placering i lønhierarkiet, hvilket er et argument for, at kampen for en
højere status bestemt ikke blev vundet ved strejkerne i 2008. I starten af 2010 konstaterede DSR’s formand
Grete Christensen da også, at samfundets værdisættelse af traditionelt kvindeligt arbejde, stadig ikke
levede op til disses ansvar og uddannelse: Lønniveauet for offentligt ansatte kvindegrupper er et klart
udtryk for, hvilken værdi man sætter på de fagområder, kvinder beskæftiger sig med. Vi taler om et
samfund i verdensklasse på mange områder, men de fagfolk, som udfører velfærdsstatens kerneydelser, er
dem, vi lønner dårligst. Det er tankevækkende.464
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Bevidstgørelsen omkring den nedslidte offentlige sektor
De kvindedominerede fagforeningers kamp for ligeløn omkring overenskomsten 2008 havde, som
beskrevet ovenfor, flere forbindelser tilbage til velfærdsbevægelsen opstået i 2006. Heraf overtog de
kvindedominerede fagforeninger også flere af fortællingerne fra velfærdsbevægelsen. En af dem var
fortællingen om, at de offentligt ansatte kvinder kæmpede for brugerne og ikke sig selv. En anden
fortælling, de strejkende adopterede fra velfærdsbevægelsen, var udsagnet om, at de borgernære
offentlige institutioner var i forfald: Løn er lig med anerkendelse, men det er også vigtigt at markere
fagligheden og sige fra overfor dårligere normeringer i forhold til opgaverne og fysiske rammer med alt for
mange børn på for lidt plads.465 (Helle R. Hansen, pædagog og souschef)
Dette narrativ passede godt sammen med de strejkendes egen og befolkningens forestilling om korrekt
kønsperformance for kvinder i omsorgsfag. Herunder, at det var med til at sikre sympatien i befolkningen
og for de strejkende var en acceptabel diskurs at fremsætte deres lønkrav i. Men interessant er det også, at
de strejkende og deres fagforeninger ikke bare tilføjede en øget prioritering af den offentlige sektor som et
ekstra mål, men i stedet skabte en kausalforbindelse mellem deres lønniveau og nedslidningen af den
offentlige sektor: Det er vigtigt, at politikerne får fornemmelsen af, at vi er mange, og at vi mener det
alvorligt, når vi kræver mere i løn. Vi kæmper for det offentlige velfærdssystem. Jeg er ikke imod
privathospitaler, de er et vigtigt supplement, men jeg er imod en privatisering og amerikanske tilstande i
vores sundhedsvæsen, og det mener jeg vil ske, hvis ikke de offentlige lønninger følger med de
private.466(Karin Roll, anæstesisygeplejerske)
Ergo kan det ikke siges, at de strejkende som sådan havde to mål, men snarere, at de flettede
velfærdsbevægelsens gamle mål om en bedre offentlig sektor ind i deres eget lønkrav. Dette gjorde det
også nemmere for de strejkende at opnå en succes, da det blev en slags delmål at få befolkningen til også
at acceptere ideen om et kausalforhold mellem velfærd og højere lønninger til de strejkende. Således var
det altså en delsejr i sig selv, hvis befolkningen stillede sig sympatisk overfor lønkravet: Selv om jeg ikke er
så sikker på, at en konflikt vil give mere i lønningsposen, end der allerede er på bordet, synes jeg, det er
sundt med en markering, og det kan da ikke blive værre, end det allerede er467. (Søs Tøfner, pædagog)
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Sympatikampen vandt de strejkende uden tvivl. Fra start til slut var sympatien i befolkningen overvejende
på de strejkendes side med hensyn til, at de skulle have højere løn og at deres strejke var berettiget.468
Heraf er deres narrativ om en offentlig sektor i forfald også blevet accepteret af mange.

På dette hjemmelavede banner ses tydeligt, hvordan ønsket om højere løn hos de strejkende er blevet flettet ind i kampen for
en velfungerende velfærdsstat.

Synliggørelse af ligestillingsproblematikken
De strejkende havde det som er erklæret mål at synliggøre ligestillingsperspektivet i strejken. Dette blev
mest konkret udmøntet i, at alle fagforeningerne under Sundhedskartellet såvel som BUPL og FOA stillede
det som et selvstændigt krav, at der skulle nedsættes en ligelønskommission efter norsk forbillede.469 Et
krav, flere af de andre kvindedominerede fagforeninger tilsluttede sig – med den betingelse, at ligelønnen
på det private arbejdsmarked også skulle undersøges.470 Enkelte gange fremstod en sådan forpligtende
kommission næsten vigtigere for de strejkende og deres fagforeninger end at sprænge de 12,8 %: Vi skal
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have en ligeløns-kommission. Vi skal have gennemanalyseret præcist hvor meget, pædagogerne og de
andre grupper halter bagefter, og så skal der rettes op på forholdene ved hjælp af en ekstraordinær pose
penge fra statskassen. Nedsættelse af en ligelønskommission er også et af BUPL's krav for at afslutte
strejken.471 (Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af forretningsudvalg BUPL)
Det blev derfor også understreget flere gange, at ligeløn og ligestilling var noget, vi også skulle tale om
efter strejken: Folk erkender, at sandsynligheden for, at det sker [AES; regeringsindgreb uden lønforhøjelse
og ligelønskommission], er stor. Men de mener også, at kampen ikke har været forgæves. Der er blevet
taget hul på ligelønssnakken, og det er guld værd.472 (Lis Betzer, Sygeplejerske)
Strejkerne sluttede dog, uden at kvindefagene fik den ligelønskommission efter norsk forbillede, som de
havde ønsket sig. Men efter en række forhandlinger i hovedorganisationer og mellem arbejdsmarkedets
parter og regeringen blev der i september 2008, knap 4 måneder efter den sidste strejkes afslutning, nedsat
en lønkommission.473 Lønkommissionens opgave blev udelukkende kortlæggende, dvs. at politikerne ikke
forpligtede sig økonomisk på dens anbefalinger. Lønkommissionen fik derfor ikke den slagstyrke, som
kvindefagene havde bedt om. Ydermere blev målet for dens undersøgelser også bredere end kvindefagene
havde ønsket. Udover overvejelser omkring ligeløn og det kønsopdelte arbejdsmarked skulle kommissionen
også arbejde med spørgsmål som uddannelse, fleksibilitet og lederskab i henhold til at sikre en effektiv drift
af den offentlige sektor.474 Endelig fik de kvindedominerede fagforeninger med medlemmer på det private
arbejdsmarked ikke opfyldt deres ønske om, at kommissionen skulle arbejde med ligeløn på hele
arbejdsmarkedet – i og med at kommissionens arbejde blev begrænset til den offentlige sektor, hvor den
private sektor kun skulle inddrages som sammenligningsgrundlag.475
Trods dette satte de kvindedominerede fagforeninger deres lid til, at kommissionen ville kunne
dokumentere ligelønsproblemet og skabe en afklaring om lønbegreberne, så man ved fremtidige
forhandlinger ikke først skulle diskutere, hvordan lønnen skulle udregnes.476 Alle de kvindedominerede
fagforeninger ønskede desuden, at kommissionen skule lave en jobvurderingsmodel, sådan at det
fremtidigt ville være muligt at sammenligne forskellige erhverv – og hermed kunne afgøre om, der blev
givet lige løn for arbejde af samme værdi.
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Imellem de kvindedominerede fagforeninger var der dog også uenighed omkring hvordan
udredningsarbejdet skulle foregå. Hvor HK, FOA og 3F primært ville fokusere på at forbedre forholdene
internt i hver sektor og løfte kvindegrupperne gennem en solidarisk lønpolitik med lavtlønnede grupper,
ville FTF primært fokusere på, om de kvindedominerede områder, der krævede en mellemlang
videregående uddannelse blev underbetalt i forhold til de tilsvarende mandsdominerede områder.477 De
kvindedominerede fagforeninger udgjorde altså på en gang en samlet gruppering, der på baggrund af køn
havde nogle fælles interesser i at ligeløn kom så højt så muligt på kommissionens dagsorden. Men samtidig
var gruppen også delt grundet forskelle i uddannelse og forskelle i, hvilke sektorer medlemmerne
arbejdede i.
Den endelige lønkommission kom til at bestå af i alt 36 medlemmer; heraf 4 eksperter på området, 5 fra LO
(herunder 1 repræsentant for FOA), 4 fra FTF (herunder 1 repræsentant fra BUPL), 2 fra AC, 1 fra CFU478, 2
fra KTO, 1 fra Sundhedskartellet, 5 fra Finansministeriet, 6 fra KL, 6 fra Danske Regioner og 1 fra DA
tilknyttet som ekspert.479 Således var alle de stridende parter fra forløbet omkring overenskomsten 2008
med i kommissionen, og et væld af forskellige interesser var derfor stadig på spil. Dette kom til udtryk, da
kommissionen efter godt halvandet års arbejde fremlagde sin rapport den 20. maj 2010, og medlemmerne
var dybt uenige om, hvordan den skulle læses.480 Kommissionen løste altså ikke de grundlæggende
uenigheder, ej heller flyttede den regeringen. Finansminister Claus Hjort Frederiksen drog nemlig en langt
mere vidtrækkende konklusion på rapporten, end nogle af kommissionsmedlemmerne havde gjort, nemlig
at der slet ikke var noget ligelønsproblem i det offentlige.481 Det lykkedes heller ikke lønkommissionen at
blive enig om et jobvurderingssystem, der kunne bruges til at vurdere, hvad arbejde af samme værdi var.
Ligeledes fortsatte uenighederne omkring, hvilket lønbegreb der skulle bruges til at udregne løn efter. Her
var kommissionens medlemmer delt omkring, hvorvidt man skulle udregne løn efter præsteret time eller
med smalfortjeneste inklusive pension og personalegoder. Disse manglende resultater skuffede naturligvis
de kvindedominerede fagforeninger.482
Alt i alt var uenigheden om uligelønnen, og hvad der skulle gøres ved den, altså lige stor før og efter
kommissionen. Alligevel udråbte kvindefagenes fagforeninger både kommissionens nedsættelse, såvel som
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rapporten som en succes.483 Disse udsagn var nok til dels taktiske, i og med at fagforeningerne havde
interesse i, at medlemmerne syntes strejken havde været en succes. Men kommissionen var på sin måde
også en succes for kvindefagene, da den holdt liv i debatten om ligeløn, og hermed sikrede en platform at
fortsætte kampen fra – dels i forhold til at holde gejsten oppe hos medlemmerne mellem
overenskomstforhandlinger, men også i forhold til at bevare sympatien i befolkningen. Ergo kan
kommissionen betragtes som en i hvert fald delvis opfyldelse af målet om at fastholde ligestilling og
uligeløn som et centralt tema i samfundsdebatten efter konfliktens slutning.
Lønkommissionens resultater formåede dog også at skabe og fastholde et fællesskab mellem flere af de
kvindedominerede fagforeninger. I kølvandet på præsentationen af lønkommissionens resultater indkaldte
Sundhedskartellet, BUPL, SL og Socialrådgiverne fx til et fælles pressemøde, hvor de blandt andet krævede,
at Folketinget skulle udarbejde en plan for at sikre ligelønnen inden år 2020,484 og både FOA og DSR
erklærede, at man fremover måtte sikre et større samarbejde mellem de kvindedominerede fagforeninger:
Det kræver fælles fodslag mellem kvindefagene, som det ikke lykkedes at skabe i 2008. Det kræver politisk
vilje blandt politikerne, og det kræver, at mandefagene ikke kører friløb. Men det kan lade sige gøre, og det
skal lade sig gøre.485 (Dennis Kristensen, formand FOA)
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Foto fra Sundhedskartellets, BUPL’s, SL’s og Socialrådgivernes Forenings pressemøde, hvor de gjorde det klart, at
fagforeningerne fremover forventede, at Christiansborg tog et langt mere aktivt ansvar for at sikre ligelønnen.
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6.0 ”Det tager tid at få ligeløn” – tiden efter de store strejker for ligeløn
6.1: Ligelønnen som et stadigt tema efter strejkerne?
Allerede mens strejkerne var i gang, konstaterede flere af de involverede kvindedominerede fagforeninger,
at ligelønskampen ville blive lang, men at strejkerne ville medføre at ligelønnen fremover ville forblive et
vigtigt emne på den danske dagsorden: Det vil tage tid at få ligeløn, og kampen er slet ikke vundet endnu.
Men vi har sat toget i gang. Og det er ikke til at stoppe.486 (DSR’s formand Connie Kruckow)
Den første del af udsagnet er utvivlsomt rigtigt, i og med, at lønforskellen mellem mænd og kvinder stadig
er til stede i det danske samfund. Men var det ligeledes rigtigt, når Kruckow m.fl. spåede, at en ny og mere
aktiv dagsorden var sat for emnet? Dette spørgsmål er svært at besvare alene ud fra mit kildemateriale –
men jeg kan konstatere, at strejkerne satte sig dybe spor i alle de kvindedominerede fagforeninger og ikke
kun dem, der deltog i strejkerne - hvilket jeg behandler i dette afsnit.
Ligeløn vedblev at være et stort emne i de kvindedominerede fagforeninger, der havde deltaget i
strejkerne. Dette skete, som jeg har redegjort for, dels i forbindelse med lønkommissionens arbejde, men
også på andre fronter. Indadtil vedblev alle de deltagende fagforeninger med at skrive om emnet i
fagbladene, hvor det blev pointeret, hvordan ligelønskampen bestemt ikke var slut.487 Sundhedskartellet
valgte efter strejkerne at forblive et selvstændigt forhandlingsfællesskab, fremfor at vende tilbage til KTOTroen på enegangen og grundene herfor var altså stadig intakte. I 2010 valgte FOA på det regionale område
(men ikke det kommunale) også at forlade KTO, da man ikke fandt at forbundets projekt for ligeløn kunne
udfoldes i forhandlingsfællesskabet.488 Flere af medlemmerne markerede også j, at de ikke havde glemt
ligelønssagen. Fx deltog flere af FOA’s medlemmer i 2009 i ”Tøserunden” (Danmarks største cykelløb for
kvinder med ca. 7000 deltagere), hvor de alle bar T-shirts påtrykt sloganet fra strejken i 2008 ”mandeløn til
kvindefag”.489
Samtidig satte fagforeningerne en række tiltag i gang, der skulle holde ligelønskampen i gang i det bredere
samfund. Således tog DSR fx ligelønskravet med til EPSU (Den europæiske sammenslutning af
fagorganisationer for offentligt ansatte).490 DSR’s formål med dette var dels at gøre ligelønskampen
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bredere, og dels at bruge den tværeuropæiske sammenslutning til at arbejde for, at alle EU-lande fremover
skulle udregne løn efter aftalte timer og ikke efter præsterede timer.491 Netop dette spørgsmål havde også
været oppe under strejken og i lønkommissionen, dog uden at parterne var nået til en konsensus omkring,
hvordan løngabet mest retfærdigt blev udregnet. Herunder, at DSR nu brugte deres tværnationale netværk
til at lægge pres på deres nationale modspillere. Dette minder om HK’s tidligere brug af EU’s institutioner,
og viser endnu engang, at hvad ligestilling angår, udvikler de kvindedominerede fagforeninger ofte en
mistro til, om det danske arbejdsmarkedssystem eller for den sags skyld de danske politikere kan levere en
acceptabel løsning.
FOA har siden strejken gjort sig umage med at være aktive på kvindernes kampdag den 8. marts, hvor de
flere steder i landet har arrangeret arrangementer, der fastholder fokus på den manglende ligeløn, fx med
paroler som ”mens vi venter på mandeløn”.492 I 2010 indførte Sundhedskartellet en ligelønspris, der skulle
uddeles til en person eller organisation, der har gjort noget særligt for at fremme sagen.493 Den første pris
gik til kønsforsker og lektor Karen Sjørup, der under strejken og senere hen i lønkommissionen havde været
en trofast støtte for kvindefagene, og som også var stolt af at modtage prisen.494 Prisen synes dog i første
omgang mest at have fået opmærksomhed i Sundhedskartellets egne organisationer og blandt
ligestillingsforeninger og institutioner - så i første omgang har prisen nok mest haft effekt i henhold til at
fastholde gejsten internt, såvel som at styrke båndene til andre profeministiske aktører.
Endelig har flere af de kvindedominerede fagforeninger bag strejkerne finansieret eller delvist finansieret
forskning omkring det danske løngab efter strejkerne495 – hvilket har betydet, at der dels forskningsmæssigt
er blevet sat fokus på emnet, og at vi som samfund som følge af forløbet omkring
overenskomstforhandlingerne 2008 har fået mere viden omkring, hvordan løn tildeles, og hvordan dette
spiller sammen med køn.
Men også i flere af de kvindedominerede fagforeninger, der ikke havde været involveret i strejken, synes
ligelønnen og ligelønskampen at have fået et fornyet skud energi. I HK besluttede man i anden halvdel af
2008, at man fremover ville opprioritere ligelønsområdet og være med til at gøre problemstillingen tydelig i
samfundet: Men på ligelønsområdet går det alt for langsomt, og derfor vil vi i HK/Privat sætte
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ekstraordinært fokus på problemstillingen i de kommende måneder og år.496 (Karin Retvig, formand
HK/Privat). I forbindelse med denne opprioritering erklærede HK’s næstformand Mette Kindberg, at
ligestilling – herunder særligt ligeløn- var noget hele samfundet havde et ansvar for at få indført: Vi skal
altså væk fra opfattelsen af, at dette er et kvindeproblem, som kvinderne alene skal kæmpe for at løse.
Dette er et samfundsproblem, som mænd og kvinder samlet må gøre noget ved.497 Denne udmelding
lægger sig forsigtigt op af det, de strejkende kvindedominerede fagforeninger havde meldte ud, nemlig at
kvindefagene ikke alene kan eller skal løfte byrden med at sikre kvinderne ligeløn. Herunder synes HK også
at åbne forsigtigt op for en større politisk involvering på området.
Efter erklæringen om, at ligestilling (særligt ligeløn) fremover skulle være en prioritet for fagforeningen,
begyndte HK dels at skrive væsentligt mere om emnet i sine medlemsblade. Desuden fremsatte HK med
inspiration fra Norge og Sverige forslag, om at Danmark skulle have en ligestillingsombudsmand – hvilket
også viser en øget parathed til at gå den politiske vej: Vi må lære af vores naboers gode resultater. En
ligestillingsombudsmand skal konstant følge ligestillingsområdet og overvåge, at ligelønsloven bliver
overholdt. Han eller hun skal også sikre, at ligestilling hele tiden er på dagsordenen ved at indsamle
ligestillingsredegørelser og lønstatistikker og sikre, at ligestilling er tænkt ind i al lovgivning, der vedtages.498
(Kim Simonsen, formand HK). Flere af de andre kvindedominerede fagforeninger var hurtige til at bakke op
om forslaget, hvor FOA bl.a. henholdt sig til, at ligestillingsombudsmanden i Norge og Sverige havde været
med til at skubbe på for at de kvindedominerede fag fik et lønløft: En ligestillingsombudsmand vil netop
kunne tage sager op som den i Norge, som er en sag, man ikke kan rejse for en domstol. Et andet eksempel
kunne være mænds adgang til barsel. Altså problemstillinger der udstiller den manglende ligestilling, så
politikerne ikke kan gemme sig, men bliver nødt til at handle.499 (Nanna Højlund, forbundssekretær i FOA)
Selvom ideen om en ligestillingsombudsmand var populær hos de kvindedominerede fagforeninger, blev
den dog ikke taget op af de danske politikere.
Endelig igangsatte HK i 2009 en række udadvendte kampagner for ligeløn, hvor fagforeningen bl.a. delte
læbepomade ud påtrykt ”ligeløn”, for at demonstrere at emnet fremover skulle være på alle danskeres
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læber.500Således var HK altså også ganske aktiv i forsøget på at holde ligelønnen præsent i den danske
debat.
Omkring overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2010 vedtog HK at øget ligeløn
sammen med afskaffelse af 50 % reglen skulle være hovedkravene.501 3F fulgte i HK’s fodspor og gjorde
ligeledes ligelønnen til en topprioritet. Således stillede de to fagforeninger det begge som et krav, at
ligelønsloven, herunder reglen om omvendt bevisbyrde i ligelønssager, blev skrevet ind i overenskomsten.
Dette ville gøre det muligt at oprette et nævn, der kunne behandle alle tvister om ligeløn, og herigennem
ensrette såvel som forkorte sagsbehandlingen i ligestillingssager.502 I overenskomsten for det private
arbejdsmarked 2010 blev parterne, da også enige om for første gang nogensinde at føje ligelønslovgivning
ind i overenskomsten, hvilket betød at sager om ligeløn nu ville kunne behandles i det arbejdsretslige
system. Efterfølgende kunne arbejdsmarkedet parter dog ikke blive bredt enige om, hvilke beføjelser et
ligelønsnævn skulle have. Herunder at hver sektor måtte forhandle sig frem til deres egen model.503 Ikke
desto mindre var 2010 det år, hvor ligelønssagerne nu kunne føres i det arbejdsretslige system, hvilket de
kvindedominerede fagforeningerne fremhævede som et væsentligt fremskridt: I modsætning til det civile
retssystem, som i dag afgør ligelønssager, vil et nyt ligelønsnævn inden for det fagretslige system sikre, at
ligelønssager bliver behandlet ordentligt og hurtigere, end de gør i dag504. (Karin Retvig, formand HK/Privat)

Både Drude Dahlerup og Jytte Larsen har beskrevet, hvordan kvinderne i bevægelsen i 1970’erne gjorde det
legitimt at opponere mod den traditionelle kvinderolle og herigennem fordrede, at samfundsdiskursen
omkring kønsrollerne flyttede sig, og at politikerne reagerede ved at vedtage love og afsætte penge til
projekter, der understøttede de nye kønsroller.505 Ligelønsbevægelsen i slutningen af 2000’erne gjorde i høj
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grad også deres krav legitime i befolkningen, i og med at støtten til deres krav var meget høj konflikt
igennem. Derfor vil jeg også hævde, at ligelønsbevægelsen synes at have haft held med at ændre diskursen
omkring de ansatte i kvindefag, ligesom rødstrømperne gjorde det med kønsrollerne. Men i modsætning til
1970’erne havde denne diskursændring tilsyneladende ingen effekt på, hvordan det danske Folketing
forholdt sig til problemstillingen – jævnfør, at regeringen og det meste af Folketinget nægtede at
imødekomme de strejkendes krav om øremærkede midler eller en forpligtende lønkommission. I
kønsforskningen har det været en fremherskende tese, at der i Danmark er en vis bevægelsesafhængighed i
forhold til kønspolitiske spørgsmål - hvor disse generelt er blevet bragt til Folketingets opmærksomhed
gennem udenomsparlamentarisk pres og aktivitet.506 Hele forløbet omkring overenskomstforhandlingerne
2008 viser, at selvom der opstår en stærk bevægelse med en ligestillingspolitisk sag, synes dette ikke
længere nødvendigvis at føre til at Folketinget opprioriterer området. Der synes altså ikke at eksistere den
samme kobling, som vi så i 1970’erne og starten af 1980’erne.
I 2009 erklærede Jane Korczak, næstformand 3F, da også, hvordan ligestillingen i Danmark målt i forhold til
de andre nordiske lande syntes at være gået i stå: Det er blot nogle få eksempler på, hvordan der arbejdes
meget mere målrettet med ligestilling i de øvrige nordiske lande. Det er ikke sikkert, at modellerne i Norge
og Sverige skal kopieres, men det vil da være dumt ikke at lære af andres erfaringer, for én ting er sikkert:
ligestilling kommer ikke af sig selv.507

6.2 Var forløbet omkring overenskomstforhandlingerne 2008 usædvanligt?
Forløbet omkring overenskomstforhandlingerne 2008 er flere gange blevet fremhævet som usædvanligt,
først i medierne508, og siden hen også i forskningen: Tilbage står alt i alt, at det helt usædvanlige forløb af
overenskomstforhandlingerne 2008 efter vores opfattelse er et udtryk for, at den ”danske model” på det
offentlige område både er sat under et stærkt ydre pres og ramt af indre opbrud… …Men også det indre
opbrud i lønstrukturen og i samspillet mellem fagforbundenes selvstændige ageren og traditionen for fælles
og solidarisk optræden i et centraliseret forhandlingssystem kan rokke ved aftalemodellen.509
Men var kvindefagenes optræden historisk set så usædvanlig, som den bliver fremhævet som? Dette er
selvfølgelig et relativt spørgsmål, men kvindefagenes ageren omkring forløbet i 2008 er i hvert fald ikke
unik, hvis man ser på, hvordan kvinder tidligere har ageret i forbindelse med faglig organisering og
506
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overenskomstforhandling. Som jeg tidligere har fremhævet, har kvinder traditionelt haft et anderledes
forhold til fagbevægelsen end mænd med ringere organisationsgrad, såvel som mindre strejkeparathed.
Ydermere har fagbevægelsens topposter altid været og er stadig overvejende domineret af mænd. Dette
gælder også fagforeninger som FOA og HK, der indtil nu aldrig har haft en kvindelig formand, og det på
trods af en massiv overvægt af kvindelige medlemmer.510 Ydermere er det blevet påpeget af bl.a. historiker
Jytte Larsen, hvordan den danske aftalemodel er uegnet til at løse ligestillingsspørgsmål og hvordan der i
fagbevægelsen historisk set været meget lidt vilje til at prioritere ligestillingskrav, herunder ligeløn.511
Arbejdende kvinder har derfor helt tilbage til 1800-tallet ofte ligget i konflikt med den øvrige fagbevægelse
og søgt alternative veje til at gennemføre ligestillingskrav.512
I slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet opgav de danske lærerinder fx at få Danmarks
Lærerforening til at støtte deres krav om ligeløn med de mandlige lærere, og valgte i stedet primært at
appellere direkte til folkestemningen og Folketinget gennem Dansk Kvindesamfund og Kvindelig
Fremskridtsforening. Så selvom danske lærerinder kun udgjorde en begrænset del af medlemmerne i
Danmarks Lærerforening513, kan de alligevel betragtes som en velorganiseret og aktiv faggruppe. Et nyere
eksempel er KAD’s krav om ligelønnens indførelse i 1960erne og 1970erne. Her var den øvrige
fagbevægelse sen til at slutte op om KAD, hvilket førte til en alliance med rødstrømpebevægelsen omkring
ligelønskravet.514 En alliance, der blev betydeligt stærkere efter overenskomstforhandlingerne i 1971, hvor
den øvrige fagbevægelse accepterede ikke at få ligeløn mod en betragtelig lønstigning til de ufaglærte
mænd. Overenskomstresultatet 1971 førte desuden til en skarp kritik af den etablerede fagbevægelse fra
KAD’s og andre mindre kvindeforbunds side, såvel som krav om, at Folketinget gik aktivt ind i
problemstillingen.
Ergo kan det konkluderes, at de offentligt ansatte kvinders alliance med velfærdsbevægelsen i 2000’erne er
sammenlignelig med både KAD’s alliance med rødstrømpebevægelsen i 1970’erne og lærerindernes med
Dansk Kvindesamfund i slutningen af 1800-tallet. I alle tre tilfælde finder vi desuden et ønske fra kvinderne
om, at Folketinget skulle gå aktivt ind i problemstillingen, hvilket var anledning til konflikt med den
resterende fagbevægelse. Princippet om det af Folketinget politisk uafhængige arbejdsmarked er altså
noget, arbejdende kvinder ligeledes har fundet det fordelagtigt at bryde med før.
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I dag er kvinderne dog langt mere etablerede på arbejdsmarkedet, end de var i slutningen af 1800-tallet og
i 1970’erne, og ligeledes udgør kvindefagene en større del af arbejdsmarkedet end før, og hermed er det
sandsynligt at presset på den nuværende model vil stige i fremtiden. DSR’s formand Connie Kruckow
erklærede da også kort efter strejkernes ophør, at man nu havde taget første skridt til en fornyelse af den
danske model: Vi har kæmpet hårdt i otte en halv uge, og vi har vist, at det kan betale sig at strejke. Vi har
taget et vigtigt skridt på vej mod ligeløn med et forhandlingsresultat, som giver medlemmerne 13,3 procent
over de næste tre år. Og vi har udkæmpet en moderne ligelønskamp, kæmpet for et stærkt offentligt
sundhedsvæsen og lagt sporene til en fornyelse af den danske aftalemodel.515
Dette krav om en fornyelse af den danske aftalemodel har både FOA og Sundhedskartellet fastholdt efter
strejken. Herunder, at disse kvindedominerede fagforeninger erklærede sig parat til at opgive
reguleringsordningen, hvis det er det, der skal til for at opnå en lige løn mellem mænd og kvinder på tværs
af hele arbejdsmarkedet.516 I forlængelse heraf fastholdt FOA og Sundhedskartellet også kravet om, at
politikerne måtte afsætte en sum penge på finansloven øremærket til at bringe de kvindedominerede fag i
det offentlige på højde med fag med tilsvarende uddannelseslængde i det private – og at dette måtte være
økonomisk førsteprioritet: Og så handler det om, at sygeplejerskerne skal have ligeløn. Hvis det skal være
muligt at fastholde erfarne sygeplejersker og rekruttere unge til faget, nytter det ikke noget, at vi har et
markant lønefterslæb i forhold til privatansatte med samme uddannelseslængde.
Det kan være mange grunde til at lave en skattereform. Men hvis sygeplejerskemanglen skal løses, er der
brug for en ligelønsreform. Det skal Folketinget påtage sig et ansvar for.517 (Connie Kruckow, DSR’s
formand)
De kvindedominerede fagforeninger tilknyttet det offentlige har hermed involveret sig i den
fordelingsøkonomiske debat – i og med, at de kræver, at ligelønnen til de offentligt ansatte, må komme før
skattelettelser til andre grupper. Dette er et markant skift i forhold til ligelønskampagnerne i slutningen af
1980’erne (se kapitel 1.3), hvor de kvindedominerede fagforeninger understregede, at højere løn til
kvinderne bestemt ikke ville komme til at koste den mandlige arbejder noget. Denne forskel kan skyldes at
1980’ernes kampagners primære mål var at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder internt i den private
sektor, hvor DSR og FOA i slutningen af 2000’erne arbejdede for at sikre ligeløn på tværs af den offentlige
og private sektor. Heraf, at sektoropdelingen i 2000’erne gjorde den fordelingsmæssige kamp tydeligere
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end i 1980’erne, da højere løn til offentligt ansatte nødvendigvis må finansieres via statskassen. Men
forskellen i udmeldinger vidner også om, at de kvindedominerede fagforeninger er blevet mindre bange for
at udfordre de mandsdominerede fagforeninger og deres medlemmer. Dette tyder dels på et ændret
styrkeforhold og dels på, at udviklingen op gennem 1990’erne og 2000’erne har udmøntet sig i et stærkere
selvværd i kvindefagene.
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Delkonklusion
Den manglende ligeløn mellem mænd og kvinder var i 1980’erne hovedsageligt noget, der blev italesat af
fagforeninger med medlemmer i det private sektor, og af disse primært som noget man forfulgte juridisk.
Særligt HK var en murbrækker, da fagforeningen formåede at bruge ændringen i ligelønslovgivningen af
1986 og EF-domstolens fortolkning af denne til at tvinge en række ændringer igennem i forhold til, hvordan
løn kan tildeles og hvordan ligelønssager kan føres. Dette førte til yderligere stramninger af ligelønsloven i
1992 og var desuden et diskursivt brud, hvor HK gik ind og håndhævede princippet om, at en kvinde ikke
må lønnes ud fra en forestilling om, at hun i udgangspunktet er en ringere arbejdskraft end en mand - altså
et opgør med manden som idealarbejder.
Fra midten af 1990’erne og frem begynder de kvindedominerede fagforeninger at satse mere på de
decentrale lønmidler som en måde at flytte deres fag op i lønhierarkiet. En metode, medlemmerne var
skeptiske over for, da de følte, at det gik ud over sammenholdet i faget. I omsorgsfagene var en yderligere
kritik, at et fokus på individuelle præstationer var at tvinge produktions- og effektivitetskrav ned over et
arbejde, der i sin grundnatur handler om samarbejde og ikke målbare parametre. Systemerne omkring de
decentrale lønmidler var desuden både i den private og den offentlige sektor indrettet og fungerede uden
særlige hensyn til ligestilling og køn. De kvindedominerede fagforeninger har i den forbindelse forsøgt at
gøre kriterierne for tildelingen mere gennemsigtige, og agiteret for at Folketinget skulle gøre lønstatistik
lovpligtigt for alle virksomheder på det private arbejdsmarked. Op igennem 2000’erne har de
kvindedominerede fagforeninger lovmæssigt vundet en række sejre på området. Det er således ikke
længere lovligt for virksomheder at pålægge deres medlemmer tavshed omkring egen løn, og ligeledes er
der blev indført tvungen kønsopdelt lønstatistik for større virksomheder.
Samtidig med at de kvindedominerede fagforeninger har arbejdet for reformer af de decentrale
lønsystemer, har de dog også ofte lagt skylden for den lavere løn på kvinderne selv. Perioden igennem
peger både fagforeninger, såvel som medlemmerne selv på, at kvinderne simpelthen er for dårlige
forhandlere. Fagforeningerne udbød således flere lønforhandlingskurser for kvinder. Herigennem forfulgte
de en strategi, der mere handlede om at ændre kvinderne end selve systemet. Omkring de decentrale
lønmidler fungerede de kvindelige fagforeninger altså som en systemkritisk stemme udadtil, der
udfordrede den mandlige norm. Men samtidig henholdt de sig i deres analyse og i deres interne kurser i høj
grad til samme mandlige norm, når de skulle forklare kvinders manglende andel i lønmidlerne.
Ved næsten samtlige overenskomstforhandlingerne 1985-2010 har alle de kvindedominerede fagforeninger
også haft et ønske om højere løn fra centralt hold og argumenteret for, at de lønmæssigt har et efterslæb i
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forhold til andre fag. De kvindedominerede fagforeninger har op gennem 1990’erne alle forsøgt at sætte
dette lønkrav ind i en for resten af fagbevægelsen og arbejdsgiverne acceptabel ramme. Herunder, at man
typisk ikke har brugt kønsskævhed som et argument for skævvridning af lønmidlerne, men derimod har
fokuseret på andre faktorer, såsom uddannelse, ansvar og fra slutningen af 1990’erne også løngabet
mellem den offentlige og private sektor. Denne strategi fandt særligt de store offentlige omsorgsfag og
deres medlemmer dog op gennem 2000’erne gav for ringe resultater – hvilket førte til en voksende
utilfredshed med forhandlingsfællesskaberne og den øvrige fagbevægelse.
Efter at sygeplejerskestrejken i 1999 ikke gav noget synderligt resultat, gik Sundhedskartellet med DSR i
spidsen ud og erklærede, at man fremover lønmæssigt ville opprioritere ligestillingsargumentet, og at man
om nødvendigt var parat til at bryde med overenskomstsystemets rammer for at opnå ligeløn. Kombineret
med, at flere af de kvindedominerede offentlige fagforeninger op gennem 2000’erne valgte en række
udadvendte formænd med medietække, indvarslede dette en ny strategi for de offentlige omsorgsfag, hvor
de dels blev mere synlige i den offentlige debat og dels blev mere tydelige omkring, at man anså
lønefterslæbet som skabt og opretholdt af en ringeagtelse for traditionelt kvindeligt omsorgsarbejde. De
begyndte derfor også at adressere ligelønsproblemet som noget politikerne, og ikke kun arbejdsmarkedets
parter, havde et ansvar for at løse.
I 2006 opstod der som reaktion på VK-regeringens velfærdsudspil en venstreorienteret bevægelse mod
velfærdsnedskæringer. Denne bevægelse var fra starten styret af studentermiljøet, ungdomspartierne,
såvel som den yngre generation af fagbevægelsen, men dette skiftede, da VK-regeringen indgik et bredt
forlig omkring fremtidens velfærd, der tilgodeså både LO’s krav om en bibeholdelse af efterlønnen og
studenterbevægelsens krav om en urørt SU. Efter forliget var det nemlig kun for alvor besparelserne på de
kommunale områder, der stod tilbage, og her var det de store offentlige kvindefag, der for alvor mærkede
konsekvenserne og deraf havde mulighed samt interesse for at forsætte protesterne. Velfærdsbevægelsen
syntes dog at have skabt en form for hybrididentitet, hvilket efterlod de kvindedominerede fag langt mere
bevidstgjorte omkring de muligheder, der ligger i offentlig protest, såvel som mere politiserede og
venstreorienterede end før.
De kvindedominerede fagforeningers medlemmer som de nye dominerende kræfter i velfærdsbevægelsen
medførte således ikke noget nyt narrativ. Bevægelsens mål og paroler forblev, at den offentlige sektor
skulle beskyttes mod nedskæringer, og dette særligt for brugernes skyld. I slutningen af 2006 og igennem
første halvdel af 2007 skete der dog en ændring i dette narrativ, hvor det blev koblet sammen med et
ligelønkrav. Højere løn blev ikke opfattet og beskrevet af de deltagende kvindefag som et selvstændigt krav,
men derimod som en forudsætning for en stærk offentlig sektor. Igennem hele forløbet var der altså en
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historie om de demonstrerende og strejkende som en del af en altruistisk bevægelse. Dette kan ses i
sammenhæng med Judith Butlers teori omkring kulturel forståelighed, hvor det var nødvendigt for
strejkens legitimitet, både i samfundet og hos deltagerne, ikke at bryde totalt med de kulturelle
forventninger til kvinder ansat i omsorgsjob.
Det var dog ikke kun i forhold til fagbevægelse og den traditionelle maskuline dominans her, at
velfærdsbevægelsen skabte ringe i vandet, men også i forhold til samfundsdebatten. Her så vi, hvordan
både medier og politikere pludselig blev optaget af at diskutere ligeløn og ligestilling. Forløbet kulminerede
i 2008, da Sundhedskartellet, BUPL og FOA alle gik i strejke med krav om lige løn og en forpligtende
ligelønskommission. Strejkerne endte, trods mange forudsigelser om det modsatte, alle med forlig. Målt i
kroner og ører mindskede disse forlig ikke det danske løngab mellem mænd og kvinder, og kvindefagene fik
ikke den ligeløn, de havde kæmpet for og ej heller en forpligtende ligelønskommission. Dette betyder dog
ikke, at de strejkede forgæves. For det første lykkedes det dem at få sat gang i en debat om ligestilling og
ligeløn både i Folketinget og i medierne, herunder, om den danske model i sin nuværende form kan tilbyde
en holdbar løsning til de traditionelle kvindefag. For det andet lykkedes det dem at skabe et stærkt
kollektivt fællesskab organiseret omkring ligelønssagen. Dette strider imod de tendenser, vi har set
indenfor ligestillingspolitikken de sidste tyve år, og kan betyde, at vi ved overenskomstforhandlinger i de
kommende år må regne med en ny stærk aktør.
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Del 2
Det kønsopdelte arbejdsmarked - et feministisk dilemma
Vi har i dag et arbejdsmarked, som er stivnet, og hvor rollerne på arbejdsmarkedet mellem kvinder og
mænd ikke rigtig ændres.518
Økonomiprofessor Nina Smith, 2010

I denne del af afhandlingen belyser jeg de kvindedominerede fagforeningers skiftende holdning og indsats
overfor kønsopdelingen på arbejdsmarkedet.
I 1970’erne og frem til starten af 1990’erne var både de kvindedominerede fagforeninger og statens fokus
vendt mod den horisontale kønsopdeling på arbejdsmarkedet og kvinders arbejdsløshed. Under et gik
datidens initiativer under betegnelser ’Kvinder i mandefagsstrategien’. Strategien gik primært på at flytte
og uddanne ufaglærte kvinder til at tage arbejde i traditionelle mandefag, samt at mindske tilstrømningen
til omsorgsfagene ved at fjerne uddannelsespladser på de mellemlange sundhedsfaglige uddannelser og på
pædagogseminarierne. De kvindedominerede fagforeninger både støttede og modvirkende strategien.
Hvor LO-fagforeningerne var positive, var FTF-fagforeningerne negative. Disse forskellige holdninger
forklarer jeg dels gennem forskelle i identitetsmarkører og dels ud fra positionerne i Wollstonecrafts
dilemma.
I de mere økonomisk optimistiske 1990’ere skiftede fokus fra arbejdsløse kvinder til fraværet af mænd i
den offentlige sektor. Jeg bruger her Butlers teori om kønsmatrixen til at vise, hvordan arbejdet for flere
mænd i den offentlige sektor tog udgangspunkt i et ønske om, at mænd skulle ind i fagene og performe
deres køn. Arbejdet for flere mænd i omsorgsfagene er således i kontrast til kvinder i mandefagsstrategien,
hvor kvinderne netop skulle omskoles til at være mere lig mænd. I de efterfølgende afsnit diskuterer jeg
dels, hvilke konsekvenser dette har for fagenes udførelse og valoriseringen af de konkrete kvinder og
mænd som arbejder her.
Jeg slutter temaet om det kønsopdelte arbejdsmarked med en perspektivering til de kvindedominerede
fags italesættelse af dette i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008.
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Del 2’s analyser tydeliggør, hvordan forskellige ligestillingsinitiativer rettet mod det kønsopdelte
arbejdsmarked ofte er endt med at have utilsigtede konsekvenser for ligestillingen på andre områder. Disse
ligestillingsmæssige modsætninger lægger op til overvejelser om og diskussion af, hvad et ligestillet
samfund egentlig er, hvordan ligestilling skal defineres og om, det overhovedet er muligt at føre en
ligestillingspolitik på det skandinaviske arbejdsmarked, der tilgodeser alle grupper.
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7.0 Kvinder i mandefagsstrategien
7.1: En introduktion til Kvinder i mandefagsstrategien
Kvinder i mandefagsstrategien (ofte også omtalt som mandefagsstrategien) er en betegnelse for den række
offentligt og privat initierede aktiviteter, der fra slutningen af 1970’erne havde til mål at skaffe arbejdsløse
kvinder job i brancher, der traditionelt set kun beskæftigede mænd.519 Strategien har altså sin begyndelse
ca. 10 år før denne afhandlings starttidspunkt og ligeledes inddrager den en del aktører udover de
kvindedominerede fagforeninger. Jeg har alligevel valgt at redegøre overordnet for mandefagsstrategiens
første 10 år og de andres aktørers rolle, da jeg mener, at en vis forståelse herfor er nødvendig for at forstå
de kvindedominerede fagforeningers holdninger og initiativer. Formålet med afsnittet er altså at give
læseren den nødvendige historiske forståelse af mandefagsstrategien og dens udvikling. Afsnittet skal dog
på ingen måde anskues som en fyldestgørende redegørelse for samtlige initiativer.

Kvinderne i Danmark kom i høj grad ud på arbejdsmarkedet i 1960’erne under en højkonjunktur, og i
starten af 1970’erne udgjorde de lidt under 40 % af den samlede danske arbejdsstyrke.520 I 1973 ramte
oliekrisen Danmark, hvilket medførte et fald i beskæftigelse, der særligt ramte den kvindelige
arbejdsstyrke, og i 1976 var erhvervsaktive kvinders arbejdsløshed for første gang større end erhvervsaktive
mænds.521 Kvindernes overledighed blev i samtiden og helt op til slutningen af 1980’erne forklaret med
kvindernes lavere uddannelsesniveau, og at kvinder valgte uddannelser og fag med højere arbejdsløshed.522
Denne forklaring tilsiger, at problemet omkring kvinders større arbejdsledighed primært lå ved kvinderne
selv, og den bedste måde at løse problemet på derfor måtte være at sørge for at kvinderne blev tilskyndet
til at uddanne sig mere og vælge mindre snævert erhvervsmæssigt.523 En del af statens løsning blev, i
samarbejde med bl.a. kommunerne, Danske Kvinders Nationalråd, Arbejdsformidlingen (AF) og de af de
kvindedominerede fagforeninger under LO, der organiserede kvinder med ingen eller kort uddannelse, at
arbejde for at få kvinder til skifte fra et traditionelt kvindefag til et traditionelt mandefag.524 Disse aktører
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lavede initiativer hver for sig og sammen; mandefags-strategien var altså fra starten et projekt, der
involverede flere aktører, og foregik på flere niveauer.
De første større initiativer indenfor mandefagsstrategien blev udformet i 1977 i AMU525-regi gennem en
udvidelse af de erhvervsintroducerende kurser (EI-kurserne), hvor man oprettede flere rene kvindehold.
Formålet med kurserne var at give arbejdsløse kvinder (der ofte tidligere havde arbejdet i typiske
kvindefag) vejledning omkring de traditionelle mandefag, så kursisterne fik motivation til beskæftigelses–
eller uddannelsesmæssigt at gå nye veje.526 Disse nye kurser blev af statsminister Anker Jørgensen i
Folketingets åbningstale 4. oktober 1977 kædet sammen med regeringens ligestillingspolitik, og disse første
initiativer inden for kvinder i mandefagsstrategien kan altså ses som en del af en datidig ligestillingspolitiske
indsats, der også indeholdt Danmarks første lov, der forbød kønsdiskrimination (vedtaget 31. marts
1978)527 og lovfæstelsen af Ligestillingsrådet (1978).
Disse første initiativer under mandefagsstrategien involverede altså primært kvinder med kort eller ingen
uddannelse organiseret under LO-fagforeninger, og altså ikke kvinder med mellemlange uddannelser ansat
i typiske omsorgsfag og organiseret i de kvindedominerede fagforeninger under FTF.
Selvom kurserne hovedsagelig var betalt af enten staten eller kommunerne og blev markedsført gennem
Arbejdsformidlingen (AF) og de relevante fagforeninger,528 havde de på mange måder rødder i
rødstrømpebevægelsen. Dette kan for det første ses på et personmæssigt niveau, hvor mange af
initiativtagerne bag og underviserne på kurserne var gamle rødstrømper eller kvinder med tæt forbindelse
til bevægelsen.529 For det andet var kurserne på mange måder idemæssigt vokset ud af de samme
ideologiske tanker, som vi finder i rødstrømpebevægelsen. Fx blev der lagt vægt på en ikke-hierarkisk
relation mellem lærer og deltager, deltagerinvolvering, og at kurserne blev afholdt som rene kvindekurser,
hvor underviserne ideelt set også kun var kvinder.530 Mandefagsstrategien havde desuden rødder i den
hvilket dette kapitel tydeligt viser. Det har til gengæld sin rigtighed, at centralorganisationerne og ligeledes de andre
fagforeninger forholdt sig relativt passive i forhold til tiltagene indenfor strategien – om end LO’s officielle politik var,
at man støttede strategien.
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ligheds tankegang, der i høj grad understreger kønnenes enshed og ønsker faktisk lighed på stort set alle
områder i samfundet.531 Det var således et mål i sig selv at få afskaffet det kønsopdelte arbejdsmarked og
bevise at kvinder kunne varetage de samme job som mænd – og altså ikke kun et mål at sikre kvinders
beskæftigelse. Et mål Arbejdsdirektoratet i 1982 også vedkendte sig i sin argumentation for at oprette
kurser, hvor kvinder blev oplært til de traditionelle mandefag: For derigennem at aflive myten om, at
fagene er umulige for piger at klare.532
Muligvis har de ideologiske grunde vejet tungere end de faktiske forhold, da man indledte
mandefagsstrategien, i hvert fald var flere forskere ude at påpege, at mænds og kvinders uddannelsesvalg
var omtrent lige varieret, og at de unge kvinder i højere grad uddannede sig.533 Ligeledes blev det påpeget,
at de traditionelle kvindefag siden 1950’erne havde været i vækst, mens der var blevet færre job indenfor
de traditionelle mandefag.534 I strategien ligger der desuden en klar værdidom, hvor traditionelt mandligt
arbejde sættes over traditionelt kvindeligt arbejde. Herunder, at kvinden stiger i værdi som arbejder, hvis
hun kan forlade det traditionelt kvindeligt mærkede arbejde, og så at sige arbejdsmæssigt performer som
en mand.
I 1981 opgraderede man indsatsen, da Folketinget vedtog at oprette 14 ligestillingskonsulentstillinger, en i
hver af AF-systemets 14 regioner (i 1986 blev antallet af konsulenter udvidet til 29).535 Stillinger, der i høj
grad gik til tidligere/daværende medlemmer af rødstrømpebevægelsen,536 heraf at arbejdet sandsynligvis
er blevet præget af de tanker om ligestilling og organisering, som herskede her. Ligestillingskonsulenterne
arbejdede projektorienteret og ofte med lokalt forankrede projekter, og var med til at brede
mandefagsstrategien ud, så den omfattede flere grupper end gruppen af arbejdsløse, ufaglærte kvinder. I
første halvdel af 1980’erne var der samarbejder mellem flere folkeskoler og ligestillingskonsulenterne, hvor
ligestillingskonsulenterne gennemførte temaundervisning om arbejdsmarkedet og ligestilling. I flere af
regionerne arbejdede ligestillingskonsulenterne desuden med at målrette erhvervspraktik for unge piger,
der var interesserede i at tage en EFG-uddannelse (erhvervsfaglig grunduddannelse).537 Denne involvering
af uddannelsessektoren skyldtes muligvis erkendelsen af, at kvindernes udbytte af de korte
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erhvervsintroducerende kurser var beskeden.538 Ligestillingskonsulenterne stod desuden også flere steder
for, i samarbejde med kommunerne og de kvindedominerede LO-fagforeninger, at åbne datastuer.539
Ligeledes var det i første halvdel af 1980’erne, at man i alle AF-regionerne oprettede de såkaldte KIMgrupper (Kvinder-i-mandefagsgrupper), der dels blev igangsat af AF og dels af fagbevægelsen.540 KIMgrupperne bestod af kvinder, der arbejdede i traditionelle mandefag eller var under uddannelse hertil.
Formålet med grupperne var dels, at kvinderne i gruppen kunne støtte hinanden, og dels at kvinderne
skulle være en ekstra ressource for den del af mandefagsstrategien, der fandt sted i folkeskolen – her
brugte man nemlig kvinderne som undervisere og forbilleder for pigerne.541
Både ligestillingskonsulenternes arbejde og KIM-grupperne fik desuden støtte og hjælp til projektudvikling
gennem initiativet ”kvinder i arbejde” (kørte 1980-1985), der hørte under DKN, men var finansieret af
Undervisningsministeriet. Ud over disse to projekter understøttede ”Kvinder i arbejde” også en række
andre lignende projekter under strategien, herunder bl.a. kvindedaghøjskolerne.542 Herigennem blev der
knyttet bånd mellem diverse organisationer under DKN, her i blandt flere kvindesagsforeninger og
kvindedominerede fagforeninger.
I 1982 vandt de borgerlige partier folketingsvalget og den nye firkløverregering under ledelse af Poul
Schlüter indledte den såkaldte økonomiske genopretningspolitik.543 Denne betød overordnet set, at
regeringen suspenderede den automatiske dyrtidsregulering, indførte fastkurs på valutaområdet og satte
kraftigt ind på at mindske de offentlige udgifter. I 1983 kom det Økonomiske Råd så med en prognose om,
at der i det kommende årti ville ske et markant fald i arbejdspladser inden for kvindefagene, mens der ville
ske en stigning indenfor de traditionelle mandefag.544 Dette fik den konsekvens, at de kvindedominerede
omsorgsområder nu også kom ind under mandefagsstrategien. Heraf, at man nu satte målrettet ind på i
skolevejledning at fraråde unge piger at tage uddannelse som sygeplejerske, pædagog eller lignede og
samtidig fra politisk side kraftigt beskar antallet af pladser på disse studier. En praksis de kvindedominerede
fagforeninger knyttet til disse områder var stærkt kritiske overfor.
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Fra starten af 1980’erne kan man således sige, at stort set alle kvindedominerede arbejdsområder og
herigennem deres fagforeninger kom under mandefagsstrategien. Enten direkte i form af at medlemmer
blev omskolet til andre fag eller indirekte i form af uddannelsesnedskæringer og forsøg på lokke unge til
ikke at tage uddannelse indenfor faget.
De gunstige prognoser for industrien og det faktum, at de små årgange ville mindske arbejdsstyrken i de
kommende år, fik i 1980’erne DA (herunder særligt DI) til også at tilslutte sig mandefagsstrategien, ud fra
argumentet om, at kvindernes arbejdskraft i fremtiden skulle bruges til at løse flaskehalsproblemer i de
traditionelle mandefag.545 Arbejdsgivernes tilslutning til mandefagsstrategien var altså ikke primært
betinget af ligestillingsmæssige hensyn, men derimod af et ønske om at forebygge flaskehalse. Deres
tilslutning gav mulighed for at igangsætte en række nye projekter. For hvor de kvindedominerede
fagforeninger havde kunnet hjælpe med at finde kvinder til projekter under mandefagsstrategien og
reklamere for kurserne, kunne arbejdsgiversiden lægge arbejdsplads til række konkrete forsøg.546
Fra midten af 1980’erne og frem var mandefagsstrategien altså ligeså meget en arbejdskraftsstrategi, som
en ligestillingsstrategi.
De økonomiske prognoser og den øgede tilslutning til strategien førte til, at man i 1983 fra statslig side
valgte at udvide indsatsen til også at gælde specialarbejderuddannelserne, der i modsætning til EI-kurserne
giver specifik erhvervskompetence.547 Ligeledes udsendte Ligestillingsrådet i samarbejde med
Undervisnings- og arbejdsministeriet i 1984 og 1985 i alt 9 brochurer under den fælles overskrift ”Fag med
gode muligheder – også for piger”. Brochurerne skulle informere piger og kvinder om fordelen ved at tage
en uddannelse indenfor et klassisk håndværkerfag.548
Disse tiltag opsugede en stor del af pengene afsat til indsatsen for de arbejdsløse kvinder i 1980’erne.549
Men fik dog også den effekt, at særligt de ufaglærte kvinder fik adgang til en større andel af kursusmidler
og kom til at optage en større andel af kursuspladserne. Konkret gik kvinder fra i 1983 at udgøre 22 % af
kursisterne på specialarbejderuddannelserne til i 1987 at udgøre 31,2 %.550 Ligesom ved de første kurser
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bestræbte man sig på, at disse kurser så vidt muligt blev afholdt som rene kvindekurser og ud fra de samme
pædagogiske

retningslinjer

som

på

EI-kurserne.

En

pædagogik,

der

blandt

aktørerne

bag

mandefagsstrategien, havde fået navnet kvindepædagogik, og som ligestillingskonsulenterne og
kvindeforskerne både underviste og skrev bøger i, stilet til kvindernes undervisere.551
I 1985 iværksatte det Nordiske Ministerråd det såkaldte BRYT-projekt, der skulle udvikle og afprøve
metoder til at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. Projektet løb frem til 1989 (evalueringerne et
stykke længere) og foregik samtidig i både Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. 552 BRYT-projektet
var på mange måder en fortsættelse og videreudvikling af tidligere initiativer under mandefagsstrategien.
Forskellen i forhold til tidligere projekter var (ud over det tværnordiske samarbejde), at man i forbindelse
med projektet havde tilknyttet en del forskere til at dokumentere og analysere diverse initiativer. Således
var

projektlederen

for

den

danske

del

af

BRYT-projektet

forsker

Inge

Mærkedahl

fra

Socialforskningsinstituttet, og den fællesnordiske projektleder var kvinde- og samfundsforsker Drude
Dahlerup. Den danske del af BRYT-projektet involverede også en stor del af de aktører, der tidligere havde
kørt små lokale projekter under mandefagsstrategien (ved siden af BRYT, fortsatte en del af disse
selvstændige initiativer dog).553 Dette gav det dels nogle muligheder i henhold til udarbejdelse af initiativer,
men ser også ud til at have givet noget forvirring omkring, hvad formålet med indsatsen har været. Således
var BRYT-projektet for fx Arbejdsministeriet, Undervisningsministeriet og Dansk Arbejdsgiverforening
primært en beskæftigelse- og arbejdskraftstrategi, mens den for Ligestillingsrådet og flere af de involverede
forskere i højere grad en ligestillingsstrategi. Deraf argumenterede Ligestillingsrådet i 1988 for, at
strategien ikke kun handlede om at bekæmpe arbejdsløshed: Imidlertid har KIM [AES: Kvinder i mandefag]
ikke blot været tænkt som en løsning på kvinders arbejdsløshedsproblem. KIM har også været tænkt ind i en
bredere ligestillingsstrategi: Et led i at ændre kønsroller og normer.554 Et citat, der dels kan ses som et
modsvar mod kritikken om, at strategien ikke skaffede kvinder job, men også som et forsøg på at vinde
definitionsmagten over projektets formål.
Økonomisk set havde BRYT-projektet et samlet budget på omkring 6,7 millioner tværnordisk, og det
nationale projekt ca. det samme i nationale og lokale midler.555 I alt hørte cirka 30 delprojekter i Danmark
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under projektet. Disse handlede primært om at få kvinder over i håndværks- og teknikerfag – men enkelte
var også særlige kvindekurser målrettet mod at ruste kvinder til at starte som iværksættere.556
Både som en del af BRYT-projektet, men også som selvstændige initiativer,557 begyndte både
Undervisningsministeriet og Ligestillingsrådet at arbejde med folkeskolens betydning for det kønsopdelte
arbejdsmarked: Hvis tilgangen til det kønsopdelte arbejdsmarked skal ændres, bliver folkeskolen central
som største og vigtigste uddannelses- og opdragelsesinstitution.558 Således blev det fx vedtaget, at
undervisningen i fysik og naturvidenskab skulle begynde tidligere, og undervisningen skulle indrettes, så
den tog hensyn til pigers særlige behov og erfaringsverden.559 I forlængelse heraf samarbejdede Rådet for
Uddannelses- og Erhvervsvejledning (RUE) og Ligestillingsrådet om at sætte fokus på ligestilling og
erhvervsvejledning, herunder bestræbe sig på at få flere kvinder ansat som skolevejledere i folkeskolen,
studievejledere ved de tekniske skoler og skolekonsulenter.560 En strategi, der peger tilbage mod
mandefagsstrategiens generelle ønske om kvindelige undervisere.

Generelt kan det dog siges om stort set alle mandefagsstrategiens initiativer, at de var relativt små i omfang
og sigte, forstået således, at hvert enkelt initiativ kun arbejdede med en lille gruppe personer og var
koncentreret om konkrete problemstillinger knyttet til en bestemt region eller virksomhed.561
I perioden 1976-1984 var der fx kun 248 kvinder, der uddannede sig indenfor jern og metal – og herfra kan
trækkes de 61 kvinder som uddannede sig til guld- eller sølvsmed, da disse områder som de eneste
indenfor jern- og metalområde allerede var kvindedominerede. I samme periode uddannede 49.740 mænd
sig indenfor området.562 Indenfor Bygge- og anlægsområdet blev der i samme periode uddannet 1211
kvinder mod 41.889 mænd.563Målt i procentsatser får man umiddelbart nogle lidt mere imponerede tal,
hvis man fokuserer på underområderne. Her gik enkeltområdet maskinarbejderfaget inden for jern- og
metalområdet fra at have en kvindeandel på 0 % i 1980 til en på 9 % 1988. Denne vækst skyldtes dog ikke
så meget mandefagsstrategien, som at mange industrivirksomheder på grund af den teknologiske udvikling
var tvunget til at omskole tidligere ufaglært kvindelig arbejdskraft til at varetage funktioner, der indtil da
556
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primært havde været besat af mandlig arbejdskraft. I samme periode gik kvinderne inden for bygge- og
anlægsområdet fra i 1980 at udgøre 3 % til at udgøre 6 % i 1988 - denne vækst lå primært indenfor
malerområdet, og kan et godt stykke af vejen ses som et udslag af mandefagsstrategien.564

De kvindedominerede fagforeninger både støttede og modarbejdede Mandefagsstrategien i 1970’erne og
1980’erne. De kvindedominerede fagforeninger under LO, der primært organiserede medlemmer med kort
eller ingen uddannelse, så som HK, HAF og KAD, var alle stærke tilhængere. 565 Mens de kvindedominerede
fagforeninger under FTF, såsom BUPL og DSR, hvis medlemmer havde en mellemlang uddannelse,
kritiserede og modarbejdede strategien.566 Hvorfor vil jeg uddybe i de følgende afsnit.

564

Helle Jacobsen 1993, s. 35
Se Husligt Arbejderforbund 1985 nr. 1, s. 29
HK-fagbladet 1987, nr. 2 s.24-25:
Andersen og Schmidt 2001, s. 162
566
Se fx Børn & Unge – det socialpædagogiske fagblad nr. 10, bagsiden
Børn & Unge1990 nr. 1 s. 4
565

170

7.2. Tilhængerne af mandefagsstrategien
De kvindedominerede fagforeninger, der støttede op om mandefagsstrategien var alle LO-fagforeninger (fx
KAD, HK567 og HAF). Hermed var de ikke kun kendetegnet ved at organisere kvinder i klassiske kvindefag.
Men ved at organisere kvinder i klassiske kvindefag, der krævede ingen eller kun kortere uddannelse.
Tilslutningen til mandefagsstrategien afhang således ikke kun af køn, men også af klasse. Disse
fagforeninger oplevede op gennem 1970’erne og 1980’erne, hvordan arbejdsløsheden for deres
medlemmer var stigende og lønnens realværdi faldende. Derfor mente de, at de hjalp deres medlemmer
bedst ved at understøtte mandefagsstrategien.568
Opbakningen til mandefagsstrategien i de kvindedominerede LO-fagforeninger udsprang altså af de
daværende økonomiske og beskæftigelsesmæssige forhold. Men den peger også kulturhistorisk også
tilbage på fagbevægelsens og samfundets mindre anerkendelse af kvinders traditionelle arbejde.569
Forstået således, at i den herskende diskurs var den mandlige arbejder og det traditionelle maskuline
arbejde normen for værdiskabelse og produktion og herigennem mest værdifuldt. Dette har gjort det svært
for mange af datidens aktører at forestille sig en fremtid, hvor traditionelt kvindearbejde (hvoraf meget for
relativt kort tid siden havde været udført ulønnet i den private sfære) skulle kunne blive en ligeværdig del
af arbejdsmarkedet - da dette ville stride imod den herskende diskurs om, hvad produktivt arbejde er. De
kvindedominerede LO-fagforeninger prøvede således med mandefagsstrategien at finde plads til deres
kvindelige arbejdere i den gældende diskurs, der som udgangspunkt dikterede, at det mest værdifulde
arbejde var det traditionelt mandligt kønnede. Dette forsøg på at indpasse sig er bl.a. afspejlet i følgende
citat af KAD’s formand Ruth Løjbert, der i 1989 i KAD’s medlemsblad opfordrede medlemmer til at søge job
i jernindustrien: I kan naturligvis også springe over, hvor gærdet er lavest, og forsøge at finde et traditionelt
job som ekspeditrice, kontorassistent eller et traditionelt pigejob i den offentlige sektor. Så har I ifølge
prognoserne en rimelig chance for at blive arbejdsløse inden for år. Sørgeligt, men sandt.570
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Konkret understøttede de kvindedominerede LO-fagforeninger strategien ved bl.a. at henvise medlemmer
til relevante kurser og bistå med finansiering og afholdelse af disse, samt løbende at skrive positivt om og
reklamere for kvinder, der havde fået beskæftigelse i traditionelle mandejob.571 Ligeledes tog man i høj
grad Det Økonomiske Råds prognose og andre statsorganers dystre prognoser om fremtidens beskæftigelse
i kvindefagene til sig - herunder at de jævnligt var citeret i medlemsbladene.572
Mængden af kvinder, der rent faktisk både gennemførte et kvalificerende kursus til et traditionelt
mandefag og herefter foretog et skift i beskæftigelse, var som jeg beskrev i foregående afsnit, ret
begrænset. I samtiden var der dog flere forsøg på at maksimere effekten ud over den enkelte deltager. Fx
bringes der i KAD’s medlemsblad kontinuerligt op gennem 1980’erne artikler omkring kvinder, der med
succes har skiftet til mandefag.573 Disse artikler har sandsynligvis haft til formål at motivere medlemmerne
til også at prøve kræfter med de traditionelle mandefag, og hermed øge virkningen af initiativerne.
Ligeledes afholdt flere af de kvindedominerede LO-fagforeninger i samarbejde med andre institutioner
åbne datastuer,574 hvor kvinder kunne komme ind fra gaden og prøve kræfter med, og få vejledning i EDB.
Disse åbne datastuer var forholdsvis populære. Således brugte 900 kvinder HK’s og Aarhus kommunes
datastue i de fire første måneder.575 Datastuerne kan ses som forsøg på at nå bredere ud – da de også var
åbne for alle kvinder, både ledige og beskæftigede.
Gennem de åbne datastuer blev der også arrangeret kurser af kortere og længere varighed. Disse var,
ligesom de andre kurser under strategien, forsøgt målrettet kvinder, dels ved (hvis muligt) at have en
kvindelig underviser og dels ved at forsøge at tilpasse undervisningen til kvindernes erfaringsverden. Dette
giver civiløkonom og underviser på et edb-kursus, Lene Hansen, et godt eksempel på i et interview i 1985:
Vi holdt derfor EDB-undervisning for hulledamerne. Jeg underviste ved hjælp af eksempler som lagkager og
strikkegarn, eksempler fra hverdagen, der betød, at EDB ikke længere var svært og utilgængeligt. Jeg
forklarede det konkret. Men jeg blev til grin blandt kollegerne.576
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Lene Hansen demonstrerer her, hvordan hun arbejder succesfuldt med at overføre viden fra kvindernes
dagligdag til erhvervsnyttig viden (såsom strikkemønstre som en analogi til programmering). Men hun
angiver også, hvordan denne form for vidensformidling gør, at hun mister autoritet blandt sine (mandlige)
kolleger. Implementering og anvendelse af klassiske kvindelige kompetencer og erfaringer, såsom
principperne bag strikning og madlavning, på et klassisk mandligt område, synes altså at medføre et
statusmæssigt tab for underviseren. Et statusmæssigt tab, der kan ses i forlængelse af den lavere status
traditionelt kvindearbejde har i forhold til traditionelt mandearbejde. Ved at gøre brug af kvindernes
traditionelle forståelses- og videnshorisont får Lene Hansen et stempel hos kollegerne som ufaglig og i de
denne sammenhæng lattervækkende. En stigmatisering, hun hidtil har kunnet undgå ved at assimilere sig
igennem at praktisere og snakke fag nøjagtig ligesom sine mandlige kollegaer. Det var altså ikke nok for
kvinderne at kunne udføre traditionelt mandligt arbejde. De skulle kunne udføre det på samme måde som
mændene. Dvs. at enhver overførsel af traditionel kvindelig viden eller kvindelig performance som
udgangspunkt var illegitim.
For Lene Hansens elever kunne dette også gå hen og blive et problem, hvis de vælger at søge job eller
bruge deres nye edb-kompetencer. For på trods af, at de måske har opnået en funktionel viden, der gør
dem i stand til at betjene komplicerede maskiner og/eller programmering, er det ikke sikkert, at deres
viden opleves som legitim, da deres forståelse bunder i et anden vidensparadigme end det traditionelle
indenfor området, som mænd typisk behersker. Heraf at kvinderne kan få svært ved at positionere sig selv
som ligeså gyldige og kompetente EDB-arbejdere, og hermed får svært ved at konkurrere om jobbene
indenfor området.
Konstruktionen af de rene kvindehold, både på de åbne datastuer, på AMU-kurserne og på de
erhvervsfagligeuddannelser, synes dog også at have givet deltagerne en mulighed for at støtte hinanden og
stå sammen mod evt. negative stereotyper. Det vidner disse to citater fra kvinder, der i forbindelse med
BRYT-projektet, var på rent pigehold under EFG-basisuddannelsens første halve år om:
Umiddelbart, da jeg tænkte på en ren kvindeklasse, tænkte jeg: Gud nej, en flok høns sammen, det kan ikke
andet end gøre en svagere og dårligere rustet til at komme ud i det ”virkelige” liv bagefter”; men det er gået
akkurat modsat. Vi er blevet enormt selvsikre og er ikke bange for at dumme os.577
Nogle mandlige lærere troede, at de bare kunne sige og gøre, hvad de ville, for vi var jo ikke andet end piger
(som måske skulle blive hjemme ved kødgryderne), men hen af vejen fik vi sat nogle ting på plads, for vi stod
sammen og fik klaret paragrafferne.578
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Begge citater er typiske for oplevelserne af at være på et rent pigehold, da stort set alle interviewede under
dette projekt fremhæver sammenholdet på holdet, og at de mandlige lærere, særligt i starten, var kritiske
overfor kvinder i faget. Men at kvinderne netop i kraft af deres sammenhold, formåede at overvinde bias
imod dem. Her skal man dog være opmærksom på, at de interviewede har hørt under det samme projekt
på den samme skole, om end der er tale om to forskellige hold. Deraf, at oplevelserne ikke nødvendigvis
kan tages som en generel beskrivelse af, hvordan de rene pigehold fungerede i 1980’erne.579 Formålet med
kvindeholdene var under dette initiativ særligt at mindske det store frafald blandt kvinder på EFGuddannelsernes basisår- hvilket også lykkedes.580 Spørgsmålet er dog, om den tryghed og selvsikkerhed,
kvinderne fik opbygget det første halve år, har været nok til også at holde dem i faget, når de herefter kom
ud på kønsblandede (hvilket vil sige stærkt mandsdominerede) hold, og herefter på stærkt
mandsdominerede arbejdspladser.

I promoveringen af mandefagene blev det ofte gentaget, hvordan de traditionelle kvindefag førte til dårligt
lønnede og usikre job, der ville blive overflødige i fremtiden. Samtidig blev de traditionelle mandefags
vigtighed og attraktionsværdi på samme tid trukket i den modsatte retning, da der igennem de
kvindedominerede LO-fagforeningers medlemsblade og diverse kursusopslag blev gjort positiv reklame for
disse.581 I forlængelse af dette er det interessant at overveje, hvilke utilsigtede konsekvenser
mandefagsstrategien har haft for de traditionelle kvindefags status og for arbejdende kvinders vilkår både i
kvindefagene og generelt. Kvindefagene, særligt de i den offentlige sektor, blev jo indirekte gennem
mandefagsstrategien fremstillet som mindre attraktive både at uddanne sig til og arbejde i. Denne diskurs
var allerede tilstede, da det mandlige produktionsarbejde i forvejen havde en højere status. Men med
mandefagsstrategiens fremstilling at disse fag som mindre attraktive arbejde, kombineret med den
dårligere løn er denne diskurs blevet forstærket. Ydermere blev de traditionelle mandefags vigtighed og
attraktionsværdi på samme tid trukket i den modsatte retning, da der igennem medlemsbladets artikler og
diverse kursusopslag konstant blev gjort positiv reklame for disse.
For de kvinder, der arbejde i de traditionelle kvindefag, har devaluering af deres fag muligvis også smittet af
på dem i form af ringere anerkendelse af deres individuelle arbejde. Denne statusforskydning synes i hvert
fald at være slået igennem på statsligt plan, hvor et udvalg under Undervisningsministeriet, nedsat specifikt
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til at arbejde med kønsroller og uddannelse i 1982, konkluderede: Det skal gøres til en opgave for
vejledningen aktivt at medvirke til, at de ”stærkere” unge kvinder, og de, der er motiverede for det, søger
over i noget utraditionelt, så der bliver plads til de mere ressourcesvage på de traditionelle
kvindeområder.582 I citatet fremstilles mandefagene som et arbejdsmarked for den ressourcestærke og
motiverede arbejdskraft. Mens de traditionelle kvindefag fremstilles som et jobmarked, der fint kan fyldes
op af de mindre ressourcestærke kvinder. Herigennem får Undervisningsministeriet positioneret de
traditionelle kvindejob som mindre krævende evnemæssigt og som fag, der fint kan fungere med mindre
ressourcestærk arbejdskraft – altså et lavstatus felt. Hermed er der skabt en diskurs, hvor kvinder for at
være succesfulde på arbejdsmarkedet skal performe som mænd, hvad angår jobvalg. Kvinder, der i deres
jobvalg derimod performer traditionelt feminint, stemples dels som ressourcesvage, og dels som mindre
centrale for arbejdsmarkedet.
Det er altså sandsynligt, at de kvindedominerede LO-fagforeninger gennem deres tilslutning til og arbejde
indenfor mandefagsstrategien, er kommet til at modarbejde de kampagner og initiativer, som de samtidig
havde for at modvirke status- og lønfald i de traditionelle kvindefag (se kapitel 2).

7.3 Modstanderne af Mandefagsstrategien
I de kvindedominerede FTF-fagforeninger (fx DSR og BUPL) var opfattelsen af mandefagsstrategien, at den i
længden ville være til skade for de traditionelle kvindefag: Nu er vi trætte af at høre om alle herlighederne
for piger i mandefag. Hvad med at slå et slag for piger i pigefag.583 (Kirsten Stallknecht, DSR’s Formand).
Her var der altså en opfattelse af, at mandefagsstrategien kunne skade både lønnen og statussen i de
kvindedominerede fag. I forlængelse heraf var FTF-fagforeningerne stærke kritikere af de nedskæringer,
regeringen havde foretaget på uddannelsespladserne på bl.a. sygeplejerske- og pædagoguddannelserne.584
Nedskæringer, BUPL’s formand Bente Jørgensen mente var et direkte angreb mod kvinders ligestilling: Men
selv om vi har fået en ligestillingslov og principiel ligeløn, så udhules kvinders ligestilling på andre fronter.
Karensdagen er et meget synligt tilbageskridt. Og kvinder sættes f.eks. tilbage i uddannelsessystemet, bl.a.
fordi fremtidens uddannelser samler sig omkring EDB og den teknologiske udvikling. 585
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Den umiddelbare forklaring på de kvindedominerede FTF-fagforeningers modstand er, at modsat flere af
LO-fagforeningerne, oplevede de ikke arbejdsløshed, snarere tværtimod, og de mange prognoser om, at
fremtiden var dyster for kvindefagene, har derfor nok føltes knap så plausible, som de gjorde for de LO-fag,
hvor man havde høj arbejdsløshed. En anden forklaring er forskellen i uddannelsesniveau. For FTF’s
medlemmer, hvoraf størstedelen havde investeret tid og kræfter i en relativt lang uddannelse, var et
fagskifte langt mindre attraktivt, da de ikke ville kunne bruge deres uddannelseskompetencer her. Desuden
ville de ofte heller ikke vinde lønmæssigt på at tage beskæftigelse i mandefag, der krævede mindre
uddannelse, i og med at de offentlige kvindefag med mellemlange uddannelser, trods alt stadig var lønnet
højere end de fleste traditionelle mandefag, der kun krævede kort eller ingen uddannelse. Ydermere syntes
mange af FTF-fagforeningerne og deres medlemmer at besidde en langt større stolthed over egen fag og
faglighed, hvilket også giver en modvilje mod at skifte til et ubeslægtet fag.
Modviljen mod mandefagsstrategien i de kvindedominerede fagforeninger fra FTF var så stærk, at de flere
gange involverede sig i aktivt at bekæmpe den. Fx deltog DSR’s formand Kirsten Stallknecht i seminaret
”Piger i kvindefag” den 5-7. april 1988 og bidrog ligeledes til antologien baseret på arrangementets oplæg.
Det erklærede mål med seminaret var bl.a. at udveksle og udvikle strategier for at højne kvindefagenes
status.586 I seminariet deltog nemlig også en del kønsforskere, heriblandt lektor i matematisk statistik Inge
Henningsen, der helt siden 1970’erne flere gange havde rejst kritik i medierne og forskningsmæssigt
vedrørende mandefagsstrategien. Inge Henningsen blev ligeledes interviewet i BUPL’s medlemsblad
omkring mandefagsstrategien og dens potentielt negative konsekvenser.587
De kvindedominerede FTF-fagforeningerne var også provokeret af ideen om mandefagsstrategien som en
vej til ligeløn, og beskrev det som en regulær falliterklæring: Strategien (...) at lokke/presse kvinder over i
traditionelle mandejobs er ikke lykkedes. Mange holder op og søger tilbage i kvindefagene. Det er sagt før i
debatten, men bør gentages: Hvorfor skal kvinder over i jern- og metal eller edb for at få en ordentlig løn.
(Unge pædagoger, 11.4 1988).588 I citatet ligger en vis vrede over, at promovering af kvinder i mandefag,
indirekte også fører en devaluering af det traditionelle kvindearbejde med sig – heraf spørgsmålet om,
hvorfor det kun er det traditionelle mandearbejde, der er tildelt en ”ordentlig løn”.
Mellem de to holdninger til mandefagsstrategien, finder vi et sammenstød mellem to forestillinger om køn,
nemlig om kønnene er grundlæggende ens eller grundlæggende forskellige. Tilhængerne af
mandefagsstrategien læner sig, som skrevet ovenfor, op ad et ideal om kønnenes enshed, heraf, at en del
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af målet også var at bevise kvinders ligeværd og evne til at mestre tingene på samme vis som mændene.
For kritikerne synes et sådan forsøg meningsløst. I deres øjne vil de fleste kvinder alligevel holde op og søge
tilbage til kvindefagene (jf. ovenstående citat fra Unge pædagoger). I deres optik bør hverken staten eller
fagforeninger arbejde med at gøre kønnene mere ens eller udviske kønsrollerne, snarere bør de acceptere
kønnene som forskellige, og herefter tage en kamp for, at denne forskellighed anerkendes som lige
værdifuld.
Her har vi altså to positioneringer, der kan ses som et empirisk eksempel på Wollstonecraft dilemma. På
den ene side har vi LO-fagforeningerne, som prøvede at opnå ligestilling gennem at fokusere på kønnenes
enshed, men samtidig, som Pateman teoretisk forudsiger, kommer til at promovere en inklusion af kvinder,
der tager udgangspunkt i et maskulint ideal og udelukker kvindelige erfaringer. På den anden side har vi så
FTF-fagforeninger, der afviser kønnenes enshed, og insisterer på at kæmpe for en ligestilling, der tager
udgangspunkt i en anerkendelse af forskellighed. Men også de ender med de af Pateman forudsete
negative følgevirkninger – nemlig, at de indirekte promoverer, at kvinder henvises til bestemte sfærer, og
at kønnenes ansvarsområder forbliver opdelte.589
Et eksempel på, hvordan de kvindedominerede FTF-fagforeninger ender med indirekte at fremsætte en
strategi, der fastholder kvinder i bestemte sfærer, finder vi et interview i Ligestillingsrådets magasin med
Økonomaforeningens formand og FTF’s repræsentant i ligestillingsrådet, Irene Kofoed-Nielsen. Her
forklarer Kofoed-Nielsen, at det ikke er evner eller manglende lyst, der holder kvinderne i kvindefagene,
men derimod hensynet til balancen mellem hjem og arbejde: Det er arbejdstiden! Hvem kan få et familieliv
til at fungere med aften- og nattearbejde? Det er bestemt ikke, fordi kvinder er mindre interesserede i at
lege med alle de kulinariske goder.590 I interviewet med Kofoed-Nielsen angiver hun efterfølgende, at man
derfor bør forbedre forholdene og de faglige mulighederne for økonomaer - og altså ikke noget om, at
mænd kunne tage et større ansvar derhjemme, eller mandefagene gøres mere familievenlige. Her ligger
løsningen på ligestillingsproblematikken på arbejdsmarkedet, altså inden for de samtidige kønsnormer. Og
kvinder er som Pateman teoretisk beskriver fastholdt i bestemt sfærer, hvor de grundet de særligt
kvindelige ansvarsområder for familiens trivsel, aldrig på helt samme vilkår kan indtræde i de samme
sfærer som mænd.
Selv da arbejdsminister Henning Dyremose (Konservative) i dagbladet Politiken november 1988 erklærede
at det kønsopdelte arbejdsmarked også skulle opløses ved at få mænd til at tage beskæftigelse i
traditionelle kvindefag – om nødvendigt ved at hæve lønnen her, var modtagelsen relativt kølig fra FTF589
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fagforeningerne: Pædagoglønnen og andre kvindefags lønninger skal hæves – åbenbart ikke som
anerkendelse af, at det arbejde, kvinder gør, er værdifuldt og en bedre løn værd – men for at tiltrække
mændene.
-Altså, det ville ikke gøre noget, om vi fik nogle flere mænd ind i faget. Selvom det givetvis vil afføde andre
ligestillingsmæssige problemer. Hvis en kvindelig og mandlig pædagog med lige gode kvalifikationer i dag
søger en lederstilling, så gives stillingen i de allerfleste tilfælde til manden. Hvordan ellers forklare, at de 1012 procent mænd, som findes i BUPL, er så uforholdsmæssigt rigt repræsenteret i lederstillingerne. 591
(Bente Jørgensen, BUPL’s formand). Selvom BUPL’s formand i artiklen er positiv over for udsigten til højere
løn, giver hun i citatet tydeligt udtryk for, at hun finder det problematisk, at mænd automatisk tillægges
højere anerkendelse.
Dette skisma mellem de kvindedominerede LO-fagforeninger og de kvindedominerede FTF-fagforeninger er
ret interessant. Traditionelt set har LO-familien været langt mere kritisk overfor nedskæringer i det
offentlige og også haft en større tradition for politisk agitation.592 Hvis de kvindedominerede fagforeninger
skulle have fulgte de historiske tendenser og linjen i deres hovedorganisation, burde rollerne været byttet
om. Dette brud kan dels skyldes uddannelses- og klasseforskellene mellem fagene, som jeg nævner overfor,
men det kan også have en del af sin baggrund i skismaet mellem ideerne om kønnenes enshed eller
forskellighed. Således synes der altså i 1980’erne at eksistere to forskellige diskurser om køn blandt de
kvindedominerede fagforeninger. Hvor de kvindedominerede fagforeninger i LO i høj grad synes at have
adopteret ideen om kønnenes grundlæggende enshed, synes de kvindedominerede fagforeninger i FTF at
holde fast i en grundlæggende forskellighed.

7.4 Mandefagsstrategiens konsekvenser
På det rent konkrete plan betød ”Kvinder i mandefagsstrategien” ikke meget for kønsopdelingen på
arbejdsmarkedet, da projekterne som beskrevet ovenfor, alle havde så få deltagere, at det statistisk set
ikke kunne få betydning. Undtagelsen, der bekræfter reglen er dog malerfaget, der ved udgangen af
1980’erne havde øget sin kvindeandel med en del procentpoint.593 Kigger man isoleret på den gruppe af
kvinder, der søgte over i de traditionelle mandefag, var projekterne heller ikke nogen succes. Op igennem
1980’erne måtte man flere gange konstatere, at kvinder ansat i mandefagene, ikke kun havde en større
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arbejdsløshed end deres mandlige kollegaer, men også end kvinder med samme uddannelsesniveau ansat i
for kvinder mere traditionelle job, og for flere kvinder, der havde taget en decideret
håndværkeruddannelse, var det meget vanskeligt at finde en praktikplads.594 Skiftet sikrede, mod
initiativtagernes forventning, altså ikke kvinderne job.
Skiftet førte for flere af kvinderne også til en følelse af et dårligt arbejdsmiljø, da kulturen på de
mandsdominerede arbejdspladser var anderledes, end den de havde været vant til,595 og de mandlige
kollegaer i nogle tilfælde ikke var parate til at acceptere kvindelige kollegaer.596 Ligeledes havde nogle
kvinder også svært ved at møde forståelse for deres nye fag hos familie og venner.597 Sluttelig havde både
gravide598 og mange kvinder med børn svært ved at balancere jobbet i et typisk mandefag med arbejdet i
hjemmet, da mange af de traditionelle mandefag ikke havde samme overenskomstmæssigt sikrede
familievenlige goder som de traditionelle kvindefag og ej heller samme muligheder for deltid eller
ansættelser med nedsat timetal.599 Problemerne med at balancere familieliv og job kan være en
medvirkende årsag til kvindernes højere arbejdsløshed i de traditionelle mandefag, da de ikke har kunnet
tilbyde samme fleksibilitet som den mandlige arbejdskraft. I alt havde 46 % af de kvinder, som var blevet
omskolet til et mandefag i perioden 1975-1985, i 1988 valgt at forlade deres nye fagområde igen.600
Kvinderne i mandefagenes problemer med at få balancen mellem arbejde og hjem til at gå op peger mod,
at det var vanskeligt for disse på en gang at skulle leve op til det nye krav om, at de på arbejdsmarkedet
skulle performe ligesom mænd, og samtidig leve op til det gamle krav om kvinden var primært ansvarlig for
børn og hjem. Hvilket jf. ovenstående stadig ofte var forventningen fra kvinderne selv, deres familie og
store dele af samfundet. Denne skævhed i forventninger kan forklares med, at alle initiativerne under
594
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mandefagsstrategien udelukkende koncentrerede sig om sfærerne udenfor hjemmet, og altså ikke havde
elementer, der arbejdede med at ændre arbejdsdelingen i hjemmet eller i det hele taget forholdt sig til, at
kvinder ofte var på arbejdsmarkedet på andre betingelser end mænd. Herunder skal man også huske, at
mandefagsstrategien for flere af de involverede aktører handlede ligeså meget om at skaffe ekstra
arbejdskraft som at sikre ligestilling – i flere af projekter kan man derfor have overset kønsmæssige
udfordringer. Hos flere af de kvindedominerede fagforeninger under LO syntes der dog at være en
forestilling om, at arbejdsdelingen i hjemmet ville ændre sig, hvis mænd og kvinder kom til at ligne
hinanden mere på arbejdsmarkedet – og at mandefagsstrategien således ville ændre forventningerne til
kønnene i alle sfærer: Ved at nedbryde alle de grænser vi har på henholdsvis mands- og kvindejob,
nedbryder vi også grænser andre steder. Ikke mindst i familiemønstret. Det er vel noget svært for manden
at henholde sig til, at hustruen nu engang må stå for de huslige pligter og børnepasningen, fordi hun ”kun”
har kvindearbejde, hvis hun f.eks. arbejder som svejser på et skibsværft.601 (Ruth Løjbert, KAD formand)
Problemerne ved mandefagsstrategien blev evalueret af forskere og embedsmænd, der også fremsatte
mulige løsninger til at få projekterne under mandefagsstrategien til at fungere bedre.602 De fleste af disse
blev dog aldrig implementeret, hvilket skyldes at de fleste evalueringer på projekterne under strategien
udkom i slutningen af 1980’erne og op gennem 1990’erne, og at både staten, kommunerne og
fagforeningerne på dette tidspunkt i det store hele havde opgivet strategien. Årsagerne til, at disse
fravalgte at forsætte med strategien kan findes på et økonomisk og et diskursivt niveau.
De økonomiske konjekturerne ændrede sig i 1990’erne til det bedre, og sammen med regeringsskiftet i
1993 betød det, at beskæftigelse i de traditionelle kvindefag steg, hvoraf kvindelig arbejdsløshed ikke
længere var så stort et problem. Ydermere medførte globaliseringen, at mange industrijob, der kun kræver
kort eller ingen faglig oplæring forsvandt. Det var især disse job, som mange af projekterne under
”mandefagsstrategien” havde uddannet kvinderne til og opfordret dem til at søge, og dette var nu ikke
længere meningsfyldt.
Men som jeg nævnte tidligere, havde ’mandefagsstrategien’ også ofte et klart ideologisk sigte, om, at
bevise at kvinder kunne varetage samme funktioner som mænd. Denne ide havde som sagt sin oprindelse i
dele af 1970’ernes kvindebevægelse og ideen om kønnenes grundlæggende enshed. Ved indgangen til
1990’erne havde rødstrømperne officielt været væk i 5 år, og hermed også det pres, som bevægelsen
havde kunnet lægge på offentlige institutioner og fagforeninger for at adoptere strategien. Ydermere var
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der i slutningen af 1980’erne en stigning i kritikken af strategien, dels fra flere kønsforskere og dels fra de
kvindedominerede FTF-fagforeninger,603 hvilket også kan have været med til at påvirke at både de
offentlige institutioner og de kvindedominerede fagforeningerne i LO valgte ikke at opstarte nye projekter.
Ligeledes syntes flere af de tidligere rødstrømper, der havde båret projekterne og forsvaret dem, nu også
selv at stille spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i strategien. Et eksempel er tidligere rødstrømpe,
Drude Dahlerups, evaluering af strategien: Vi blev selv klogere undervejs. Vi startede med et mål om, at nu
skulle kvinderne over i mandefagene. Men undervejs begyndte vi at diskutere, hvorfor det nu var så galt,
hvis pigerne hellere ville være sygeplejersker end smede.604
De kvindedominerede fagforeninger under LO ophørte således med at skrive jævnligt om kvinder i
mandefag omkring indgangen til 1992.605 Ligeledes finder vi i flere af medlemsbladene i starten af
1990’erne en bevidsthed om, at kvindefagene har brug for at blive hevet op i status i forhold til
mandefagene: Jeg vil gerne arbejde for at højne kvindefagenes status. For kvinderne skal ikke kun have
tudet ørerne fulde med, at de skal ind i mandefag. Det skal de også, men de skal samtidig vide, at de er
gode nok, også når de vælger et ”kvindefag.”606 (Vibeke Abel, ligestillingskonsulent i HK)
ILO-fagforeningerne var der altså om ikke et skift til den holdning, vi finder i FTF-fagforeninger, så i hvert
fald en vis tilnærmelse til holdningen om, at de kvindedominerede fagforeninger har til opgave at værne
om de traditionelle kvindefag. Samtidig kommer der i LO-fagforeningernes blade også en stigende mængde
af indlæg, der trækker på ideen om kønnenes grundlæggende forskellighed: Mange misforståelser på
arbejdspladsen skyldes i dag, at man TROR, at det modsatte køn reagerer og opfatter lige som een selv.
Men sådan er det kun et stykke hen af vejen. Mænd og kvinder er IKKE ens, på en lang række områder er vi
forskellige. OG det er vigtigt at kende og lære at forstå hinandens forskelligheder, så man ikke hele tiden
bliver irriteret på hinanden og skaber grobund for et dårligt arbejdsklima.607 (Vibeke Abel,
Ligestillingskonsulent HK). Diskursen i LO-fagforeningerne bevægede sig således tættere på diskursen, som
vi fandt i FTF-fagforeningerne. Denne diskursændring fandt ikke kun sted i de kvindedominerede LOfagforeninger, men slog også igennem i Ligestillingsrådet: Mens 1980ernes mandefagsstrategi blev lanceret
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med det bagvedliggende postulat, at kvinder og mænd kan og vil det samme – altså er fundamentalt ens –
så er vi, i løbet af 1990’erne, blev mere åbne over for at diskutere vores forskellighed.608 (Ingrid Rasmussen,
formand Ligestillingsrådet)
Skiftet på statsligt plan er også afspejlet i finansloven 1992, hvor puljen, man siden 1985 havde øremærket
specielt til introduktionskurser på erhvervsskolerne for piger, der lige havde forladt folkeskolen og unge
arbejdsløse kvinder, blev ændret til en pulje, der skulle bruges til lave uddannelsesinitiativer for unge af
begge køn, der var umotiverede for en uddannelse.609

7.5 Initiativer mod den vertikale arbejdsdeling og den horisontale arbejdsdeling på universitetsniveau
Kvinder i mandefagsstrategien sigtede altså dels mod at omskole voksne kvinder med kort eller ingen
uddannelse til typiske mandejob, og mod at få piger i folkeskolen til i højere grad at interesse sig for og
vælge de erhvervsfaglige uddannelser. Men kigger man på kønsopdelingen på arbejdsmarkedet i perioden
1985-1993 må man konkludere, at denne indsats kun beskæftigede sig med at bryde den horisontale
deling, og ikke den vertikale eller glidende arbejdsdeling. Ligeledes synes den primært fokuseret på
erhvervsfaglige uddannelser.
De kvindedominerede fagforeninger under LO synes i det store hele i 1980’erne ikke at have interesseret
sig for de andre former for kønsarbejdsdeling på arbejdsmarkedet. De kvindedominerede fagforeninger
under FTF, Ligestillingsrådet, samt Undervisningsministeriet og Danske Kvinders Nationalråd havde dog en
vis fokus på andre områder – om end ingen strategi rettet mod den vertikale opdeling synes at have kørt
over ligeså lang tid eller fået ligeså mange ressourcer eller opmærksomhed som mandefagsstrategien.
Overordnet var diverse aktører generelt optimistiske omkring den vertikale kønsopdeling på
arbejdsmarkedet, da man i 1980’erne kunne konstatere at flere unge kvinder tog en gymnasial uddannelse
og fortsatte på universitet.610 Ligestillingsrådet konstaterede dog også en stor kønsopdeling på
universitetet, hvor kvinder og mænd fordelt sig på forskellige fag, og hvor mænd indenfor alle områder
karrieremæssigt hurtigere bevægede sig op i hierarkiet efter tilegnelse af kandidatgraden. En tendens,
regeringen understregede, at Undervisningsministeriet fremover ville overvåge og arbejde med. 611
Herunder igangsatte man en række mindre initiativer,612 men da disse ikke involverede de
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kvindedominerede fagforeninger og ej heller synes at have påvirket disse eller deres medlemmer
synderligt, vil jeg ikke behandle dem her.
I 1988 fik de kvindedominerede FTF-fagforeninger dog en symbolsk sejr, da Ligestillingsrådet i sin
årsberetning for 1987 anerkendte at kvinders indsats, herunder særligt ledende kvinders indsats ofte blev
overset: Mænd sidder oftere end kvinder i overordnede jobs. Men vurderes lederjobs indenfor traditionelle
kvindeerhverv på linie med andre lederjobs? En oversygeplejerske, der har et ledelsesansvar for ca. 100
personer, er ikke engang nævnt i ledelsesgruppen i statistikkerne.613
Spørgsmålet er dog, om denne sejr ikke forblev symbolsk. I hvert fald aflønnes både ledende pædagoger og
sundhedspersonale stadig lavt i forhold til andre ledere afhandlingens periode igennem. En ledende
sygeplejerske ligger fx lønmæssigt langt fra en ledende overlæge på trods af et opgavesammenfald:
Ansvaret, kompetencen og forventningerne til dem er nøjagtig de samme. Derfor er det helt urimeligt, at
den ene tjener helt op til 20.000 kr. mere om måneden end den anden.
Det er demotiverende for den leder, der får mindre end den anden, når de sidder og laver nøjagtig det
samme arbejde, og hvor begge drages til ansvar for budgetoverholdelse og aktivitetsniveau mv.614 (Vibeke
Schaltz, formand Københavns amtskreds i DSR)
Denne lavere aflønning kan have mange grunde, hvoraf flere behandles i afhandlingens del 1, men i denne
sammenhæng er det relevant at overveje om stigmaet fra mandefagsstrategien omkring de
kvindedominerede fag stadig spøger. Gennem mandefagsstrategien blev de traditionelle kvindefag jo netop
fremhævet som egnede for ressourcesvage kvinder og som mindre centrale for arbejdsmarkedet.

7.6 Kvinder i Mandefag – lignende tiltag efter 1993
Projekter, som direkte kan betegnes som hørende under ’mandefagsstrategien’ er på skrivende tidspunkt
aldrig blev genoptaget i Danmark, men der har dog senere hen været tiltag og projekter, der trækker på
nogle af de samme diskurser og former.
I de kvindedominerede fagforeninger under LO finder vi flere projekter, der i deres udformning minder om
1980’ernes initiativer for at få kvinder til at skifte fra et kvindefag til et typisk mandefag. 615 Ligeledes er der
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enkelte gange også artikler i medlemsbladet, der virker som en fortsættelse af denne diskurs. Fx en
portrætartikel i KAD’s medlemsblad af kvinderne på Jernstøberiet Dania i 1997. Her fremhæves, hvordan
kvinderne er glade for deres faste og godt placerede arbejdstider og høje løn. Ydermere er der en tydelig
gentagelse af diskursen om, at hvis en mand kan klare det, så kan en kvinde også: Det er kun de røde
hårtjavser ned af nakken, der røber, at det er en køn, ung kvinde, der er ved at slibe en flere kilo tung
jernklods til, inden hun med et snuptag, som var det en tallerken, kyler den ned i bunken af færdigstøbt
gods.616 Således eksisterer diskursen om kønnenes enshed og lige evner stadigvæk i dele af de
kvindedominerede fagforeninger i slutningen af 1990’erne – om end henvist til en mere parentetisk plads
end i 1980’erne.
I slutningen af 1990’erne finder vi også flere tiltag, der minder om 1980’ernes åbne datastuer. I 1997
reklamerede KAD fx for projektet Kvintech, der var et kursus specielt for kvinder, der gerne vil blive bedre
til at arbejde med og betjene teknologisk udstyr.617 I 1997 åbnede FOA ligeledes en datastue i Odense, der
havde som formål at servere EDB for kvinder på et sprog de kan forstå,618 hvilket minder om 1980’erne brug
af kvindepædagogik. Tanken bag kurset synes også at være, at når kvinderne ikke arbejdede mere med ITopgaver, måtte det skyldes, at kvinderne ikke havde kompetencerne. Heraf, at man vendte sig mod en
løsning, der så at sige gik på at fikse kvinderne og ikke systemet. Disse initiativer falder sammen med, at
Ligestillingsrådet samme år iværksatte et uddannelsesinitiativ for at få piger, særligt i folkeskolens ældre
klasser og i gymnasiet, til at interessere sig mere for IT.619
I 1998 oprettede HK i samarbejde med DA og støttet af EU et anderledes teknologisk kursus for kvinder.
Kurset var særligt henvendt til HK-medlemmer, hvis teknologiske kompetencer var blevet forældet, grundet
længere fravær fra arbejdsmarkedet fx i forbindelse med barsels- eller børnepasningsorlov.620 HK beskriver
kurset som en stor succes. Ikke kun fordi, at det hjælper den enkelte medarbejder, men også fordi at kurset
kan fjerne arbejdsgivers bias mod kvinder i den fødedygtige alder.621 I og med at denne ikke længere skal
frygte at få en dårligere medarbejder tilbage efter barsel.

616

Kvindernes Fagblad 1997, nr. 1, s. 6-7
Se også HK-Replik 1999 nr. 6-7
617
Kvindernes Fagblad 1997, nr. 8, s. 38
618
FOA-bladet 1997, nr. 2, s. 22-23
619
Ligestillingsrådets Årsberetning 1996, s. 41-42
620
HK-Replik 1998, nr. 3, s. 20-21
621
HK-Replik 1999, nr. 5, s. 20-21

184

Et interessant senere tiltag er KAD’s samarbejde med en række virksomheder i 1996 og frem, omkring at
bryde kønsarbejdsdelingen på den enkelte arbejdsplads.622 Ideen var, at medarbejderne på virksomhederne
internt roterede mellem forskellige funktioner, så man undgik, at en funktion frøs fast som værende enten
et kvinde- eller mandejob. Forskellen mellem dette og tidligere projekter er, at fokus nu er på den glidende
arbejdsdeling indenfor det enkelte fag, som kan være med til at fastholde kvinder i lavtlønnede positioner
eller i arbejdsfunktioner med ringe mulighed for avancement. Dette tiltag var altså ikke kun rettet mod at
bekæmpe horisontal arbejdsdeling, men også den vertikal arbejdsdeling og den glidende arbejdsdeling. En
væsentlig udvikling fra 1980’ernes projekter, og en tilgang der ikke arbejder specifikt med kvinderne som
problem, men derimod har som tilgang at uddanne og omskole begge køn.
Disse nye tiltag mod arbejdsdeling, bliver dog beskrevet som værende svære at sælge til den mandlige del
af fagbevægelsen – både internt på arbejdspladsen og i toppen af fagbevægelsen:
Der er en meget kraftig kønsarbejdsdeling. Det fremgår ikke af overenskomsternes tekst, fordi
overenskomsten er fuldstændig den samme uanset om du er mand eller kvinder, men det er en gammel
tradition, at sådan ser et vaskeri i Danmark ud. Mændene har de opgaver, kvinderne har de opgaver…
Og der bruger vi (AES: KAD) lønsystemerne som rambuk, og indgangsvinkel mod omorganisering af arbejdet
og uddannelse. Sådan så alle vaskerimedarbejdere uanset om du er mand eller kvinde, så skal du kunne
varetage alle funktioner på et vaskeri. Det er vores mål. Det har selvfølgelig ikke været mændenes mål, fordi
de har haft de attraktive jobs på vaskeriet, og de står heller ikke og klapper ovre i hjørnet, og de skubber
heller ikke med på vognen, men de er ikke så stor en hindring mere som de har været. 623 (Anonym
overenskomstforhandler, KAD)
I citatet beskrives det, hvordan det er svært at få mænd til at være solidariske i kampen mod
arbejdsdelingen, da det kræver, at de deler privilegier, der hidtil har været forbeholdt dem. Ligeledes er
problemet ikke adresseret i overenskomstteksten, da den formuleres i et kønsblindt system. Kvinderne har
således et fællesskab skabt gennem en fælles interesse for at opnå bedre og mindre opslidende
arbejdsfunktioner. Dette fællesskab er dog svært at bruge til at gennemføre kravet, da arbejdsfunktioner
forhandles i et politisk kønsblindt rum, hvor der er en forventning om at det er fællesskabet og
solidariteten mellem arbejdstagere og ikke mellem kønsfæller, der er det centrale. Heraf, at kønnede
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interesser er svære at italesætte. I interviewet påpeger den anonyme overenskomstforhandler, dog
hvordan der er sket en positiv udvikling, hvor især yngre mænd er mere åbne over for kvindernes krav.624
Mandefagsstrategien bestod dog ikke kun af initiativer, der skulle påvirke kvinder til at få job i traditionelle
mandefag, men også tiltag, der skulle forhindre at de tog job eller uddannede sig til de traditionelle
kvindefag. Dette fortsætter efter 1980’erne, og igennem hele den i afhandlingen behandlede periode, er
det en tendens på alle uddannelsesniveauer fra erhvervsuddannelser til universitetsuddannelser, at der
dels spares mest på de kvindedominerede områder og ligeledes er færrest uddannelsespladser. Dette har
også været gældende i fx sundhedsfagene, selvom disse havde tæt på fuld beskæftigelse.625 Det er derfor
nemmere for mænd at få den uddannelse, de gerne vil have end det er for kvinder. I 1980’erne var de
kvindedominerede fagforeninger under FTF kritiske overfor denne tendens, hvilket de også er i 1990’erne
og 2000’erne. Men i 2000’erne begynder LO-fagforeningerne også at være kritiske overfor denne tendens:
Antalsmæssigt er det langt flere piger end drenge, der bliver berørt af disse adgangsbegrænsninger. Det
indskrænker pigernes mulighed for en erhvervsuddannelse.626 (Jørgen Dan Pedersen, faglig sekretær HK
omkring at Undervisningsministeriet i 2009 indfører adgangsbegrænsning på 12 kvindedominerede
erhvervsuddannelser). LO-fagforeningernes kritik overfor kvinders manglende mulighed for at få
uddannelse indenfor de traditionelle kvindefag kan ses som et yderligere udtryk for den tilnærmelse til
ideen om kønnenes forskellighed, som jeg har beskrevet overfor. Men det kan også fortolkes som en
forkastelse af det mandlige arbejde som norm for samfundet.

En anden tendens fra mandefagsstrategien, som også jævnligt dukker op igen, er, at de kvindedominerede
fag beskrives som et egnet jobmarked for ressourcesvage grupper. Modsat 1980’erne anses disse fag dog
ikke kun som egnede for ressourcesvage kvinder, men også som egnede for ressourcesvage mænd. Således
opfordrer Dan Oxholm (A-kasse-medarbejder, 3F Ålborg), arbejdsløse og/eller nedslidte mænd fra
byggerisektoren til at få et arbejde inden for social- og sundhedsområdet, da dette i hans optik er et mindre
hårdt arbejde og ikke kræver synderlige kompetencer: Det eneste, der umiddelbart kræves, er en generel
interesse for at have med mennesker gøre.627
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Høj beskæftigelse og nye uddannelser (se kapitel 2) løftede altså ikke omsorgsjobbene i status. I 1980’erne
var plejesektorens lave status bundet op på at traditionelt kvindeligt omsorgsarbejde blev tilskrevet en
lavere værdi end traditionelt mandligt produktionsarbejde, bl.a. ud fra, at dette arbejde blev forbundet
med ulønnet husmorarbejde. I 2000’erne er denne hierarkisering og kønsmærkning mellem traditionelt
mandligt produktionsarbejde og traditionelt kvindeligt omsorgsarbejde stadig intakt – i og med at
mændene først skifter sektor, når ydre omstændigheder så at sige tvinger dem.628 Men når plejefagene
også bruges som en nødløsning for arbejdsløse mænd uden nogen faglige kompetencer indenfor faget,
bidrager det til en negative statusspiral og (se kapitel 2). En højere tilgang af mænd bidrog altså ikke til at
hæve statussen, da disse i kraft af manglende formelle kompetencer, uddannelsesmæssigt devaluerede
faget.
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8.0 Mænd i kvindefag
8.1 Et ønske om rigtige mænd
Ved Nyrup-regeringens tiltrædelse i 1993 var de fleste projekter indenfor ”mandefagsstrategien” afsluttet. I
slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne kom der til gengæld et nyt fokus på manden som køn,629 og
dette fik konsekvenser for, hvordan man betragtede det kønsopdelte arbejdsmarked. Man begyndte derfor
at diskutere, hvorfor mænd ikke tog arbejde i de traditionelle kvindedominerede omsorgsfag, og begyndte
at arbejde målrettet for at øge mænds tilstedeværelse her.630 Denne indsats og debat havde forbindelser til
den store diskussion om mænds ligestilling, der foregik i Ligestillingsrådet og i pressen i midten af
1990’erne, hvilket jeg løbende vil vende tilbage til. Indsatsen for at sikre flere mænd i de kvindedominerede
omsorgsfag involverede ligesom ’mandefagsstrategien’ flere aktører og fandt også sted på flere niveauer.
Således var både Folketinget, kommunerne såvel som uddannelsesinstitutioner og de kvindedominerede
fagforeninger involverede i projekter af forskellig størrelse.
De kvindedominerede fagforeninger var fra starten stærkt involverede i debatten, og blandt dem herskede
der overordnet set konsensus om, at det ville være ønskværdigt med flere mandlige kollegager. Et ønske,
som de kvindedominerede fagforeninger flere gange gik ud og udtrykte i pressen.631
Begrundelserne for, hvorfor flere mænd skulle søge beskæftigelse i kvindefag, adskiller sig markant fra,
hvorfor kvinderne i 1980’erne skulle søge beskæftigelse i de traditionelle mandefag. Hvor kvinderne i
1980’erne skulle over i mandefagene for deres egen skyld, for at modvirke flaskehalse, og af ideologiske
årsager, skulle mændene over i kvindefagene for fagenes skyld. Mændene bliver nemlig beskrevet som en
særlig ressource for fagene, ofte alene i kraft af deres maskulinitet. Et eksempel på denne mentalitet er
følgende citat fra et indlæg i DSR’s medlemsblad: Når fru Tuts opvartende kavalerer har fri, er afløserne
som regel af hunkøn. ''De kan da også være vældig søde og dygtige, ‘' siger fru Tut. ''Men det er ligesom
noget andet med mænd. Det er ligesom om, de er lidt dygtigere!''
I fru Tuts bevidsthed er køn og myndighed tæt forbundet, og det er lettere for hende at bøje sig for maskulin
autoritet. Og selv om man er født før første verdenskrig, kan man godt have bevaret sansen for maskulin
charme og viljen til at stramme sig op i mandligt selskab. Så kom ikke her og sig, at kønnet ikke spiller en
rolle i sygeplejen.632 (Anne Vesterdal, sygeplejefaglig medarbejder). Vesterdal fremstiller i sit indlæg mænd
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som i højere grad i stand til at motivere patienter og fremstå som autoriteter. Manden er altså relevant at
få ind i sygeplejen, alene i kraft af sin iboende maskulinitet. Ligeledes fremhæves mænd i andre indlæg
også som særligt nødvendige i forbindelse med sikkerhed i kraft af deres større fysiske styrke eller til at
håndtere bestemte maskiner eller opgaver.633
Beskrevet gennem Butlers begreber kan man således sige, at der var en klar forventning om at mændene
skulle gå ind i kvindefagene og performe deres køn. Dette er en klar forskel fra forventningerne til
kvinderne, der skulle flyttes over i mandefagene i 1980’erne. Her var forventningen, at kvinder skulle
udføre arbejdet ligesom mændene og herigennem faktisk performe deres køn anderledes. Formålet med
dette var at få kvinderne til at leve op til idealet om den mandlige arbejder, og herigennem bevise kvinders
lige værd. En strategi, flere af initiativtagerne mente generelt ville flytte kønsmatrixen.
Ideen om det maskulines værdi blev af flere af de kvindedominerede fag sat så højt, at disse ved flere
lejligheder valgte at dispensere fra de normale faglige kompetencer for at kunne tiltrække flere mænd til
uddannelser.634 Således søgte og fik flere af landets social- og sundhedsuddannelser i perioden 1995-1997
dispensation af Ligestillingsrådet til at oprette særlige tilbud til mænd, hvor disse var garanteret ikke at
blive sat til rengøring eller ældrepleje, og ligeledes også blev fritaget fra en række af optagelseskravene.635
Dette ud fra en overbevisning i kvindefagene om, at mændene undgik fagene grundet disses ringere løn, og
rengørings- og indkøbsopgaver.636 Diskursen om maskulinitetens særskilte værdi i de kvindedominerede fag
blev også understøttet fra statsligt hold, om end kun til en vis grænse. I 1996 dømte Ligestillingsrådet, at
Peter Sabroe Seminariets og Århus Amts praksis om hver måned at give mandlige pædagogstuderende
2300 kr. oveni deres SU, var ulovlig.637 Men generelt gik dispensationsansøgninger til Ligestillingsrådet om
særbehandling af mænd i omsorgsfagene nemt igennem set i forhold til hvor megen kontrovers
ansøgninger om særbehandling af kvinder (særligt i forskningsverdenen) tidligere havde forårsaget.638
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Dispensationsansøgninger synes mediemæssigt også at have affødt langt mindre debat – i og med, at den
omtale der var, var overvejende positiv, og affødte meget få kritiske læserindlæg i pressen.
Anette Borchorst har i sin forskning redegjort for, hvordan særbehandling af mænd i Danmark synes at
være langt mindre kontroversielt end særbehandling af kvinder.639 Denne pointe synes ikke kun at være
gældende for de politiske institutioner eller centralt fra i de kvindedominerede fag, men også i praksis på
den enkelte arbejdsplads. Niels, en ny-udlært social og sundhedsassistent, beskriver fx hvordan hans
praktiksted tog imod at få en mand ind i plejesektoren: Jeg var i praktik der, og jeg ved godt det lyder lidt
skørt, men de ville have mig derop igen. Så de lavede en stilling til mig, som ikke var der… Jeg kunne selv
bestemme, om det skulle være fuldtid eller deltid. Og jeg kunne også selv bestemme, om det skulle være
dagvagt eller aftenvagt.640 Ligeledes beskriver Laurids Trebjerg, Kontorchef for Børn- og ungeforvaltningen i
Århus, hvordan man i de århusianske pasningsinstitutioner i forbindelse med besættelse af en
pædagogmedhjælperstilling værdsætter, at ansøger er mand højere, end at ansøger har en pædagogisk
grunduddannelse: Jeg tror ikke, at eksamenspapirerne tæller så meget i dag, men det gælder jo også andre
fag. Jeg véd, at det er attraktivt for mange institutioner, hvis der blandt ansøgningerne er en ung fyr, der
kan spille guitar.641
Generelt modtog de kvindedominerede fagforeningers medlemmer særbehandlingen af mænd positivt,
men der synes dog også at være en indre modstand til stede. Således finder vi flere indlæg fra medlemmer,
der skriver, at det er ønskeligt med flere mænd i fagene af diversitetshensyn, men at særbehandlingen er at
gå for vidt: Vi må finde på noget for at få mændene ind i de uddannelser, men positiv særbehandling i form
af højere løn til mænd, det går ikke.642 (Kirsten Ahlgreen, afdelingssygeplejerske). Disse indlæg afviser også
ofte ideen om særskilte maskuline kompetencer: Om man mangler mænd er et holdningsspørgsmål. Det er
min erfaring, at pigerne gør det lige så godt, og her på afdelingen har vi valgt at sende personalet på kursus
for at forebygge voldsituationer. 643 (Jytte Ovesen, Chefsygeplejerske, psykiatrisk afdeling)
Fra den øverste del af de kvindedominerede fagforeninger og fra lederne på uddannelsesstederne er der
dog ingen direkte imødekommelse af disse holdninger, og ligeledes får de kritiske indlæg ofte også modsvar
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fra andre medlemmer, der understreger mændenes særlige nødvendighed: Kvinder, som bliver sendt på
selvforsvarskursus, får en falsk sikkerhed. Mændene er og bliver en nødvendighed på de lukkede afdelinger,
og budskabet fra mine kvindelige kolleger er helt klart, at de ikke vil undvære os.644 (Kristian Gaardsøe,
plejer, psykiatrisk sygehus Ålborg). Interessant i denne forbindelse er det dog, at det ofte netop er
mændene i de kvindedominerede fag, der forsvarer deres egen uundværlighed.

Når mændene skulle lokkes over i de kvindedominerede fag, blev der ofte lagt vægt på at fagene var for ”rigtige” mænd med
maskuline interesser som jagt og fodbold. Her eksemplificeret gennem en reklamekampagne igangsat af DSR’s amtskreds på
Bornholm.
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Samtidig med at de kvindedominerede fag begyndte at agitere for flere mænd i de kvindedominerede
omsorgsfag, lancerede Ligestillingsrådets meget presseomtalte ”Idegruppe om mænds ligestilling” teorien
omkring, at mænd (og især drenge) var 1990’ernes udsatte gruppe. Dette kan have været med til at
understøtte ideen om vigtigheden af at få flere mandlige pædagoger af hensyn til drengenes udvikling. Her
har den store og ret positive presseomtale omkring idegruppen og dens projekt også været med til at
promovere samme ide, såvel som at brede den ud. Ligeledes var gruppens fokus på det positive i
kønsforskellene og i den traditionelle maskulinitet samtidig også en understøttelse og legitimering af, at
mænd skulle stå for noget andet end den grundlæggende omsorg i de traditionelle kvindefag. Følgende
citater af idegruppens formand Hans Bonde, viser dette:
Uanset om det skyldes kultur eller natur, så har mænd ofte noget andet at give børnene end kvinder. Mænd
er mere vilde, vovede, legende, bøvede. De er ikke så bange for, at ungerne får mudder på tøjet, eller der
kommer lidt ketchup på, fordi man har leget »trafikuheld«.«646
Når vores kultur har været århundreder om at opbygge nogle kønsidentiteter, er det altså ikke kun for at
undertrykke kvinden. Det er også, fordi de har virket.647
Dette, sammenholdt med de mange særlige initiativer, gør, at jeg konkluderer, at diskursen for flere mænd
og ideen om særligt maskuline kompetencer, trods en vis indre modstand fra nogle af medlemmerne i
kvindefagene, i 1990’erne blev overordentligt stærk indenfor de kvindedominerede fag. Dette synes især at
gælde inde for pasningsområdet (BUPL, PMF og FOA), hvor det både indadtil og udadtil ofte er blevet
fremhævet og fremhæves, hvordan børnene (særligt drengene) lider under manglen på mandlige
forbilleder: Man kan måske godt kalde mig en kvindelig mandschauvinist. Men jeg er bange for, at vi som
kvinder er for tilbøjelige til at undertrykke de mandlige sider og fremelske de kvindelige sider hos
drengene.648 (Lise Kjær, pædagog).
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Kvinder er hønemødre, der er gode til omsorg, orden og rene numser, men vi er ikke gode til det vilde og til
at lade børnene prøve grænser.649 (Jane Ekstrøm, dagplejeleder Gistrup).
Af konkrete projekter startede og støttede BUPL og PMF fx (udover den særlige støtte til mandlige
pædagogstuderende) i samarbejde med Arbejdsformidlingen og pædagogseminarier i Aarhus i 1996 et
projekt for at tiltrække flere mænd til pædagoguddannelsen. I den forbindelse holdt man en række
informationsmøder under titlen ”Rigtige mænd kan også godt lide at arbejde med børn”, hvor mandlige
pædagoger orienterede om de sider ved pædagogarbejdet, man forventede særlig tiltalte mænd, bl.a.
sport, musik og it,650 mens man på Ballerup pædagogseminarium oprettede en sportslinje for at tiltrække
flere mænd.651 Her var fokusset altså på at tiltrække den såkaldte ”rigtige mand” med traditionelle
maskuline interesser. Lektor Jens Hansen på pædagogseminariet Ballerup understregede da også i BUPL’s
medlemsblad med dette lidt provokerende citat, hvordan det netop var de klassiske maskuline mænd, som
pasningsinstitutioner havde behov for: Daginstitutionerne skal fremover ansætte flere mænd. Ikke
feminiserede mænd, der kun vil tækkes kvinderne. Den mandlige pædagog skal huske at lugte af sæd, sved
og hormoner.652 Endelig understøttede eller reklamerede BUPL flere gange for lokale projekter, der skulle
arbejde med at give ekstra plads til drengene– fx. tumlerum, rene drengeopvisninger etc.653
I disse projekter blev både BUPL og flere at fagforeningens medlemmer talerør for en opdelt og traditionel
forestilling om, hvad mænd og kvinder er, og hvad mænd og kvinder kan. Her fremhæves mænd som
garant for vilde lege, fysisk aktivitet og som en sikkerhed for, at den kvindelige omsorg ikke tager overhånd
(særligt i forhold til drengene), mens kvinder tager sig af de hyggelige og mere stille aktiviteter og behovet
for en omsorgsfuld base: Mit indtryk er, at de kvindelige pædagoger er lidt for pussenussede. Det giver sig
udtryk i de ting, de vælger at lave med børnene. De vil gerne lave lerfigurer, lægge puslespil eller sidde og
synge. Mens jeg som mand lukker sluserne lidt mere op for de vilde lege.654 (Flemming Bogø, socialpædagog
og stifter af foreningen for mænds bevarelse – ville gerne oprette en børnehave i KBH med kønskvotering
blandt pædagogerne. BUPL er i denne artikel tydeligt positiv overfor foreningen, og bringer artiklen som en
slags reklame for den).
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Forskningen viser også, hvordan mandlige pædagoger afgrænser sig fra og bliver afgrænset fra praktisk
arbejde, såsom organisering af udflugter, rengøring, bleskift mm, men til gengæld forventes at engagere sig
direkte i børnenes leg og kunne forstå håndværks- og elektronikbaserede aktiviteter.655 Dette viser,
hvordan den overordnede kønsdiskurs i fagene var med til at præge den enkelte institutions forventninger
til sine medarbejderne, og herigennem fordrede en kønsopdeling på den enkelte arbejdsplads, hvor de
kvindelige og mandlige ansatte udfylder forskelige funktioner. Dette kan være en belastning for den enkelte
ansatte, hvis dennes temperament, samt faglige kompetencer ikke stemmer overens med forventningerne.
Et eksempel er den mandlige sygeplejerske Nicolai, der i kraft af sit køn forventes at være god til maskiner:
Hvis nu der er noget, som skal ordnes: ’kan du ikke lige klare det Nicolai?’ Maskinerne er jeg ikke super
verdensmester til; når vi får nye maskiner, er jeg faktisk sen til at lære dem. Jeg interesserer mig mere for
mennesket og ikke så meget for mekanikken. Men hvis der en maskine hos os, der går ned, så råber de altid:
’Nicolai kan du ikke lige komme og se, hvad der er galt her?’ Og det er altså ikke altid, at Nicolai han ved
det!656
Italesættelsen af behovet for ”rigtige” mænd, der performer idealet om maskulinitet, kan altså have
negative konsekvenser for de mænd, som arbejder indenfor de kvindedominerede områder, der i deres
kønsperformance ikke lever fuldt op af det maskuline ideal. I og med at de, som Nicolai, risikerer at skuffe
omgivelsernes forventninger. For dem er en hyldest af det maskuline ikke nødvendigvis en fordel.
Ydermere kan denne glidende arbejdsdeling også have konsekvenser for den vertikale arbejdsdeling, og
forskningen viser da også, at mænd i omsorgsfag har langt højere chance for en forfremmelse end deres
kvindelige kollegaer.657 Et aspekt, der også har at gøre med, at det praktiske arbejde, som kvinderne langt
oftere ender med, tillægges lavere faglig værdi og udviklingspotentiale.658 Her ser vi altså, hvordan et
initiativ rettet mod at opbløde den horisontale deling, kan have negative effekter på at bekæmpe den
vertikale opdeling.
Zoomer man ud til et bredt samfundsperspektiv, kan kønnede arbejdsopdeling i pasningsinstitutionerne
også have betydning for, hvordan børn opfatter kønsroller, herunder, hvordan de selv performer deres køn.
Helt konkret, fordi de forskellige opfattelser af de voksnes køn, spiller ind i personalets opfattelse af
betydningen af børnenes køn, og hvordan de herefter behandler børnene. Fx som det er afspejlet i
Børnehuset Aarhus’ værdigrundlag, hvor drenge og piger beskrives som værende i besiddelse af nogle helt
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konkrete kønsbestemte grundpersonligheder: Der er en batman i enhver dreng, og der bor en lille prinsesse
med laksko i enhver pige.659

Denne illustration ledsager en artikel i BUPL’s medlemsblad, om hvordan overvægten af kvindelige pædagoger medfører en
favorisering af pigers legekultur og herigennem skader drengenes udvikling. Her er pigen/det feminine afbilledet negativt, som
noget der går ind og direkte burer drengen/det naturligt maskuline (her afspejlet i trangen til at være superhelten Batman)
inde.

660

Men Ifølge Butler kan alene kønsarbejdsdeling mellem de voksne også være med til at påvirke børnene.
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Vores mimen over de strukturelle, men uskrevne normer, bekræfter så omvendt selvsamme strukturer
både over for os selv og andre, og på den måde eksisterer strukturerne ikke i sig selv, men netop gennem
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vores konstante mimen af dem. Heraf, at en kønsperformance, der afviger fra det forventede, ofte enten
opfattes som uforståelig eller som direkte truende overfor den etablerede orden.661 Så når børnene i
børnehaven ser, at kvinderne primært står for det praktiske, stille aktivitet og omsorg, mens mændene står
for det fysiske og vilde, er det sandsynligt, at de vil spejle sig i dette og reproducere det. Netop, da de
ubevidst opfanger, at netop dette er den korrekte måde at mime de strukturelle forventninger.
Herigennem opfordres børnene, om end nok ganske ubevidst, til at påtage sig kønsroller, der er
understøttende for kønsopdelingen på arbejdsmarkedet.
I slutningen af 2000’erne dannede en gruppe unge pædagoger og pædagogstuderende dog et tværfagligt
netværk om køn, der skal diskutere og vidensudvikle omkring, hvordan den nuværende pædagogik og
debat kan fastholde børn i bestemte kønsroller: Debatten synes at fokusere på piger som røde, drenge som
blå, men hvor befinder de børn sig, som ikke passer på dette billede, altså det lilla barn? For eksempel pigen
som elsker at spille fodbold, og drengen som elsker at tegne?
Er det ikke vores job som pædagoger at give børn frie valg, at se det hele barn og ikke inddele dem i disse
stereotype kønsroller?662 (Læserbrev i BUPL’s medlemsblad fra tre pædagogstuderende) Blandt de yngre
pædagoger finder vi i 2000’erne således en begyndende moddiskurs, der anskuer køn mindre binært end
hidtil.

8.2 De kvindedominerede fag forblev kvindeligt kønnet
De kvindedominerede fagforeningers hensigt med at forsøge tiltrække mænd til omsorgsfagene var at øge
diversiteten i fagene og fordre en mere mangfoldig forståelse af omsorgsfagene. Men som jeg har vist i
foregående afsnit, risikerer deres fremstilling af behovet for mænd faktisk at virke som en konservering af
kønsstereotyper. Kønsopdelingen flyttede altså med ind i omsorgsfagene, hvor mænd og kvinder fik tildelt
forskellige funktioner og ansvarsområder. Dette er fx afspejlet i følgende citat af rektor for Viborg
Pædagogseminarium, Leif Ærø, der fra starten har tilskrevet den kvindelig pædagog den traditionelle
omsorgsrolle og den mandlige pædagog rollen som den grænsebrydende og udviklende kraft: Men som
sagt tror jeg meget på dialektikken, og jeg synes, det er helt fint, at der står en nervøs kvindelig pædagog,
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der siger: ”Pas nu på!”, hvis der bare også er en mandlig pædagog til at sige: ”Tag nu et trin til, er du en
tøsedreng?”663
I efterlysningen af mænd til de traditionelle kvindefag er der altså en dobbelttydighed i forhold til, hvordan
fagene før er blevet fremstillet som et kvindedomæne og stadig bliver det. For ved konstant at fremstille
mændene og deres maskulinitet som et supplement til den traditionelle kvindelige omsorg, fx ved at bringe
autoritet, energi og vildskab ind i pasnings- eller sygeplejearbejdet, forbliver hovedopgaven med at yde
omsorg feminint kønnet. Dette forhold er yderligere afspejlet i, hvordan flere af mændene i de traditionelle
kvindefag beskriver omsorg som værende naturligt og medfødt for kvinder, mens den mandlige omsorg er
tillært, handlingsorienteret og bunder i professionalisme.664 Fejringen af manden i kvindefagene
cementerer så at sige statussen som et traditionelt kvindefag. Ønsket om flere mænd i de
kvindedominerede fag minder altså mere om FTF-fagforeningers ide om kønnenes forskellige kompetencer,
end den gør af ”Kvinder i mandefags strategiens” grundlæggende ide om kønnenes enshed. Et kønssyn, der
da også var åbent erkendt både blandt medlemmer og i toppen:
Målet må være, at vores forhold til kønsrollerne bliver så afslappet, at vi kan snakke om ligeværdighed frem
for ligestilling, når det drejer sig om fordelingen af roller i institutionen.665 (Vibeke Dinesen og seks andre
pædagogstuderende, Højvangseminariet)
Det handlede også om mænd, der ville noget med deres køn. Mænd, som ikke anerkender 1970’ernes
program om at kønsforskellene er ubetydelige, men at kønnene alligevel er ulige. Mænd, der insisterer på at
være noget andet end kvinder, men på en ligeværdig måde.666 (Lektor på Pædagogseminariet Viborg, Peter
Møller Pedersen, om pædagogseminariets kampagne og indsats for at få flere mandlige studerende 19941997)
Peter Møller Pedersen udtrykker dog også, omkring samme kampagne, hvordan det er svært at insistere på
mænds særskilte identitet og kompetencer, og samtidig ikke ende i en forsimpling. For at forsøge at sætte
fokus på netop dette, lavede han i samarbejde med Viborg pædagogseminarium en ironisk happening i
forbindelse med lancering af deres hold kun for mandlige pædagogstuderende: Til pressemødet havde vi
lavet en ironisk happening med mænd i Tarzan-kostumer. Vi ville ruske op i pædagogfagets image og skabe
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opmærksomhed, men vi ville også udstille de grinagtige og unuancerede opfattelser af, hvilke mænd børn
har brug for. Men i mediernes omtale var netop den ironiske drejning forsvundet.667
Denne beskrivelse af pressens reaktion på happeningen viser, hvordan en enkelt aktørs forsøg på at
opbløde forståelsen af det maskuline, mislykkedes, netop fordi den tolkning eller ironisering over det
maskuline ikke var læsbar i samfundets større diskurs. Hos DSR finder vi et eksempel på, at selvsamme
ironisering tilsyneladende også er ulæselig eller i hvert fald usynliggøres inden for de kvindedominerede
fagforeninger. Sygeplejersken 2001, nr. 9 er et temanummer omkring mandlige sygeplejersker, heriblandt
en kronik af sygeplejerske Jacob Fage Sørensen, der ironiserer over tendensen til at beskrive
kvindedominerede arbejdspladser som en hønsegård og ideen om, at han som mand, alene grundet sit køn,
skulle bibringer mere faglighed.668 Denne brug af ironi undergraves dog, da næsten alle andre artikler og
kroniker i nummeret bruger hønsegårds-metaforen eller ene-hane-i-kurven-metaforen uden skyggen af
ironi.
Forsøg på at gøre plads til mænd i de kvindedominerede fag, uden samtidig at promovere
hypermaskulinitet og en binær kønsforståelse, hvor kvinder og mænd opstilles som havende forskellige
evner, er i Butlers termer ikke kulturelt forståeligt – hverken i eller udenfor de kvindedominerede fag. Ikke
forstået således, at afsenderen bliver straffet socialt for at komme med dette budskab. Snarere opfattes
ironien ikke som i Peter Møller Pedersens tilfælde, og den læses derfor som et udtryk for behovet for
traditionelle mænd eller ironien usynliggøres som i Jacob Fage Sørensens tilfælde.

I fejringen af det såkaldt særligt maskuline sker der til tider også en decideret nedgørelse af kvinder og det
såkaldt feminine. Fx som når den antropolog Anne Knudsen, i en stor artikel i FOA’s medlemsblad,
beskylder offentligt ansatte for at agere offentlig moder, hvilket hun beskriver som uprofessionelt og i
værste fald som et overgreb mod borgernes ret til privatliv og selvbestemmelse: Mange kvinder har svært
ved at holde en professionel distance. Og de skal holde op med at bilde sig ind, at de hjælper for klienternes
skyld.669 I artiklen fremhæver Knudsen desuden, hvordan kvinder kunne lære af mændenes arbejdskultur
og professionalisme. Det samme kommer til udtryk når sygeplejelærer Anne-Mette Graubæk i en artikel om
sygeplejestudiet fremhæver, at mænd på en afdeling får dæmpet disse destruktive kvindelige
mekanismer.670 De negative kvindelige mekanismer i artiklen beskrives bl.a. som værende sladder, intriger
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og manglende evne til at træffe beslutninger. Kvindelighed ses i denne diskurs som en modsætning til
professionalisme, hvor mænd i kraft af deres maskulinitet nærmest kommer til at personificere den.
I deres studie af kvinder og mænd, som kønsmæssigt har valgt et utraditionelt arbejde, viser Lotte
Bloksgaard og Stine Brock Faber også, hvordan kvinder i mandefag ofte får hæftet negative pronomener på
sig, mens mænd i kvindefag ikke gør, men selv bruger dem om den kvindelige majoritet.671 Dette
underbygger min pointe om, at kvindelighed ses som en modsætning til professionalitet. I mine kilder er
det dog i ligeså høj grad den kvindelige majoritet, der beskriver sig selv negativt, som det er den mandlige
minoritet, fx: Hele hønsehuset kagler, og vi spørger os selv. ”Hvorfor vil mændene ikke ind på
institutionsområdet?”672 (Anette Pedersen, Odense Socialpædagogisk Seminarium). Dette viser, at
opfattelsen af femininitet som negativt er kulturelt båret, og ikke bare optræder som den mandlige
minoritets forsvarsmekanisme for egen maskulinitet og position. Ligeledes viser det tilbage til Liselotte
Hansens pointe om, at en mand i vores kultur generelt ses som idealarbejderen og som mere professionel.
En diskurs, der altså synes at være ligeså gældende i de kvindedominerede fag som i resten af samfundet.

8.3 Mænd i omsorgsfag – den svære vej fra ideal til praksis
Det horisontalt kønsopdelte arbejdsmarked ændrede sig statistisk set ikke meget i afhandlingens periode,
og på uddannelsesmæssigt plan var andelen af mænd under uddannelse til de mellemlange videregående
fag som pædagog og sygeplejersker også faldende eller stagnerende.673 Så på trods af denne store indsats
synes mange mænds integration i de traditionelle kvindefag i længden ikke mere succesfuld end forsøget
på at integrere kvinderne i de traditionelle mandefag.
Steen Baagøe Nielsen har i sin forskning afdækket, hvordan diskursen om den mandlige pædagog- eller
pædagogmedhjælper i medierne kun beskæftiger sig med behovet for mænd og den succesfulde mandlige

Se også Lige Nu! 1997, nr. 4, s. 12-13. Her angiver børnehaveleder Jette Auken også, hvordan flere mandlige ansatte
sætter en stopper for intriger og hurtigere problemløsning. Ligeledes fortæller den mandlige pædagog Jens Hatting,
hvordan han giver fædrene et frirum for de kvindelige pædagogers intimitet.
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omsorg, og ikke de hverdagsproblemer, mange mænd møder med at forene de uskrevne koder for
maskulinitet med de uskrevne koder for korrekt omsorg.674
I mit materiale beskriver flere af de mandlige ansatte i omsorgsfagene da også, hvordan de føler, at deres
maskulinitet undertrykkes af den dominerende kvindelighed – dog uden, at det uddybes, hvad dette
konkret vil sige: Mænd i sygeplejen oplever ofte, at det er den kvindelige prioritering, der ikke kan
diskuteres. De har bare at udføre plejen på de kvindelige betingelser.675 (Sundhedsplejerske Bjarne
Andersen, Vestsjællands Amt). Denne problemstilling med en såkaldt undertrykkelse af en ikke nærmere
bestemt maskulinitet, er en hård nød at knække, også selvom de kvindedominerede fagforeninger flere
gange vedtager, at man vil arbejde med at gøre arbejdspladserne mere rummelige med hensyns til
kønnenes såkaldte forskellighed.676 Problemet ligger i, at maskulinitet, som nævnt i foregående afsnit, er
utrolig svært at beskrive uden at forfalde til overfladiske generaliseringer eller forfalde til en form for
hypermaskulinitet, der næsten uundgåeligt ender i konflikt med det værdisæt for omsorg, der hersker i
omsorgsfagene.
Udover at mændene i de kvindedominerede fag føler, at deres maskulinitet er under pres i faget, beskriver
de også ofte et pres fra omgivelserne - hvor de skal forsvare deres valg af profession: Mænd har det jo med
at komme med sjove kommentarer. De synes vist ikke, der er meget prestige i at være dagplejer.677 (Arne
Nielsen, dagplejer). Flere mandlige sygeplejersker beskriver også et ubehag ved at få en feminint kønnet
titel: Jeg kan ikke lide og tror heller ikke, at andre mænd kan lide (det er et tabu) at blive kaldt plejerske. Det
er en absolut afgørende grund for mænd til ikke at blive sygeplejerske.678 (Lars Peterson, sygeplejerske).
Dette ubehag ved at blive associeret med egenskaber eller titler normalt karakteriseret som maskuline,
finder man ikke hos kvinder i mandefag, der faktisk ofte fremhæver såkaldte maskuline kompetencer ved
sig selv.679 Denne forskel kan forklares med det maskulines højere status på arbejdsmarkedet og i
samfundet,680 hvoraf mænd, der tilskrives feminine egenskaber eller træk, er i fare for at miste status eller
bliver anset som homoseksuelle. Det kan også være dette statustab, som mændene i de traditionelle
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kvindefag, indirekte føler, når de beskriver, hvordan de føler, at deres maskulinitet er under pres i
kvindefagene. Det at performe udenfor den forventede kønsperformance er i forhold til karriere altså mere
risikofyldt for mænd end for kvinder. Et vilkår, som flere af mændene i kvindefagene synes at være fuldt
bevidste om: Mænd bliver ikke sygeplejesker, og det er en snert af mandschauvinisme. De opfatter det som
et kvindejob og frygter at blive opfattet som homoseksuelle, hvilket er noget fis og tegn på usikkerhed. 681
(Jakob Knudsen, sygeplejerske)
Ligeledes har denne angst for tab af maskulinitet konsekvenser for, hvordan mænd agerer i de
kvindedominerede fag, hvor de har det med at stile mod traditionelt maskulint mærkede specialer indenfor
kvindefagene fx psykiatrien eller ungdomsklubberne eller søge op i karrierehierarkiet: Som mandlig
sygeplejerske betragtes man som en afviger. En måde at redde lidt af sin ”mandlige ære” er at søge hen på
en teknikintensiv afdeling, at forske eller at blive chef.682 (Henrik Eriksson, svensk sygeplejerske til DSR’s
medlemsblad). Steen Baagøe Nielsen har også beskrevet dette fænomen og konkluderer at dette udover at
være strategi fra mændene selv, også er en uskreven forventning fra samfundets side.683 Her står manden i
de kvindedominerede fag altså med modsatrettede krav til sin performance, for dels er der et ønske om, at
han går ind og er til stede på grundniveau. Men forbliver han der, performer han også forkert, da han ikke
lever op til forestillingen om, at mænd er ambitiøse og søger at bevæge sig karriere– og statusmæssigt
opad.

I de pædagogiske fag opstod der i 1995 en ny barriere for mænd i pasningsfaget – nemlig angsten for den
pædofile mand.684 Op til år 2000 stiger antallet af artikler om pædofili i medlemsbladene, men selvom der
er flere artikler om at reagere på mistanke om et overgreb,685 så er der endnu flere om de store personlige
konsekvenser, det har at blive anklaget uretmæssigt for pædofili, 686 og hvordan man kan få støtte fra BUPL
både centralt og lokalt, hvis noget sådant skulle ske, samt en understregning af, at BUPL stadig i høj grad
ønsker de mandlige pædagoger.687 Ligeledes arrangerede Jysk Pædagogseminarium og PLS et åbent
debatmøde for at modvirke, hvad de beskrev, som pressen unuancerede og negative dækning af mandlige
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pædagoger.688 Ydermere bragte BUPL’s medlemsblad et tema om, at kvinder også kan være krænkere, og
at det derfor var urimeligt at fokusere på pædofiliproblemet som et kønnet problem.689 Medlemmerne
(både kvindelige og mandlige) modsiger på intet tidspunkt disse udmeldinger fra centralt hold, og ligeledes
er der en del læserbreve i tråd med den linje BUPL lagde centralt fra.690
Så selvom det er sandsynligt, at den store mediebevågenhed omkring (mandlige) pædofile pædagoger, har
påvirket andelen af mandlige pædagoger, har den ikke påvirket pasningsfagenes diskurs om, at flere mænd
i fagene vil være gavnlige. Faktisk synes de kvindedominerede pasningsfag ganske aktive i forsøget på at
modvirke de negative effekter på antallet er mænd i pasningsfagene, som opmærksomheden på mandlig
pædofili evt. kunne have.

688

Børn & Unge 1998, nr. 47, s. 11-13
Børn & Unge 1999, nr. 18, s. 3 og 8-10
690
Børn & Unge 1998, nr. 43, s. 18
Børn & Unge 1999, nr. 47, s. 22-23
689

202

9 Synet på det kønsopdelte arbejdsmarked under strejkerne 2007-2008
I de kvindedominerede fagforeningers interne og eksterne kommunikation omkring strejkerne i 2007-2008
er kønsperspektivet massivt tilstede - allertydeligst i form af ligelønskravet. (se kapitel 5). De involverede
kvindedominerede fag argumenterede her for, at det kønsopdelte arbejdsmarked havde skabt lønforskelle
mellem mænd og kvinder, og at de offentlige kvindefag skulle kompenseres. Dette er en noget anden
model end mandefagsstrategien, såvel som 1990’ernes fokus på at få mænd til at søge over i
omsorgsfagene. I de to andre cases var strategien nemlig, i hvert fald på overfladen, at det kønsopdelte
arbejdsmarked eller dele af det skulle brydes ned, ved at få kvinder og mænd til at søge job, der normalt er
associeret med det andet køn.691
I forløbet omkring 2008 tages det kønsopdelte arbejdsmarked for givet af de involverede parter (dvs.
arbejdsmarkedets parter såvel som de politiske kamre – kommunale, regionale og statslige). Der er altså fra
ca. 2007 og frem tale om en dominerende diskurs, der indirekte dikterer en fortsættelse af den nuværende
kønsarbejdsdeling eller i hvert fald tager den for givet. Dette er et skift i forhold til før, hvor det var et
erklæret mål for flere af de kvindedominerede fagforeninger at påvirke politikken, så den fordrede et mere
kønsneutralt arbejdsmarked og i mandefagsstrategien også et mere kønsneutralt syn på, hvad mænd og
kvinder kan og gør. I Butlers termer kan man sige, at de arbejdede for, at staten skulle skabe en ændring i
samfundets strukturer, således at det ikke længere ville være en skæv kønsperformance for en mand at
blive pædagog eller for en kvinde at blive murer. Kvindefagene og deres nye diskurs kom til at have en stor
effekt på Folketingets og medierne, som i hvert fald under konflikten også syntes fuldt ud at acceptere
præmissen om en relativt statisk kønsopdeling på arbejdsmarkedet. Dette er der to mulige tolkninger af.
Enten kan det forstås således, at diskursen fra kvindefagene var så stærk, at den ændrede den overordnede
politiske diskurs med hensyn til, hvordan det kønsopdelte arbejdsmarked og ligelønsproblemet skulle
forstås og tackles. Eller også skal det forstås således, at den tidligere diskurs i de kvindedominerede
fagforeninger, om at ændre det kønsopdelte arbejdsmarked faktisk var et brud på den dominerede
kønsdiskurs. Hermed var accept og fremstilling af omsorgsfagene som kvindefag, faktisk i langt højere grad
end mandefagsstrategien og ønsket om flere mænd i kvindefag i overensstemmelse med samfundets
kønssyn.
I diskurs om omsorgsfagene som kvindefag ligger der dog også et krav om en højere anerkendelse af
traditionelt kvindearbejde og kvinder, der jobmæssigt performer traditionelt. Forstået således, at den
gamle idé med overflytningen af kvinder til mandefag for at sikre udligning af lønnen også er en form for
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stiltiende accept af rimeligheden i at lønne traditionelt kvindearbejde dårligere end traditionelt
mandearbejde. Ergo kan man argumentere for, at det overordnede skift i den politiske diskurs omkring det
kønsopdelte arbejdsmarked også førte til en øget værdsættelse af traditionelt kvindearbejde. Dette er
samtidig også et opgør med den traditionelle opofrende kvinderolle, i og med at den udfordrer den
uskrevne doktrin i kønsmatrixen om, at traditionelt kvindearbejde er en form for kaldsarbejde eller som
sygeplejerskernes formand Connie Kruckow selv formulerede det: De havde meget hellere set, at vi var de
pæne piger, der stillede os op i køen bag de andre offentligt ansatte. De ville ønske, at vi var mere beskedne
og ydmyge.
Men de må tro om igen...
… Men det er også en historisk kamp, vi har påbegyndt. Kvindernes valgret kom ikke af sig selv for 100 år
siden. Det krævede en massiv indsats af fremsynede kvinder, og det tog hele 11 behandlinger i Landstinget og avlede en utrolig modstand fra beslutningstagerne.
Det samme er vi ude for i dag i vores kamp for ligeløn692
I de strejkendes tilgang til det kønsopdelte arbejdsmarked var der udelukkende fokus på den horisontale
deling, det vil sige intet fokus på såvel den vertikale deling eller den glidende arbejdsdeling i det enkelte
fag.
Den vertikale opdeling af arbejdsmarkedet er ellers et emne, der har været relativt meget fokus på i
medierne, i form af diskussion af det hensigtsmæssige i at indføre kønskvoter i toppen af det private
erhvervsliv eller på universitetet.693 Grunden til, at den vertikale deling og værktøjer såsom kønskvotering
ikke synes at have interesseret ligelønsbevægelsen, er sandsynligvis, at deltagernes uddannelsesniveau og
uddannelsestype ikke placerer dem i de befolkningssegmenter, hvorfra man typisk finder potentielle
topledere. Betydningen af den vertikale deling har altså været sværere at relatere til for de deltagende end
konsekvenserne af den horisontale deling, som de i deres arbejdsliv konstant blev konfronteret med.
Ligeledes var der umiddelbart langt mere at vinde for de deltagende i opgøret med lønforskellene
forbundet med den horisontale deling, da dette ville give en øjeblikkelig økonomisk gevinst. Samme
analysemodel kan sådan set også vendes om og bruges til at forklare, hvorfor kvinder indenfor akademia og
det private erhvervsliv ofte er mere interesseret i at ændre på den vertikale arbejdsdeling end at løse
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konsekvenserne af den horisontale. Disse kvinder arbejder nemlig ikke i traditionelle kvindefag og undgår
derfor den lavere løn knyttet til disse. Heraf, at de ikke har egeninteresse i at kæmpe for højere løn til disse.
Derimod har disse kvinder ofte en uddannelse, der gør dem til potentielle ledere eller forskere, og derfor
har de ofte nemt ved at relatere til konsekvenserne af den vertikale arbejdsdeling og en personlig interesse
i et opgør med disse. Dette er sandsynligvis grunden til, at nogle af de universitetsuddannede feminister i
1990’erne og 2000’erne i henhold til arbejdsmarkedet primært har diskuteret ting som glasloft og
kønskvoter,694 og ikke hvordan man opløser den horisontale deling.
Ud fra denne sammenligning mellem deltagerne i ligelønsbevægelsen og de universitetsuddannede kvinder
ser vi, hvordan uddannelse og jobmæssig placering har en stor indflydelse på, hvilke kampe en evt.
feministisk bevægelse vælger at kæmpe. Dette viser, at for at lave en fuldstændig analyse af et forløb er
man nødt til at tænke i intersektionelle kategorier, for ikke at overse forskelle eller interessekonflikter i en
gruppe eller bevægelse.695 Ved forløbet omkring overenskomstforhandlingerne 2008 trådte en hidtil lidt
overset gruppe kvinder ind i ligestillingsdebatten og introducerede hermed en række nye perspektiver på
ligestilling, men også en risiko for konflikt mellem de forskellige grupper af kvinder.696 For det er et åbent
spørgsmål, om det er muligt at kombinere de to ligelønskampe: I og med at der i kvindedominerede
omsorgsfags krav om samme løn til traditionelle kvindefag som i traditionelle mandefag og den samtidige
accept af den statiske kønsopdeling horisontalt også er en ide om, at kønnenes forskellighed medfører, at
der mere eller mindre altid vil være arbejde, som er mere naturligt for det ene køn. I opgøret med den
vertikale deling ligger der derimod en ide om, at kvinder og mænd er lige gode og lige egnet til al slags
arbejde, og at den horisontale deling derimod udelukkende er strukturelt forårsaget og altså vil forsvinde,
hvis vi laver et opgør med de traditionelle kønsroller. Herigennem opstår der en risiko for, at succes for den
ene gruppe fører til sværere kamp for den anden.
På trods af den potentielle interessekonflikt deltog feminister ansat i akademia faktisk flere gange aktivt i
strejken på de offentligt ansatte kvinders side (se kapitel 5), og udtrykte begejstring for de
ligestillingsperspektiver, strejken bragte med sig.
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Den glidende arbejdsdeling, dvs. det forhold, at mænd tit får andre og ofte mere prestigefyldte og bedre
lønnede opgaver end deres kvindelige kolleger, er derimod et andet og lidt mere kompliceret emne.
Kvinderne i kvindefagene har sandsynligvis selv oplevet denne deling og ville derfor kunne relatere til den,
såvel som have en interesse i at ændre den. Alligevel blev den ikke bragt op. Dette kan muligvis skyldes, at
der er ringe bevidsthed om denne mekanisme, og at den derfor ikke figurerede i de strejkendes eller deres
fagforeningers bevidsthed. En anden mulig forklaring er, at denne problemstilling er uhyre vanskelig at løse
og kontroversiel at bringe op. Vanskelig at løse på den måde, at den har at gøre med ubevidste og kulturelt
forankrede forestillinger om køn, og at den hermed kræver en bevidstgørelse af disse forestillinger hos den
enkelte. Kontroversiel, fordi det vil fjerne fokus fra det strukturelle problem, den horisontale arbejdsdeling
er, og i stedet rette fokus mod de diskriminerende mekanismer, der opretholdes af det enkelte individ, og
det er ofte mere gnidningsfrit at anklage en struktur end det er at anklage et individ eller en gruppe for
diskrimination. Dette skift i fokus ville også indeholde en risiko for at skabe en rammefortælling omkring
kønskamp, fx i fortællingen om, at mandlige ledere overser kvindelige medarbejdere, og dette ville skabe
intern splid i fagbevægelsen, såvel som blandt deltagerne i ligelønsbevægelsen. Ligeledes ville denne
rammefortælling sandsynligvis også kunne true den store sympati fra befolkningen, da den ville få
bevægelsen til at virke mere radikal. Ergo ville den glidende arbejdsdeling være svær at italesætte, da der
ikke er nogen direkte og nem løsning på den, og den ville desuden være strategisk risikabel. Muligvis har i
hvert fald nogle af bevægelsens initiativtagere derfor bevidst valgt at lade problemet ligge.
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Delkonklusion
I 1970’erne og 1980’erne handlede diskussionen om det kønsopdelte arbejdsmarked primært om den
kvindelige arbejdsstyrke. I den forbindelse lancerede den danske stat i samarbejde med en række andre
aktører en række af initiativer mod den horisontale kønsopdeling på arbejdsmarkedet. Overordnet sigtede
disse tiltag mod at flytte og uddanne ufaglærte kvinder til at tage arbejde i traditionelle mandefag, samt at
mindske tilstrømningen til omsorgsfagene ved at fjerne uddannelsespladser på de sundhedsfaglige
uddannelser og på pædagogseminarierne. Under et gik disse tiltag under navnet ’kvinder i
mandefagsstrategien’. LO-fagforeningerne var tilhængere af kvinder i mandefagsstrategien, og
understøttede initiativer, der skulle omskole kvinder til at tage beskæftigelse i traditionelle mandefag.
Kvinderne skulle her grundlæggende lære at performe på linje med mænd både i deres valg af
beskæftigelse, men også i udøvelsen af faget. Altså et forsøg på at vise, at kvinder kunne det samme som
mænd, men også et forsøg på at tilpasse kvinder til den mandlige norm. I FTF-fagforeningerne var man
stærkt kritiske overfor kvinder i mandefagsstrategien, og så den som undergravende for de traditionelle
kvindefags løn og status. Således udfordrede disse fagforeninger gennem deres afvisning af strategien dels
ideen om de traditionelle maskuline fags højere værdi, men kom også samtidig også til at gøre sig til
talsmand for en fortsat opdeling af kønnene. De kvindedominerede fagforeninger var således i denne sag et
empirisk eksempel på de to positioner i Wollstonecrafts dilemma. De kvindedominerede fagforeningers
forskellige positioner kan også forklares gennem de klasse- og uddannelsesforskelle, der er mellem de
kvindedominerede LO-fagforeninger og de kvindedominerede FTF-fagforeninger. Dette er et eksempel på,
hvor

stærkt

forskellige

identitetskategorier

påvirker

hinanden,

og

i

dette

tilfælde

hvilke

ligestillingsstrategier, de forskellige kvindedominerede fagforeninger fandt hensigtsmæssige.
Kvinder i mandefagsstrategien gjorde ikke det danske arbejdsmarked mindre kønsopdelt. De fleste
initiativer var heller ikke en succes for de deltagende kvinder, der dels ofte havde højere arbejdsløshed end
både deres nye mandlige kollegaer og andre kvinder, og dels kæmpede med en række problemer på deres
nye arbejdspladser. Problemer, der var relateret til, at der i de traditionelle mandefag ikke var det samme
manøvrerum for at kombinere familie og arbejde, som kvinderne havde i de traditionelle kvindefag. Endelig
har det sandsynligvis været vanskeligt for kvinderne at kombinere et generelt krav om en kvindelig
performance med deres nye fags krav om, at de på alle måder skulle præstere og opføre sig identisk med
deres mandlige kollegaer.
De sidste initiativer under kvinder i mandefagsstrategien sluttede i starten af 1990’erne, hvor de
kvindedominerede LO-fagforeninger også synes at have mistet gejsten for projektet. I forlængelse af dette
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finder vi i disse fagforeninger både en tilnærmelse til ideen om kønnenes forskellighed og en øget
bevidsthed om behovet for at værne om de traditionelle kvindefag og deres status. Således synes de
kvindedominerede LO-fagforeninger i 1990’erne diskursivt at bevæge sig tættere på FTF-fagforeningerne.
I 1990’erne vendte samfundets fokus sig mod manglen på mænd i omsorgsfag, og der opstod en generel
diskurs om, at der manglede mænd i de kvindedominerede omsorgsfag. Rationalet var, at mændene skulle
ind i omsorgsfagene for fagenes skyld, og ikke af hensyn til dem selv. I forlængelse heraf var forventningen,
at
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skulle performe

traditionelt maskulint.

Altså

et

radikalt andet

projekt

end

mandefagsstrategien, hvor kvinder netop ikke skulle performe traditionelt arbejdsmæssigt. Alle de
kvindedominerede fagforeninger tilknyttet omsorgsfagene og en stor del af deres medlemmer omfavnede
denne diskurs.
I deres jagt på mænd til omsorgsfagene, kom de kvindedominerede fagforeninger ofte til at promovere en
meget binær kønsopfattelse, hvor mænd og kvinder blev beskrevet som havende forskellige kompetencer.
En kønsopfattelse, der nemt kan føre til en glidende kønsopdeling i fagene, og kan være med til at
indsnævre mulighederne for det enkelte individs kønsperformance. I hyldning af de maskuline
kompetencer og af mænd generelt blev det kvindelige og kvinder ofte fremstillet negativt. Her blev
kvindelighed opsat som en modsætning til professionalisme, og kvinder blev fremstillet som sladrevorne og
uprofessionelle. Et forhold, der kan have været med til at skade de kvindedominerede fagforeningers
samtidige lønkamp og deres forsøg på at udfordre ideen om manden som den ideelle arbejder.
Indsatsen for at tiltrække flere mænd mislykkedes, og antallet af mænd i omsorgsfagene forblev lille. Det
kan forklares gennem, at de kvindedominerede fagforeninger satte en forventning op om, at mænd skulle
performe en form for hypermaskulinitet. Et performancekrav, der næsten uundgåeligt ender i konflikt med
det værdisæt for omsorg, der hersker i de kvindedominerede omsorgsfag. Ydermere ligger der et potentielt
statustab for mænd ved at påtage sig et traditionelt kvindeligt kønnet arbejde. Dette potentielle statustab
og det medfølgende tab af maskulinitet kan også være en del af forklaringen på, hvorfor mænd typisk søger
hen i særlig maskulint mærkede specialfunktioner i omsorgsfagene, søger op i hierarkiet eller vælger helt at
forlade faget.
I forbindelse med forløbet omkring de offentlige overenskomstforhandlinger i 2008 satte ingen af de
kvindedominerede fagforeninger spørgsmålstegn ved at deres fag var kvindedominerede. En praksis de
andre aktører omkring overenskomstforhandlingerne adopterede, og fagenes status som kvindefag kom
derfor til at fremgå som en statisk størrelse. Dette er et skift i forhold til den tidligere diskurs på området,
hvor de kvindedominerede fagforeninger har arbejdet med at opbløde dele af det kønsopdelte
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arbejdsmarked. Ligeledes var det også en indirekte og sandsynligvis ikke tiltænkt svækkelse af den
dagsorden, flere akademisk uddannede feminister har forsøgt at sætte op gennem 1990’erne og 2000’erne.
For dem har et af de store ligestillingsspørgsmål i forhold til arbejdsmarkedet været ønsket om et opgør
med den vertikale og glidende arbejdsdeling, og i argumentationen for dette er der blevet lagt vægt på, at
kvinder og mænd kan det samme, og at der derfor skal gøres op med de strukturer, der bevirker, at kvinder
ikke forfremmes i samme grad som mænd. Ved i hvert fald delvis at forblive i og reproducere kønsdiskursen
i det offentlige og ved at påpege værdien ved det plejende kvindearbejde, stod deltagerne i
overenskomststrejken indirekte fast på en særlig form for plejende og altruistisk kvindelighed.
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Del 3
Mellem to idealer – den svære balance mellem familie og arbejde
Megen kvindepolitik handler om at kæmpe forbedringer igennem. Man skal blot passe på, at det
kvindepolitiske ikke drukner helt i spørgsmål om nedsat arbejdstid til småbørnsforældre, forlænget barsel,
omsorgsdage o.s.v.697
Inger Thyrre Sørensen 1991, faglig sekretær BUPL

Del 3 handler om de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmers ikke altid ens holdning til
balancen mellem familie og arbejde. Herunder, hvilke strategier man skulle anlægge i forhold til deltid,
børnepasning og barselsorlov.
I gennem denne dels kapitler bliver det tydeligt, hvordan mange kvindelige arbejdstagere i Danmark hele
min periode balancerer mellem to ofte modsatrettede krav til deres kønsperfomance – nemlig kravet om
på arbejdsmarkedet at performe på linje med mændene i forhold til arbejdstid, indkomst og ambitioner og
så kravet om at være den primære omsorgsperson for børnene. Dette sammenstød mellem idealer giver
anledning til en diskussion om, hvorvidt Danmark ikke bør beskrives som værende en halvandenforsørgermodel fremfor en to-forsørgermodel. De kvindedominerede fagforeninger er overfor samfundet
en agitator for, at kvinder skal sikres en inklusion på arbejdsmarked svarende til mænds – men skifter i
mellem om dette skal foregå ved at kompensere kvinden for hendes større familieforpligtelse eller ved at
ændre på fordelingen af arbejdet i hjemmet, så denne tilfalder kønnene ligeligt.

697

Børn & Unge 1991, nr. 2, s. 8
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10 Familieliv og arbejdsfrekvens anno 1985
I 1980’erne var ingen gruppe så hårdt ramt af ledighed som kvinder med børn under 6 år – her var
gennemsnitsledigheden i 1984 til 16,9 %, og for kvinder med mere end et barn under 6 år var den til 18,8
%.698 Paradoksalt nok synes en evt. familieforsørgelse at forbedre mænds tilknytning til arbejdsmarkedet. I
hvert fald faldt deres ledighedsprocent en smule, når de fik børn.699
En forklaring på småbørnsmødres øgede ledighed kunne være, at de fleste familiers liv i 1980’erne (på
trods af kvindernes øgede erhvervs- og uddannelsesfrekvens) stadig synes at have været indrettet efter en
model, hvor manden var hovedforsøgeren, og kvinden var den, som primært var ansvarlig for husarbejde
og børneomsorg. Heraf, at kvinder for at få balance mellem hjem og arbejde til at gå op, stillede højere krav
til deres arbejdes fleksibilitet og arbejdstider. Ligeledes er det sandsynligt, at flere familier har prioriteret
mandens karriere, (både mht. til geografisk placering og mht. til hvem der blev hjemme ved børnene) da
denne har været sikrere og bedre lønnet. Heraf er det muligt, at flere af disse småbørnsmødres ledighed
har været i hvert fald delvist selvvalgt. Dette mønster tyder på, at de danske heteroseksuelle familier ofte i
forbindelse med familieforøgelse faldt tilbage i kønskomplementære roller.700 Dette mønster er
sandsynligvis blevet indirekte understøttet og opretholdt af arbejdergiversiden, i og med at denne har
umiddelbar interesse i at foretrække mandlig arbejdskraft, da denne ofte ikke var ustabil grundet graviditet
og familieforpligtelser.
En yderligere underbygning af dette familiemønster med manden som den primære forsøger og kvinden
som primær omsorgsperson, finder vi også ved at se på deltidsfrekvenser. Her havde kvindernes i midten af
1980’erne ikke flyttet sig siden 1970’erne, men var stadig omkring de 35-43 %, hvorimod mændenes lå på
omkring de 7-8 %.701
I midten af 1980’erne var det danske samfund altså stadig et, hvor manden i de fleste husstande var den
primære forsørger, da han udover at tjene mest ofte også havde længere arbejdsdage og en stærkere
tilknytning til arbejdsmarkedet. Kvinden på den anden side stod ofte med det primære ansvar for hjem og
børn, og herudover et arbejde, der fungerede som supplerende indtjening i husholdningen. Familiernes
indretning med manden som hovedforsøger og kvinden som primær ansvarlig for hjemmet, blev også
understøttet af staten på i 1980’erne. Dette kan fx ses ved at barselsorloven indtil 1984 udelukkende var en
velfærdsrettighed reserveret til moderen, samt at takster for mænd og kvinder var forskellige i forbindelse
698
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med børnebidrag indtil 1. juni 1987. Her var taksten i 1985 for mænd: 566 kr. om måneden, mens kvinder
kun skulle betale 377 kr.702 Ligeledes kunne fædre indtil 1991 kun få udbetalt barselsdagpenge, hvis både
han og moderen til barnet var dagpengeberettiget.703 Staten understøttede dog på mange måde kvinders
erhvervsdeltagelse gennem en række social- og sundhedsmæssige tiltag. Af særlig betydning var den
omfattende udbygning pasningsinstitutionerne.704
Alt i alt kan det danske samfund i midten af 1980’erne på mange måder mere beskrives som hvilende på en
1 ½ persons forsørgermodel end en 2 persons forsørgermodel. Dette forhold underbygger Gro Hagemans
og Klas Åmarks pointe705 om, at strukturer og idealer i et samfund foregår glidendende, og at man i
1980’erne altså ikke, hverken fra statens side eller i de danske familier havde en forestilling om, at mænd
og kvinde burde eller kunne have fuldstændigt lige ansvar for hjem og arbejde.
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11 Deltid
11.1: 1985-1993: Deltidsarbejde og nedsat ugentlig arbejdstid
De kvindedominerede fag var i høj grad deltidsfag. For mange kvinder som var ansat i disse, understøttede
deres arbejdsliv s et familieliv med manden som primær brødvinder og kvinden som supplerende forsørger,
men primært ansvarlig for husholdning, herunder særlig børnepasning. Altså den form for halvanden
forsørgermodel, som den danske stat på mange måder havde understøttet i 1970’erne og første halvdel af
1980’erne, og først så småt ved indførelsen af mandlig barsel i 1984, havde åbnet op for opblødning af.
På trods af, eller måske netop fordi de kvindedominerede erhverv havde så mange deltidsansættelser, var
de kvindedominerede fagforeninger negative eller bedste fald ambivalente overfor deltid. Flere af
fagforeningerne var derfor bekymrede, da antallet af deltidsstillinger i det offentlige blev udvidet eller
nedsat i timetal i forbindelse med Schlüter-regeringens besparelser i anden halvdel af 1980’erne.706 Denne
bekymring og den generelle holdning til deltid som en uskik både i den private og i den offentlige sektor
blev udtrykt i generelle termer fra fx DSR og BUPL.707 I KAD stod man fast på en principiel afstandstagen til
deltidsarbejde708, og i HK udformede man konkrete krav om overtidsbetaling og flere kursusmuligheder til
deltidsansatte, både for at bremse omlægning af fuldtidsstillinger til deltid, men også for at bedre deres
deltidsansatte medlemmers forhold.709 De kvindedominerede fagforeninger arbejdede altså alle for, at
deres medlemmer skulle have en arbejdsuge, der i timer svarede til en typisk mandlig arbejders. Dette kan
ses som en tilslutning til idealet om en to-forsørger model, og ligeledes læner det sig op af tanken om, at
lighed mellem kønnene opnås gennem ens pligter og rettigheder.
Langt mere positiv overfor deltid end de kvindedominerede fagforeninger var til gengæld deres
medlemmer, der i alle fagforeningernes medlemsblade hyppigt skriver indlæg omkring deltidens fordele
eller kritiserer deres fagforenings standpunkt omkring deltid.710 Medlemmernes begrundelse for, hvorfor
deltid for dem er ønskværdig, er, at det er en nødvendighed for at få familielivet til at hænge sammen. De
fremhæver heraf, hvordan to fuldtidsarbejdende forældre (herunder særligt en fuldtidsarbejdende mor)
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betyder forsømte børn, og at fuldtidsarbejde derfor kun er noget, man som kvinde bør gøre af nød.711 For
kvinderne var det altså en forkert kønsperformance at have et fuldtidsjob, med mindre hensynet til
familiens samlede økonomi nødvendiggjorde det. Denne position hos medlemmer viser, at mange af
kvinderne (i hvert fald efter at disse er blevet mødre) indtræder i kønskomplementær forståelse, hvor de
har hovedansvaret for børnenes trivsel. En pointe, andre kønsforskere også er nået frem til forbindelse med
analyse af 1980’ernes og 1990’ernes familieliv i Skandinavien.712
Det er dog en mulighed, at der er et tavst flertal blandt medlemmerne, der er enige med deres fagforenings
grundlæggende holdning til deltid og derfor ikke føler trang til at skrive herom.713 Fagforeningerne selv
syntes dog at være af den opfattelse, at der blandt deres medlemmer ikke hersker fuld forståelse for linjen
vedrørende deltid. De brugte i hvert fald meget spalteplads både i form af direkte svar på utilfredse
medlemmers breve og i form af artikler og temaer. Fagforeningernes taktik i forhold til emnet er oplysning
og åben debat, hvorunder man også gør meget ud af, at deltid er fint, så længe det er 100 % frivilligt, og der
er mulighed for fuld tid, hvis der skulle være ønske herom: Vi har derimod det problem, at mange er
tvunget på deltid. Og uden at spørge de faste medarbejdere, om de vil på fuldtid, ansætter mange
forretninger ekstra personale også på deltid. Det burde være ulovligt.714 (Bent Knap, formand HK/Handel)
De kvindedominerede fagforeninger synes dog at acceptere de kritiske medlemmers argument om, at
familielivet hænger dårligt sammen, hvis begge parter arbejder fuldtid. Deres løsning er dog en nedsættelse
af arbejdstiden fra 40 til 35 timer for alle danskere. De kvindedominerede fagforeninger og deres
medlemmer deler altså analysen af, at den daværende struktur på arbejdsmarkedet er uholdbar i forhold til
familielivet. Men hvor medlemmerne søger (og finder) løsningen indenfor det eksisterende system,
forholder fagforeningerne sig kritisk og kræver strukturerne ændret. På dette område finder vi altså et
forskelligt kønssyn mellem fagforeningerne og deres medlemmer. Fagforeningerne arbejder for en model,
hvor begge forældre får mere tid derhjemme og således skal deles ligeligt om at tjene penge og klare
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husarbejdet – altså en to-forsørgermodel. Medlemmer, derimod, agerer stadig ud fra ideen om en
halvanden forsørger-model, hvor børn og husarbejde primært er en kvindelig pligt.
Dette pres fra fagforeningerne, såvel som de negative konsekvenser for ligestilling på arbejdsmarkedet,
synes medlemmer at være sig bevidst. Fx påpeger Birthe Lindholm (HAF-medlem), hvordan man som
arbejdende kvinde godt kan være for en to-forsørgermodel, men alligevel have svært ved at bryde ud af
den traditionelle kvinderolle, da der i kulturen, familien og hos kvinderne selv ligger nogle (ofte uskrevne
forventninger) om at være gode mødre og om at kunne holde et pænt hjem: Selvom vi er bevidste og frie
som kvinder, så lever vi et mandssamfund. Mange kvinder går rundt med konstant dårlig samvittighed, hvis
ikke vi når opvasken, madlavningen eller godnatlæsningen for børnene. Så føler vi os som dårlige mødre.715
Igennem dette citat kan man se medlemmernes holdning til deltid som et forsøg på at balancere to
forskellige og til dels modsatrettede krav til deres kønsperformance – nemlig ideen om, at de skal være
selvforsørgende og karrierebevidste med ideen om, at de også skal være gode mødre og husmødre. Citatet
er desuden en empirisk underbygning af Bente Marianne Olsens teori om, at det skandinaviske
ligestillingsprojekt er gået hurtigere på arbejdsmarkedet end i familien.716 Denne forskel i tempi vidner om,
at den diskursive kamp eller forhandling om ligestilling og køn foregår i flere sfærer. Hvilket også kan
forklare, hvordan idealet om to-forsørger modellen kan eksistere sideløbende med andre nærmest
modsatrettede diskurser. Sammenstødet og forhandlingen mellem disse to idealer er så i høj grad noget,
den enkelte kvinde står med.
Statsligt syntes man at være mere på linje med de kvindedominerede fagforeningers medlemmer end med
de kvindedominerede fagforeninger. Således erklærede Ligestillingsrådet i sin årsberetning for 1986, at
deltid ikke længere var det samme problem som tidligere, men at kvinders dobbeltarbejde derimod var det
nye hovedproblem.717 Ligeledes arbejdede Centrum-højre for, at det økonomisk skulle være muligt at vælge
deltid og pressede desuden på, for at fagforeningerne skulle opgive kravet om, at en opslået stilling i
udgangspunktet skulle være et fuldtidsarbejde.
Måske for at imødegå presset fra både medlemmer og stat foreslog KAD i 1990, at Folketinget skulle
indføre mulighed for ubetalt deltidsorlov til småbørnsforældre: Jeg taler om fuldtidsansatte, som i den
periode, hvor de har små børn, får mulighed for at arbejde på deltid. Der skal selvfølgelig være en
tryghedsgaranti, så de kan vende tilbage til den samme fuldtidsstilling igen.718 (Lillian Knudsen, formand
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KAD). Selvom KAD formulerede forslaget kønsneutralt, var udgangspunktet, at muligheden for deltidsorlov
primært ville blive benyttet af kvinder. Forslaget kan således ses som KAD’s forsøg på at tilpasse sig den
virkelighed, at mange at fagforeningens medlemmer (og kvinder generelt) ofte gik på deltid, mens børnene
var små – og ved at gøre det til en lovsikret rettighed, sikrede KAD at medlemmer senere ville kunne blive
fuldtidsansatte igen. Altså et forsøg på at nærme sig medlemmernes holdning, uden at give slip på idealet
om, at kønnene skulle have samme tilknytning til arbejdsmarkedet. Ydermere var det vigtigt for KAD, at
forslaget blev gennemført ved lov og ikke ved overenskomst, da fagforeningen frygtede at det ellers ville
blive et gode, der kun tilfaldt de højtlønnede eller kostede kvindefagene for dyrt at få indført. Lillian
Knudsen udtrykte dog også, at hun frygtede, at den borgelige regering ikke ville bruge forslaget, som KAD
havde ment det; nemlig som en måde at fastholde og forbedre kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet:
Men jeg er bekymret for, at de borgerlige partier kun tager den del af forslaget, som de kan bruge. De vil jo
helt klart have kvinderne tilbage til køkkenerne. Det får de ikke. Kvindernes fremtid ligger på
arbejdsmarkedet.719
Forslaget blev dog aldrig, hverken i oprindelig eller ændret form til noget i Folketinget på daværende
tidspunkt. Om end forslaget i grundtræk minder om dele af den senere børnepasningsorlov (se kapitlet 14).

De kvindedominerede fagforeningers begrundelse for at ønske den generelle arbejdstid nedsat er desuden
ret interessant i forhold til den øvrige fagbevægelse. I den øvrige fagbevægelse finder man nemlig samme
krav, men her begrundes ønsket om 35 timers arbejdsugen primært ud fra, at det skønnes, at kunne skabe
arbejde til flere og først sekundært som en mulighed for mere tid til fritid og familie – og herigennem
ligestilling. Når de kvindedominerede fagforeninger her adskiller sig fra resten af fagbevægelsen, skyldes
det sandsynligvis, at udfordringen med at få balancen mellem arbejdsliv og familieliv til at gå op i
1980’erne, stadig mest var et kvindespørgsmål. En 40-timers arbejdsuge var ikke på samme måde et
problem for en mandlig arbejdstager som en kvindelig, da der ikke lå de samme kulturelle forventninger til
hans arbejde og tilstedeværelse i hjemmet. Eller i Butlers termer, forventningerne til en mands
kønsperformance i 1980’erne var ikke modsatrettede, alt efter om han opholdt sig i hjemmet eller på
arbejdspladsen. Mens en kvindelig arbejdstager konstant måtte balancere mellem kravet om at leve op til
den mandlige norm på arbejdsmarkedet, samtidig med at hun opfyldte kravet om en traditionel kvindelig
performance i hjemmet. Derfor har 35-timers ugen altså ikke, for en mand, været så indlysende et gode i
forhold til at få balancen mellem arbejde og hjem til at gå op.
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En stor del af de kvindedominerede fagforeningers medlemmer arbejdede desuden i fag med mange
deltidsstillinger, og hvor fuldtidsstillinger faktisk til tider var en mangelvare. Derfor ville en generel
nedsættelse i arbejdstiden sandsynligvis ikke betyde en udvidelse i mængden af stillinger. Den øvrige
fagbevægelses begrundelse for 35-timers arbejdsugen var altså ikke på samme måde gældende eller oplagt
for disse fag. Det at nedsættelse af arbejdstiden til gengæld ville betyde, at langt flere i disse job ville have
overskuddet til at gå op på fuldtid (og hermed også have en interesse i at få omlagt disse sektorer til at
have flere fuldtidsstillinger),720 var derimod en attraktiv begrundelse. Ikke mindst, da det ville føre til flere
penge til den enkelte.
Disse forskelle mellem de kvindedominerede fagforeningers og resten af fagbevægelsens begrundelse for
at ønske nedsat arbejdstid, kan være med til at forklare, hvorfor de kvindedominerede fagforeninger, såvel
som kvinder generelt, efter at normalarbejdstiden i perioden 1987 til 1990 gradsvist gik fra 40 til 37 timer,
og som beskæftigelsen steg op gennem 1990’erne, modsat mænd, stadig holdt ved ønsket om en kortere
arbejdstid.721

Udover at skrive om deltid i den interne kommunikation, agiterede de kvindedominerede fagforeninger
også udadtil. Dels prøvede de at gøre sig synlige i medierne, og dels udgav og publicerede de selv materiale,
der spændte fra aviser til badges.
I forbindelse med denne udadvendte kommunikation ser vi et af de få fællesskaber baseret på køn mellem
nogle af de kvindedominerede fagforeninger i perioden 1985-1990, nemlig en fælles avis med titlen ”Deltid
– en avis om kvindearbejde”. Avisen har dels været til intern brug i fagforeningerne, men har også været
brugt eksternt i form af, at den er blevet uddelt af frivillige. Avisen var udgivet af tre kvindedominerede LOfagforeninger (HK, HAF og KAD) og så Socialdemokratiets ungdomsorganisation DSU. Samarbejdet var altså
holdt indenfor et hovedforbund og med dettes faste partner Socialdemokratiet.722 En vis ide om, at
problemet også strakte sig udover LO-området, finder man dog i avisen, i og med at en af artiklerne handler
om en pædagogs lønningsmæssige og faglige problemer med at arbejde deltid (og det selvom ingen af de
pædagogiske fagforeninger var med i samarbejdet omkring avisen).723 Det er ikke til at vide om, det
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oprindeligt blev diskuteret at inddrage andre fagforeninger med overvægt af kvindelige medlemmer i avisprojektet. Men for alle FTF-fagforeningerne havde det været svært at deltage, på grund af
Socialdemokratiets deltagelse – enten fordi de ikke ville deltage i noget med partipolitisk islæt eller i BUPL’s
tilfælde, fordi ledelsen på daværende tispunkt var domineret af folk med medlemskab hos DKP.
I avisen skriver hver fagforening for sig selv, og der er en klar markering af, hvornår det er henholdsvis den
ene eller den anden fagforening, som udtaler noget. Således har avisen ikke en overordnet artikel, hvor alle
parter samles om et fælles budskab. Overordnet set syntes avisens formål dog at være at informere
læseren omkring, hvilke negative konsekvenser deltid ofte har, både for den enkelte, men også for kvinders
ligestilling generelt, og advokere for en generel nedsættelse af arbejdstiden til 35 timer.724
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HK har også et budskab, om hvordan man forbedrer forholdene for deltidsansatte, også uden at ændre på den
generelle arbejdstid. Dette syntes dog generelt sekundært i forhold til det andet budskab, om ikke andet så fordi, HK’s
budskab netop kun fremsættes i HK’s artikel.
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Forsiden på avisen

Avisen er som kilde måske særlig interessant på grund af sin forside. Titlen ”Deltid- en avis om
kvindearbejde” indikerer, at deltid og de problematikker, der knytter sig hertil, er noget, der i høj grad
knytter sig til det ene køn. Dette er i overensstemmelse med den statistiske virkelighed, hvor de fleste
deltidsarbejdende også var kvinder, og med de kvindedominerede fagforeningers interne kommunikation.
På forsiden af avisen er der dog også et fotografi af tre kvinder, der er i gang med at arbejde på et stillads –
sandsynligvis med at sætte selve stilladset op. Altså kvinder i gang med et arbejde, der normalt forbindes
(og statistisk set også er og var) et klassisk mandearbejde. Dette er noget skævt i forhold til, hvad
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medlemmerne i fagforeningerne bag aviserne laver (ingen af dem organiserer stilladsarbejdere eller andre
bygningsarbejdere). Ydermere er det også skævt i forhold til avisens indhold, hvor alle artikler omhandler
kvinder fra de kvindedominerede fag og fagforeninger bag disses holdning til deltid. Sluttelig og måske
vigtigst, er det også skævt i forhold til at sige noget om, hvilke erhverv, der typisk er mange deltidsansatte i.
Der er nemlig andelsmæssigt lange flere kvinder (og mænd) på deltid i de kvindedominerede fag.725
Fotografiet passer altså dårligt til både avisens indhold, dens afsendere og hele deltidsproblemstillingen.
Men hvorfor er det så blevet valgt, som den første illustration, man ser? En umiddelbar forklaring er HK’s,
HAF’s og KAD’s (og også Socialdemokratiets) involvering og promovering af ’mandefagsstrategien’ (se
kapitel 7). Avisen kunne i denne optik indirekte også have det formål at påvise, at kvinder ikke kun kan søge
beskæftigelse i de traditionelle kvindefag – altså endnu en opfordring til både samfundet og egne
kvindelige medlemmer om at tænke mulighederne for den kvindelige arbejdsstyrke bredere. Heraf kan
forsidebilledet også ses som en udfordring af de traditionelle kønsroller og et forsøg på at skubbe til den
nuværende kønsmatrix. Endelig kan man også tolke forsidebilledet som et forsøg på at lægge sig inden for
samfundets eksisterede idealforestillinger, om hvad rigtige arbejdere og arbejde er. Nemlig en mandlig
arbejder, der arbejde med konstruktion eller produktion. Personerne på billedet er godt nok kvinder, men
ellers er fuldstændig i overensstemmelse med idealet - arbejdshjelme, kort hår og arbejdstøj, der er
identisk med en mandlig bygningsarbejders og næsten helt skjuler kvindelige kropsformer. Begge
tolkninger kan sådan set være gældende, da mandefagsstrategien som sådan også kan betragtes som et
forsøg på at få kvinder involveret og inkluderet i de mere prestigefulde og mandligt dominerede fag.
Spørgsmålet er så bare, hvor godt forsidebilledet har underbygget avisens formål, nemlig at informere om
de negative konsekvenser ved deltid og advokere for en 35 timers arbejdsuge.

11.2 1993-2001: Deltid
Overordnet set blev arbejdsmarkedet mere ens for mænd og kvinder med hensyn til erhvervsfrekvens og
deltid frem til midten af 1990’erne. Således var kvinders deltidsfrekvens faldet fra omkring 35 % i 1985 til
22 % i 1994, mens mænds deltidsfrekvens i samme periode var steget fra 8 % til 10 %.726 På disse parametre
ser vi altså en udvikling hen mod en mere ligelig rollefordeling, om end mænd stadig havde en stærkere
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tilknytning til arbejdsmarkedet end kvinder. Fra 1995 til 2001 sker der til gengæld en stagnation, hvor
deltidsfrekvensen stort set blev, hvor den var.727
De kvindedominerede fagforeningers holdning til deltid i 1990’erne forblev negativ eller i bedste fald
ambivalent. Argumenterne imod deltid er i midten og slutningen af 1990’erne ligesom i 1980’erne baseret
på, at det undergraver kvinder økonomiske selvstændighed: Sygeplejersker bliver dybt afhængige af deres
mænd. Samtidig bliver det næsten umuligt at være eneforsørger, fordi ingen kan leve af en deltidsløn.
Kvindepolitisk er det meget uheldigt, at sygeplejerskernes arbejdsmarked udvikler sig i retning af mere
deltidsarbejde. 728 (Jan Toft, DSR amtskredsformand i Sønderjylland).
Ligeledes kritiserede de kvindedominerede fagforeninger flere gange Folketinget for at flirte med deltid, og
herigennem undergrave kvindens økonomiske selvstændighed: Så når politikerne taler om, at familierne
må være sig ansvaret bevidst og selv vælge fra og til, så spørger vi bare: Hvad skal de vælge fra? Nettos
billige bleer eller en plads på arbejdsmarkedet. Vi skal i fagbevægelsen være klar til at satse på bedre
livskvalitet – og det er vi. Men så må politikerne og arbejdsgiverne også være med til at udvikle redskaberne
til at gøre det. Redskabet er ikke at kvinderne på deltid.729 (Lillian Knudsen, formand KAD).
De kvindedominerede fagforeninger så altså stadig kvindens plads på arbejdsmarkedet som noget, man var
nødt til at forsvare. Ikke nødvendigvis længere som kvinders ret til at være på arbejdsmarkedet, men
snarere kvinders ret til at være på arbejdsmarkedet på linje med mændene – dvs. i fuldtidsjob og på en løn,
man kunne forsørge sig selv på. Men i 1990’erne var der også kommet en række nye argumenter til, nemlig
at deltid blev misbrugt af arbejdsgiverne til at sikre sig større fleksibilitet og højere arbejdstempo. Således
fortsatte Jan Toft i samme artikel i DSR’s medlemsblad: Når mange vælger at bliver deltidsansatte for bedre
at kunne klare det daglige pres, er man i virkeligheden med til at skjule de reelle problemer med et højt
arbejdspres. Når mange holder mere fri for at kompensere fra det hårde pres, bliver det sværere for dem,
der vælger at arbejde på fuld tid, at argumentere for bedre normeringer. Samtidig bliver det dårlige
arbejdsmiljø gjort til den enkeltes problem frem for til arbejdspladsens problem730 Denne argumentation
mod deltid går på tværs af alle de kvindedominerede fag. Således udtaler KAD’s formand, Lillian Knudsen fx
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omkring manglende fuldtidsjob i servicesektoren: Vi har mange enlige mødre, der har to-tre
deltidsstillinger, og det er ret hårdt. Men det giver en stor fleksibilitet for arbejdsgiverne.731
Arbejdsgivers fordel ved deltid – i form af øget fleksibilitet – var bl.a. det, flere af de sundhedsfaglige
kvindedominerede fagforeninger ved overenskomsterne gik efter at få begrænset, da de krævede at
deltidsansattes merarbejde blev ordentligt honoreret: Et af Jordemoderforeningens krav gennem mange år
om pensionsindbetalinger for deltidsansattes merarbejde er blevet opfyldt og hermed også en forbedring af
de deltidsansattes vilkår.732 (Merete Larsen, formand Jordemoderforeningen om resultatet af
overenskomstforhandlingerne 1999).
Deltid blev i slutningen af 1990’erne også betegnet af BUPL som en årsag til, at det var så svært at få mænd
ind i fagene: Det er et problem, at man er gået over til så mange deltidsstillinger i SFO og fritidshjem. Det er
der meget få mænd, der kan klare sig med økonomisk, også selvom man ikke er specielt karriereminded.733
Her spillede man tydeligt på forestillingen om, at en mand, i kraft af sin forsørgerrolle, havde et større
økonomisk behov end en kvindelig ansat – altså en form for halvanden forsørger-model. At denne
forestilling stadig eksisterer, viser at to-forsørger idealet, trods sin dominans i toppen af fagforeninger
stadig ikke var den eneste gældende diskurs, der spillede ind på det ligestillingspolitiske arbejde. Samme
udfordring af idealet om ens roller for mænd og kvinder, finder vi hos HK, der i en artikel omkring, at
børnene lider under forældrenes travlhed, i deres statistiske oplysninger, kun fokuserer på, hvor mange
timer moderen arbejder.734 Her er ansvaret for børnenes trivsel primært fortolket som noget, der ligger på
moderen. De kvindedominerede fagforeningers ledelse kan altså ikke siges fuldstændig konsekvent at være
indenfor idealet om en to-forsørger model – heller ikke selv om de ofte forfulgte ordninger der skulle
fremme dette ideal.

Strategien i forhold til at få egne medlemmer til at begrænse deres deltid og støtte op om linjen mod deltid
varierede mellem fagforeningerne. Fra KAD, der i flere af deres overenskomstaftaler decideret havde
forbud mod deltid735 til BUPL, der lod det være op til medlemmerne, men samtidig gjorde meget ud af at
gøre medlemmerne opmærksomme på konsekvenserne ved deltid: Vælger man at gå på deltid og får
dermed ikke fuld pension – jamen, så er det et valg. Fagforeningerne skal ikke hindre medlemmerne i at
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træffe deres egne valg. Med de konsekvenser, det indebærer.736 (Bente Sorgenfrey, BUPL). De fleste lå dog
på linje med FOA, der godt nok lod medlemmerne vælge selv, men samtidig forholdt sig kritiske overfor
denne strategi: Personligt så jeg gerne deltid afskaffet. Så kunne vi lave nogle meget bedre overenskomster,
og så kunne vi sikre, at der var fuldtidsjob. Men der må vi selvfølgelig tage højde for, at der er mange af
vores medlemmer, der kun ønsker et deltidsjob.737 (Margit Vognsen, næstformand FOA).
Overordnet set syntes medlemmernes holdning til deltid heller ikke at have ændret sig siden 1980’erne –
heller ikke selvom færre benyttede sig af muligheden. Her syntes argumentet stadig at være, at deltid var
en løsning for at få balancen mellem hjem og familie til at gå op: Kvindepolitisk er deltid heller ikke en
hæmsko, tværtimod. Det er nemlig sådan, at kvinder – ikke bare sygeplejersker – vil mere end én ting i
livet.738 (Anne Ågård, sygeplejerske).
Hos nogle af medlemmerne syntes der også at være en vis vrede over både at skulle leve op til idealet om
at være på arbejdsmarkedet på lige fod med mændene, og idealet om at være den primært ansvarlige for
hjemmet: Det er ingen hemmelighed, at det fortsat er kvinden, der tager det største ansvar for hjem og
børn i Danmark; der er f.eks. kun 8 pct. fædre, der tager forældreorlov, så vor fantastiske kvindefrigørelse er
gået ud på, at vi har fået lov til at få to job. Nemlig varetagelsen af hjemmets drift samt overtagelse af
mandens værste unoder: stress, karriereræs og storrygning.739 (Inge Nandrup-Bus, sundhedsplejerske i et
indlæg mod DSR’s holdning til deltidsarbejde). Dette citat kan også ses som en udtalelse om
Wollstonecrafts dilemma, hvor Inge Nandrup-Bus afviser fagforeningens ligestillingsprojekt i kraft af, den
tvinger kvinder til at blive ligestillede på mændenes præmisser – og det endda uden kravet om den
kvindelige kønsperformance i hjemmet forsvinder. I forlængelsen heraf var hos flere medlemmer en vrede i
de tilfælde, hvor de følte, at deres fagforening gennem sin deltidspolitik trak et ligestillingsprojekt ned over
hovedet på dem. Et ligestillingsprojekt, som medlemmerne følte tvang dem væk fra rollen som
nærværende mor, hvilket var den rolle, som de selv ønskede at prioritere: Kan vi så ikke selv få
valgmuligheden? Jeg ved godt, at jeg risikerer at ende som ”deltidspensionist”, men hvad er pengene værd
som pensionist, hvis jeg ikke har tid til børnene, nu hvor de er små.740 (Hanne Bukh Hansen, om at KADoverenskomsten på slagteriområdet ikke tillader deltid).
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Her syntes flere af kvinderne villige til at acceptere de negative konsekvenser deltiden måtte have for
ligestillingen på det personligt økonomiske og karrieremæssige plan, ud fra at det gavnede familien. Dette
kan også ses som korrekt traditionel, kvindelig kønsperformance, da kvindernes udsagn om, at de
prioriterer familien over karriere og penge, netop passer ind i idealet om den opofrende, uselviske moder.

11.3 2001-2010: Deltid
I 1990’erne havde kvinders ugentlige arbejdstid nærmet sig mændenes, op gennem 2000’erne fortsatte
den udvikling, om end langsomt. Men deltid var stadig primært en kvindeting. I 2004 arbejdede 30 % af
hele arbejdsstyrken under 37 timer om ugen, af disse var 70 % kvinder.741 For kvinder var deltid langt oftere
selvvalgt end mænd.742 Der var dog ligeledes også flere kvinder end mænd, som uønsket var på deltid (16,2
%), hvor det i mændenes tilfælde kun drejer sig om 11, 6 %.743 Deltid blandt mænd fandt mest sted i
midlertidige ansættelser – hos kvinder var deltid lige udbredt både i faste og ikke faste stillinger.744
Sandsynligheden var derfor større for, at kvinder forblev lang tid på deltid. Det var dog ikke kun mellem
kvinder og mænd, at der syntes være en forskel i deltidsfrekvens, men også mellem samfundsgrupper.
Socioøkonomisk status har således også en betragtelig indflydelse på deltidsfrekvensen, som falder for
begge køn jo højere uddannelse og løn en gruppe har (I alle grupper forbliver deltidsfrekvens dog størst
blandt kvinder).745
I de kvindedominerede fagforeninger er dette forhold afspejlet i FOA’s medlemsskare, hvor knap halvdelen
af alle kvindelige medlemmer og omkring 10 % af de mandlige medlemmer var på deltid i 2004. Deltid, som
for 75 % af alle medlemmers vedkommende var selvvalgt.746 I alt svarer det til ca. 64.400 mennesker.
Ydermere gav hvert 7. FOA-medlem i samme undersøgelse udtryk for, at de gerne ville gå på deltid, men
ikke havde muligheden.747 Hos HK’s medlemmer finder vi et lignende mønster, hvor 1/3 angiver, at de
kunne være interesseret i deltid. Blandt børnefamilierne ønsker meget få mandlige medlemmer af HK
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deltid, mens størstedelen af kvinderne angiver, at de ønsker at komme på deltid.748 For disse medlemmer
eksisterer der altså stadig et kønsrollemønster, hvor kvinder forventes (og nok også forventer af sig selv) at
prioritere familien og hvor mændene omvendt stadig har en primær forsørgerrolle.
Dette mønster er yderligere afspejlet i FOA’s medlemsundersøgelse, hvor den primære begrundelse for at
gå på deltid er hensynet til familien,749 om end deltid blandt ældre medlemmer (55 +) også er forholdsvis
høj – her er begrundelsen som regel, at arbejdet er blevet for hårdt.750 Der synes altså at være et mønster,
hvor kvinderne går på deltid, mens børnene er små. Herefter går flere på fuldtid igen for så i slutningen af
deres arbejdsliv at gå på deltid igen. Deltidsmønsteret hos mange ufaglærte og kortuddannede kvinder er
altså kommet til at ligne det, KAD advokerede for med sit forslag om lovsikret deltid i starten af 1990’erne.
Dog har kvinderne ingen sikkerhed, hverken i overenskomsten eller lovgivningen for at kunne komme på
fuld tid igen.

2000’erne kunne meget vel have været en afspejling af 1990’erne i forhold til uenighed mellem
medlemmer og de kvindedominerede fagforening angående deltid. Men i februar 2002 kom den nye VKregering med et lovforslag, der for en gangs skyld forenede fagforeninger og medlemmer på området.
Lovforslaget var en del af VK-regeringens såkaldte frihedspakke, og indførte ret til at arbejdsgiver og
arbejdstager frit kunne aftale deltid – uanset hvad, der stod i overenskomsten.751
Fagbevægelsen som hele var kritisk over loven, men særligt de kvindedominerede fagforeninger var
bekymrede, da deltid er mest udbredt på de kvindedominerede arbejdsområder.752 Uddybet var
fagbevægelsen bange for, at loven gav arbejdsgiverne mulighed for at presse medlemmer på deltid, uden
at fagforeningen kunne træde til for at beskytte medlemmet, og ydermere var man bekymrede over, at
loven ikke indeholdt nogen ret for medarbejderne om at kunne vende tilbage til fuld tid. En bekymring,
medlemmerne tilsyneladende delte: I dag (AES: efter skilsmisse) har jeg ikke råd til at gå ned i tid. Og jeg er
da taknemlig for, at min arbejdsgiver ikke bare kan lave om på min arbejdstid. Der er ingen garanti for at
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ægteskabet holder, og i regeringens lovforslag om deltid er der ingen garanti for, at du kan få dit fuldtidsjob
tilbage, når du har brug for det.753 (Eva Vestergård, tillidsrepræsentant KAD)
Hendes (AES: skribentens mor) overlevelse var dog – som min – delvist baseret på, at hun var gift ”over sin
stand”.754 (Birgitte Harild, sygeplejerske – i læserbrev omkring det svære ved at ernære sig af
sygeplejefaget).
Medlemmerne udtrykker her også et behov for at kunne forsørge sig selv (og evt. også sine børn) på egen
løn – netop da livsvarigt ægteskab (og herigennem mandlig forsørgelse) ikke længere er en selvfølgelighed
og desuden også skal være et valg fremfor en nødvendighed. Denne argumentation viser, at der ved
indgangen til 2000’erne eksisterer en klar forestilling hos medlemmerne (på tværs af uddannelsesniveau)
om, at kvinder har en ret til at kunne forsørge sig selv. Medlemmerne synes altså at have gennemgået en
udvikling, hvor de tilslutter sig idealet om, at kvinden arbejdsmæssigt skal have mulighed for at få en lige
position med manden. Den nye lov synes aktiverede således en tidligere tavs gruppe af medlemmer, der nu
ved en pludselig udsigt til at gå ned i tid, følte sig nødsaget til at gå ind og forsvare deres (økonomiske)
behov for at være på fuld tid. Ligeledes var det en bekymring hos flere af medlemmerne og fagforeningerne
indenfor sundhedsområdet, at når deltid blev normen, blev arbejdskravene også sat efter, at folk ikke skulle
kunne klare en fuldtidsuge: Er det, fordi alle prioriterer deres børn og fritid, eller er det, fordi at arbejdet er
blevet så belastende, at man ikke kan holde til fuld tid?755 (Eydna Skov, sygeplejerske)
Ved overenskomster op gennem 2000’erne arbejdede flere af de kvindedominerede fagforeninger derfor
for modeller, der skulle sikre medlemmerne ret til fuld tid. Dette var fx et af Sundhedskartellets hovedkrav
ved overenskomstforhandlingerne i 2005,756 og for FOA var det et ultimativt krav i forbindelse med
trepartsforhandlingerne 2007. Et krav, som de også fik igennem.757
Fra 2009 forårsagede finanskrisen dog underskud på de offentlige finanser, hvilket førte til, at de
kvindedominerede omsorgsfag for første gang i lang tid oplevede en voksende arbejdsløshed, da flere
institutioner nu så sig nødsaget til at afskedige personale. Medarbejderne valgte derfor flere steder at gå
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kollektivt ned i timer for at undgå fyringer. En strategi, deres fagforeninger til dels støttede, om end man
beklagede udviklingen.758 Således forårsagede nedgangen i økonomien i kombination med en stærk intern
solidaritet i fagene et stop i udviklingen mod mindre deltid i de kvindedominerede fag i det offentlige.
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12 Børnepasning
12.1 1985-1990 – Et forsvar for kvinders ret til at være på arbejdsmarkedet
I 1980’erne og starten 1990’erne var alle de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer
optagede af mulighederne for at få passet børn gennem det offentlige. Herunder, både om man kunne få
en plads og hvor længe institutionerne holdt åbent.759 Hos flere af LO-fagforeningerne var man dog særlig
bekymrede for, at kombinationen af manglende pladser, stigende egenbetaling i pasningsinstitutionerne og
de lave lønninger i de ufaglærte kvindedominerede job ville ende med at tvinge kvinder væk fra
arbejdsmarkedet og hjem at passe børnene: Vi ved af bitter erfaring, hvem de borgerlige besparelsesforslag
først og fremmest rammer. Det er de syge, de gamle, de arbejdsløse og de unge. Det er kvinderne, som helst
skal hjem til kødgryderne igen.760 (Huslige Erhverv, lederen)
Denne holdning ligger op ad de kvindedominerede LO-fagforeningers generelle regeringskritiske linje. Men
herudover har det også et kønsperspektiv, hvor den borgerlige Schlüter-regerings besparelser i det
offentlige beskyldes for at være en del af en anti-kvindepolitik: I og med at den både fjerner kvinders job og
ydelser såsom ældrepleje og børnepasning, som arbejdende kvinder er afhængige af.761 De
kvindedominerede fagforeninger i LO følte altså i slutningen af 1980’erne, at deres medlemmer (og
herigennem kvinders) position på arbejdsmarkedet var så skrøbelig, at de aktivt måtte forsvare den. Dette
underbygger min tese om, at to-forsørgermodellen ikke var fuldt rodfæstet i Danmark i anden halvdel af
1980’erne, og at især kvinder med ingen eller kort uddannelse har haft en noget udsat position på
arbejdsmarkedet. Dette underbygges ydermere statistisk, da Arbejdsstyrelsen og Arbejdsformidlingen i
1993 beregnede, at 40 % af KAD’s og HAF’s medlemmer kun havde en svag tilknytning til arbejdsmarkedet
over
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desuden direkte ud i arbejdsløshed.763 Det er altså ikke sært, at HAF’s formand Margit Vognsen på HAF’s
kongres i 1988 argumenterede for, at det var vigtigt, at fagforeningen vedtog, at den anså kvindernes plads
på arbejdsmarkedet for permanent: Kongressen må slå fast, at kvinderne er kommet for at blive på
arbejdsmarkedet, og vi vil honoreres med penge for vores faglige kvalifikationer.764
Hos KAD mente man endda, at den lave løn, de dyre pasningsinstitutioner kombineret med både
regeringens og familierne eget ønske om, at kvinden skulle være længe hjemme ved egne børn, førte til at
kvinderne lod være med at anmelde ulovlig fyring i forbindelse med barsel og graviditet: For jeg tror
egentlig også, der findes nogen steder, hvor en bliver fyret, f.eks. efter endt barsel. Men så passer det måske
kvinden godt, og så gør hun ikke noget ved det. For hvem vil ikke gerne gå hjemme hos sine børn, efter man
har overstået sin barsel?765 (Karen Poulsen, Jurist KAD, omkring fagforeningens meget få retssager på
området)
Samme kritik og angst for en faldende kvindelig erhvervsdeltagelse finder vi ikke hos de kvindedominerede
fagforeninger under FTF (BUPL er til dels en undtagelse)766, om end der var en vis bekymring for
børnefamiliernes faldende realindkomst.767 Men for disse grupper var ledigheden også relativt lav og
lønnen højere, heraf, at de ikke blev ramt af besparelserne i samme grad som LO-fagforeningerne. Kvindens
tilknytning til arbejdsmarkedet var altså i 1980’erne også defineret af klasse og uddannelse. Dels på grund
af forskellen i arbejdsløshed og løn, men sandsynligvis også fordi FTF-fagforeningernes medlemmer
statusmæssigt vandt på at arbejde. Arbejdet for mange af LO-fagforeningernes medlemmer har derimod
været af lavstatuskarakter, hvoraf de har kunnet hente større anerkendelse ved at engagere sig fuldt i
moderollen – ved fx som Karen Poulsen beretter at forblive så lang tid som muligt hjemme på dagpenge.
Denne sammenhæng mellem erhvervstilknytning og klasse i 1980’erne er nærmest omvendt den
sammenhæng, der før 1960’erne eksisterede mellem disse. Her var det hovedsageligt kvinderne fra middelog overklassen, der havde muligheden for at fravælge arbejdet og vie sig moderskabet, mens
arbejderklassens kvinder af økonomisk nød var nødt til at fravige dette ideal. Denne udvikling har
sandsynligvis også haft en negativ indvirkning på, hvilken status det giver som kvinde fuldt ud at hellige sig
moderskabet, i og med at deltid eller arbejdsløshed for en kvinde nu ikke længere var en markør for at
være højt placeret i klassehierarkiet, snarere tværtimod.
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12.2 1990-2010 En kamp for kvindens ret til at være fuld tid på arbejdsmarkedet
Børnepasningen – herunder både pris og ventelister – var også et tema, der optog de kvindedominerede
fagforeninger op gennem 1990’erne og 2000’erne. Kritikken var meget lig 1980’ernes, hvor man var
bekymret over manglen på pladser og at egenbetalingen var for høj.768 Herunder, at lokale afdelinger af de
kvindedominerede fagforeninger flere sted pressede kommunerne til at løse ventelisteproblemer.769 De
kvindedominerede fagforeninger var altså ganske bevidste om, at moderskab for deres medlemmer ofte
var en blokade for at kunne deltage på lige fod på arbejdsmarkedet. Heraf, at de for kunne sikre kvinden
ligestilling var nødt til at gå ind og blande sig i politikområder, man normalt ikke forbinder med
fagforeningerne.
Fra midten af 1990’erne og frem, findes der dog sjældent udtalelser i mit kildemateriale om, at manglende
og/eller dyr pasning vil presse kvinderne ud af arbejdsmarkedet. Dette tyder på, at de kvindedominerede
fagforeninger er begyndt at føle sig mere trygge ved, at kvindens position på arbejdsmarkedet er sikret. Til
gengæld kommer der et nyt kritikpunkt til fra både fagforeningernes top og deres medlemmer, nemlig at
det offentliges børnepasningsinstitutioners åbningstider harmonerer dårligt med det moderne
arbejdsmarked: Det går for langsomt med udvidede åbningstider i daginstitutionerne. De passer langtfra til
det arbejdsmarked, vi har i dag.770 (KAD-formand, Lillian Knudsen). Fagforeningerne fokuserede herunder
særligt på, hvordan ufleksible åbningstider og institutionernes lukkedage gjorde det vanskeligt for
kvinderne at påtage sig fuldtidsarbejde. Et kritikpunkt, der i 2000’erne ofte blev brugt som et argument for,
hvorfor nedskæringerne på velfærden var en dårlig ide.771
Fagforeningernes holdning var altså ikke længere, at de offentlige pasningsmuligheder skulle sikre
kvinderne en plads på arbejdsmarkedet. De skulle også muliggøre, at hun kunne være der på fuld tid – altså
en kamp for, at kvinden arbejdsmæssigt fik mulighed for at præstere på linje med manden. Dette krævede
ifølge de kvindedominerede fagforeninger en stærk offentlig sektor, hvoraf deres ligestillingskamp på dette
område også blev til en kamp for bevarelsen af velfærdsstaten. De kvindedominerede fagforeningers
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agiterede således imod besparelser og for flere institutionspladser og længere åbningstider. Området
havde desuden en særlig beskæftigelsesmæssig interesse for de pædagogiske fagforeninger, der brugte
kvindernes øgede erhvervsdeltagelse til at argumentere for flere stillinger og for en forøgelse af antallet af
pladserne på pædagogseminarierne: For det andet: Sæt flere i arbejde på børne- ug ungeområdet! Der
burde være 8000 flere i arbejde, for i dag passes der 70.000 flere børn end i 1990, uden der er blevet ansat
tilsvarende personale.772 (Lis Pedersen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg). I citatet ligger desuden en
kritik af kvaliteten af pasningen. Herunder er det værd at overveje, om følelsen af dårlig kvalitet i
pasningsinstitutionerne også har været en medvirkende faktor i forhold til, at mødrene i 2000’erne var
kritiske over for at tage fuldtidsjob – i og med at de ikke følte at pasningsinstitutioner overfor børnene var
et rimeligt alternativ. Endelig kan de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmers krav til
institutionerne også ses i lyset af, at kvinderne nu havde været så længe på arbejdsmarkedet, at
bedstemodergeneration også arbejdede. Heraf var der ikke som tidligere en generation af bedstemødre
udenfor arbejdsmarkedet, som den nye generation pasningsmæssigt kunne trække på. Dette kan også
forklare, hvorfor de kvindedominerede fagforeninger stillede krav om barnets 2. sygedag ved henholdsvis
de private overenskomster i 2007 og de offentlige i 2008. Et gode som de fik igennem. 773
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13 Barsel
13.1: Om den danske barselsorlov optil 1985
I dette afsnit redegør jeg kort for den historiske udvikling indenfor barselsområdet op til år 1985. Dette gør
jeg, da tidligere tendenser har betydning for udviklingen i min periode.
Den danske stat har siden 1901 reguleret pligt og ret til barselsorlov. De første orlovsordninger kan ses som
en reaktion på industrialiseringen, og var et forsøg på at opbløde de konsekvenser, det havde at
arbejdende kvinder kort efter fødslen tog på arbejde igen og enten medbragte baby eller småbørn, eller
overlod det i ældre søskendes eller nabokonens varetægt. Denne lovgivningsproces skal ligeledes ses i et
større perspektiv, hvor de politiske aktører omkring år 1900 åbnede op for en diskussion om, hvor og
hvorledes staten havde pligt og ret til at blande sig i forholdene på arbejdsmarkedet for at beskytte sårbare
grupper. Således hænger diskussionen og vedtagelsen af den første barselslovning indeholdt i Fabriksloven
af 1901, sammen med diskussionen om det flere gange fremførte, men aldrig vedtagne forslag, om et
særforbud mod kvinders natarbejde.774
Konkret indførte Fabriksloven af 11. april 1901 4 ugers obligatorisk barselshvile for kvinder, der arbejdede i
industri- eller håndværksvirksomheder med mere end 5 ansatte – medmindre en lægeerklæring fastslog, at
arbejdet ikke var til skade for mor eller barn. Modtog moderen fattighjælp under barslen var dette ikke
forbundet med de normale sanktioner.775
Den første barselslovgivning og hele debatten omkring behovet for beskyttelse af specielle grupper på
arbejdsmarkedet havde sit udgangspunkt i det borgerlige familieideal, hvor det reproduktive arbejde var
klart adskilt fra det produktive, og hvor manden stod for rollen som forsørger, mens kvinden havde rollen
som omsorgsgiver og ansvarlig for den hjemlige sfære. I dette ideal havde en gift kvinde ikke arbejde uden
for hjemmet og ikke nogen forsørgerforpligtelse (især ikke hvis hun er mor). At dette ideal var en utopi for
de fleste af de arbejdende kvinder, som Fabriksloven gjaldt, er så en anden sag. For dem og deres familie
var den tvungne barselshvile ofte et hårdt økonomisk slag – ikke kun, fordi de mistede indtægt i de 4 uger,
men også da kvinderne risikerede at miste deres stilling, da den nye lovgivning ikke beskyttede mod
afskedigelse i forbindelse med fødsel og barsel.776
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På trods af denne virkelighed tog de næste 60 år love og reguleringer på barselsområdet udgangspunkt i
det borgerlige familieideal. Hvoraf nye love i høj grad var udformet som beskyttelses- og påbudslovgivning,
der skulle begrænse mødres erhvervsarbejde. Dette ideal var så stærkt, at lovgiverne ved flere lejligheder
lovgav efter, at enhver kvinde var en potentiel mor, og enhver mand en potentiel far (og herigennem
forsørger). Det ser vi blandt andet udtrykt i skattelovgivningen anno 1922, hvor alle gifte mænd (uagtet om
der var børn i ægteskabet), fik forsørgerstatus og herigennem lavere trækprocent.777 Når dette ideal kunne
slå så stærkt igennem, skyldtes det dels, at det havde opbakning i alle landets partier, og blandt
arbejdsgivere og i den stærkt mandsdominerede fagbevægelse.
De kvindedominerede fagforeninger og flere af landets kvindesagsforeninger stod dog for en anden diskurs,
hvor de tit modarbejdede barselsinitiativer – på trods af, at disse skulle beskytte kvinder. Dette gjorde de
især ud fra en frygt om, at barselspåbuddene ville stille kvinder dårligere på arbejdsmarkedet, og
herigennem fratage dem muligheden for selvforsørgelse og ofte også forsørgelse af børn og anden familie.
Således var både KAD og Dansk kvindesamfund vigtige aktører i forhold til, at der hverken i Fabriksloven af
1901 eller i 1913 kom til at indgå et forbud mod kvinders natarbejde.778 Enkelte gange har de
kvindedominerede fagforeninger og kvindesagsforeninger dog også forholdt sig mere proaktivt i forhold til
området, og bl.a. agiteret for bedre økonomisk støtte under barselshvilen. Fx sikrede HK i 1937 via
overenskomst sine kvindelige medlemmer mulighed for arbejdsløshedsunderstøttelse under den sidste del
af graviditeten.779
I henhold til muligheden for at kombinere familie og lønarbejde har det for danske kvinder på mange
måder historisk set været mest fordelagtigt at arbejde i den offentlige sektor, da denne har indeholdt flere
ordninger der udligner, kompenserer og beskytter kvinder i forbindelse med graviditet og efterfølgende
barsel. En undtagelse fra dette er dog sygeplejerskehvervet, hvor arbejdet indtil slutningen af 1930’erne var
uforeneligt med ægteskabet.780 I afhandlingens periode er dette stadig tilfældet, da den offentlige sektor i
forhold til barsel, omsorgsdage og deltid stadig har mere udbyggede ordninger end den private sektor.781
I 1960’erne, hvor velfærdsstaten var i sin guldalder, og den kvindelige erhvervsfrekvens steg kraftigt,
begyndte man fra politisk side at arbejde for at sikre alle arbejdende kvinder økonomisk under barslen.
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Den 10. juni 1960 fik alle dagpengeberettigede kvinder ret til 14 ugers orlov med barselsdagspenge
(svarende til niveauet for sygedagpenge) – denne lov dækkede dog kun det mindretal af danske kvinder,
der var tilsluttet en obligatorisk dagpengeforsikring. I 1967 med lov om børnetilskud fik alle kvinder, der
havde udført 6 måneder lønarbejde inden for det sidste år, ret til 14 ugers orlov med dagpenge. Hermed
kom en meget stor del af de arbejdende danske kvinder ind under en barselsordning, der gav økonomisk
kompensation for fravær i forbindelse med fødsel.782 Disse barselslove er et skift i forhold til de forrige 60
års lovgivning, da deres formål ikke længere primært var at beskytte mødre og opbygge betingelser, der
understøttede kvinder i at varetage moderskabet, men også at lave en ordning, der sikrede arbejdende
kvinders indtægt og ligeledes understøttede kvinders erhvervsdeltagelse.783
I 1977 vedtog Folketinget, at det ikke længere skulle være en pligt at tage barsel, og herved gik barslen fra
lovmæssigt at være en pligt til at være en rettighed.
Set i forhold til vores svenske naboer var de danske reformer på området dog relativt magre. I Sverige
vedtog man allerede i 1954 en alment gældende barselsorlov af tre måneders varighed og en forudgående
svangerorlov. Begge orlovsordninger sikrede kvinden fuld lønkompensation og måske endnu vigtigere,
sikring mod afskedigelse. Herigennem prioriterede de svenske lovgivere (som i høj grad var det svenske
Socialdemokrati) tidligere end de danske en barselslovgivning, der understøttede kvinder i ved siden af
moderskabet at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.784 Denne forskel er også tydelig, i forhold til at
Sverige allerede i 1974 (som det første land i verden) gav fædre en lovfæstet ret til at holde forældreorlov
(også med lønkompensation).785 Sverige vedtog således 10 år før Danmark en barselslovgivning, der ikke
kun var rettet mod at give kvinder mulighed for at kombinere moderskab og arbejde, men også sigtede
mod, at fædre ikke kun skulle være forsørgere, men også omsorgsgivere.
Den næste store ændring i dansk barselslovgivning fandt sted i 1980, hvor barselsorloven blev udvidet til 14
uger og der blev indført en 4 ugers graviditetsorlov, som var uafhængig af selve barselsorloven. Ligeledes
blev der med Ligebehandlingsloven af 1978 indskrevet et forbud mod afskedigelse under graviditet, og at
barselsorloven skulle tælle med i kvindens jobmæssige-anciennitet.786 Forlængelsen og forbedringen af
arbejdende kvinders rettigheder i 1980 kan anskues som et resultat af, at der i 1970’erne var et stigende
pres fra kvinder for bedre i barselsforhold. I Folketinget var kvindeandelen i 1979 tæt på at nærme sig ¼ og
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udenomsparlamentarisk agiterede rødstrømpebevægelsen for at få barslen på den politiske dagsorden.
Endelig var der de kvindedominerede fagforeninger, der i samarbejde med venstrefløjspartierne og
rødstrømpebevægelsen bl.a. tog initiativ til en barselsorlovskampagne i forbindelse med kvindernes
kampdag den 8. marts 1979.787 Lovens udformning kan også anskues i et tværskandinavisk perspektiv, hvor
den danske stat til dels lod sig inspirere af den svenske barselslovgivning.
Det var også i debatten omkring ændringen i barselslovgivningen i 1980, at man for første gang i den
danske lovgivningsproces diskuterede, om fædre også skulle have en form for barsel.788 Blandt Folketingets
kvinder var holdningen til fædreorlov dog delt, og på venstrefløjen og i fagbevægelsen var der konsensus
om, at en rettighed givet til fædrene ikke måtte betyde en forringelse for mødrene.789 I den endelige
lovgivning kom fædre ikke med under ordningen. Barselslovgivningen anno 1980 var altså fokuseret på at
stille kvinden mere lige med manden på arbejdsmarkedet, ved gennem lovgivningen delvist at kompensere
og beskytte hende mod de konsekvenser, moderskabet havde for erhvervsdeltagelse. Men samtidig tog
den udgangspunkt i og understøttede en traditionel arbejdsdeling i hjemmet, hvor kvinden som
eneindehaver af barselsrettigheder blev den primært ansvarlige for hjemmet.
I 1983 vedtog Folketinget en ny barselslovgivning, der gradvist trådte i kraft over de næste to år. For det
første blev orloven udvidet med 8 uger, så den samlede orlovsperiode blev 24 uger. Herudover fik faderen
ret til fravær i to uger, som kunne afholdes ved siden af moderens barsel i de første 14 uger. De sidste 10
uger kunne forældrene dele frit mellem sig. Faderens mulighed for barsel var dog betinget af, at både han
og moderen var dagpengeberettiget. 790
Ændringen i barselsorloven blev vedtaget og trådte i kraft under en borgerlig regering, der i det store hele
var imod, og kan betragtes som et resultat af en politisk byttehandel. Inklusionen af fædrene i
barselslovgivningen var primært knyttet op på en argumentation omkring barnets tarv og kvinders
tilknytning til arbejdsmarkedet, og handlede kun sporadisk om mandens ligestilling/ansvar for den hjemlige
sfære.791 Dette fokus kan også forklare, hvorfor fædrenes barselstagning blev gjort afhængig af moderens
dagpengestatus, på trods af, at alle kvinder uanset dagpengestatus kunne gøre brug af barselsordningen.
Formålet med lovgivningen var jo netop, at fædrene skulle kunne tage del i barslen, for at mødrenes fravær
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fra arbejdsmarkedet blev mindre. Heraf, at politikerne ikke så nogen årsag til, at mænd, som dannede par
med kvinder udenfor arbejdsmarkedet, skulle have adgang til ordningen.792

13.2 1985-1991: Barsel, en rettighed for kvinder
Ingen af de kvindedominerede fagforeninger forholder sig i deres medlemsblade synderligt til
barselsændringen i 1984, der for første gang gav mænd ret til at benytte barslen. Heller ikke, hvad en øget
grad af mandlig barsel evt. kunne betyde for kvinders løndannelse samt ansættelseschancer. Alt i alt synes
de kvindedominerende fagforeninger ikke at have interesseret sig for mænds mulighed for at deltage i
børnepasning og har heraf næppe analyseret på fordelene ved mere mandlig barsel. De kvindedominerede
fagforeninger var altså på dette punkt en del af den diskurs, som ikke gik ind og forholdt sig nævneværdigt
til, hvorledes arbejdsdelingen i hjemmet påvirkede kvinder på arbejdsmarkedet. Det skal dog nævnes, at
LO’s ligestillingsudvalg forholdt sig til ændringerne, og bifaldt mandlig barsel. Dette udvalg var som det
eneste udvalg i LO kvindedomineret og ledet af Lillian Knudsen, som også var formand i KAD.
Barsel interesserede dog de kvindedominerede fagforeninger i 1980’erne. De syntes bare hovedsagelig
interesseret i at sikre gode forhold til deres egne (primært kvindelige) medlemmer – hvilket især udmønter
sig i et overenskomstkrav om fuld løn under barsel. For forbund der, som HAF, hovedsageligt organiserer
kvinder, er disse (AES: familiemæssige) problemer overordentligt vigtige…
…Fuld løn under barselsorlov og betalt frihed under børns sygdom skal gennemføres som generelle
overenskomstkrav.793 (Miljøsekretær HAF, Inger Bolwinkel)
Medlemmerne støttede generelt op om denne linje, og i deres læserbreve om, at de ønskede sig en
længere barsel, meget gerne med fuld løn, omtales disse ønsker, da også som kvindeønsker: Som kvinde
føler jeg, at det (AES: ikke at få fuld løn under barsel) er en klar diskriminering. Det er ikke rimeligt at vi
straffes både økonomisk og socialt, fordi det er os, der føder og ammer børnene.
Dansk Sygeplejeråd må, som fagforening for hovedsagelig kvinder, kæmpe for, at vi får fuld løn under hele
barselsorloven og naturligvis fuld ferie med løn i året efter.794
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Småbørnspasning er for medlemmer også en primært kvindelig forpligtelse, og i modsætning til deltiden
synes de kvindedominerede fagforeninger i 1980’erne ikke at udfordre eller være uenige med deres
medlemmer. Kvindens rolle som primær omsorgsperson i barnets første leveår er altså så stærk en del af
kønsmatrixen og kvindens kønsperfomance på dette tidspunkt, at det så at sige ikke er muligt eller
tænkbart for hverken fagforeninger eller medlemmer at udfordre dette. Når de kvindedominerede
fagforeninger og deres medlemmer kæmper for fuld løn under barsel og mulighed for legitimt og betalt at
holde fri under barsel, gøres det for at sikre kvinder en form for økonomisk kompensation for hendes
ubetalte omsorgsarbejde i hjemmet. Herigennem kan kampen for bedre barselsforhold i 1980’erne, ses
som en måde at sikre kvinderne en større økonomisk ligestilling på trods af at disse havde en anden rolle i
forhold til hjem og arbejde end mændene.
Behovet for at sikre kvinderne de familievenlige goder, og herigennem muligheden for at kombinere den
traditionelle moderrolle med erhvervsarbejde, er ofte blevet vægtet højere i de kvindedominerede
fagforeninger end lønstigninger. En tendens, forskningen har påpeget har haft negativ effekt på løngabet
mellem mænd og kvinder, og været med til at fastholde kønsopdelingen på arbejdsmarkedet.795 Et
eksempel på denne tendens er, at både DSR’s og HAF’s hovedbestyrelse i 1989 anbefalede medlemmerne
at stemme ja til overenskomsten, på trods af, at denne lønmæssigt var dårlig, med henvisning til, at denne
ville sikre medlemmerne fuld løn under barsel.796 Medlemmerne stemte ja til overenskomsten, og således
fik alle kommunalt ansatte i 1989 ret til fuld løn under barsel. En rettighed, der hidtil hovedsagelig kun
havde været tilgængelig for en række tjenestemænd og funktionæransatte i staten.797 Herigennem gjorde
de kvindedominerede fagforeninger i det offentlige det utvivlsomt nemmere for deres kvindelige
medlemmer at være mødre og arbejdende. Men samtidig betalte alle medlemmerne ansat i de
kvindedominerede områder kollektivt lønmæssigt for at opnå denne sikring. Kvindernes familiemæssige
goder i de kvindedominerede fag blev således opnået gennem en solidarisk tænkning i fagene om, at alle
kvinder er potentielle mødre og derfor har en fælles interesse i at sikre, at arbejdet er foreneligt med
denne rolle.
Prioritering af familievenlige goder over generelle lønkrav ved overenskomstforhandlinger herskede der
dog ikke fuld konsensus om internt i de kvindedominerede fagforeninger. DSR’s afdelingsbestyrelse i
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Aarhus anbefalede fx enstemmigt et nej til overenskomsten i 1989, da de fandt at lønstigningen var for
ringe.798 En tendens, der syntes at brede sig til resten af faget og i de andre fagforeninger med medlemmer
i det offentlige i 1990’erne (Se kapitel 4).

13.3 1991-2002 Barsel – alles ret og alles pligt
Selvom staten i løbet af 1980’erne lovmæssigt havde sikret mænd bedre mulighed for at tage del i
barselsorlov, var det i 1990’erne stadigvæk en alment gældende norm, at kvinderne tog langt størstedelen
af orloven (+ 90 %),799 børnenes sygedage og ligeledes stod for størstedelen af husarbejdet. Så selvom
kvinders erhvervsfrekvens steg og deres deltidsfrekvens faldt, og de herigennem bevægede sig tættere på
at være forsørger på ligeværdig fod med mændene,800 syntes kvindens rolle som primær ansvarlig for hjem
og børn faktisk ikke at flytte sig mærkbart. Dette kan også i Butlers termer beskrives som, at
forventningerne til kvinders performance på arbejdsmarkedet var blevet mere lig den mandlig perfomance.
Men samme udvikling i performance var ikke sket i den hjemlige sfære, og herigennem var kravet til
kvinders performance altså blevet mere modsatrettet, og krævede i højere grad, at hver enkelt kvinde
formåede at skifte mellem at have en maskulin performance på arbejde og en feminin performance i
hjemmet. Herunder, at risikoen for ikke at kunne opnå en balance eller for at fejle i forhold til kravet om at
performe korrekt i begge sfærer steg.

I 1990’erne oplevede Danmark for første gang i en lang årrække, at der var overskud på de offentlige
finanser.801 Den mere gunstige økonomiske situation betød også, at fagbevægelsen kunne forvente at hive
mere hjem ved overenskomstforhandlinger, hvoraf det blev relevant at diskutere, hvilke goder man som
forhandlingsfællesskab ville prioritere at få igennem ved de kommende overenskomstforhandlinger. For de
kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer fyldte de familievenlige goder stadig meget både
ved overenskomstforhandlingerne, og når de blandede sig i den generelle samfundsdebat. Modsat
1980’erne var de kvindedominerede fagforeningers begrundelse for at prioritere barselsrettigheder dog nu
anderledes end medlemmernes.
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For medlemmerne syntes længere og bedre barsel, ligesom i 1980’erne, at have interesse, da det sikrede
en lettere hverdag i og med, at det gjorde det nemmere at honorere både kravet om at præstere på linje
med mændene på arbejdspladsen og kravet om at klare den traditionelle kvinderolle i hjemmet. Deraf, at
det stadig var et selvstændigt argument fra medlemmernes side, at fagforeninger med mange kvinder var
særligt forpligtede i forhold til at sikre familievenlige goder: …men som det kvindefag det er at være
sygeplejerske, synes jeg vores fagforening kunne gøre mere for vore familier, enten et års barselsorlov eller
lave en pasningsordning. Den skulle kunne sikre sygeplejersker fra endt barselsorlov til pasning/vuggestue/dagplejeplads haves, dvs. en midlertidig ordning.802 (Ditte Erlandsen, Sygeplejerske).
Ligeledes kommer der utrolig mange kritiske indlæg

803

vendt mod den mandlige sygeplejerske Kell

Andersen, efter at han i et indlæg skrev, at det var fortjent, at Jeanne Fitzwilliams blev afskediget, i og med
at hun kort efter start på nyt arbejde meldte graviditet. En graviditet, Andersen i sit indlæg desuden
beskriver som ukollegial. 804 Alle disse indlæg er udformet som en argumentation for kvinders ret til at have
børn og arbejde samtidig, og at kvinder ikke bør fyres for at være gravide og herefter være fraværende på
grund af barsel. Men ingen af dem går ind og diskuterer, om det er optimalt, at barsel stadig primært er
noget kvinder tager. For mange af medlemmerne var det altså stadig en central del af en kvindens
kønsperformance, at hun er hovedansvarlig for hjemmet og særlig småbørnsomsorgen. En evt.
barselsforlængelse ses også som noget, mødre og ikke begge forældre primært vil gøre brug af. Fx skriver
sygeplejerske Agnete Pilegaard Obelitz, at øget barsel ville sikre mødre længere tid med babyen, hvilket
ville være godt for folkesundheden, grundet en længere ammeperiode.805
I 1990’erne begyndte de kvindedominerede fagforeningers ledelser derimod at betragte kravet om
familiemæssige goder i overenskomsten som noget, man var nødt til at sikre på en sådan måde, at det ikke
skete på bekostning af lønnen,806 og ligeledes heller ikke fik en negativ effekt på kvindernes
arbejdsmarkedstilknytning. Kvinderne skulle altså ikke længere ofre sig lønmæssigt, fordi der herskede et
ideal om dem som de primære omsorgspersoner. Et ideal, fagforeningerne derfor så det som en
nødvendighed at ændre.807
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Konkret lå vægten for de kvindedominerede fagforeninger på at få gennemført fire ting:
1. Oprettelse af en central barselsfond808
2. Udbetalingen under barslen skulle være løn og ikke dagpenge.809
3. Øremærkning af barsel til faderen, evt. kombineret med en udvidelse af barslen.810
4. Barsels- og forældreorlov skulle være mere fleksibel.

Den centrale barselfond: Ønsket om en central barselfond blev primært ytret i de kvindedominerede
fagforeninger med private medlemmer, da kvinderne på disse områder stod dårligst i forhold til løn under
barsel. Ønsket var dog også til stede i de andre kvindedominerede fagforeninger. Overordnet set havde
fagforeningerne to begrundelser for ønsket om en central barselsfond.
Den første var, at man fra de kvindedominerede fagforeningers side ikke regnede det for muligt at få
gennemført fuld løn under hele barslen på det private arbejdsmarked, hvis ikke alle arbejdsgivere bidrog til
udgiften.811 Den anden begrundelse hang mere bredt sammen med den generelle strategi for
lønforhandling i de kvindedominerede fag, hvor man frygtede, at de store barselsudgifter i de
kvindedominerede fag ville forhindre en lønudvikling tilsvarende den i de mandsdominerede fag.812 Dette
kan ses som et forsøg på at gøre op med den hidtidige tendens i de kvindedominerede fag til at ofre
lønstigning for familievenlige goder. Taktikken er dog ikke at opgive disse goder, men at få deres udgifter
bredt ud til resten af arbejdsmarkedet. Dette er også et skift i diskurs, hvor de kvindedominerede
fagforeninger nu krævede solidaritet fra de mandsdominerede områder. Dette meldte HKligestillingskonsulent, Vibeke Abel, da også klart ud i 1991: Det er vigtigt for ligestillingen at
have ”mandeforbundene” med, når vi kræver forbedringer for børnefamilierne.
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Det nytter ikke, at HK stiller overenskomstkrav om bedre vilkår for småbørnsforældre og så må ”betale”
med lavere lønstigninger, mens Metal får større stigninger, fordi de ikke stiller familiekrav, som modregnes i
lønpuljen.813
Fra statslig side bakkede man i Ligestillingsrådet op om, at en barselsfond ville kunne fungere som en
økonomisk udlignende instans mellem kønnene. Om end man her, i modsætning til i de kvindedominerede
fagforeninger, ikke stillede krav om, at der skulle oprettes en central barselsfond for hele arbejdsmarkedet,
men også så barselsfonde inden for hvert hovedområde som en mulighed.814 Dette ville også sikre en vis
økonomisk udligning, men da det kønsopdelte arbejdsmarked også er kønsopdelt sektormæssigt, ville
barselsudgifterne stadig primært falde på de kvindedominerede fag, i og med at de områdemæssigt
hovedsageligt er grupperet med andre kvindedominerede fag.
Løn under barsel: Årsagen til, at de kvindedominerede fagforeninger ønskede sig løn under barsels- og
anden familierelateret orlov er relativt umiddelbar – da det her og nu ville sikre mange af deres
medlemmer en betragtelig sum penge. Motivet for at kæmpe for, at deres medlemmer modtog løn og i
forlængelse heraf også pension under orlov, var dog også en del af en mere langsigtet strategi. Afholdelse
af orlov skar nemlig en betragtelig del af kvinders livsindkomst, herunder særligt i form af tabt
pensionsopsparing. Et tab i indkomst, der blev forværret, hver gang der skete en udvidelse af
orlovsperioderne. Kvinders pensionsopsparing var i 1993 således under 2/3 af mænds.815 Dette forhold var
fagforeningerne ganske bevidste om,816 men da det ville være stik imod medlemmernes ønsker (og ofte
også behov) at agitere for nedsat orlov – var kampen for løn under orlov en måde for de kvindedominerede
fagforeninger at bevare goderne, uden at deres medlemmer senere hen i livet skulle betale prisen i form af
lav pensionsopsparing.
Øremærkning til far og øget fleksibilitet: Frygten for en lavere lønudvikling var også en del af årsagen til, at
de kvindedominerede fagforeninger ønskede en del af barslen øremærket til mænd såvel som mere
fleksible orlovsordninger.817 Begge disse forslag var nemlig rettet mod at øge faderens procentvise andel af
den samlede barsel. Familier i dag har i højere grad behov for at holde enkelte dage fri i stedet for en samlet
halvårlig periode. Derfor kunne man godt udvide perioden op til barnets fyldte tiende år. Den udvidede
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periode vil samtidig appellere mere til fædrene, idet de oftest ser det som et problem at bede om orlov i et
halvt år ad gangen.818 (KAD-formand Lillian Knudsen)
Derfor skal mændene have ret og pligt til at benytte sig af deres barselsorlov. Ja, jeg vil faktisk gå så langt
som til at tvinge de nybagte fædre væk fra jobbet og hjem til familien.819 (formand HK-kommunal, Kim
Simonsen)
En øgning af mænds barsel ville nemlig betyde, at der selv uden en central barselfond ville blive en mere
ligelig fordeling af barseludgifter på arbejdsmarkedet. Ydermere var argumentationen også, at hvis mænd
tog mere barsel, ville det påvirke synet på kvindelig arbejdskraft positivt. Dette, da kvinders fravær fra
arbejdet i så fald ville blive mindre.820 Modsat 1980’erne og til dels modsat medlemmer kunne man i
kvindedominerede fagforeninger i 1990’erne altså godt se en ide i at ændre på kvindens position som
primær omsorgsperson, hvis dette kunne styrke hendes position på arbejdsmarkedet.
I de kvindedominerede fagforeningers argumentation for, at mænd skulle tage mere barsel, indgik dog også
argumenter, der ikke handlede om at forbedre kvindens stilling på arbejdsmarkedet. Primært, at det ville
være godt for børnene at have mere kontakt med mænd – et argument især de pædagogiske fagforeninger
fremførte: Der er ikke tale om tvang, men om en tilpasning eller adfærdsændring. Det er et godt initiativ,
som sætter fokus på mænds manglende brug af forældreorlov. Mange børn savner jo mænd i deres
hverdag. Når der endelig kommer en mandlig pædagog, så hænger ungerne på ham som burrer.821 (Bente
Sorgenfrey, BUPL’s formand om øremærket barsel)
Ideen om behovet for mænd i børns liv, kan også ses i sammenhæng med det øgede fokus på mænd og
mænds rettigheder, som vi generelt finder i debatten i 1990’erne,822 såvel som i forbindelse med diskussion
om det kønsopdelte arbejdsmarked (se kapitel 8). Et eksempel på, at denne diskurs spillede ind på de
kvindedominerede fags ageren, er fx HK’s nedsættelse af en mandegruppe i starten af 1994, der skulle
arbejde med mænds ligestillingsproblemer. Mandegruppen samarbejdede ved flere lejligheder med
Ligestillingsrådets ’Idegruppen for mænd’s formand, lektor Hans Bonde (der i høj grad lancerede diskursen
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om mandens behov for en egen ligestillingskamp i Danmark).823 Kulminationen af mandegruppens arbejde
var lanceringen af det såkaldte mandeblad ”FarMand”, der blev trykt i 10.000 eksemplar.824 Temaerne i
bladet var i høj grad forholdet mellem mænd og barsel, og mandegruppen formulerede bl.a. følgende for
HK: I øvrigt foreslår HK, at barselsorloven bliver udvidet med tre måneder, der er forbeholdt fædrene, som
en ret. Og måske kunne man også forestille sig mere fleksible orlovsformer end fuldtidsorloven, så mænd
kunne bevare tilknytningen til arbejdspladsen.825
I Ligestillingsrådet var man så begejstreret for bladet, at man ved udgangen af 1994 valgte at finansiere et
genoptryk.826 Her var altså et direkte samarbejde og ideudveksling mellem statens institution for
ligestillingsarbejde og en kvindedomineret fagforening, hvor HK først lod sig inspirere og hentede
vejledning hos formanden for en gruppe nedsat af staten, og staten herefter valgte at bruge HK’s materiale
i sit eget ligestillingsarbejde. I 1995 afsatte Ligestillingsrådet, Socialministeriet og Arbejdsministeriet en
pulje på en 1 million kroner, der skulle bruges til øge mænds brug af orlov.

827

I sin årsberetning for 1996

konkluderede Ligestillingsrådet, bl.a. følgende om kampagnen: Ligestillingsrådets formand og øvrige
medlemmer af Rådet har i 1996 bidraget til debatten og slået til lyd for en fælles barselsfond og bedre
barselsorlov til mænd.828 Et citat, der ligeså vel kunne have været en opsummering af en af de
kvindedominerede fagforeningers arbejde i samme år.
Fra Hans Bonde, der ellers havde fået en del taletid omkring mænds brug af barsel, lød der dog den kritik,
at man både i den generelle debat og i lovgivningen diskuterede fædrenes barsel i for høj grad som et
ligestillingsspørgsmål: Børns adgang til deres fædres omsorg og nærvær skal være et mål i sig selv og ikke et
redskab til at skabe øget ligestilling mellem kønnene.829 Således var der fra denne kant altså ikke en fuld
tilfredshed med, hvordan diskursen udviklede sig.
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Ideen om den nærværende far, der tog andel i børnepasning og orlov, slog også tydeligt igennem i de kvindedominerede
fagforeningers medlemsblades grafiske udtryk. Her blev det mere og mere normalt at bruge fotografier af mænd sammen med
småbørn i en stor del af artiklerne om barsel- og orlovsordninger – særligt når der skulle agiteres for velsignelser ved at få far
hjem.
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På trods af, at ideen om fædres rettighed og pligter overfor småbørn voksede frem i de kvindedominerede fagforeninger, levede
diskursen om fødsel og småbørnspleje som hørende hjemme i en kvindeverden dog stadig videre. Her illustreret i tegningen til
en artikel omkring mulighederne for velfærdsydelser i barnets første år. Her er både sundhedspersonale og forældrene
udelukkende kvindeligt kønnet.

831

13.4. Udviklingen på barselsområdet i 1990’erne
Op gennem 1990’erne var familievenlige goder stadig et vægtigt argument for de kvindedominerede
fagforeninger, når de skulle overbevise medlemmer om at stemme ja til overenskomsten. Fx
argumenterede KAD for overenskomsten i 1995 ud fra følgende: Fra den 1. marts 1997 får de kvinder, der
arbejder under CO-industris overenskomst og som har været ansat mindst 9 måneder, udbetalt løn i 14 uger
af deres barselsorlov. Og hvad der ikke er mindre vigtigt er, at mænd ligeledes fra 1. marts 1997, har ret til
14 dages fædreorlov efter fødslen med løn på samme betingelser som kvinden, nemlig højest 95 kroner i
831
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timen.832 Interessant er det, hvordan KAD, der jo ikke har nogen mandlige medlemmer, gør meget ud af
mændenes forbedrede forhold. Dette viser, hvor stærk diskursen omkring vigtigheden af mænd på barsel
er blevet i toppen af de kvindedominerede fagforeninger. Om det så er på baggrund af analysen om, at
flere mænd på barsel er med til at sikre kvinders løn eller skyldes den øgede fokus på mænds rettigheder,
er svært at sige.
Både LO og FTF støttede i midten af 1990’erne op om, at det ville være ønskværdigt, hvis flere mænd tog
andel i barslen. Herunder startede de to hovedforbund i samarbejde med AC i 1994 en kampagne under
overskriften ”Rigtige mænd bruger børneorlov”.833 Herudover var man også positive overfor forslaget om
en fleksibel forældreorlov.834 Der var dog grænser for, hvor langt LO ville gå i sin støtte, og de var således
modstandere af arbejdsminister og tidligere KAD-medlem Jytte Andersens (S) forslag om øremærket barsel
samme år.835 Samtidig med LO sagde nej tak til øremærket barsel, meldte en af landets største
mandsdominerede fagforeninger Metal ud, at de var imod en central barselsfond, ud fra at de fandt, at en
sådan ville være for bureaukratisk.836 Hvad, Metal ikke nævner i artiklen, er, at en central barselsfond ville
pålægge Metals faglige område en del udgifter for en række goder, som meget få at fagforeningens
medlemmer statistisk set ville gøre brug af. Heraf, at Metal umiddelbart ikke havde nogen egeninteresse i
en sådan.
Ved overenskomstforhandlingerne 1995 fik CO-industri, som det eneste kartel, en aftale hjem om, at deres
medlemmer skulle have løn under barsel – hvilket trådte i kraft per 1.3.1997. Ydermere indgik man aftale
om en barselsfond for industriens område.837 Arbejdsmarkedet havde således fået sig en barselsfond, der
indenfor et område fordelte udgifterne ud mellem arbejdsgiverne, men det var ikke den centrale
barselsfond som de fleste af de kvindedominerede fagforeninger havde ønsket sig.
I løbet af 1996 kunne de kvindedominerede fagforeninger glæde sig over, at flere af de andre fagforbund
også begyndte at stille krav om forbedrede barselsforhold og flere omsorgsdage- bl.a. det store forbund SID
og Snedker- og Tømrerforbundet.838 De kvindedominerede fagforeninger var altså ikke længere de eneste i
fagbevægelsen, der prioriterede de mere familiemæssige krav. Om end holdningsændringen, som
næstformand i KAD Jane Korczak konstaterede, stadig ikke gjorde de såkaldte bløde krav til hjerteblod for
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resten af fagbevægelsen: Det kræver en holdningsændring, men når det er mændene som mest forhandler
overenskomster, er der ikke så stor plads til de bløde krav.839
Måske netop ud fra denne analyse begyndte de kvindedominerede fagforeninger at miste tilliden til, at
arbejdsmarkedets parter selv kunne få forhandlet sig frem til en central barselsfond og en mere solidarisk
fordeling af udgifterne omkring omsorgsdagene. Flere af de kvindedominerede fagforeninger begynder
derfor, både internt og i pressen at ytre, at de gerne så Folketinget vedtage lovgivning på området.840 Jo
tættere vi kom på år 2000, jo mere interesserede blev de kvindedominerede fagforeninger med
medlemmer ansat i det private i at få barsels- og børneorlovsområdet reguleret ved lov fremfor gennem
overenskomst. I 1999 krævede HK fx, at fuld løn under barsel ikke længere skulle være et
overenskomstreguleret område, men derimod lovreguleret. Dette blev dog afvist af den daværende SRregering.841 Her ser vi altså, hvordan HK forfølger samme strategi inden for familieområdet, som de tidligere
havde forfulgt inden for ligelønsområdet.842 Nemlig at forumshoppe væk fra det faglige system, da andre
fora var mere fordelagtige i forhold til at opnå indflydelse.
De kvindedominerede fagforeningers kamp for indflydelse i det politiske system handlede dog ikke kun om
at søge nye veje for de såkaldte bløde krav – men også om at søge indflydelse på eksisterende lovgivning
med ligestillingsmæssige konsekvenser. I 1997 fik KAD fx ændret loven om genoptjening af dagpenge,
sådan at fravær på grund af barsels- eller børneorlov, ikke talte med i optjeningsperioden. Dette var en
vigtig kamp for KAD, da barsel og børneorlov ellers stillede flere kvinder dårligt i forhold til at nå at optjene
dagpengene inden for tidsfristen.843
I slutningen af 1990’erne blev orlovsperiodernes konsekvenser for kvinders pensionsopsparing et tema, der
kom til at optage de kvindedominerede fagforeninger meget. Herunder begyndte man at arbejde med, at
kvinderne, hvad enten de fik løn under barsel eller barselsdagpenge, skulle kompenseres for tabt
pensionsfortjeneste. Dette var for de kvindedominerede fagforeninger både et overenskomstkrav, men
også noget man forsøgte at presse igennem lovmæssigt – så igen ser man en villighed til at arbejde på flere
platforme: Samtidig får de kvinder, som tager orlov en helt uacceptabel lav sats. Deres pensionsopsparing
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bliver sat i stå, og uligheden trækker så at sige renter hele livet. Det er ikke rimeligt. Det er ulighed, så det
batter.844 (Lillian Knudsen, KAD formand)

I 1997 vedtog SR-regeringen en ændring i lovkomplekset omkring orlov ved barsel og adoption, der
udvidede ordningen fra 24 til 26 uger. Disse to ekstra uger var øremærket, så det kun var faderen der
kunne benytte dem. Hermed havde Danmark for første gang gennemført en lovændring på barselsområdet,
der kun drejede sig om fædres orlovsrettigheder.845 I modsætning til tidligere ændringer i barselslovgivning,
blev fædrenes to uger ikke stemt igennem af et næsten enigt Folketing, men derimod som blokpolitik. For
stemte regeringspartierne (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), SF, Centrumdemokraterne, Kristeligt
Folkeparti, Enhedslisten og Jakob Haugaard. Imod stemte Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og
Fremskridtspartiet. På trods af denne uenighed var emnet ikke højpolitiseret og kun genstand for
begrænset debat i Folketinget og i medierne.846
Anette Borchorst har konkluderet, at forhandlingerne omkring de to ekstra øremærkede uger til faderen
foregik uden involvering af eksterne aktører og at Ligestillingsrådet grundet sin svækkelse ej heller var
synderligt involveret.847 Med kun 16 dages behandlingstid fra første behandling af lovforslaget til endelig
vedtagelse, har Borchorst ret i, at kun meget få andre aktører har været involveret i selve
lovgivningsprocessen formelt eller uformelt. Men når man kigger på de kvindedominerede fagforeningers
kraftige agitation i de foregående år for en øremærket barsel til mænd, er det sandsynligt, at denne har
medvirket til at plante kimen i regeringspartierne for at kigge på en ændring i barselslovgivningen – både i
form af at skabe en synlighed omkring problematikken, men også gennem langsomt at skabe en diskurs
om, at barsels- og familieområdet var noget, vi i Danmark både i gennem overenskomstsystemet, men også
lovmæssigt med fordel kunne arbejde med.

13.5: Kampen for ligeløn trods graviditet og børn
Op gennem 1990’erne og 2000’erne satte de kvindedominerede fagforeninger, herunder særligt HK, en
indsats i gang for at forbedre gravide kvinders rettigheder i forhold til løn og ansættelse.
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Den første problemstilling, de kvindedominerede fagforeninger rejste, var, hvorledes gravide som ikke
kunne passe deres arbejde – enten grundet sygdom, eller fordi arbejdet var af en karakter, som kunne
skade fosteret – skulle aflønnes. Her var dansk praksis, at kvinderne blev sendt hjem på sygedagpenge –
hvilket funktionærloven også tillod. Dette fandt de kvindedominerede fagforeninger uretfærdigt, da de
mente, at løn under sygdom som følge af graviditet burde være en selvfølge, når anden sygdom giver ret til
løn under sygdom.848 HK kørte derfor i 1990’erne en række principsager omkring hjemsendelse af gravide
på sygedagpenge. HK’s juridiske argument for at køre disse sager var, at de fandt, at EU’s
ligestillingslovgivning gik forud for dansk, og at det hermed var ulovligt at sende kvinderne hjem på
sygedagpenge fremfor løn.849 Sagerne blev oprindeligt behandlet i Sø- og Handelsretten, men da HK’s
argument gik på EU-lovgivning, rettede denne henvendelse til EF-domstolen for her at få en kendelse med
hensyn til, om EU’s direktiv om ligestilling var overtrådt.850 EF-domstolen gav i november 1998 HK ret i
deres vurdering, og i 2000 slog Vestre Landsret fast, at EF-dommen gav gravide ret til deres løn med
tilbagevirkende kraft 5 år i tiden.851 Arbejdsminister Ove Hygum anerkendte dommen og bebudede, at
funktionærloven måtte laves om. En ændring, det blev skønnet i fremtiden ville koste arbejdsgiverne i det
private 100 millioner årligt, og i det offentlige 150 millioner kr.852 Hos HK og de andre kvindedominerede
fagforeninger var der stor begejstring over kendelsen, da den sikrede medlemmerne både lønmæssigt og
pensionsmæssigt.853
HK havde altså endnu engang ved hjælp af EU-lovgivningen vundet en sejr omkring ligestilling i Danmark.
Ydermere var det et opgør med princippet om, at det var fair at aflønne kvinder (eller i hvert fald mødre)
dårligere, da disse i kraft af barsel og graviditet ofte ville være mere fraværende end den mandlige
idealarbejdskraft. Fra DA’s side meldte man da også ud, at man forudså at flere arbejdsgivere ville vælge
kvindelig arbejdskraft fra, da denne ville blive for dyr.854 Hermed trækker hele denne sag historiske spor
tilbage til tidligere diskussioner omkring om ulige løn i virkeligheden ikke var til kvindernes fordel, da ligeløn
med mænd ville gøre at kvinderne som arbejdskraft ikke kan konkurrere. Denne diskurs har flere af de
kvindedominerede fagforeninger tidligere accepteret og endda til tider understøttet (ved at modarbejde
beskyttelseslovgivning) netop ud fra bekymringen om at disse rettigheder ville skade kvindernes position på
arbejdsmarked. Men for de kvindedominerede fagforeninger, var dette altså ikke længere acceptabelt,
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hvilket også kan ses som et oprør mod idealet om, at den bedste arbejder nødvendigvis er den traditionelle
mandlige arbejdskraft uden pasningsforpligtelser.
Alle de kvindedominerede fagforeninger har op gennem 2000’erne prioriteret, at kvinder ikke skal
lønmæssigt forbigås grundet graviditet og barsel. Herunder, at man har anlagt en opsøgende og aggressiv
strategi i forhold til at retsforfølge sager omkring uretfærdig behandling af disse grupper: Man burde ikke
være bekymret for sit job, når man er på barselsorlov, men det er ikke altid uden grund. HK vinder en del
sager for kvinder, der fyres eller degraderes før eller efter deres orlov.855 (Mette Kindberg, næstformand
HK). I forlængelse heraf er flere af de kvindedominerede fagforeninger gået aktivt ind i, at kvinder ofte
forbigås lønstigningsmæssigt, mens de er på barsel (hvilket er ulovligt ifølge ligebehandlingsloven). En
tendens, som er størst er indenfor det private arbejdsmarked, hvor sektorformand for HK-handel Kim
Jensen beskriver det som hyppigt forekommende: Det er min erfaring, at det næsten mere er reglen end
undtagelsen. Jeg har selv personligt haft et par sager i de sidste par år, men ser formentlig kun toppen af
isbjerget.856 Problemet dukker dog også op i det offentlige, fx i Aarhus Kommune, hvor HK sikrede tre
måneders løn i godtgørelse til et medlem, hvis løn var blevet sat i stå, da hun meldte graviditet.857
Udover at bruge ligebehandlingsloven aktivt, gik de kvindekvindedominerede fagforeninger også ind og
angreb arbejdsgivere og andre aktører, når de argumenterede for, at de kvindedominerede fag (særligt i
det offentlige) ikke kunne få samme løn som de mandsdominerede, da de i stedet havde mange
familievenlige goder i form af lønnet barselsorlov og omsorgsdage. DSR’s formand Connie Kruckow udtalte
fx i forbindelse med strejkerne i 2008: Værre er det, at DA har været på banen med, at sygeplejerskerne skal
slå sig til tåls med lavere løn end privatansatte, fordi vi får flere ”bløde pakker” – f.eks. barselsorlov og
omsorgsdage. Og vi kunne jo bare vælge at søge over i den private sektor i stedet for at blive i den offentlige
sektor, hvor jobbene er ”overattraktive” for kvinderne.
Sikke en gang vrøvl!
Den type udtalelser er et rigtig godt udtryk for, at de, der er modstandere af ligeløn, forsøger at
individualisere problemerne. De prøver at gøre uligelønnen til en sag for den enkelte (kvinde). Med andre
ord: Det er sygeplejerskernes egen skyld, at vi har uligeløn.858
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De kvindedominerede fagforeninger gjorde her endeligt op med, at familiegoder er noget, der kan opveje
manglende lønudvikling. Ligeledes er det også et opgør med, at det er kvinders eget ansvar at sikre sig rum
til at sørge for familiens velfærd ved siden af arbejdet. De kvindedominerede fagforeningers positionering
er her, at hjemmet og børnepasningen er et ligeligt ansvar mellem kønnene, og hvis kvinderne generelt står
for det, så skal det ikke gå ud over deres løn. Hermed er der sådan set åbnet op for, at kønsrollerne i
familien i hvert fald til en vis grad kan være forskellige, så længe samfundet som hele sørger for, det ikke
økonomisk rammer kvinderne på lønnen (Se også kapitel 5 og 6).

13.6 2002: Barselsorlov på 52 uger uden øremærkning til far
Den 9. januar 2002 fremsatte den nyvalgte VK-regering et lovforslag om i alt 52 ugers barselsorlov. I
forslagets model var de 14 første uger stadig reserveret til moderen, og faderen havde i denne periode
også stadig ret til 14 dages orlov. Samtidig gav lovforslaget hver forælder en individuel ret til 32 ugers orlov,
hvoraf mellem 8 til 13 uger kunne udskydes indtil barnet fyldte 9. Mht. til økonomisk garanti gav
lovforslaget dog kun fuld dagpengeret til moderen i de første 14 uger og faderen i de første 14 dage og
herefter en fælles ret til 32 ugers fuld dagpengesats (eller 38 uger med reduceret takst), som parterne
måtte fordele efter eget ønske.859 Lovforslaget fjernede hermed både øremærkningen til faderen fra 1997
og den omdiskuterede børnepasningsorlov.
Forslaget blev vedtaget den 20. marts 2002 med stemmer fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og
Kristeligt Folkeparti. Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.
Barselsområdet var ligesom i 1997 et polariseret område, men denne gang var det Centrum-Venstre, der
stemte imod en udvidelse (hvilket de aldrig havde gjort før på barselsområdet).860 Centrum-Venstre
begrundede deres nej til forslaget ud fra, at de mente at det ville skade ligestillingen i og med, at det
fjernede øremærkningen til fædrene, og at et forslag, der forlængede barselsorloven uden samtidig at stille
en børnepasningsgaranti, i praksis ville tvinge mødre til at tage et års barselsorlov. En pointe, flere af de
kvindedominerede fagforeninger også fremsatte og er blevet ved med at fremsætte.861 Centrum-Højre på
sin side begrundede deres støtte til forslaget ud fra, at det var en håndsrækning til børnefamilierne, da de
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fandt, ordningen ville give familierne mere tid til børnene, mens de var små. Ydermere lagde de vægt på de
muligheder for fleksibilitet, der var indbygget i loven 862
Udvidelsen af barslen førte til en markant øgning i antal dage en kvinde var på barsel (gennemsnitligt 275
dage), mens mænds antal dage på barsel forblev uændret (gennemsnitlig 22 dage). Udvidelsen betød altså,
at kvinder procentvis tog en større andel af barslen end før og mænd en mindre.863
I de kvindedominerede fagforeninger var man ambivalente overfor den nye barselsordning. På den ene side
var den en opfyldelse af ønsket om, at det politiske system skulle prioritere familieområdet, og ligeledes
løste den nye ordning til dels de økonomiske problemer forbundet med børnepasningsorloven (se kapitel
14). På den anden side var man kritisk overfor, hvad en lang barselsperiode uden nogen form for
øremærkning til faderen ville betyde for kvindens stilling på arbejdsmarkedet og hendes økonomi
(herunder særligt pensionsopsparing).864 Flere af de kvindedominerede fagforeninger kritiserede desuden,
at regeringen ikke ville ændre ydelserne omkring barslen, således at barselsdagpengene blev
pensionsgivende: Det er fint, at kvinderne har fået ret til at holde barselsorlov i et helt år. Men det nærmer
sig jo stenaldertilstande, at det skal koste dem kassen senere i livet.865 (Kim Simonsen, sektorformand HKKommunal).
I forlængelse af den nye barselslovgivning, blev barselsområdet også en stor prioritet for de
kvindedominerede fagforeninger op til overenskomstforhandlingerne. Her var en af de højeste prioriteter
bl.a. en sikring af løn under barsel på alle områder og en udvidelse af perioden med løn (gerne fuld) under
barsel, så den fulgte med ændringen i lovgivningen, og sluttelig ville man også gerne sikre kvinderne
pensionsindbetaling hele barselsforløbet igennem.866 De kvindedominerede fagforeningers prioritering af
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barslen blev båret med over i hovedforbundene, hvor bedre barselforhold var et af LO’s 4 hovedkrav til
overenskomstforhandlingerne i 2004.867
Blandt medlemmerne i de kvindedominerede fagforeninger forholdt man sig ikke synderligt til de negative
konsekvenser, den nye barselslov kunne have for ligestilling. Her var der først og fremmest tilfredshed med,
at den nye barselsordning ikke indeholdt øremærkning til fædrene. Dette blev dels begrundet ud fra
lavpraktiske økonomiske årsager om, at det simpelthen var for dyrt at undvære mandens højere lønning:
Familierne er spændt hårdt for økonomisk, og alle kvinderne på min arbejdsplads har taget al
barselsorloven selv – og mange af deres mænd har ikke brugt de 14 dage. Vi får mindstelønnen, og der er
ikke den store forskel til dagpengene, men min mand tjener meget mere, så det ville vi virkelig kunne
mærke.868 (Cirkeline Breinholm, KAD-medlem). Derfor var det også en prioritet for de kvindedominerede
fagforeninger, særligt dem med mange medlemmer på det private arbejdsmarked, hvor forholdene for
mænd på barsel var ringest, at øge mænds lønnede andel af barslen.869
Men selvom medlemmerne og for den sags skyld danskere generelt angiver økonomien som værende årsag
til, at manden ikke tager en større del af orloven, viser forskningen, at selv med ordninger med fuld
lønkompensation synes fædre ikke at tage væsentligt mere orlov. 870 Dette er blevet forklaret gennem, at
mænd udover at være socialiseret til at være økonomiske forsørgere også er socialiseret til at have en
stærk jobidentitet.
Ligeledes udtaler flere kvindelige medlemmer også, at det var mere naturligt og også bedre, hvis det var
mor og ikke far, der tog ansvaret i barnet første leveår: Og jeg synes, det er godt, at nogle af ugerne ikke
blev øremærket til mændene. Jeg bryder mig ikke om tvang. Hvis manden føler for at tage orlov, er det da
fint. Men vi kommer ikke udenom, at vi er bedre til det!871 (Maria Jensen, KAD-medlem).
Denne kombination af mænd, der trods økonomiske kompensationsordninger ikke tager megen barsel,
såvel som udtalelser der som ovenstående, vidner om, der hos de kvindedominerede fagforeningers
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medlemmer og i deres familier stadig hersker en forestilling om forskellige kønsroller, hvor manden
indtager den primære forsørgerrolle og kvinden den primære omsorgsrolle.
De kvindedominerede fagforeninger var dog også bevidste om, at hvis der skulle være en mere ligelig
fordeling af barslen mellem de to køn, var det ikke nok kun via enten overenskomst eller politisk
lobbyarbejde at ændre de økonomiske forhold omkring barslen. Man måtte også arbejde på at ændre
medlemmernes kønssyn, omkring hvem der var ansvarlig for omsorg i hjemmet. I 2000’erne finder man da
også mange positive artikler om mænd på barsel i medlemsbladene. Faktisk så mange, at hvis man skulle
vurdere alene ud fra mængden af billeder af mænd på barsel i forhold kvinder på barsel, skulle man tro, at
det faktisk var mændene der primært benyttede sig af ordningen.872 I HK gik man endda så langt, at man
lavede en kalender til alle medlemmer med billeder af mænd på barsel med deres børn.873 Et mere tydeligt
signal om, at man gerne så, at medlemmerne delte barslen, kunne fagforeningerne næsten ikke sende.

13.7 Kampen for en central barselsfond og pension under barsel
Efter den nye barsellovgivning var blevet vedtaget i 2002, begyndte det politiske centrum-venstre samt en
netværksgruppe bestående af unge kvindelige politikere fra Enhedslisten til Konservative at lægge et
politisk pres på for, at arbejdsmarkedets parter skulle nå frem til en løsning, der indeholdt oprettelsen af en
central barselsfond eller en anden barselsudlignende mekanisme.874 I den første halvdel af 2000’erne var
en fælles barselsfond altså blevet et stort tema, også uden for de kvindedominerede fagforeninger.
I fagbevægelsen vedtog man i 2003 i LO’s hovedbestyrelse igen at lancere kravet om en fælles barselsfond
for det private arbejdsmarked op til overenskomstforhandlingerne i 2004.875 Dette vakte glæde i de
kvindedominerede fagforeninger.876 Disse var dog i lighed med de foregående år skeptiske omkring, om
fagbevægelsen ville kunne få kravet igennem, og holdt derfor muligheden åben for, at løn under barsel
kunne gennemføres ved lov fremfor overenskomst.877 Ikke desto mindre satte HK hårdt mod hårdt i
forhandlingsrunden omkring overenskomstsforhandlingerne 2004, og erklærede, at man kun kunne gå med
til en aftale, der indeholdt en barselsfond eller en lignende udgiftsudlignede mekanisme: Men på de store
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kvindetunge områder, som HK/privat og vore kolleger i HK/handel organiserer, er der ingen barselsfond, og
det vil sige, at den enkelte arbejdsgiver skal finansiere den enkelte barselsorlov ud af den enkelte
virksomheds kasse. Det er min frygt, at denne tilstand vil betyde en skævvridning af arbejdsmarkedet og en
diskrimination af yngre kvinder – visse arbejdsgivere vil simpelthen undgå at ansætte dem af frygt for
barselsudgifterne. Det er et helt uacceptabelt perspektiv for en faglig organisation, der kæmper for
ligestilling, herunder ligeløn.878 (Karin Retvig, sektorformand HK-Privat)
Uenigheden omkring barselsfonden var så stor, at den i februar 2004 sendte de forhandlende parter i
forligsinstitutionen.879 Her lykkes det dog relativt hurtigt at nå frem til et forlig, der indeholdt en
barselsfond, der dækkede de 650.000 privatansatte, hvis overenskomst var til forhandling. Barselsfonden
indeholdt dog ikke et ord om løn under barsel til mænd – hvilket i praksis betød, at mange privatansatte
mænd stadig kun var sikret løn under barsel i 14 dage. Ligeledes var barselsfonden ej heller mere central,
end at den kun dækkede det overenskomstdækkede private arbejdsmarked. En fuld, central barselsfond,
der også sikrede en udligning af udgifterne mellem det offentlige arbejdsmarked (som stadig beskæftigede
langt størstedelen af de danske kvinder) og det private arbejdsmarked var der altså ikke tale om. Således
kan man altså sige, at arbejdsmarkedet stadig var skævt i forhold til at den offentlige sektor, der grundet sin
store kvindeandel stadig bar langt størstedelen af barselsudgifterne.
Ikke desto mindre var de kvindedominerede fagforeninger tilknyttet aftalen glade og anbefalede et ja til
overenskomsten.880 En anbefaling, der ikke primært gik på opnåede løngoder – men netop på tryghed i
ansættelsen og ordentlige forhold under barsel. Ved urafstemningerne i de kvindedominerede
fagforeninger gik forliget igennem med en stor ja-procent,881 og i flere af de kvindedominerede
fagforeninger var der begejstring over de nye barselsfonde: Nu, hvor kvinderne ikke længere er en stor
omkostning, fordi de føder børn, har de lige så store muligheder som mændene for at få jobbet. Det er et
kæmpe fremskridt for alle vores medlemmer.882 (Karin Retvig, formand HK/Privat)
En
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overenskomstforhandlingerne i det offentlige – både ved overenskomstforhandlingerne i 2002 og særligt i
2005. Udover at have fokus på de samme problemer som i det private, satte de kvindedominerede
fagforeninger også fokus på, at kommunerne og staten ikke ydede fuld lønrefusion til den enkelte
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institution for barsel. Dette betød, at en gravid medarbejder kostede den enkelte kvindedominerede
offentlige arbejdsplads dyrt, hvilket fagforeningerne frygtede stillede kvinder i den fødedygtige alder dårligt
i forhold til ansættelse. Løsningen for fagforeningerne var optimalt set en fælles barselsfond for hele
arbejdsmarkedet,883 om end en barselfond for det kommunale område og evt. lovgivning på området også
var en acceptabel løsning.884 For at sætte ekstra fokus på problemet fik BUPL i 2003 Center for
Ligestillingsforskning på RUC til at udarbejde en rapport om, hvad barsel kostede på den enkelte
kvindedominerede arbejdsplads.885
En del af bl.a. FOA’s, HK’s, BUPL’s og Sundhedskartellets argumentation for at stemme ja til
overenskomsten for det offentlige område i 2005 var derfor, at denne dels sikrede en
barselsudligningsordning mellem arbejdspladser på både det kommunale og amtslige område (fra 1. januar
2007) og herudover sikrede at medlemmer dækket af overenskomsten optjente pension under hele deres
barselsorlov: Sammen med aftalen fra december, hvor vi nåede frem til, at ansatte på barsel også optjener
pension, ser jeg det her som kæmpe skridt for kvinders ligestilling.886 (Birgit Elgaard, formand BUPL))
Det indebærer, at mandsdominerede offentlige arbejdspladser er med til at bære de økonomiske byrder ved
barsel på kvindedominerede arbejdspladser.887 (DSR udtalelse om delforlig februar 2005)

Den 25. april 2006, ca. to år efter at arbejdsmarkedets parter selv var nået frem til en aftale om en
barselsfond for alle overenskomstdækkede arbejdspladser på det private arbejdsmarked, og et år efter at
udligningsordningen var blevet vedtaget for det kommunale og amtslige arbejdsmarked, fulgte Folketinget
lovmæssigt op på området. Folketinget vedtog nemlig enstemmigt, at alle private virksomheder, uanset om
de havde overenskomst eller ej, skulle indbetale til en barselsfond på det private arbejdsmarked
administreret af ATP – medmindre de var dækket af en anden udligningsmekanisme på barselsområdet (så
som den DA og LO i 2004 vedtog for deres medlemmer). Ligeledes skulle alle nuværende og fremtidige
udligningsordninger på området godkendes statsligt, sådan at ingen områder kunne tilslutte sig en ordning,
der var billigere for virksomheder eller forudsatte lavere løntakst end den vedtaget i loven. Loven trådte i
kraft 1. oktober 2006 og bevirkede, at alle medarbejdere på det private arbejdsmarked uden overenskomst
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også fik mulighed for at få løn under barsel, da alle private virksomheder gennem fonden kunne få
refunderet udgiften herved op til en vis takst. Denne takst var inspireret af den netop indgåede aftale på
LO/DA-området og refusionen, en virksomhed maksimum kunne få dækket, svarede således til en
gennemsnitlig LO-lønning.888
Det nye lovsæt omkring barselsfonde fik en blandet modtagelse i fagbevægelsen. Overordnet set var alle de
kvindedominerede LO-fagforeninger begejstreret, særlig dem med medlemmer på det private
arbejdsmarked: Jeg betragter faktisk realiseringen af totalt dækkende barselsfonde, som et af de største
skridt for ligestillingen nogensinde.889 (Karin Retvig, sektorformand HK-privat) Begejstringen her skyldtes, at
bl.a. HK og 3F havde flere medlemmer, der ikke hørte under overenskomster med løn under barsel, og
disse fik nu udsigt til væsentligt bedre forhold. Herudover pressede det arbejdsmarkedet som hele til i
højere grad at acceptere, at barselsudgifterne var alles og ikke kun kvindernes ansvar. De
kvindedominerede fagforeninger i FTF og de akademiske fagforeninger så dog ikke de samme
ligestillingsmæssige perspektiver i den nye statslige barselsfond. Den lave løntakst gjorde nemlig at
ordningen ikke var en synderlig gevinst for kvinder med mellemlang eller længerevarende videregående
uddannelse. I og med, at den statssatte takst for løn under barsel lå under, hvad disse kvinder kunne
forventes at få udbetalt normalt.890 Således var statens barselsorlov måske nok en sikring af et vist
økonomisk grundlag for alle kvinder på barsel, men nogen fuld økonomisk kompensation for alle var der
altså ikke tale om.

13.8 Øremærket barsel til mænd gennem overenskomsterne.
Efter forlængelsen af barslen i 2002 voksede ønsket om øremærket barsel til mænd i de kvindedominerede
fagforeningers ledelse op gennem 2000’erne: Når barselsreglerne revideres, er det oplagt at øremærke
mere af barslen til fædrene, så det bliver en lovmæssig rettighed. Samtidig skal vi have familiernes økonomi
på dagsordenen og finde ud af, hvordan vi skaffer bedre økonomiske vilkår for begge forældre.891 (Jane
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Korczak, næstformand 3F, der i artiklen foreslår 3 måneders øremærkning til fædrene). Dette skete ud fra
samme argumenter som i 1990’erne om, at en sådan dels ville gavne kvinders position på arbejdsmarkedet,
og dels være godt for mændene i forhold til at få en bedre tilknytning til egne børn.892
Fra politisk hold var der dog i 2000’erne ingen intentioner om at øremærke en del af barslen til mænd. De
kvindedominerede fagforeninger begyndte derfor at udvikle en interesse for, hvordan fagbevægelsen
kunne øge mænds brug af barsel, og om man gennem overenskomster kunne sikre en form for
øremærkning til fædrene. Derfor betalte HK i 2006 RUC for at få lavet en undersøgelse om kulturen
omkring mænds barsel. Denne konkluderede, at det var nemmere for mænd at gå på barsel i det offentlige
end i det private. Men, at mænd, der tilvalgte barsel, i begge sektorer ofte blev mødt af sure kollegaer, der
følte at manden snød sig fra arbejde, og modvillige chefer.893 Det blev derfor en prioritet for de
kvindedominerede fagforeninger ved overenskomsterne for den private sektor 2007 at få en barselsordning
hjem, der indeholdt en form for øremærkning af den lønnede barsel til mænd, da mændene så ville kunne
argumentere for, at enten holdt de barslen eller også gik en del af den lønnede barsel tabt: Det er vigtigt, at
vi får en længere barselsperiode, hvor medlemmerne kan få fuld løn, og vi helmer ikke, før vi har fået fuld
løn under barsel. Derudover ønsker vi at øremærke en større del af barselsorloven til fædrene, så flere
mænd får mulighed for at blive hjemme hos deres nyfødte barn.894 (Karin Retvig, formand HK/privat)
Dette fokus betød, at der ved overenskomsterne i 2007 blev indført en ny barselsordning for hele det
private arbejdsmarked. Moderen beholdt sin ret til 14 uger med løn og faderen til 14 dage med løn. Men
oven i blev der tilføjet 9 uger ekstra med løn - hvor 3 af ugerne var øremærket til moderen, 3 var
øremærket faderen og 3 kunne fordeles frit af forældrene. Samtidig fik mødre ret til pensionstilskud i de
første 14 uger. En ordning, der fik 3F, FOA og HK til at anbefale et ja til overenskomsten: Hidtil har
overenskomsterne overvejende indeholdt rettigheder til kvinder og muligheder for mænd. Den bør rettes.
Og det har industriforliget også taget fat om med ret til tre ugers orlov til mænd. 895 (Dennis Kristensen,
formand FOA)
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Fædrene på det private arbejdsmarked var således med overenskomsten 2007 sikret 5 uger med løn, som
det kun var dem, der kunne afholde. Ved indgåelsen af overenskomsten for det offentlige i 2008 tog man
tråden op og udvidede barselsperioden med fuld løn med 6 uger, der blev øremærket til manden. En
udvidelse de kvindedominerede fagforeninger beskrev som en sejr for både mænd og ligestillingen: Hvis jeg
var en mand, ville jeg se det som en sejr. Men det er også en sejr for ligestillingen.896 (Bodil Otto, formand
for HK/kommunal).
I de kvindedominerede fagforeninger var man begejstrerede over, at de nye ordninger med øremærkning
af barslen med løn rent faktisk førte til, at mænds andel af barslen steg: Det er rigtigt dejligt at se, at 3Ffædrene tonser derudad. Vi tror, at det skyldes vores megen fokus på fædrenes rolle. Og ikke mindst de
forbedrede overenskomstregler med øremærket barsel til fædre.897 (Jane Korczak, næstformand 3F, om at
mandlige medlemmer i 2008 tager 26 dages orlov mod 15 dage i 2003 – procentvis er det en stigning på 73
%).
Det er interessant, hvordan de kvindedominerede fagforeninger vedbliver at kæmpe for øremærket barsel
til mænd, når både deres egne medlemmer og flertallet af de politiske partier er relativt kritiske overfor
ordningen. I anden halvdel af 2000’erne synes, der dog at være en udvikling blandt medlemmer, der dels
skriver færre kritiske indlæg om ordningen og interne undersøgelse viser ligeledes en mere positiv holdning
til at indføre øremærkning til mænd.898 Dette kunne tyde på, at det faktisk er lykkes fagforeningerne at
flytte medlemmerne en smule på spørgsmålet.
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14 1992-2001- Forældreorlovsydelsen og Børnepasningsorloven
14.1: Forældreorlovsydelsen – en aktiveringsordning med ligestillingsmæssige konsekvenser
Den 17. juni 1992 vedtog et bredt flertal i Folketinget at indføre en midlertidig forældreorlovsydelse.899
Denne gav arbejdstagere med børn mellem 0-8 år mulighed for efter aftale med arbejdsgiver, at holde
orlov i en periode på mindst 13 uger og højst 36 uger, ordningen var frivillig – dvs. at arbejdstager ikke
havde ret til at få orlov. Under orloven havde arbejdstager ret til at modtage en såkaldt
forældreorlovsydelse på 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Forældreorloven var også
tilgængelig for deltidsansatte, men her gjaldt særlige regler – herunder en yderligere nedsat takst for
forældreorlovsydelsen. Orlovsordningen trådte i kraft per. 1.7.1992, og var en del af en generel aktiveringsog jobskabelsesaftale, og var altså i første omgang ikke tænkt ind i en ligestillingssammenhæng – om end
det blev fremhævet, at loven ville give forældre mere tid med egne børn. Lovens to grundlæggende formål
var følgende:


Skabelse af vikarjob: Ideen med orlovsordningerne var dels at sikre ledige arbejde, da man ved at
have allerede ansatte på orlov åbnede op for, at ledige kunne komme ind i vikarstillinger. I loven
gjaldt det også, at orloven kun kunne søges af dagpenge-berettigede beskæftigede, og kun hvis der
på arbejdspladsen blev ansat en vikar, der i forvejen var ledig og på dagpenge. Orloven kunne
således ikke bruges i forbindelse med permanente eller midlertidige nedskæringer på
arbejdspladsen.



Formindskelse af ventelisterne til daginstitutioner: Fra slutningen af 1980’erne oplevede man i
Danmark et stigende børnetal, hvilket førte til en øget mangel på institutionspladser. Ved at give
forældrene mulighed for selv at passe børnene derhjemme, lettede man presset på ventelisterne.
Derfor måtte orlovtagers børn mellem 0-2 år, ikke benytte offentligt dagtilbud, og orlovstagers
børn mellem 3-8 højst måtte højest benytte halvdagsplads.

Forældreorlovsydelsen var langt fra den succes, som Folketinget havde troet, den ville blive, da man
formodede, at forældreorlovsydelsen alene i sit første halve år ville frigive 15.000 stillinger.900 På landsplan
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var der dog kun omkring 2250 personer, der i det første halve år havde søgt og fået bevilliget orlov.901 Af
dem, der benyttede sig af orloven, var de fleste kvinder, og mange tog orloven i forlængelse af barslen og
2/3 var ansat i det offentlige.902
Ca. et halvt år efter at loven var trådt i kraft vedtog forligskredsen bag forældreorlovesydelsen dog den 1.
april 1993, en række ændringer af loven;903 hvoraf de vigtigste i denne sammenhæng var udvidelse af
orlovens maksimum til 52 uger og at orloven blev tilgængelig for dagpengeberettigede ledige.
Argumentationen for disse ændringer var, at ordningen skulle gøres mere attraktiv. Udvidelsen sikrede dog
også kommunerne en yderligere lettelse i forhold til udgifterne til dagsinstitutionerne og staten en
besparelse i udbetaling af dagpenge, da ledige, der valgte at benytte sig af forældreorloven kun skulle have
80 % af dagpengesatsen. Ændringen af forældreorlovsydelsen førte til, at 1/3 af dem, som tog orloven, var
ledige.904
De kvindedominerede fagforeninger var skeptiske overfor forældreorloven, da denne primært ville blive
benyttet af kvinderne: Kort sagt: Man sender kvinderne hjem til kødgryderne for at spare
institutionspladser.905 (Britt Petersen, sektorformand ved FOA’s årsmøde 1993 i et indlæg mod
forældreorloven). De kvindedominerede fagforeninger anså således forældreorloven for et politisk tiltag,
der løste pasningsproblemerne ved at indføre ordninger, der tilskyndede kvinder til i perioder at være
mindre på arbejdsmarkedet. Altså en ordning, der stred imod det ideal om en to-forsørger model som de
kvindedominerede fagforeninger generelt tilsluttede sig. Forældreorloven blev således i lighed med deltid
noget, man skulle begrænse eller helt fjerne, da den pressede kvindens stilling på arbejdsmarkedet, og
ydermere blev brugt som en politisk undskyldning for ikke at udbygge de offentlige pasningstilbud.

14.2 Børnepasningsorloven – en indirekte vej til et års barsel
I løbet af 1993 udarbejdede Nyrup-regeringen en arbejdsmarkedsreform, hvor i der bl.a. indgik forslag om,
at forældreorlovsydelsen blev ændret til en børnepasningsorlov. De tre største ændringer i forhold til
forældreorlovsydelsen var, at ordningen også blev tilgængelig for kontanthjælpsmodtagere, at de første 26
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uger af orloven blev rettighedsbestemt og at ordningen blev en permanent ordning.906 Denne nye
orlovsordning trådte i kraft den 1. januar 1994. Ved finansforliget 1994 blev det af Folketinget vedtaget, fra
den 1. januar 1995 at sænke den økonomiske kompensation under børnepasningsorloven fra 80 % til 70 %
af dagpengene, og fra april 1997 til 60 %.907
Den nye rettighedsbaserede orlov blev mere populær hos danskerne end den gamle forældreorlov – dels
fordi, at alle grupper uanset arbejdsgivers holdning kunne få den, og dels fordi den var noget nemmere at
gennemskue rent bureaukratisk. I 1994 blev orloven benyttet af omkring 50.000 forældre og de følgende 5
år af cirka 20.000 om året.908 Særlig i de kvindedominerede fag var ordningen, trods fagforeningernes
skepsis, meget populær - og således var de fleste af de orlovstagende sygeplejersker og pædagoger.909
Uanset køn kom de fleste af orlovstagerne fra disse fag, men ikke overraskende var kvinderne i massivt
flertal – således var over 90 % af brugerne af ordningen kvinder.910 På trods af den store overvægt af
kvindelige orlovstagere blev de ligestillingsmæssige perspektiver ved ordningen næsten ikke diskuteret i
Folketinget op gennem 1990’erne.911
Resultatet af den store andel af orlovstagerne fra de offentlige kvindefag, såsom pædagog-, jordemødre- og
sygeplejerskefaget førte til, at fagene, som allerede manglede arbejdskraft, nu fik forværret deres
problem.912 Ironisk nok ramte samme ordning dagplejerne under FOA hårdt beskæftigelsesmæssigt, da
flere kommuner brugte den som begrundelse for at skære disses stillinger væk eller omlægge dem til
deltid.913
Udover den massive kønsskævhed i forhold til fordelingen af orloven, var mænd og kvinders brug af
orloven også forskellig. Mænd tog ofte børnepasningsorloven til ældre børn, tit mens disse havde halv
dagpasning, og de fædre, som benyttede orlov til mindre børn, holdt ofte orlov samtidig med at moderen
også var på orlov eller barsel.914 Kvinder derimod tog typisk orloven i forlængelse af barslen, og brugte
ordningen til at opnå noget, der mindede om et års barsel. En tilsyneladende bevidst strategi fra kvindernes
side, hvilket følgende citat giver udtryk for: Barnets behov tilfredsstilles bedst ved, at moderen passer
906
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barnet i hjemmet, indtil barnet er omkring et år. Det er simpelthen synd for barnet og egoistisk af moderen,
hvis hun starter på arbejde lige efter barselsorloven.915 (anonym kvindelig HK’er). I citatet gives der også
udtryk for, at man som mor optræder egoistisk, hvis man ikke benytter ordningen. Altså kan flere kvinder
have følt, at de var nødt til at benytte ordningen, for ikke at performe forkert som mor. I praksis var flere
kvinder i kommunerne uden pasningsgaranti dog også nærmest tvunget til at benytte ordningen i
forlængelse af barslen, da de ellers stod uden pasning af deres børn.916 Kvindernes massive brug af
ordningen kan altså både ses som et forsøg på at performe korrekt som mor, men også som et udslag af, at
samfundet mange steder ikke gav dem mulighed for at fravælge at være mor på fuld tid i barnets første
leveår.
De kvindedominerede fagforeninger var ambivalente omkring ordningen. På den ene side var man nødt til
at forholde sig til, at medlemmerne var tilhængere og storforbrugere af ordningen, og at man derfor ikke
kunne være fuldstændigt afvisende overfor ordningen. På den anden side var man stadig stærkt bekymret
for orlovens konsekvenser for kvindernes arbejdsmarkedstilknytning, pension og lønudvikling.917 Løsningen
for alle de kvindedominerede fagforeninger blev dels at slå på, at flere mænd skulle benytte ordningen –
noget, de agiterede for både udadtil i pressen og indadtil i gennem fagbladene.918 Dette var på mange
måder i trit med den generelle tendens i fagforeningerne, hvor man også agiterede for, flere mænd skulle
benytte barselsorloven – ligeledes af hensyn til kvinders ligestilling, men også ud fra argumentet om, at det
var godt for både far og barn. Denne løsning lå også op ad det generelle fokus i samfundet på, at mænd i
højere grad skulle involveres i børnepasning. Således satte Ligestillingsrådet det også som en prioritet for
1995, at flere mænd skulle benytte ordningen.919 Mens FTF og LO i fællesskab kørte en kampagne for at få
mænd til at tage del i orloven.920
I lighed med de kvindedominerede fagforeningers strategi omkring at få flere mænd til at tage barsel,
foreslog flere af de kvindedominerede fagforeninger også, at børnepasningsorloven blev gjort mere
fleksibel – bl.a. for at lokke flere mænd til at bruge den.921 Men i modsætning til ved barselsorloven blev
fleksibilitet nu også fremhævet som noget, der ville være en fordel for kvinderne, i og med, at de ikke ville
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være væk fra arbejdsmarkedet i så lang tid af gangen, og herigennem bevare tilknytningen til
arbejdsmarkedet.922
Omkring den gradvise nedsættelse af den økonomiske ydelse under børnepasningsorlov var de
kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer helt på linje – her var holdningen entydigt imod
nedsættelsen.923 Kritikken var særlig skarp fra de kvindedominerede fagforeninger under LO, der påpegede,
hvordan nedsættelsen i ydelsen betød, at ordningen blev utilgængelig for mange familier og særligt enlige
mødre: Børnepasningsorloven har været den mest populære. Men den er også barberet helt derned, hvor de
fleste familier – i hvert fald de enlige, som jo især er kvinder – ikke har nogen chance for at bruge den.924
(Lillian Knudsen, formand KAD). Kritikken omkring nedsættelsen af ydelsen var altså for flere af
fagforeningerne forbundet med en social kritik, hvor man kritiserede politikerne for at lave en ordning, der
kun kom den mere velhavende del af befolkningen til gode. Her handlede fagforeningernes analyse af
orloven altså ikke primært om køn, men snarere om klasse.
Den øgede fokus på nærværende fædre blev af de kvindedominerede fagforeninger også brugt til at
argumentere mod nedsættelsen i ydelsen. Således argumenterede KAD’s formand Lillian Knudsen mod at
børnepasningsorlovsydelsen i 1995 blev sat ned fra 80 til 70 % af fuld dagpengesats på følgende måde: Når
forældrene skal vælge, hvem der skal tage orlov, sker det forståeligt nok ud fra en vurdering af familiens
samlede økonomi. Når man så forringer ydelsen, bliver det jo i hvert fald ikke fædrene, der søger.925
Diskursen omkring mænds rettigheder blev altså også brugt ganske strategisk af de kvindedominerede
fagforeninger til at forsvare eksisterende rettigheder.
Andre som BUPL tog konsekvensen af, at kvinderne brugte ordningen som en udvidelse af barsel, og
foreslog i 1999 ordningen helt erstattet af en udvidet barselsorlov. I sit forslag pointerede BUPL dog,
hvordan de gerne så denne ordning være mere fleksibel – netop af hensyn til fædrene: Barselsorloven skal
udvides til et år og gøres mere fleksibel. Det skal således være muligt at tage noget af den som deltidsorlov
og gemme resten til senere orlov, og den skal kunne tages af både moderen og faderen. Til gengæld skal
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den nuværende børnepasningsorlov afskaffes.926 (Udtalelse BUPL i oplæg om fremtidens familiepolitik). I
KAD og FOA tilsluttede man sig i 2000’erne dette synspunkt, og opgav hermed indirekte kampen om at få
ydelsen under børnepasningsorloven sat op.927 Men modsat BUPL gjorde man i KAD og FOA meget ud af at
pointere, at en længere barsel også skulle indeholde en længere øremærkning til faderen, da man frygtede
at ordningen ellers ville gøre kvinderne for uattraktive på arbejdsmarkedet: I Kvindelige Arbejderforbund
hersker der ingen tvivl om, at et års barselsorlov vil være til gavn for børn og forældre, men minimum tre
måneder skal udelukkende kunne bruges af faderen.928 (Jane Korczak, næstformand KAD). Ligeledes gjorde
man meget ud af, at orloven skulle være pensionsgivende, da den ellers ville koste kvinderne for dyrt i
livstidsindkomst.929
I 2000 valgte Folketinget at foretage en række ændringer i børnepasningsorloven, her i blandt at nedsætte
minimumsperioden for orlov til 8 uger. Dette var et forsøg på at gøre ordningen mere fleksibel. Stort set
ingen benyttede dog muligheden for kun at tage 8 ugers børnepasningsorlov.930
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15 Fanget mellem to forpligtelser
15.1 Familiekvinden og karrierekvinden
I forbindelse med både deltid og orlovsordninger beskriver de kvindedominerede fagforeninger flere gange,
hvordan der findes to forskellige strategier blandt kvinderne i forhold til familie og arbejde: Kvinderne er
ved at blive delt i to grupper: karrierekvinderne og de kvinder, der prioriterer familielivet!931 (Gina Liisborg,
næstformand FOA Køge). I fagforeningerne konkluderede man også, at denne deling havde et klasseaspekt,
hvor kvinder med kort eller ingen uddannelse og usikkert og/eller ensformigt hårdt arbejde oftere valgte
deltid og lange orlovsperioder. En strategi, der til dels også kunne have sin forklaring i, at jo lavere kvinders
uddannelse, jo større var arbejdsløsheden i forbindelse med moderskab.932 Klasseaspektet havde, som
Agnete Skytt Poulsen (HK Fredericia) til HK’s ligestillingskonference i 1995 påpegede, en stor indflydelse på,
hvad medlemmerne så som de vigtigste ligestillingsmål: Lad os se i øjnene, at ligestilling ikke er det samme
for alle medlemmer af HK. Der er langt fra klinikassistenten til vicekontorchefen i socialforvaltningen med
25 ansatte under sig.933 Hos fagforeningerne konkluderede man, hvordan den såkaldte familiestrategi fik
konsekvenser for kvindernes privatøkonomi, pension og arbejdsmarkedstilknytning: Det er stadig dem [AES:
Kvinderne], der tager orloven. Det gør mænd ikke i lige så stor grad, fordi de tjener mest, og familien derfor
også mister mere i indtægt, hvis de tager orlov. Imens taber kvinderne karrieremulighederne, fordi de er på
orlov og siden også vælger forældreorlov. De er væk fra arbejdsmarkedet i lang tid.934(Pia Weber, konsulent
i FOA).
I de kvindedominerede fagforeninger pointerede, man også hvordan de familieorienterede kvinder dels
endte med en lav livsindkomst og herudover var med til at trække hele området ned lønmæssigt: Hk er et
lavtlønsområde på grund de mange kvindelige medlemmer. Lige så snart pigerne har fået en uddannelse
begynder de at tænke på mand, hus og børn. De tænker kun på at bygge rede. De bliver så forelskede, at de
glemmer alt andet.935 (Mogens T. Rasmussen, Afdelingssekretær HK i forbindelse med et klassebesøg på en
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Handelshøjskole). Selv begrunder Mogens T. Rasmussen sin udtalelse som en bevidst provokation, der skal
få pigerne til at melde sig ind, være fagligt aktive og dermed bevise, at han tager fejl: Det er selvfølgelig
bevidst, at vi provokerer på den måde. Det er du nødt til, hvis du vil vække de unge. Vi kører specielt på
pigerne, for de skal have et hårdere spark i røven. De tror ikke, at de bliver ligesom deres mor eller
bedstemor, men når vi så spørger dem, hvad de vil, ved de det ikke.936 Men i begrundelsen står han faktisk
ved udsagnet om pigerne som mindre engagerede i fagpolitik, og fremstiller dem herefter som nogen, der
skal have hjælp eller i hvert fald presses til at tage ansvar for egen karriere og arbejdsforhold, hvis ikke de
skal falde tilbage i de gamle kønsrollemønstre.
Fra medlemmerne og også fra flere af lokalafdelingerne var de økonomiske og karrieremæssige
konsekvenser ved længere orlovsperioder og deltid dog ikke noget stort diskussionsemne. I hvert fald
findes der i mit kildemateriale mange citater, hvor problemstillingen fejes af bordet: Så længe børnene var
små, var det med arbejde lige meget, for jeg ville først og fremmest koncentrere mig om familien937. (Lotte
Egelund, sygeplejestuderende)
Jeg ved da godt, at børnene betyder, at der ikke vil være så meget pension til mig, når jeg bliver 65. Men så
må jeg til den tid ringe til mine piger og spørge, om de giver lidt aftensmad.938 (Katja Storm, 3F-medlem)
Jeg mødte min mand som 15-årig. Vi fik børn tidligt og flyttede i hus. Det vigtigste for mig var familien.
Arbejdet var noget, der skulle indrettes efter børnenes behov.939 (Hanne Terp Rasmussen, FOA-medlem)
Medlemmerne giver her udtryk for, at de stadig agerer ud fra en kønsnorm, hvor kvindens første prioritet
og primære ansvar er børnene. Dette er en konflikt mellem idealer i fagforeningernes top og bund, hvilket
HK også selv konkluderer i en analyse over sine medlemmers brug af børnepasningsorloven.940 Spørgsmålet
er dog, om det generelt i samfundet var en acceptabel kønsperformance for kvinderne, at sige at de
ønskede både karriere og børn på en gang. Forstået på den måde, at hvis de gav udtryk for, at jobbet og
karrieren var prioritetsmæssigt ligestillet med tid til børnene eller bare en prioritet tæt på, kunne det læses
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som en skæv performance i forhold at performe ordentlig som mor. Vivi Lauritzen, som er leder i en
børnehave og hvis mand tog 9 måneder af barslen, beretter netop om, hvordan hendes korte barsel førte
til, at omgivelserne stillede spørgsmålstegn ved hendes evner som mor: Det lå ligesom i luften, at det
gjorde man ikke, hvis man var en ordentlig mor.941 Kvinderne er altså underlagt to modsatrettede krav til
performance, kravet om at være en nærværende mor og kravet om at være selvforsørgende og
karriereminded. Men hvis kvinderne performer korrekt som mor, fejler de i forhold til at performe korrekt
som moderne ligestillet kvinde og vice versa. Et sammenstød mellem idealer flere andre kønsforskere også
har påpeget er gældende for danske kvinder i 1990’erne og 2000’erne.942
Flere af kvinderne i mit materiale synes, da også at være klar over, at de ved at performe korrekt som mor
fejler i forhold til kravet om at leve op til idealet om den moderne, ligestillede kvinde, der arbejder på lige
fod med mænd. Heraf kompenserer flere af dem for denne fejl i performance gennem en understregning
af, hvordan de efter at børnene er blevet større, vil leve fuldt op til dette ideal: Jeg er ikke parat [AES til en
lederstilling], før jeg har fået de børn, jeg skal have. Og de skal have nået en alder, hvor de ikke er så
afhængige af mig. Så bliver det min tur til at komme på banen!943 (Mette Cole, pædagogstuderende).
Denne strategi hos medlemmerne om først at performe korrekt som mor og herefter korrekt som
moderne, ligestillet kvinde, indeholder dog en risiko for, at kvinderne taber til mændene karrieremæssigt.
Ligeledes er denne prioritering ofte heller ikke fuldt ud acceptabel, da idealet om at arbejde på lige fod med
den typiske mand vedbliver at eksistere, også efter kvinden er gået på deltid for at leve op til idealet for
den gode mor. Fx beskriver kontorassistent Linda Forsyth, hvordan hun trods deltid stadig har den samme
mængde arbejdsopgaver. Således har hun godt nok løst dilemmaet omkring ikke at være der nok som mor
– men har samtidig pålagt sig selv et større pres på arbejdet: Før havde jeg dårlig samvittighed både over
for min familie og over for min arbejdsplads. Når jeg kom hjem fra arbejde, var mine børn trætte, og vi
kunne kun nå at være sammen et par timer sidst på dagen, før de skulle i seng. Nu kan jeg gå hjem i
ordentlig tid og være sammen med mine børn, mens de har mest overskud.
Jeg har den samme mængde arbejdsopgaver nu, som jeg havde, da jeg arbejdede på fuld tid. Opgaverne
forsvinder jo ikke, så så enten går det ud over kvaliteten, eller også opstår der fejl.944
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Denne løsning, hvor kvinden ganske vist får nedsat tid (og hermed også lavere løn), men bibeholder samme
mængde arbejdsopgaver, ser vi særligt i sundhedsvæsnet, hvor både fagforeninger og medlemmer
påpeger, at jobbet simpelthen er blevet for hårdt til at kunne klare fuld tid. (Se: Kapitel 11). Således er de
mange deltidsansættelser i fagene kombineret med idealet om at præstere på et niveau svarende til det
mandlige ideal faktisk med til at presse forventningerne til, hvad en ansat kan nå på en arbejdstime. Dette
har sandsynligvis været med til at presse yderlige ansatte på deltid og herigennem også til at påtage sig en
større rolle i hjemmet. Spørgsmålet bliver heraf om der i kvindedominerede fag er blevet skabt en cirkel,
hvor kvindens position på arbejdsmarkedet og i hjemmet, konstant er med til at opretholde og underbygge
hinanden.

15.2 Den hjemmelige ligestilling – et privat anliggende?
I forrige afsnit konkluderede jeg, hvordan mange kvinder står overfor modsatrettede forventninger i
forhold til deres performance i hjemmet og på arbejdsmarkedet - hvilket i mange tilfælde synes at føre til
dårlig samvittighed enten overfor hjem eller arbejde og herigennem en følelse af stress og nederlag.
I de kvindedominerede fagforeningerne har man, forsøgt at adressere denne problemstilling ved dels at
kæmpe for ordninger, der økonomisk kompenserer kvinden for fravær i forbindelse med moderskab og dels
ved at kæmpe for ordninger, der tilskynder mænd til også at tage barsel mm. De kvindedominerede
fagforeningers medlemmer er generelt positive omkring ordningen, der sikrer økonomisk kompensation,
men forholder sig mere negativt til ordninger, der ændrer på kønsrollerne i den private sfære – herunder at
medlemmerne det meste af perioden er kritiske overfor øremærket barsel til mænd. Overordnet set synes
der blandt medlemmerne og i de lokale afdelinger at eksistere et tabu omkring at italesætte
arbejdsdelingen i hjemmet som noget, der er relevant og/eller rimeligt at diskutere i forhold til
ligestillingsspørgsmålet: I vores ligestillingsudvalg snakker vi familiepolitik, ikke gammeldags ligestilling, for
så tror alle, det handler om, hvem der skal vaske op!945 (Karen Bertelsen, formand FOA Vojens)
Ligestilling handler ikke om, at det er mig, der laver kaffe i dag, og der er dig, der gør det i morgen. Det er
større ting, der er på spil. Kvinder får stadig lavere løn for samme job, kvindelige ledere mobbes ud, og
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kvinder halter bagefter i pensionsindbetalingerne på grund af barsel.946 (Linda Jensen, bogholder og
ligestillingscoach HK/LO Bornholm)
Denne modvilje mod indgreb i privatsfæren kan muligvis forklares gennem, at dette ville kræve at
medlemmerne erkendte at arbejdsfordelingen i deres familie var udtryk for manglende ligestilling. En sådan
erkendelse ville være potentiel konfliktskabende og hermed true stabiliteten i familien. Ydermere ville det
være en erkendelse af, at man som individ ikke havde levet op til idealet om et moderne ligestillet
parforhold. Pernille Tanggaard Andersen har påpeget, hvordan dette er forbundet med tabu, og at både
kvinder og mænd i det senmoderne samfund derfor vælger at udlægge den kønnede arbejdsdeling i
hjemmet som et udslag af enighed, valg og kærlighed.947
I 1990’erne adresserer de kvindedominerede fagforeninger hovedsageligt dette tabu igennem deres
fastholdelse af kravet om øremærket barsel til mænd. Fra slutningen af 1990’erne og frem begynder
fagforeningerne dog også at italesætte problemet mere generelt. Fx arrangerede FOA i 1997 i forbindelse
med den nordiske kvindekonference en workshop omkring offentligt ansattes vilkår i forhold til at
balancere arbejde og familie.948 Ligeledes var KAD’s formand Lillian Knudsen i 2004 ude med en skarp kritik
af, at VK-regeringen valgte at adskille familiepolitikken fra ligestillingspolitikken – da dette ifølge KAD ville
føre til, at familiepolitikken automatisk ville få negative konsekvenser for kvinders position på
arbejdsmarkedet, da man ikke ville overveje evt. tiltags indvirkning på kvinders erhvervsdeltagelse: For KAD
er det sød musik, at familiernes ve og vel nu får så høj prioritet, at regeringen nu betror en politiker at tage
ansvar for området. Det har vi kæmpet for i mange år. Men hvis et familieministerie skal have mening og
tage sig af andet end åbningstiderne i Føtex og på posthuset, så må ministeriet også have et overordnet
ansvar for ligestilling og en klar målsætning – med ret til at pege på ubalancer på arbejdsmarkedet, i
sociallovgivningen, og hvor manglende ligestilling ellers går og gemmer sig. Hvis familieministeriet også
blev gjort til ligestillingens vagthund ville det give mening.949 De kvindedominerede fagforeninger påtog sig
altså også rollen som vagthund i forhold til, at andre aktører ikke adskilte forholdene i familien fra
ligestillingen på arbejdsmarkedet.
De kvindedominerede fagforeninger giver dog også ofte kvinderne skylden for den manglende ligestilling i
hjemmet. Fx skriver DSR’s formand Grete Christensen i en leder i DSR’s medlemsblad, hvordan kvindernes
perfektionisme omkring hjemmet spænder ben for deres ligestilling: Vi kender alle sammen historien om, at
kvinder ikke giver deres mænd lov til at give børnene tøj på, fordi de ikke kan finde ud af at matche
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farverne, som vi gerne vil have det. Sådan nogle opfattelser bliver man nødt til at gøre op med.950 I en
senere kronik følger Grete Christensen op, ved at påpege, at sygeplejerskerne selv er nødt til at tage
arbejdsdelingen i hjemmet op til diskussion, hvis ligestillingen skal opnås: Det er nødvendigt, at
sygeplejersker tager diskussionen med deres mænd om arbejdsdelingen i hjemmet.951
I forhold til ligestillingen i hjemmet er de kvindedominerede fagforeninger altså en aktør, der på mange
måder agiterer for en mere ligelig fordeling af arbejdet i hjemmet. Dette bliver ofte adresseret gennem et
ønske om, at enten staten eller overenskomsten skal sikre ordninger, der sikrer mere tilstedeværende
fædre. Men samtidig er der også en anden diskurs i medlemsbladene både fra medlemmerne selv, men
også fagforeningens top, der lægger ansvaret for at sikre dette over på den enkelte kvinde.
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Delkonklusion
Alle de kvindedominerede fagforeninger var grundlæggende modstandere af deltid, da de frygtede, at
deltid dels kunne skade medlemmernes økonomi og dels også kunne være med til at svække deres
tilknytning til arbejdsmarkedet. Medlemmerne derimod var positive overfor deltid, og så det som en
løsning på problemet med at få familiens krav til at gå op med arbejdets. De kvindedominerede
fagforeninger var således i udgangspunktet tilhængere af en to-forsørger model, hvor begge parter
arbejder lige meget, mens medlemmer i højere grad syntes at agere indenfor en halvandenforsørgermodel. Denne ubalance mellem top og bund i fagforeningerne, førte til lidt selvmodsigende
politisk linje, hvor de kvindedominerede fagforeninger udadtil forsøgte at kæmpe så gode deltidsordninger
så muligt igennem både lov- og overenskomstmæssigt, samtidig med at de indadtil frarådede
medlemmerne at benytte dem.
Spørgsmålet er dog også, om der i flere af de kvindedominerede omsorgsjob eksisterer og eksisterede en
form for deltidscirkel. I hvert fald peger både fagforeninger og medlemmer, særlig fra midten af 1990’erne
og frem, på, at disse job ofte er så anstrengende, at de er svære at holde til at have på fuld tid. Dette kan
have været med til at presse endnu flere på deltid, hvilket så påvirkede arbejdsdelingen i familien.
Omvendt betyder de mange ansatte på deltid, at arbejdspresset forbliver stort, da de ansatte kun kan leve
op til det i kraft af den kortere arbejdstid. De mange ansatte på deltid fordrer altså, at jobbet bliver
indrettet efter deltid, hvilket så fordrer, at nye ansatte også vælger deltid og herigennem typisk et mere
traditionelt kønsrollemønster i hjemmet.
De kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer er meget optaget af pasningsinstitutioner, både
når det kommer til pladsgaranti og når det kommer til brugerbetaling. I 1980’erne og starten af 1990’erne
lå fokus på, at pasningsinstitutioner skulle være betalige og tilgængelige, så kvinderne ikke blev tvunget ud
af arbejdsmarkedet. I 1990’erne og 2000’erne skiftede fokus til, at pasningsinstitutioner skulle være af en
sådan kvalitet og tilgængelighed, at de tillod kvinderne at være fuld tid på arbejdsmarkedet. Dette viser en
tidsmæssig udvikling, hvor kvindens plads på arbejdsmarkedet er blevet mere sikker. Men også, at de
kvindedominerede fagforeninger helt op i 2000’erne stadig anså manglende muligheder for børnepasning
som noget, der forhindrede kvinder i at deltage på helt lige fod på arbejdsmarkedet – i og med, at
institutionernes åbningstider eller manglende pladser vanskeliggjorde fuld tid eller skæve arbejdstider.
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De kvindedominerede fagforeninger har i deres overenskomster historisk set vægtet familiemæssige goder
højt. Således har de kvindedominerede fag, herunder især de i den offentlige sektor, typisk haft relativt
fordelagtige ordninger, når det kommer til barsel, omsorgsdage, løn under barsel mm. Fra midten af
1990’erne og frem ser vi dog en ny tendens, hvor de kvindedominerede fagforeninger ikke længere er
villige til at acceptere en lavere lønudvikling for at opnå eller beholde disse familiemæssige goder. Samtidig
var fagforeningerne dog bundet af, at deres medlemmer ønskede og var afhængige af disse ordninger.
Løsningen blev at arbejde for ordninger såsom øremærket barsel til mænd og en fælles barselsfond, der
ville betyde at udgifterne blev fordelt mere bredt. Samtidig kæmpede de kvindedominerede fagforeninger
også en hård kamp for at få disse områder prioriteret som fælleskrav i forhandlingsfællesskaberne. De
kvindedominerede fagforeninger har ligeledes op gennem 1990’erne og 2000’erne været stærke fortalere
for, at Folketinget lovgivningsmæssigt skal gå ind og understøtte en mere ligelig fordeling af barslen mellem
kønnene. Fx agiterede de alle for øremærket barsel til mænd og for, at politikerne om nødvendigt må sikre
en fælles barselsfond. Dette viser, at de kvindedominerede fagforeninger ofte er utilfredse med disse
emners generelle prioritet i fagbevægelsen, og at de derfor er villige til at forfølge emnet i andre fora. I
forlængelse af dette kommenterer de kvindedominerede fagforeninger også ofte på vedtagen lovgivning på
familieområdet, og ser det, ofte ansporet af medlemmerne, som deres opgave at blande sig i netop denne
type lovgivning. De kvindedominerede fagforeningers forumshopping og store fokus på familieområdet,
vidner dog også om, hvordan de som aktør konstant må balancere mellem ønsket om at skaffe ordninger,
der sikrer medlemmerne bedre muligheder i forhold til at kombinere arbejde og familie, og samtidig undgå,
at disse ordninger gør kvinder mindre attraktive som arbejdskraft, eller at de kvindedominerede områder
får en ringere lønudvikling.
De kvindedominerede fagforeningers insisteren i 2000’erne på, at kvinder og de kvindedominerede fag
lønmæssigt ikke må straffes, fordi kvinderne varetager størstedelen af arbejdet i hjemmet, er også en
udfordring af forestillingen om, at arbejdsmarkedet fungerer uafhængigt fra den private sfære. Ud fra en
argumentation om, at mænd jo netop kun kan leve op til idealet for den mandlige arbejder, så længe
kvinder varetager størstedelen af det huslige arbejde. Dette gjorde de kvindedominerede fagforeninger
tydeligt, da de i 2008 insisterede på ligeløn, og afviste at godtage arbejdsgivernes argumentation om, at
kvinderne gennem familievenlige ordninger havde lige så attraktive job, som de højere lønnede
mandsdominerede fag. I denne optik kan kravet om ligeløn også ses som et krav om kompensation for det
ulønnede arbejde i den private sfære, kvinder gennemsnitlig bærer størstedelen af.
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Ligesom på deltidsområdet er de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer uenige om,
hvordan familielivet skal indrettes, når det kommer til barsel og lignede ordninger. For hvor fagforeninger
synes at fokusere på den enkelte kvinde og hendes økonomi, synes medlemmerne i højere grad at fokusere
på familien som enhed, hvor kvindens økonomi ikke bliver tænkt separat fra husstandens. Medlemmerne
og deres fagforening kan godt nå til enighed, når det handler om ordninger, der kompenserer kvinden
økonomisk for hendes arbejde i hjemmet fx i form af løn under barsel. Men konflikten mellem medlemmer
og fagforeninger opstår, når fagforeningerne advokerer for ordninger, der griber ind i arbejdsfordelingen i
hjemmet. Her tager medlemmerne stærkt afstand, og ser det som en utidig indblanding i et individuelt valg
og/eller som noget der potentielt forringer familiens forhold. Enten, fordi det bevirker at hustanden taber
indkomst, når manden med den højere indtjening tvinges hjem eller fordi kvinden tvinges til at arbejde
mere, hvilket gør det sværere for familien at balancere tid og arbejde. Denne forskel kan forklares gennem,
at familien i praksis stadig fungerer som en økonomisk og tidsmæssig enhed, i hvert fald så længe
ægteskabet holder. Ligeledes synes mange af kvinderne fanget mellem to forskellige normsæt, hvor de dels
forventes at præstere på linje med mænd på arbejdsmarkedet og dels forventes stadig at være den
primært ansvarlige for arbejdet i hjemmet – især når det kommer til omsorg for børnene.
Op gennem årene har barsels- og familieorlovsområdet udviklet sig meget både lovmæssigt og
overenskomstmæssigt. Barselsorloven er således blevet over dobbelt så lang fra år 1985 til 2010, og det er
lykkedes fagbevægelsen gennem overenskomster at få løn og pension under denne på de fleste områder.
Om end det stadig er i det offentlige, at de mest dækkende ordninger findes. Ligeledes er udgifterne op
gennem 1990’erne og 2000’erne blevet spredt mere jævnt ud mellem arbejdsgiverne gennem oprettelsen
af barselsfonde. De længere barsels- og orlovsordninger har dog også betydet, at kvinder gennemsnitligt
set har fået længere perioder uden for arbejdsmarkedet. Dette skal også forstås i sammenhæng med, at
der bortset fra en kort periode i slutningen af 1990’erne, ikke har været politisk vilje til øremærkning til
mænd. De kvindedominerede fagforeninger har dog i samarbejde med den øvrige fagbevægelse fra midten
af 2000’erne i flere overenskomster lavet en form for økonomisk øremærkning til mænd.
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Del 4
Opsamling og perspektivering
Det er ikke bløde områder. Både ligestilling og arbejdsmiljø er stærke og tonstunge fagpolitiske opgaver.
Det er præcis det, jeg har kæmpet for: At ligestillingsspørgsmålet bliver accepteret som et ligeværdigt
spørgsmål, også når der skal forhandles overenskomst952
Liselotte Knudsen, næstformand HK

I afhandlingens tre første dele har jeg beskrevet og analyseret udviklingen i de kvindedominerede
fagforeningers ligestillingsprojekt med udgangspunkt i, hvad jeg indledningsvis udpegede som de tre mest
centrale tematikker. I denne 4. del vil jeg samle nogle af de tråde, der går på tværs af tematikkerne. Jeg
laver ligeledes en perspektivering til 1970’ernes rødstrømper og deres ligestillingsprojekt. Ved at
sammenligne rødstrømperne og de kvindedominerede fagforeninger og deres forskelle og ligheder håber
jeg at tydeliggøre, hvad der karakteriserede de kvindedominerede fagforeningers projekt, og hvordan de
adskiller sig fra andre ligestillingsmæssige aktører.
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16 Et fælles projekt for alle de kvindedominerede fagforeninger?
16.1 Lige børn og fagforeninger leger bedst
De kvindedominerede fagforeninger har, som jeg påviste i afhandlingen første 3 dele, ofte haft de samme
ligestillingsmæssige mål. Alle ønsker de at sikre kvinders position på arbejdsmarkedet, og at kvinder opnår
samme indtjening som mænd. De ser også alle gerne flere mænd i omsorgsfagene, og at mænd bliver mere
aktive i småbørnsomsorg. Men selvom de kvindedominerede fagforeninger har prioriteret de samme sager
og haft de samme overordnede mål, havde de ofte ikke faste samarbejder eller alliancer med hinanden og
ej heller en opfattelse af et fælles projekt. Særligt omkring lønnen og ’mandefagsstrategien’ var flere af de
kvindedominerede fagforeninger faktisk snarere hinandens modstandere.
Dette kan forklares gennem begrebet intersektionalitet. For selv om alle de kvindedominerede
fagforeninger med rette kunne sige, at deres medlemmer i kraft af deres køn havde mindre favorable vilkår
på arbejdsmarkedet end mænd, bevirkede andre identitetsmarkører, at løsningerne var forskellige. For DSR
og BUPL med medlemmer med mellemlange videregående uddannelser var det fx logisk at argumentere for
ligeløn ud fra uddannelse som parameter. For fagforeninger som FOA, KAD og HK var det derimod mere
favorabelt at argumentere for ligeløn ud fra andre parametre såsom ansvar og sammenlignelig funktion. Så
på trods af, at alle de kvindedominerede fagforeninger kunne identificere en række problemstillinger
knyttet til deres medlemmers køn, bevirkede andre identitetsmarkører at løsningen og strategien omkring
disse ligestillingsproblemer tit blev forskellig.
Alle de kvindedominerede fagforeninger fremhæver dog ofte indenfor alle tre tematikker, hvordan de som
fagforeninger for kvindedominerede områder har et særligt blik og ansvar for kvinders forhold. Flere af de
kvindedominerede fagforeninger valgte da også at igangsætte projekter, der rakte ud over deres egne
medlemmer. Fx valgte HK i 1994 selv at producere en kortfilm og en håndbog om, hvordan man som
arbejdsplads kunne arbejde aktivt med ligestilling. Materialet var bevidst udformet til også at kunne bruges
udenfor HK-området.953 Hos KAD finder vi også en bevidsthed om, at man som kvindedomineret fagforbund
var særlig forpligtet på at sikre alle kvinders ligestilling og ikke kun egne medlemmers. Fx kritiserede KAD,
at SID undlod at oprette et ligestillingssekretariat954 og HK for i 1995 at vælge en mandlig formand.955
Ligeledes åbnede man egne kurser op for andre fagforeningers kvindelige medlemmer: I dag oplever vi i
lokalområderne, at også de mere mandsdominerede forbund ringer og siger, at de har nogle kvinder, der er
blevet arbejdsløse, og om de kvinder må komme med på vores kurser. Det siger vi ja til, for vores holdning
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er, at alle kvinder skal sikres en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi arbejder på tværs – for alle
kvinder.956 (Lillian Knudsen, KAD’s formand). De kvindedominerede fagforbund finansierede desuden
ligestillingsprojekter, der ellers lå udenfor deres arbejdsområde bl.a. ved at sponsorere kvindesport eller
støtte kulturprojekter om ligestillingens udvikling.957
Blandt de kvindedominerede fagforeninger eksisterer der i Iris Youngs termer en ide om et fællesskab
mellem kvinder og en analyse af, at kvinder er underlagt særlige forhold. Men dette fællesskab på
baggrund af køn umuliggøres eller tvinges altså til tider i baggrunden på grund af andre serielle
grupperinger. I forlængelse af dette støtter og samarbejder en kvindedomineret fagforening primært med
en anden kvindedomineret fagforening om dennes ligestillingsprojekter, hvis de også på andre
identitetsmarkører minder om hinanden. Fællesskabet omkring kvindeidentiteten er altså nemmest at
udøve, når man også har andre ting til fælles. I forhandlingsfællesskaberne og hovedorganisationerne har
de kvindedominerede fagforeninger med andre fælles identitetsmarkører ofte samarbejdet, når de skulle
gennemtvinge forskellige ligestillingsmæssige dagsordner. Dette gjaldt fx, da BUPL og de sundhedsfaglige
fagforeninger i FTF samarbejdede omkring, at KTO skulle stille det som et krav til de offentlige
overenskomster i 2002, at der skulle etableres et ligelønsprojekt.958 Ligeledes samarbejdede de
kvindedominerede forbund i LO i 1992 omkring, at få handlingsplan for ligestilling vedtaget, ud fra
argumentet om, at LO på trods af 13 år med et ligestillingsudvalg, ikke havde bevæget sig på området. 959
Styringsgruppen, der skulle implementere handlingsplanen kom også til at bestå af tre kvinder fra de (på
daværende tidspunkt) største kvindedominerede fagforeninger i LO (HK’s næstformand Liselotte Knudsen,
DKA’s næstformand Lisa Dahl Christensen og KAD’s formand Lillian Knudsen).960
Det er dog omkring balancen mellem familie og arbejde, hvor der afhandlingens periode igennem
eksisterer størst konsensus og samarbejde på tværs af de kvindedominerede fagforeninger.
Fagforeningerne var på tværs af diverse andre identitetsmarkører enige omkring deltid, barsel mm og
gennemgik op gennem perioden også cirka samme udvikling i holdning og støttede ligeledes op om
hinandens forslag og strategier. Fagforeningerne syntes således at opleve fælles interesser på dette
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område, baseret på at deres kvindelige medlemmer på tværs af andre identitetsmarkører, mødtes af en
forventning om, at de havde særlige forpligtelser i hjemmet og overfor børnene. Herunder, at de alle havde
en fælles interesse i at finde løsninger, der gjorde at deres kvindelig medlemmer trods disse uskrevne
forventninger, kunne opnå så god en indtjening og tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt.
Fagforeningerne synes på dette område altså at være forenet gennem de forhold kvinder havde, når de
ikke var på arbejde.
I forlængelse af dette er det interessant, at det er omkring arbejdsdelingen i hjemmet, de
kvindedominerede fagforeninger oftest kommer holdningsmæssigt i konflikt med deres egne medlemmer.
Dette kan forklares gennem de to modsatrettede krav til kønsperformance som kvinderne møder. Nemlig
dels kravet om at være en selvstændig, moderne kvinde, der arbejds- og karrieremæssigt præsterer på linje
med en mand, og dels kravet om at være tilstedeværende i hjemmet med hovedansvaret for børnene.
Disse modsatrettede krav synes medlemmerne og de kvindedominerede fagforeninger at vægte forskelligt.
De kvindedominerede fagforeninger fokuserer på, at deres kvindelige medlemmer skal sikres en så høj
individuel indtægt som muligt, og er derfor fokuseret på, at kvinderne skal indtræde i en rolle, der sikrer
dette. De kvindelige medlemmer derimod fokuserer langt mere på familien som en helhed, både
tidsmæssigt og økonomisk, herunder at de ofte ender med at indtræde i en kønskomplementær rolle.

16.2: Medlemmernes følelse af fællesskab versus ledelsens
Medlemmerne af de kvindedominerede fagforeninger synes gennem perioden at opleve et
interessefællesskab med kvinder på andre kvindedominerede områder, hvor fagforeningerne ikke gør det.
Særligt når det kommer til lønområdet. I forbindelse med strejker, sender de fx hinanden hilsner, der tit
indeholder en kritik af toppen i deres egen fagforening for manglende solidaritet.961 De kvindedominerede
fagforeningers medlemmer identificerer sig altså oftere med et større kvindefællesskab end toppen af
fagforeningerne gør. Dette kan forklares ud fra, at disse grupper deler arbejdsplads. Sundhedskartellets
medlemmer er fx ofte tilknyttet samme arbejdsplads som social- og sundhedsassistenterne/hjælperne mfl.,
som er organiseret under FOA. Pædagogerne arbejder side om side med pædagogmedhjælperne under
PMF og FOA. Endelig er en stor del af HK’s medlemmer, der arbejder med administration også i berøring
med flere af de andre kvindedominerede fagområder. Denne daglige eller næsten daglige kontakt med de
andre grupper kan have været med til skabe et sammenhold og en følelse af fælles vilkår. Et sammenhold,
toppen af fagforeningerne ikke oplever, da de til daglig arbejder isoleret med deres egne medlemmers
forhold eller i hovedorganisationer og forhandlingsfællesskaber, hvor helt andre fællesskaber fremhæves.
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De kvindedominerede fagforeninger har op gennem afhandlingens periode flere gange modereret deres
krav om ligeløn og/eller valgt at frame det som et ikke-kønnet lønkrav af hensyn til samarbejdspartnerne og
den danske forhandlingsmodel. Medlemmerne derimod, særligt i de offentlige omsorgsfag, har dog ikke
altid været villige til at foretage sådanne kompromisser. Heraf, at de flere gange fungerede som indpiskere,
når det kom til at få ligelønnen sat højt på dagsordenen både i egen fagforening, men også i resten af
samfundet.962 Dette kan igen forstås ud fra medlemmernes og toppen af fagforeningernes forskellige
dagligdag. De højt placerede tillidsvalgte og de ansatte i fagforeninger har, ofte i mange år, arbejdet
indenfor strukturerne af den danske forhandlingsmodel og er derfor forvænt med de normer og koder, der
hersker her. Det er derfor for de kvindedominerede fagforeningers ledelse naturligt at følge disse uskrevne
regler, da det er dem, der dels gør ens organisation accepteret i fagbevægelsen og dels forbindes med at
skabe resultater.963 Ligeledes har personerne i toppen sandsynligvis opbygget en vis loyalitet overfor
forhandlingsfællesskaberne og hovedorganisationerne, da de kvindedominerede fagforeningers topfolk til
dagligt oftere snakker mere med topfolk fra de andre fagforeninger end de menige medlemmer. Dette
skaber en risiko for at toppen af den danske fagbevægelse, slutter sig om sig selv. Medlemmerne derimod
er som regel ikke engageret i det fagpolitiske arbejde på daglig basis. Ligeledes er deres berøringsflade med
hovedorganisationerne og forhandlingsfællesskaberne nok også begrænset. Heraf, at de næppe føler
nogen større tilknytning eller loyalitet overfor disse. En forskel, der altså kan være en del af forklaringen på,
hvorfor medlemmerne tit har presset på, for at fagforeningerne skulle gå enegang og har identificeret sig
med andre fællesskaber end deres ledelse.
Men fagforeninger er også demokratier, hvor medlemmerne i sidste ende bestemmer. Flere af de
kvindedominerede fagforeninger har derfor ansporet af medlemmerne op gennem 2000’erne fået nye
formænd og ledelser, der i højere grad er parat til enegang og oftere fremturer med en ligestillingsmæssig
dagsorden. En udvikling, der indeholder et potentiale for, at den serielle gruppering kvinder overordnet set
bliver mere udslagsgivende for, hvilke fællesskaber de kvindedominerede fagforeninger prioriterer. Dette
er muligvis også en del af forklaringen på, hvorfor køn og ligestilling fyldte så meget i de kvindedominerede
fagforeninger i forløbet omkring overenskomstforhandlingerne for det offentlige arbejdsmarked i 2008, og
hvorfor det også efterfølgende har været på dagsordenen.
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17 De kvindedominerede fagforeninger og rødstrømpebevægelsen – en perspektivering
I afhandlingens har jeg analyseret udviklingen i de kvindedominerede fagforeningers ligestillingsprojekt. En
udvikling, der på mange måder kulminerede i forløbet omkring overenskomstforhandlingerne 2008,964 hvor
ligelønsspørgsmålet blev behandlet som et kollektivt og samfundsmæssigt problem. Dette bringer
umiddelbart tankerne tilbage til 1970’ernes kvindeoprør og datidens kvinders organisering i bl.a.
rødstrømpebevægelsen. En association flere af de strejkende også selv fik: Denne her strejke har virkelig
gjort noget ved kvinderne. Vi har fundet de gamle røde strømper frem.965 (Alma Kathrine Jensen,
sygeplejerske og fællestillidsmand på Holstebro Sygehus).
Bevægelsen omkring ligeløn i den anden halvdel af 2000’erne synes altså at være en slags tilbagevenden til
ideen om, at ligestilling (i hvert fald på arbejdsmarkedet) er et kollektivt problem og ikke noget, den enkelte
kvinde selv kan eller skal tage ansvaret for. Men kan man kalde de kvindedominerede fagforeninger for en
feministisk aktør? For at besvare disse spørgsmål sammenligner jeg i dette kapitel de kvindedominerede
fagforeninger med 1970’ernes rødstrømpebevægelse. Denne perspektivering bruger jeg til at tydeliggøre
ligheder og forskelle mellem de to aktører og herigennem nå tættere på en karakteristik af de
kvindedominerede fagforeningers ligestillingsprojekt.

17.1 Forskelle og ligheder i identitetsmarkører
De kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer adskiller sig fra rødstrømpebevægelse på flere
identitetsmarkører.
Uddannelse/klasse: De kvindedominerede fagforeningers medlemmer var uddannelsesmæssigt fordelt på
et spektrum fra ingen til kort eller mellemlang videregående uddannelse. 1970’ernes rødstrømper var
derimod primært akademikere eller studerende på længerevarende videregående uddannelser, om end
disse også samarbejdede med kvinder fra arbejderklassen om enkeltsager bl.a. ligeløn i starten af
1970’erne. De kvindedominerede fagforeninger står således for et ligestillingsmæssigt projekt med et andet
klassemæssigt udgangspunkt end rødstrømpernes.
Alder: Rødstrømperne var primært kvinder i 20’erne eller først i 30’erne, der positionerede sig gennem et
aktivt generationsoprør. I de kvindedominerede fagforeninger fordelte medlemmer sig aldersmæssigt
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bredt - fra sidst i teenageårene/først i 20’erne organiseret gennem fagforeningers ungdomsorganisation til
medlemmer tæt på pensionsalderen. Hermed kan man ikke karakterisere de kvindedominerede
fagforeningers projekt i 2008 som værende en form for ungdomsoprør. Om end udviklingen i FTFfagforeningerne frem mod ligelønsoprøret i 2008, bl.a. havde rødder i, at de yngre generationer fik en
anden uddannelsesmæssig baggrund. Alder i de kvindedominerede fagforeninger har dog en betydning for
det interne hierarki. Således dominerede 40+ generationerne på ledende poster på alle niveauer, men de
yngre medlemmer var dominerende, når det kommer til udførelsen af diverse aktioner.
Organiseringsform: Rødstrømpebevægelsen optog af ideologiske grund ikke mænd. De fandt, at kvinder i
det patriarkalske samfund havde et behov for et rum til selvstændigt at frigøre sig, da organisering i
kønsblandede grupper ville reproducere de samfundets magtstrukturer, og herigennem kvinders fortsatte
undertrykkelse.966 De kvindedominerede fagforeninger havde, med undtagelse af KAD, alle en minoritet af
mandlige medlemmer. En minoritet, som de kvindedominerede fagforeninger tilknyttet omsorgsfagene
gennem 1990’erne arbejdede for hårdt for at øge antallet af – primært ud fra en analyse af, at mænd ville
gavne fagligheden, men også da man mente, at en højere andel af mænd ville gavne fagenes lønudvikling.
De kvindedominerede fagforeninger har desuden arbejdet for, at mænd skal involvere sig i
ligestillingssagen – særligt når det kommer til at tage en mere aktiv rolle i hjemmet. Ligestilling for de
kvindedominerede fagforeninger handler altså om begge køns rettigheder (om end stadig mest om
kvindernes), mens rødstrømperne var eksklusivt fokuseret på kvinders frigørelse.
Når det kommer til organiseringsform adskiller de kvindedominerede fagforeninger sig også fra
rødstrømpebevægelsen

gennem

deres

hierarkiske

opbygning

med

adskillige

ledelsestrin.

Rødstrømpebevægelsen havde et ideal om en totalt flad struktur i bevægelsen og undgik af princip at
udpege ledere eller at benytte sig af traditionelle organisationsformer.
Et åbent spørgsmål er dog om ikke, de to aktører i praksis ved flere lejligheder kom til at minde mere om
hinanden i deres opførsel end de grundlæggende organisationsformer umiddelbart tilsiger. De menige
medlemmer i de kvindedominerede fagforeninger organiserede ved flere lejligheder politiske aktiviteter
lokalt og spontant, dels for at presse beslutningstagerne i samfundet, og dels for at få deres egen ledelse i
fagforeninger til at agere. Altså græsrodsaktivisme og politikudvikling på nederst niveau. Ligeledes brød
nogle rødstrømper med bevægelsens ideologi om lederfri basisgrupper og blev til såkaldte
stjernerødstrømper eller gik ind i politiske partier.
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17.2 Forskelle og ligheder i ligestillingspolitiske mål
Opsummeret var de kvindedominerede fagforeninger anderledes end rødstrømpebevægelsen, når man
kigger på klasse, alder, generationssammensætning og grundlæggende organisationsform. I dette afsnit vil
jeg gå mere i dybden med en sammenligning af de to aktørers ligestillingsmæssige mål.
I starten af denne afhandling udpegede jeg tre temaer som de mest centrale i de kvindedominerede
fagforeninger i perioden 1985-2010, nemlig ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked og balancen mellem
familie og arbejde. Tematisk kan man således sige, at de kvindedominerede fagforeninger var optaget af
ligestilling knyttet til arbejdsmarkedet. De kvindedominerede fagforeninger havde desuden konkret
formulerede mål og reformer, som de stilede efter at få gennemført. En samlet og overordnet vision for
hele ligestillingsområdet fremsatte de kvindedominerede fagforeninger dog ikke i den periode, som jeg har
beskæftiget mig med. Herunder, at den enkelte fagforenings ligestillingsstrategi ofte fremstår dobbelttydig
og til tider paradoksal, i og med at de forskellige områder ofte ikke sættes ind i en samlet kontekst. Men
kigger man overordnet på de tre tematikker, synes de kvindedominerede fagforeninger dog overordnet at
have arbejdet hen mod et bestemt mål: Nemlig, at kvinder økonomisk set skulle ligestilles med mænd. Eller
som formanden for HK-industri, Jens Pors, formulerede det: Vi lever i en materialistisk verden, og lige
meget hvordan vi end vender og drejer det, så er økonomi og ligeværd tæt forbundet.967 For de
kvindedominerede fagforeninger startede ligeværd mellem mænd og kvinder altså med at disse fik samme
økonomiske grundlag – i og med, at de anså lighed i den materielle basis som udslagsgivende for at opnå
lighed på en lang række af andre platforme – bl.a. politisk magt: I dag skal kvinder arbejde 14 måneder for
at tjene det samme, som mænd tjener på 12 måneder. Og da 88 % af FOA’s medlemmer er kvinder i
klassiske kvindefag og fastholdes på lav løn i et lønsystem skabt af mænd, vil vi gerne koble lønkamp,
ligestilling og demokratiske rettigheder sammen.968 (Nanna Højlund, forbundssekretær i FOA).
Rødstrømperne derimod arbejdede for en radikal omlægning af samfundet og kønsrollerne opsummeret i
sloganet ”Ingen klassekamp uden kvindekamp, ingen kvindekamp uden klassekamp” – hvor utopien var, at
det patriarkalske og kapitalistiske samfund skulle nedbrydes og erstattes af et socialistisk og feministisk
samfund. De havde altså, i modsætning til de kvindedominerede fagforeninger, et projekt for hele
ligestillingsområdet. Dette betød, at rødstrømpernes strategi ofte fremstår noget mere sammenhængende
end fagforeningernes. Rødstrømpernes afstandtagen fra det etablerede system både i organiseringsform
og ideologi gjorde desuden, at de i formuleringen af deres projekt synes at have haft nemmere ved at
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tænke udenfor de gældende strukturer. Her synes forandring og nytænkning i de kvindedominerede
fagforeningers strategi og projekt at foregå mere gradvist. Til gengæld synes de kvindedominerede
fagforeningers reformtaktik og vilje til, så længe som det er muligt, at søge konsensus, at give dem en
fordel, når det kommer til at skabe bred opbakning til deres projekt.
På trods af, at rødstrømperne principielt tog afstand fra ligestillingsarbejde, der foregik på det kapitaliske
og patriarkalske samfunds principper, arbejdede bevægelsen dog også for flere her og nu forandringer –
bl.a. demonstrerede de for en udbygning af pasningsinstitutionerne og for ligeløn. I disse sager
samarbejdede de ofte med de kvindedominerede fagforeninger.969 Her synes der altså at være et vist
sammenfald mellem de to aktører. I forbindelse med ’mandefagsstrategien’ synes, der ligeledes at have
været en vis ideoverførsel fra rødstrømpebevægelsen.970 De kvindedominerede fagforeninger havde dog
aldrig den samme fokus på den personlige histories betydning som rødstrømperne. Rødstrømpernes fokus
på at nedbryde samfundets skønhedsidealer og sætte kvindens krop og seksualitet fri synes ligeledes at
ligge langt væk fra de kvindedominerede fagforeninger, der ligestillingsmæssigt i det store hele holdt sig til
projekter med direkte relation til arbejdsmarkedet.
Rødstrømpebevægelsen var desuden erklærede feminister. De kvindedominerede fagforeninger
samarbejdede i 1980’erne og 1990’erne tit med feministiske aktører om arrangementer og gav dem taletid
i medlemsbladene og på deres kurser– herunder har flere gamle rødstrømper og andre feministiske
meningsdannere haft en del indlæg i diverse medlemsblade.971 Men indtil slutningen af 2000’erne brugte
de kvindedominerede fagforeninger, trods deres arbejde for ligestillingen, sjældent begrebet feminisme og
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tog også afstand fra, hvad de beskrev som tidligere tiders radikale ligestillingsprojekter.972 Men fra
slutningen af 2000’erne synes flere af de kvindedominerede fagforeninger at springe ud som erklærede
feminister: Jeg ville ønske, der var flere feminister blandt vores arbejdsgivere og i Folketinget. Gid
formanden for Danske Regioner og formanden for KL var feminister. Tænk hvis statsministeren var
feminist!973 (Connie Kruckow, DSR’s formand til sygeplejerskernes kongres holdt under strejken i 2008)
Denne tilslutning til feminismen kan på mange måder ses som kulminationen på en langsom radikalisering i
de kvindedominerede fagforeninger. For selvom ligestillingsmålene grundlæggende er forblevet de samme,
har fagforeningerne opprioriteret vigtigheden af disse ved at vise en større villighed til konflikt eller
forumshopping. Fagforeningerne er også blevet klarere i deres italesættelse af problemerne omkring lavere
løn, manglende status og problemerne ved dobbeltarbejde som samfundsmæssige ligestillingsproblemer.
Indtil 2000’erne havde de kvindedominerede fagforeninger ofte forsøgt at få kravene gennemført ved at
indsætte dem i andre, og for resten af fagbevægelsen mere acceptable rammer. De kvindedominerede
fagforeninger er også blevet mere kritiske overfor regeringen og andre aktører, hvis disse i
fagforeningernes optik svigter på ligestillingsområdet.974
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Samtlige deltagere på DSR’s kongres i 2008 fik bogen ”Hvorfor er feminister så snerpede? 30 spørgsmål om køn og ligestilling”
med en personlig hilsen fra formanden.

975

De kvindedominerede fagforeninger var altså ikke en genoptagelse af rødstrømpebevægelsens projekt om
en radikal feministisk revolution. Snarere er det et reformprojekt indenfor det nuværende samfunds
rammer, der har udviklet sig langsomt over årene, og hvis forskellige dele ikke altid har været tænkt som
sammenhængende. Den store mobilisering omkring de offentlige overenskomstforhandlinger i 2008 var
heller ikke en bevægelse på den måde, rødstrømperne var det, om end deres græsrodsaktivisme i
2000’erne mindede om den form for græsrodsaktivisme, rødstrømpebevægelsen benyttede i 1970’erne.
Dels var ligelønsbevægelsen langt mere fokuseret på et enkelt område og havde ikke rødstrømpernes
ideologiske overbygning, og dels var det en hel anden type kvinder, der denne gang erobrerede gaderne og
mediernes opmærksomhed.
Ikke desto mindre er de kvindedominerede fagforeninger med årene blevet en stærkere aktør på
ligestillingsområdet, der i 2008 formåede at relancere tanken om, at ligestilling (eller i hvert fald ligestilling
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på arbejdsmarkedet) ikke kun er individets ansvar, men også kollektivets. Ligeledes går bevægelsen imod
de tendenser, forskningen ellers har beskrevet som herskende indenfor ligestillingspolitik – nemlig at
opslutningen til en kollektiv ligestillingsbevægelse er faldende, og at ligestilling i højere grad bliver anset
som et personligt anliggende.976
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18 Identiteten som de pæne piger
De kvindedominerede fagforeninger følte, som vist igennem afhandlingen ofte en særlig forpligtelse og
tilknytning til ligestillingssagen. Men ved siden af dette kritiserede både de og deres medlemmer til tider
også kvinder for deres manglende evne til at leve op den mandlige norm. Heraf opstod der både hos
medlemmerne og i fagforeningerne en række refleksioner over, hvordan den kvindelige identitet
indvirkede på mulighederne for at forbedre egne forhold. I dette kapitel analyserer jeg disse refleksioner,
og hvad de betød for de kvindedominerede fagforeningers ligestillingsarbejde.

18.1. Den kvindelige omsorgsmentalitet og aktivismen
Alle de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer giver udtryk for, hvordan der i deres fag
eksisterer en pænheds- og omsorgsmentalitet for kvinder. Denne udmønter sig i, at kvinderne ikke siger nej
til ekstra arbejde og ofrer sig for arbejdspladsen, kollegaerne og særligt borgerne: Vi er jo de pæne piger,
der alle har givet den en ekstra skalle, fordi vi troede, at der var en lettelse i sigte, når vi først fik en
evaluering. Vi tillader ikke os selv at være syge, og vi møder på arbejde på vores fridage, fordi det ellers går
ud over kollegerne og borgerne.977 (Anonym HK’er). Denne mentalitet fremhæves særligt i de fag, der har
en direkte omsorgsdimension. Her kobles kvinders evne for og tilbøjelighed til at ofre sig, tit sammen med
en professions tilbøjelighed for samme: Vores svaghed er jo nok stadig, at vi som sygeplejersker, og ikke
mindst som kvinder, har så frygtelig svært ved at sige nej, når samtlige argumenter taler til gavn for
patienten.978 (Jette Ammentorp, sygeplejerske). I nogle af de kvindedominerede fagforeninger fungerer
professionsidentitet altså forstærkende for den såkaldte kvindelige identitet. Fagforeninger som HK og KAD
(hvor af store grupper ikke er direkte beskæftiget med omsorg) er dog som nævnt overfor stadig en del af
samme tendens.
Både de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer nævner i mit kildemateriale ofte denne
pænheds- og omsorgskultur som årsag til, at man har fundet sig i for meget,979 som noget man bør arbejde
med at sætte sig udover – ofte med formuleringen ”vi skal ikke længere være de pæne piger” eller som
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noget der i højere grad bør erstattes af ren professionalisme.980 I BUPL’s hovedbestyrelses beretning fra
1988, skriver fagforeningen fx, at den fremover vil arbejde for, at flere kvindelige pædagoger skal være
ledere, da deres chance for at stige i hierarkiet er dårligere end de mandliges. Dette skal bl.a. gøres ved at
bryde med den selvopofrende kvinderolle og kvindens primære omsorgsrolle i hjemmet.981 I Husligt
Arbejderforbunds medlemsblad finder man også en opfordring fra tillidsrepræsentanter i Holbæk til de
andre hjemmehjælpere om, at de i forbindelse med konflikt og nedskæringer må holde op med at udføre
arbejdsopgaver gratis, unoteret og i fritiden.982
Men trods kritikken (og selvkritikken) finder man dog mellem linjerne også flere gange en stolthed over
denne mentalitet hos medlemmerne. En sygeplejerske fremhæver fx, hvordan den jævne sygeplejerske er
stærk som en bjørn,983 og et FOA-medlem hvordan hendes arbejde er betinget af at kunne give noget til de
borgere hun møder hver dag: Men jeg har den indstilling til mit arbejde, at jeg kun vil være hjemmehjælper
så længe jeg har det nødvendige overskud til at kunne være god ved de gamle – hver eneste dag.984 (Heidi
Christiansen, hjemmehjælper). Den engelske professor i sociologi Beverly Skeggs har påvist, hvordan selv
decideret udnyttelse af kvindelige ansatte i omsorgsfag kan skabe en form for selvværd eller følelse af
respektabilitet hos disse. Igennem at påtage sig ansvar og forpligtelser udover det rimelige, opbygger og
forstærker kvinderne nemlig deres image og selvbillede af at være særligt omsorgsfulde og altruistiske.985
Dette er statusmæssigt bekræftende og forstærkende i forhold til kollegaerne, borgerne som de møder
igennem deres job, ja endda i forhold til det bredere samfund. Skeggs’ analyse drejer sig primært om
engelske kvinder fra arbejderklassen, og her er offerviljen en kvindeligt kønnet strategi til at overskride et
klassestigma. I min kontekst synes denne mentalitet dog at eksistere i alle kvindefagene uanset uddannelse
og klasse. Denne ens omsorgsmentalitet på tværs af uddannelsesniveau viser, at omsorgsmentalitet ikke
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synes at knytte sig til uddannelseslængde, men snarere til fagenes udførelse eller den kvindelige identitet.
Ligeledes synes beskrivelserne af den at være forholdsvis uforandret igennem de 25 år, jeg behandler i
afhandlingen. Således viser rapporter fra flere af omsorgsfagene, hvordan sygeplejersker, pædagoger,
social- og sundhedsassistenter osv. alle udsætter sig for hårde og langvarige psykiske og fysiske
belastninger af hensyn til patienterne, og arbejder ulønnet i deres fritid for at sikre borgerne tilstrækkelig
omsorg. 986
Stoltheden over den altruistiske omsorgsmentalitet findes ikke kun bl.a. medlemmerne selv, men også i
fagforeningernes top. Dette er fx afspejlet i DSR’s ambivalens omkring at indgå favorable overenskomster
med private hospitaler. DSR beskriver, hvordan de frygter, at de ved at indgå overenskomster, der sikrer
deres medlemmer høj løn i det private, forårsager, at de bedste kræfter forsvinder fra de offentlige
sygehuse og herigennem forringer behandlingen her.987 Det er svært at finde andre eksempler i
fagbevægelsen på, at en faggruppe vil forbigå en favorabel lønaftale, ud fra at dette kunne føre til
forringelser i den offentlige service. I en artikel om sygeplejerskeuddannelse konstaterer rektor for
Sygeplejerskehøjskolen i Århus, Inge Andersen, da også, at anerkendelsen for omsorgen er en del af
motivationen og belønningen for at være sygeplejerske: Belønning er andet og mere end løn. Belønning er
også at mærke respekt og anerkendelse. Men det er svært at få noget, der er usynligt. For den omsorg, vi
udøver, er ofte usynlig for andre end lige de, der modtager den. Alligevel mener jeg, at det er i
omsorgsdimensionen, sygeplejen fortsat skal forankre sig.988 En opbakning til denne mentalitet finder vi hos
BUPL formand Bente Sorgenfrey, der i 1996 erklærede, at kaldet var nødvendigt for omsorgsfagenes
udførelse: Sygeplejerskerne har bevæget sig en forkert vej. I forbindelse med deres konflikt meldte de ud, at
deres job var lønarbejde, og at det ikke var et kald. Men det er et problem, hvis sygeplejerskerne ikke bærer
en vis omsorg, ellers ender det med at patienterne ikke tør at være indlagt.989
De kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmers ageren blev da også påvirket af ideen om
omsorgsmentalitet og heraf også tanken om kvinders (og velfærdsarbejderes) særlige ansvar for svage
grupper. Udmeldinger i pressen, arbejdsnedlæggelser (lokale såvel som centralt planlagte), aktioner og
demonstrationer havde derfor ofte ikke udgangspunkt i utilfredshed med egne forhold, men i bekymring
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for borgernes ve og vel.990 Kvindefagenes engagement syntes altså grundlæggende altruistisk, hvor fokus
var på nedskæringernes negative betydning for brugerne. De offentligt ansatte risikerede selvfølgelig også
at miste job på grund af nedskæringerne, men fokus på omkostningerne for de ansatte selv var i
medlemsbladene og medierne meget lille. Medlemmerne beskrev også selv deres modstand mod
nedskæringer i forhold til de negative konsekvenser dette kunne have for borgerne og ikke i forhold til dem
selv eller kollegerne: Jeg måtte sidde og holde Marie i hånden i en halv time og sige til hende, at vi skulle
nok passe på hende, selv om de skærer ned.991 (Kirsten Svendsen, hjemmehjælper og talskvinde under
arbejdsnedlæggelsen Vordingborg 1991).
Denne tendens i de kvindedominerede fag til at være mest villig til konflikt, når denne sættes i en altruistisk
ramme kan forstås gennem Butlers tese om kulturel forståelighed og skæv kønsperformance.992 Butlers
teori er, at et individs opførsel eller handlen er nødt til (i hvert fald til en vis grad) at være genkendelig for
andre individer, hvis ikke vedkommende skal misforstås, tabe status eller i yderste instans ekskluderes fra
fællesskabet. Dette betyder ikke, at enhver norm eller kulturel kode skal overholdes, men at individet ikke
kan sprænge rammen totalt, hvis dette skal beholde sin plads i samfundet. For medlemmerne i de
kvindedominerede fag betyder dette, at de kulturelt (både af sig selv og samfundet) er identificeret som
værende kvinder (og ofte ansat i omsorgserhverv), og herigennem var pålagt en række strukturelt
forankrede, om end ikke konkret formulerede, forventninger til deres opførsel. Fx forbinder de færreste
kvinder, og især ikke kvindelige sygeplejersker eller hjemmehjælpere, med egoisme eller aggressivitet. Så
havde disse givet sig til at demonstrere aggressivt for en sag udelukkende knyttet op på egeninteresse,
havde dette været et stort brud med de uskrevne forventninger for disse grupper, og kunne have ført til en
afstandstagen fra samfundets side. Ydermere havde det også været i konflikt med de deltagendes egen
selvopfattelse, der jo også er påvirket af kulturen, og herigennem er det tvivlsomt, om disse overhovedet
havde følt sig tiltrukket af protesten/sagen – i og med at deres tilskrevne identitet havde været i så stærk
modstrid med den opførsel, de ville skulle påtage sig som demonstrerende. Denne mangel på vilje til at
kæmpe for egne forhold, beklager HAF’s formand Margit Vognsen da også: Når forholdene bliver for
dårlige, siger vores medlemmer stop på klienternes vegne! Det er næsten aldrig på egne vegne, selvom
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uhyggeligt mange hjemmehjælpere nedslides og ender som invalidepensionister.993 Samtidig kan man dog
også finde flere udtalelser fra de kvindedominerede fagforeningens top, hvor denne særlige form aktivisme
med rødder i omsorgskulturen, hyldes: Derfor er det vigtigt, at vi ser os selv som mere end lønarbejdere.
Med fare for at lyde frelst vil jeg fastslå, at vi er værdibærere for vores samfund. 994 (Bente Sorgenfrey,
formand BUPL)
Vi blev et forbund, der entydigt har forsvaret velfærdssamfundet, og det er i meget høj grad vores
medlemmer, der er velfærdens ansigter over for borgerne.995 (FOA-formand Dennis Kristensen)
Aktivismen er ligesom den omsorgsmentalitet, som den udspringer af, altså en dobbelttydig ting i de
kvindedominerede fagforeninger. Men der er forkert at forstå omsorgsmentaliteten eller identiteten som
de pæne piger som værende lig med en tilslutning til passiv opførsel eller manglende aktivisme. Snarere
tværtimod, hvilket er tydeligt illustreret gennem følgende tegning fra sygeplejerskernes fagblad, der
ledsagede en artikel omkring DSR’s stillingtagen til besparelser i sundhedsvæsnet:

Her ser vi en sygeplejerske, der i forsvar for sin patient, er parat til at råbe højt og tage kampen op mod overmagten – altså
aktivisme fremkaldt gennem omsorgsmentalitet.
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I kapitel 4-6 har jeg beskrevet, hvordan sygeplejerskerne i 1990’erne og de øvrige kvindedominerede
omsorgsfag i slutningen af 2000’erne koblede deres kamp for bedre løn og forhold sammen med kampen
for velfærdsstaten. En kobling, der var med til at give lønkampen legitimitet både indadtil og udadtil.
Den udvikling viser, at den såkaldt kvindelige omsorgsmentalitet godt kan eksistere samtidig med og endda
understøtte faglig kamp for egne forhold. Ligeledes peger den øgede tendens i de kvindedominerede fag til
at koble egne forhold sammen med en større velfærdskamp også på, at selvom beskrivelsen af
omsorgsmentaliteten og pænheden i de kvindedominerede fag ikke ændrer sig, så gør kvindernes
performance af det. En ændring, der, som jeg viser i kapitel 5 og 6, har direkte implikationer for det danske
arbejdsmarked og de konkrete forhandlingssituationer, men som sandsynligvis også kommer til diskursivt
at ændre normerne og kønssynet i de kvindedominerede fagforeninger. Denne ændring af kvinderollen
syntes de strejkende også selv at være bevidst om. Fx udtalte pædagogmedhjælper Susanne Dalby kort
efter strejken: …fordi en af de rigtig gode ting ved denne arbejdskamp har været, at de pæne piger slet ikke
er så pæne mere.997 Omformuleret kan man således sige, at godt nok mimede og performede de strejkende
efter de etablerede, uskrevne regler i kønsmatrixen, men de kopierede dem ikke. Herigennem åbnede de
op for den mulighed for forandring, der bliver tilgængelig, når man placerer sig på grænsen af det
etablerede. For de strejkendes opførsel og narrativ var ganske vist genkendelige som en korrekt
performance over de uskrevne normer for kvinder i omsorgsfagene, men trak samtidig på elementer, der lå
udenfor dette system. Hermed blev deres opførsel acceptabel, men alligevel skæv i forhold til den
oprindelige kønsmatrix, hvilket lagde et diskursivt indre pres på kønsrollerne.

18.2 Kan mænd performe kvindelig aktivisme?
I de kvindedominerede fag er der også en minoritet af mænd, der, som beskrevet i kapitel 8, ofte havde
svært ved at finde et ståsted mellem en korrekt maskulin performance og det at være ansat i et kvindefag.
En lignende følelse af manglende tilhørsforhold finder vi hos flere af mændene ansat i kvindefagene, når de
skal beskrive deres oplevelse af strejkerne 2007-2008. Det tydeligste eksempel i mit kildemateriale er et
interview med Jan Lynge, der oprindelig var byggeriarbejder, men skiftede til at være servicearbejder i det
offentlige, og derfor deltog i strejkerne i 2008 gennem FOA.998 Jan Lynge havde strejkeerfaring fra sit gamle
erhverv, og han forholder sig meget kritisk til måden at strejke på i sit nye erhverv: Efter min mening blev
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strejken til en oplysningskampagne i stedet for en arbejdskamp. Den kunne have været blodigere og mere
kraftfuld, og så havde jeg måske også fået en bedre løn.999
For de offentligt ansatte kvinder diktererede kønsmatrixen en bestemt måde at strejke på– eller måske
snarere forholde sig til det at værende strejkende på. Dette gav en fordel i henhold til at vinde sympati,
men som Jan Lynge fremhæver også en ulempe i forhold til at sikre en mærkbar strejke. Flere steder
arbejdede sundhedspersonalet, som var udtaget til nødberedskab, nemlig så hårdt, at det faktisk ikke
kunne mærkes, at der blev strejket. I disse tilfælde udvandes strejken, da målet med en strejke jo
traditionelt set er at presse modstanderen ved ikke at udføre nødvendigt arbejde. Denne nærmest
overdrevne pligtfølelse ses i følgende henvendelse til FOA fra en tillidsrepræsentant på et plejehjem: Kan vi
ikke bare aflyse konflikten i morgen, så vi lige kan få vasket borgerne og givet dem lidt omsorg? Så kan vi
med god samvittighed forsætte strejken dagen efter.1000 En mentalitet, der i Jan Lynges øjne var et udtryk
for manglende kampvilje. Ligeledes beskriver Jan Lynge de faglige møder, der blev holdt i forbindelse med
strejken som useriøse: Men de møder bar desværre ikke præg af arbejdskamp. Der var snarere tale om en
kæmpe fødselsdagsfest for ’tante Olga’. Vi diskuterede ikke, vi sang sange og klappede. Efter min mening
var det ikke seriøst, og jeg følte mig ærlig talt til grin.1001
Dette står i modsætning til beretningerne fra kvindelige strejkende om, at strejken var både seriøs og
velgennemført. Tag fx følgende citat fra sygehjælper Dorthe Andersen: Der var ingen, der var syge i de fem
uger. Ingen der betragtede konflikten som en badeferie. Alle tog det meget seriøst. Vi fik et kanon
sammenhold, og der opstod en helt utrolig solidaritet og fælles ånd.1002 Så hvad Jan Lynge ser som udtryk
for mangel på diskussion, ser Dorthe Andersen altså som sammenhold og fælles ånd.
Denne forskellige opfattelse af den samme strejke, og hvad der udgør et godt fagligt fællesskab, kan måske
være med til at forklare, hvorfor mænd og kvinder til tider har haft svært ved at enes indenfor
fagbevægelsen. Det er heller ikke utænkeligt, at kvinder har følt sig ligeså fremmedgjort overfor mændenes
metoder i tidligere strejker, som Jan Lynge følte sig ved den kvindedominerede strejke i 2008, hvilket kan
være en del af forklaringen på kvinders ringere engagement.
For nogle af de strejkende mænd synes det dog ikke at være formen, så meget som det at påtage sig
identitet som værende ansat i et kvindefag, der generede de mandlige deltagere: Jeg skal fand’me ikke gå
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rundt med et banner, hvor der står, at vi er et kvindefag.1003 (anonym mandlig pædagog). Her minder
afstandstagen altså mere om, den flere mænd beskriver ved at få en feminint kønnet titel (se kapitel 8.3)
Ligeledes kan det forstås som en manglende identifikation fra de mandlige deltagere med en lønkamp, der
blev framet som en kvindekamp. De kvindedominerede fagforeningers øgede fokusering på ligestilling og
herigennem deres italesættelse af dem selv som kvindefag kan således gå hen og have en negativ effekt på
deres mandlige medlemmers opbakning til fagforeningerne og i længden også være med til at
fremmedgøre dem fra de kvindedominerede fag og deres kolleger.
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19 Den tvetydige kvindelighed
I de kvindedominerede fagforeninger beskrives kvindelighed ofte negativt af både fagforeningernes top og
af medlemmerne, især når det handler om at tage lederskab eller involvere sig fagligt. Dette ses i kapitel 3,
hvor hverken fagforeningerne eller medlemmerne selv har tiltro til kvinders evne til at forhandle løn. I del 2
beskrives kvinder flere gange også ganske negativt. Først i 1980’erne, hvor kvinderne i de traditionelle
kvindefag i forbindelse med ’mandefagsstrategien’ blev beskrevet som ressourcesvage og som havende
behov for støtte. I 1990’erne blev ønsket om flere mænd i omsorgsfagene ligeledes tit koblet sammen med
en kritik af kvinder og deres måde at agere på – hvor kvindelighed blev sat op som en modsætning til
professionalisme. I del 3 kritiserer de kvindedominerede fagforeninger i hele den undersøgte periode deres
kvindelige medlemmer for ikke at være karriereorienterede nok – i og med at de tager for stor del af
orlovsperioderne og går for meget på deltid. Valg medlemmerne selv forsvarer, men til dels også
undskylder ved at pointere, hvordan de senere hen vil kompensere for denne manglende
karriereorientering.
I flere af de kvindedominerede fagforeninger syntes femininitet og traditionel kvindelighed altså ikke kun at
være hæmmende for rollen som leder, men i direkte konflikt med faglighed og involvering i egne forhold.
Dette kan ses som en empirisk understregning af Jo Krøjers pointe om, at kvindelighed ofte opfattes som en
trussel mod faglighed og professionalisme, også er gældende for opfattelsen af kvinder i de
kvindedominerede fagforeninger.1004 I fagforeningerne lægges skylden for dårlig løn og andre uligheder i
også tit hos kvinderne og deres manglende selvtillid, og ikke på diskrimination eller strukturer i samfundet.
Et forhold der går igen fra toppen af fagbevægelsen til de kvindelige medlemmer, hvilket følgende citater
viser: Jeg ved ikke om slaget er tabt. De fleste er stadig ”pæne piger”, så vi er ikke ret mange, der tager
kampen op. Det er svært at få kvinder til at gå ind i fagforeningsarbejde, at blive tillidsrepræsentanter. De
vælger altid familien.1005 (Helle Hansen, HK’er tillidsrepræsentant)
Kvinder er blot alt for gode til at underordne sig og indordne sig. Kan vi i virkeligheden lide at have magt?
Kvinder vil gerne være så kollektive og solidariske, og man får jo en magtposition som leder i
fagbevægelsen.1006 (Bente Jørgensen, BUPL’s formand).
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Liselotte Hansen har beskrevet, hvordan disse ideer om kvinders manglende kompetencer, kan have effekt
på, hvordan ligestillingsprojekter formuleres og afholdes: Manglende ligestilling kan altså defineres og
diskuteres som et demokratisk problem, men det kan også betragtes som kvinders problem. Det skal forstås
både som, at det er kvinder, der ses som havende problemer, og at det er kvinderne, som er ansvarlige for
løsningen af disse problemer. Det betyder så også, at politikken retter sig udelukkende mod kvinderne. Og
det kan resultere i, at kvinder generelt bliver set på som utilstrækkelige, og at mænd ikke bliver involverede i
ligestilling.1007 Altså en form for ligestillingspolitik, der sigter mod at ændre kvinderne (så de bliver mere
som mændene) og ikke at ændre det system, der gør det vanskeligt for kvinder at agere på lige fod. Der er
flere eksempler på, at det er denne strategi som de kvindedominerede fagforeninger ender med at
praktisere. Fx finder man igennem hele afhandlingens periode i alle fagforeninger kurser, specifikt
henvendt mod at lære kvinder at lede, forhandle løn eller lignende.1008 Ofte bliver det endda understreget,
at der ikke ligger noget ideologisk eller strukturændrende bagved kurserne eller at de skal ses som værende
feministiske.1009
I alle fagforeninger findes, der dog også idealiseringer af det såkaldt særligt feminine, om end de negative
beskrivelser af kvindeligheden er i overtal. De positive sider af kvindeligheden beskrives som en evne til at
være der for andre og evnen til at pege på og vælge andre prioriteringer end magt og højere løn: Men vi
forsvarer en kvindemagt, der allerede har skabt gode resultater. Kvindelige ledere og medarbejdere har
forstået at holde fast i de typiske kvindelige værdinormer som pluralisme, respekten for forskellighederne og
et godt barneliv. Den holdning har været med til at tage brodden af de seneste års strømlinede økonomiopfattelse.1010 (Lone Iversen, BUPL’s Ligestillingsråd)

Ligeledes giver DSR-formand Kirsten Stallknecht udtryk for det samme – både med hensyn til kvinders forfremmelse
indenfor faget og deres position i fagbevægelsen: Lige nu! 1988, nr. 27, s. 6
Lige Nu! 1985, nr. 16 ”interview med Irene Kofoed-Nielsen”
1007
Lise-Lotte Hansen 2004, s. 5
1008
HK-bladet 1990 nr. 5, s. 2
Børn & Unge 1992, nr. 28 (Bagsiden)
HK-Kommunal 1995, nr. 8, s. 6-7
HK-Replik 2000, nr. 10, s. 29
HK-Kommunal 2001, nr. 21, s. 12-13
HK-Kommunal 2006, nr. 14, s. 13-14
1009
Børn & Unge 1993, nr. 33, tillægget job og service s. 1
FOA-bladet 1996, nr. 10, s. 22
1010
Børn & Unge 1993, nr. 21, s. 10-11
Se også Børn & Unge 1994, nr. 46, s. 5
Sygeplejersken 1991, nr. 8, s. 30-31
HK-Kommunal 2007, nr. 8, s. 28
Kvindernes Fagblad 2001, nr. 2, s. 110-111
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Altså egenskaber, der minder om de dele af den såkaldte kvindelige omsorgsmentalitet, som
fagforeningerne og medlemmerne benævner med stolthed. Ligeledes er der, som ved omsorgsmentalitet,
også tale om en positiv fremhævelse af egenskaber, der i andre sammenhænge beskrives negativt.
Denne idealisering af det feminine eller det kvindelige som værende det opofrende, det nærværende og
det fællesskabsorienterede er dog ikke noget specielt knyttet til de kvindedominerede fagforeninger.
Professor Bente Rosenbeck har fremhævet, hvordan disse egenskaber er blevet knyttet specielt til
kvindekønnet i hele det 20’ende århundrede.1011 Ligeledes kortlægger Dorte Marie Søndergaard, hvordan
der i vores kultur eksisterer en forestilling om ren kvindelighed kendetegnet ved underordning,
omsorgsfuldhed og hensynsfuldhed og parathed til at yde sociale service for andre.1012 Både idealiseringen
og den negative forståelse af femininitet/kvindelighed er altså ikke opfattelser, der eksisterer eller er
opstået isoleret i de kvindedominerede fagforeninger, men i højere grad nogle, der er i hele vores kultur og
samfund.

Når de kvindedominerede fagforeninger argumenterede for behovet for flere kvinder i politik, fokuserede de ofte på ideen om,
at kvinder skulle have et særligt blik for børnefamiliers og svage gruppers behov. Altså en positiv forståelse af kvindelighed.
Dette er bl.a. illustreret gennem denne forside fra KAD’s medlemsblad i 2001, hvor en fiktiv kvindelig politiker (og herigennem et
symbol på alle de opstillede kvinder), netop fremhæves som særlig kvalificeret igennem sine erfaringer som mor.
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Rosenbeck 1987, s. 315-316
Søndergaard 2006 s. 381
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Kvindernes Fagblad 2001, nr. 9, forsiden
1012
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19.1 Balancegang mellem modsatrettede idealer.
Konsekvenserne af denne tvetydighed er en svær balancegang for den kvinde, der ønsker at gøre karriere
som leder eller være fagligt aktiv, da hun pludselig står overfor to modsatrettede krav. For hvis hun i Butlers
termer skal performe korrekt som kvinde (og ofte også i forhold til professionsidealet) og opnå kulturel
genkendelighed, ender hun med at performe skævt i forhold til den tildelte rolle som leder.1014 Spørgsmålet
er også, om kvindelige ledere med succes kan påtage sig en traditionel maskulin ledelsesstil. Undersøgelser
tyder nemlig på, at mange opfatter kvinder, der påtager sig en maskulin ledelsesstil opfattes som
uautentiske og ringere kopier af de mandlige ledere.1015 Lige meget hvad en ledende kvinde gør, er hun
altså så dømt til at bryde med enten samfundets kønsnormer (og til dels normerne for sit erhverv) eller at
bryde med normerne for at være en god leder.
Disse modsatrettede forventninger synes altså at gøre det svært for den enkelte kvinde at konkurrere på
lige fod, da hun, uanset hvordan hun opfører sig, ofte får tilskrevet de negative sider ved kvindeligheden.
Denne oplevelse synes at være gældende på tværs af hele min periode. Således konkluderer BUPL’s
formand Bente Jørgensen i 1985, hvordan det er hårdt at komme frem som kvindelig leder: Det er sværere
for en kvinde at blive accepteret for sin viden og sine holdninger.1016 Næsten samme holdning kommer
DSR’s formand Connie Kruckow med i 2006: Men jeg tror, at der er et kønspolitisk aspekt. Det er øjensynligt
meget angstprovokerende for mænd, at der findes stærke kvinder, som både kan og vil sætte en politisk
dagsorden, og som også bliver honoreret efter det. Jeg tror ikke, at mænd i samme omfang ville være blevet
svinet til, som jeg er blevet svinet til.1017 Ligeledes svarer Liselotte Knudsen (næstformand HK og opstillet til
formandsposten i 1993), følgende til en journalists spørgsmål om, at hvordan hun forholder sig til, at
hendes modkandidat og andre i forbundet har beskyldt hende for at være svag:- Ja, og i første omgang røg
jeg jo lige på den og begyndte at granske mig selv. Men jeg måtte svare: Hvor i alverden har jeg været
svag? Jeg kunne ikke finde et eneste sted. Jeg har jo tværtimod kæmpet som en lille løve.
- Jeg har altid måttet være super-forberedt. Alt skulle være gennemarbejdet, for hvis det ikke passede dem,
ville de kaste sig over det mindste hul. Og jeg har stort set fået alt det igennem, jeg kæmpede for.
- Så er man ikke svag.1018
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Se afsnittet ”Judith Butler og kønsmatrixen”
Rikke Christensen mfl. 2012, s. 56-59
1016
Børn & Unge 1985 nr. 9 s. 6
1017
Sygeplejersken 2006, nr. 22, s. 16
1018
Ekstrabladet 1993 27.9: Jeg er en stærk kvinde
Se også HK-Kommunal 2006, nr. 13, s. 29-31
1015
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Disse tre højt placerede kvindelige ledere beskriver således alle, hvordan
de har en følelse af, at de i kraft af deres køn har en sværere position end
mandlige ledere. Jørgensen og Knudsen beskriver begge, hvordan de ikke
anerkendes for deres viden og kompetencer, mens Kruckow italesætter,
hvordan hun føler en afstandstagen omkring at hun som kvinde har magt.
Altså eksempler på, at kvinder enten ikke tilskrives evnen til at lede, eller
at hvis de gør det, risikerer en vis mistro fra omgivelsernes side, da de går
imod den traditionelle forventning til kvindelig performance. Ikke desto
mindre har alle tre kvinder formået at opnå høje stillinger og hermed
være aktive magtudøvere.
Det, at samfundet ser kombinationen af kvindelighed og magt som
værende modsætningsfuld, reflekterer DSR’s formand Connie Kruckow
over: Jeg vil ikke nedtone den del af mig, der er kvinde. Man behøver ikke
ligne en mand, fordi man har magt, det er ikke nødvendigt med habit og
slips. Det handler også om, at sygeplejerskerne kan identificere sig med
mig – det tror jeg er vigtigt.1019 Kruckow insisterer således på, at hendes
udøvelse af magt ikke behøver at være i kontrast til hendes identitet som
kvinde. Faktisk fremhæver hun sin kvindelighed som en styrke, da det
netop er denne, der bringer hende tættere på medlemmerne. Hermed
formår hun at skabe et narrativ om sig selv, der gør, at hun bliver sværere
at se som enten performende skævt som kvinde eller leder.

DSR’s formand Connie Kruckow’s tørklæder og feminine sko er et helt
studie i sig selv. Kruckow lod sig aldrig fotografere uden et stort farverigt
tørklæde og både i og udenfor DSR blev hun kendt for netop dette
kendetegn. Således brugte Kruckow traditionel kvindelig påklædning til at
påkalde sig selv og herigennem DSR ekstra opmærksomhed. Ydermere var
formandens spraglede og feminine påklædning med til konstant at
understrege, at når hun talte om højere løn, så gjorde hun det som et led i
en større kvindesag.

1019

Sygeplejersken 2004, nr. 22, s. 15-17
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Konklusion
Indledningsvis konstaterede jeg, at de kvindedominerede fagforeninger 1985-2010 har prioriteret tre
ligestillingsmæssige temaer; nemlig, ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked og balancen mellem familie og
arbejde. Efter at have analyseret disse tre temaer kan jeg konstatere, at de kvindedominerede
fagforeningers ligestillingsprojekt 1985-2010 grundlæggende kan karakteriseres som en kamp for at give
kvinder samme økonomiske grundlag som mænd. Der er således ingen tvivl om, at alle de
kvindedominerede fagforeninger ønskede faktisk lighed, når det kommer til mænd og kvinders indtjening
og livsindkomst. Deres strategi for, hvordan dette skulle opnås, varierede dog fra emne til emne, og var for
alle fagforeningerne også stærkt påvirket af en lang række faktorer, såsom medlemmernes
uddannelsesniveau og hvilken sektor og hovedforbund, fagforeningen var tilknyttet. Dette gør også, at man i
store dele af perioden ikke kan tale om et fælles projekt for de kvindedominerede fagforeninger, selvom de
alle identificerer sig som forkæmpere for kvinders ligestilling. Samarbejde omkring ligestilling er derfor ikke
noget, der er foregået systematisk mellem de kvindedominerede fagforeninger, og ligeledes har den enkelte
fagforening oftest samarbejdet med de fagforeninger, der på andre identitetsmarkører minder om den selv.
De kvindedominerede fagforeningers ligestillingsarbejde er også påvirket af samfundsmæssige forhold
såsom økonomiske konjunkturer og af diskurser i den offentlige debat. Mandefagsstrategien udsprang fx af
den høje kvindearbejdsløshed i samtiden og da denne faldt, mistede strategien for de kvindedominerede
LO-fagforeninger sin relevans. EF-dommen og den efterfølgende ændring i ligelønsloven i 1986 gav HK et
momentum til at udfordre forestillingen om manden som en bedre arbejder, såvel som hvem der skal løfte
bevisbyrden i ligelønssager. I 1990’erne var diskursen i den offentlige debat omkring behovet for mænd i
omsorgsfagene med til at påvirke de kvindedominerede fagforeningers og deres medlemmers kønssyn og
holdning til det kønsopdelte arbejdsmarked. Og i 2000’erne gav fremkomsten af velfærdsbevægelsen
kombineret med gunstige økonomiske forhold de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer en
gunstig ramme at fremsætte deres ligelønskrav i.
Disse samfundsmæssige forhold har også en indvirkning på den enkelte kvindedominerede fagforenings
kønssyn, og om den enkelte fagforening valgte at fremhæve kønnenes forskellighed eller enshed, eller helt
undlod at sætte deres kamp ind i en ligestillings- eller kønsmæssig kontekst. Overordnet set synes ingen af
de kvindedominerede fagforeninger nemlig at have et fast kønssyn. Derimod synes dette primært afgjort af,
hvilket standpunkt det var mest fordelagtigt at antage i en given sag, i forhold til at bringe dens medlemmer
tættere på idealet om et ens økonomisk grundlag for kønnene. Fx kan DSR godt i 2008 slå på kønnenes
enshed, når det kommer til fordelingen af barslen, samtidig med at de i forbindelse med lønkampen slår på
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omsorgsfagenes særlige status som kvindefag. Denne mangel på et konsistent kønssyn i de
kvindedominerede fagforeninger resulterede dog i, at forskellige ligestillingsinitiativer til tider endte med
decideret at modvirke hinanden. Dette er fx tilfældet med LO-fagforeningernes støtte til
mandefagsstrategien, der indirekte kan have skadet de kvindedominerede fags status, og herigennem have
modvirket disses samtidige kamp for højere løn og anerkendelse.
På tværs af de kvindedominerede fagforeninger skabte de forskellige strategier også nogle gange
vanskeligheder. Et eksempel er den ligestillingsfortælling, som de kvindedominerede omsorgsfag
promoverede i forbindelse med forløbet omkring overenskomstforhandlingerne i 2008. Denne handlede
dels om forfordelte kvinder ansat i det offentlige versus privilegerede mænd i det private, og dels om
samfundets ringe anerkendelse af traditionelt kvindeligt omsorgsarbejde. For de af de kvindedominerede
fagforeninger, der primært organiserede kvinder beskæftiget med andet end borgernært omsorgsarbejde
usynliggjorde dette narrativ deres medlemmers lønproblemer. En effektiv ligestillingsstrategi for en gruppe
kvinder kan altså være en hæmsko for en anden gruppe af kvinder.
De kvindedominerede fagforeninger syntes også at vakle mellem, om de skulle prøve at lære deres
kvindelige medlemmer at leve op til den mandlige norm, eller om de skulle prøve at bryde den ned. Den
mandlige norm, som Lise Lotte Hansen har beskrevet som gældende for den samlede fagbevægelse, var
altså også til stede i alle de kvindedominerede fagforeninger. Dette ses fx i de interne leder- og
lønforhandlingskurser, der arbejder med at tilføre kvinderne netværk og viden, og herigennem tilpasse dem
til strukturerne. Men de kvindedominerede fagforeninger var samtidig også bærere af en moddiskurs og
udfordrede i flere sammenhænge ideen om det maskulines højere værdi. Dette gælder fx på lønområdet,
da HK med Danfoss-sagen både juridisk og diskursivt udfordrede den maskuline norm, og da omsorgsfagene
i forbindelse med forløbet omkring overenskomstforhandlingerne i 2008 krævede, at det traditionelle
kvindearbejde blev tilkendt samme værdi som det traditionelle mandearbejde. Ligeledes udfordrede de
kvindedominerede fagforeninger også løbende, at det er kvinderne, der lønmæssigt skulle betale prisen for
kønsrollemønsteret.
De kvindelige medlemmer i de kvindedominerede fagforeninger er perioden igennem fanget mellem
forskellige idealer eller i butlerske termer modsatrettede krav til deres performance.
Mest tydeligt er det i forhold til at finde balancen mellem familie og arbejde. Her mødes kvinderne dels af
et krav om, at de skal være tilstedeværende i hjemmet med hovedansvaret for børnenes omsorg, og
samtidig et krav om arbejds- og karrieremæssigt at præstere på højde med mændene. Dette dilemma
prøver kvinderne ofte at løse ved hjælpe af deltid og orlovsordningerne. En løsning, fagforeninger dog ofte

301

stillede sig kritisk overfor – hvor medlemmerne så omvendt forholdt sig kritisk til fagforeningernes
modstand mod deltid og deres krav om, at mændene skulle tage en større andel i barslen. En uenighed, der
kan forklares gennem, at de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer anskuede rolledelingen
i familien forskelligt. Her anså kvinderne nemlig familien som en enhed og prioriterede derfor, at familiens
samlede tids- og økonomiregnskab først og fremmest skulle gå op, mens fagforeningerne fokuserede på den
enkelte kvindes økonomi. Det er interessant, hvordan netop denne problematik går igen i alle
fagforeningerne. Så selv om kvinder indtrådte i forskellige jobmæssige positioner, og heraf var underlagt
forskellige betingelser, kæmpede næsten alle kvinderne med en forventning om at være primært ansvarlig
for hjemmet ved siden af, og alle de kvindedominerede fagforeninger med at finde en løsning på denne
gordiske knude. I sit arbejde har Lise Togeby argumenteret for et interessefællesskab mellem kvinder i kraft
af deres rolle på arbejdsmarkedet.

I mit kildemateriale synes et interessefællesskab dog snarere

udsprunget af en enshed i kvinders rolle i familien snarere end en enshed i deres rolle på arbejdsmarkedet
I forhold til deres lønkamp mødte de kvindelige medlemmer også modsatrettede forventninger til deres
performance. Kvinderne ønskede en højere løn – og blev samtidig ansporet til dette igennem deres
fagforeninger. Samtidig var der dog også kønsnormer, og i flere tilfælde også professionsnormer, der
tilskyndede til mildhed, beskedenhed og opofrelse – og herigennem var undergravende for en traditionel
lønkamp. Således var de kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer nødt til at finde en måde at
fremsætte deres krav op, der ikke involverede et for stort brud med det etablerede kønsmatrix og deres
egen selvforståelse. Dette blev muligt i slutningen af 2000’erne, da de kvindedominerede fagforeninger blev
en del af velfærdsbevægelsen. Denne gav nemlig de kvindedominerede omsorgsfag et acceptabelt narrativ
at fremsætte lønkravet i, da kvinderne kunne fremstille deres kamp som en kamp for velfærdsstaten – og
herigennem forblive i en altruistisk ramme.
Mændene i de kvindedominerede fag er ligeledes fanget mellem modsatrettede krav, om end på nogle
andre områder end kvinderne. Dette kommer tydeligst til udtryk i ønsket om mænd i omsorgsfagene – her
forventes mændene på en gang at skulle performe deres køn meget traditionelt og samtidig udføre job, hvis
grundlæggende indhold er i modsætning til den traditionelle maskulinitet. I forlængelse heraf skal
mændene både forholde sig til, at man ønsker dem på basisniveau i omsorgsfagene, men at samfundet
samtidig regner det for et brud på den maskuline performance, hvis de forbliver der, i stedet for at søge
opad i hierarkiet. Mange af de mandlige medlemmer beskriver desuden, at de følte sig fremmedgjorte i de
kvindedominerede fagforeningers strejker. En fremmedgjorthed, der dels synes at bunde i selve
strejkeformen, men også i italesættelsen af lønkampen som en ligestillingspolitisk kamp eller endda en
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decideret kvindekamp. Herunder, at den øgede fokus på ligestilling og kvinders manglende ligeløn i
2000’erne kan være med til at distancere de mandlige medlemmer fra den fagpolitiske kamp.
Anne Trine Larsen og Anne Brædder har i deres respektive studier begge beskrevet, hvordan idealet om
lighed mellem kønnene i høj grad har eksisteret samtidig med idealet om to komplementære køn, og at
arbejdende kvinder ofte har balanceret mellem disse to idealer. I min afhandling, der i tid ligger efter både
Larsens og Brædders studier, kan jeg konstatere, at denne diskursive kamp stadig er til stede. For de
kvindedominerede fagforeningers medlemmer kan man i perioden 1985-2010 altså stadig kan tale om en
indre kamp eller en form for forhandling mellem et komplementært kønssyn og et ideal om lige roller.
Selvom de kvindedominerede fagforeningers overordnede mål forbliver det samme igennem hele perioden,
nemlig at opnå større økonomisk lighed mellem kønnene, er der dog på flere områder en klar udvikling
igennem perioden.
For det første får de kvindedominerede fagforeninger indenfor alle tre tematikker opfyldt konkrete delmål,
og kvinders position på arbejdsmarkedet bliver mere fast. Dette har betydet, at de løbende kunne justere
deres ambitionsniveau – så hvor flere af de kvindedominerede fagforeninger i 1980’erne kæmpede for, at
kvinderne skulle have en fast plads på arbejdsmarkedet, kæmpede de i 1990’erne og 2000’erne for, at
kvindernes plads på arbejdsmarkedet tidsmæssigt og i karrierepotentiale skulle være lig mændenes.
For det andet udvikler de kvindedominerede fagforeningers strategi og analyse sig. I 1980’erne og
størstedelen af 1990’erne var de kvindedominerede fagforeninger i det store hele villige til at tage deres
ligestillingskampe indenfor den danske arbejdsmarkedsmodel. Strategien var således de små reformers
skridt og kompromisernes svære kunst. De kvindedominerede fagforeninger gjorde sig derfor umage med at
finde en for resten af fagbevægelsen acceptabel ramme at føre deres lønkamp i – herunder, at man ofte
ikke italesatte kønnede aspekter. En delvis undtagelse herfra er HK, der på ligelønsområdet udfordrede det
eksisterede system ved at benytte EF-lovgivning til at tilkæmpe sig ændringer i både ligestillingslovgivningen
og kriterierne for løntildeling. De kvindedominerede fagforeninger accepterede et langt stykke hen af vejen
også en ringere lønudvikling mod at få familievenlige goder.
I slutningen af 1990’erne og op gennem 2000’erne sker der dog en radikalisering i de kvindedominerede
fagforeninger. Denne radikalisering er meget præcist opsummeret i afhandlingens titel ”Vi har fundet os i alt
for meget.” Titlen er et konkret citat fra en af de deltagende sygeplejersker under strejkerne i 2008, men det
kunne ligeså godt være et billede på de kvindedominerede fagforeningers og deres medlemmers generelle
holdning: Nemlig, at de ikke længere var villige til at følge den langsomme reformvej til forbedringer, og
samtidig en åben italesættelse af, at forholdene var udtryk for gamle og stivnede uretfærdigheder. Denne
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udvikling i holdning og strategi er lige gældende for alle de kvindedominerede fagforeninger i forhold til,
hvad man var parat til at ofre for de familievenlige goder. Her bliver alle fagforeninger tydeligere i forhold til
at kræve udlignende mekanismer indført, såsom en central barselfond og øremærket barsel til mænd.
Herunder, at de kvindedominerede fagforeninger ved flere lejligheder forsøger at få disse ordninger
igennem ved lov, eller gør det til kardinalpunkter ved overenskomst- og trepartsforhandlinger. Samtidig
svinder villigheden til at acceptere, at familievenlige goder (og stort forbrug af disse) retfærdiggør en
langsommere lønudvikling. Dette kan også ses som et opgør med at kvinder lønmæssigt skal bære prisen for
kønsrollemønsteret.
Ligeledes blev omsorgsfagene tydeligere omkring, at deres lønkrav var et krav om lige løn mellem mænd og
kvinder. Og at dette krav var af så stor betydning, at kunne den danske model ikke levere en løsning, måtte
politikerne gå ind og sikre kvinderne ligeløn. En udvikling, der i 2007 og 2008 kulminerede i en regulær
ligelønsbevægelse, der formåede – i hvert fald for en stund - at erobre dagsordenen og sætte
spørgsmålstegn ved den danske forhandlingsmodels duelighed. Efter de store demonstrationer og strejker
var forbi, fastholdt omsorgsfagene deres ligelønsfokus og synes i hvert fald et stykke hen af vejen at have
fået selskab af de andre kvindedominerede fagforeninger.
De

kvindedominerede

fagforeninger

opprioriterer

altså

op

gennem

afhandlingens

periode

ligestillingsområdet og skærper i forlængelse heraf deres krav og kan ved udgangen af 2000’erne ikke bare
karakteriseres som en aktør på ligestillingsområdet, men også som en selverklæret feministisk aktør. Dette
betyder for det første, at de kvindedominerede fagforeninger grundlæggende synes at tænke de forskellige
ligestillingsområder mere sammen – i og med, at de nu også selv i højere grad identificerer disse områder
som ligestillingsområder. Dette kan fremtidigt være med til at fremme muligheden for fællesskab og
samarbejde mellem de kvindedominerede fagforeninger på ligestillingsområdet. Forstået således, at
kønnede magtstrukturer nu fylder mere i de kvindedominerede fagforeningers analyser, og der derfor er en
øget sandsynlighed for, at fællesskaber på baggrund af køn opprioriteres.
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Resume
”Vi har fundet os i alt for meget ” – De kvindedominerede fagforeningers og deres
medlemmers ligestillingsprojekt 1985-2010
Danmark har en af verdens højeste erhvervsfrekvenser for kvinder, men også et af de mest horisontalt
kønsopdelte arbejdsmarkeder. I afhandlingens periode, 1985 til 2010, er knap 2/3 af alle arbejdende danske
kvinder således ansat i erhverv, hvori kvindelige arbejdere udgør 75 % eller mere. I forlængelse heraf er der
flere stærke og store fagforeninger, der næsten udelukkende organiserer kvinder. Mit udgangspunkt er, at
disse kvindedominerede fagforeninger har prioriteret ligestillingsarbejdet højt. Dette, kombineret med
deres størrelse, gør at man kan betragte dem som en vigtig og stor aktør på ligestillingsområdet. Denne
ph.d.-afhandling undersøger de ligestillingsprojekter og det syn på ligestilling, der udgik fra de
kvindedominerede fagforeninger og deres medlemmer i Danmark i perioden 1985-2010.
Afhandlingen er bygget op omkring de tre temaer, som jeg gennem mit kildemateriale har identificeret som
de mest centrale og debatterede indenfor ligestillingsområdet i de kvindedominerede fagforeninger.
Nemlig, ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked og balancen mellem familie og hjem. Hvert tema udgør en
selvstændig kronologisk opbygget del. Læseren kan således følge, hvordan de kvindedominerede
fagforeninger, såvel som samfundet udvikler sig indenfor hvert område.

Den manglende ligeløn er uden tvivl det mest debatterede ligestillingsemne i de kvindedominerede
fagforeninger 1985 til 2010.
Alle de kvindedominerede fagforeninger er i 1980’erne og starten af 1990’erne optaget af, at deres
medlemmer skal have en højere løn. Det er dog primært fagforeninger med medlemmer ansat i det private
sektor, der i deres arbejde for at hæve medlemmernes løn også udadtil italesætter deres lønkrav som et
krav om lige løn mellem mænd og kvinder. Og for disse var det primært noget som man forfulgte juridisk.
Særligt HK var en murbrækker, da fagforeningen formåede at bruge ændringen i ligelønslovgivningen af
1986 og EF-domstolens fortolkning af denne til at tvinge en række ændringer igennem i forhold til, hvordan
løn kan tildeles og hvordan ligelønssager kan føres. Dette førte til yderligere stramninger af ligelønsloven i
1992 og var desuden et vigtigt diskursivt brud, hvor HK gik ind og håndhævede princippet om, at en kvinde
ikke må lønnes ud fra en forestilling om, at hun i udgangspunktet er en ringere arbejdskraft end en mand altså et opgør med forestillingen om manden som idealarbejder. I samme periode gennemgik en række
offentlige omsorgsfag uddannelsesmæssigt et løft. Selv om dette ikke blev direkte italesat som et
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ligestillingsprojekt, kan dette også ses som et forsøg på at løfte den kvindelige arbejdsstyrke i status, og
herigennem opnå en mere lige aflønning af mænd og kvinder. Denne uddannelsesmæssige strategi blev
dog hele afhandlingens periode truet af en diskurs fra politisk side om, at traditionelt omsorgsarbejde ikke
kræver nogen synderlige kompetencer udover et varmt hjerte. Et diskursivt sammenstød, der skabte en
grundlæggende følelse af manglende anerkendelse internt i omsorgsfagene.
De kvindedominerede fagforeningers analyse af, hvilke strategier man skal anlægge for at få højere løn har
dog ændret sig dog markant op gennem 1990’erne og 2000’erne. Således bliver lønkravet i langt flere af
fagforeningerne til et decideret ligelønskrav ved overenskomstforhandlingerne. I forlængelse heraf udvikler
flere af dem en større villighed til konflikt for højere løn såvel som villighed til at bryde med principperne i
den danske model ved at kræve forskellige former for politisk indblanding. Dette fører mig afslutningsvis til
en diskussion af, om det danske arbejdsmarked i sin nuværende form er i stand til at komme med en løsning
på løngabet mellem mænd og kvinder.

De kvindedominerede fagforeningers holdning og indsats omkring kønsopdelingen på arbejdsmarkedet har
ligeledes været skiftende fra 1985 til 2010. Overordnet set har de dog fokuseret på den horisontale
opdeling på arbejdsmarkedet.
I 1980’erne var de kvindedominerede fagforeningers interesse primært rettet mod den af staten igangsatte
’kvinder i mandefagsstrategi’. Initiativer under strategien arbejdede dels på at flytte arbejdsløse kvinder
over i traditionelle mandefag og dels med at opfordre unge kvinder til ikke at tage en uddannelse til de
traditionelle omsorgsfag. ’Kvinder i mandefagsstrategien’ blev støttet af de kvindedominerede LOfagforeninger, da disse mente, at den dels ville beskytte medlemmerne mod arbejdsløshed og dels bevise at
kvinder kunne præstere på linje med mænd. De kvindedominerede FTF-fagforeninger modarbejdede
derimod strategien, da de fandt at den undergravede de traditionelle kvindefags status. I 1990’erne skiftede
både samfundet og de kvindedominerede fagforeninger fokus fra arbejdsløse kvinder til fraværet af mænd i
den offentlige sektor. De kvindedominerede fagforeninger arbejdede alle for flere mænd i omsorgsfagene,
ud fra en analyse om, at flere mænd for det første ville højne kvaliteten i fagene og for det andet også sikre
en bedre lønudvikling. Herigennem kom de kvindedominerede fagforeninger dog tit til at promovere en
meget binær kønsopfattelse, hvor traditionelt mandlige egenskaber og mænd ofte blev fremstillet positivt
og traditionelle kvindelige egenskaber og kvinder ofte blev fremstillet negativt.
Gennem en analyse og diskussion af disse to forskellige strategier på området bliver det tydeligt, hvordan
forskellige ligestillingsinitiativer rettet mod det kønsopdelte arbejdsmarked ofte er endt med at have
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utilsigtede konsekvenser for ligestillingen på andre områder. Disse ligestillingsmæssige modsætninger
lægger op til overvejelser om og diskussion af, hvad et ligestillet samfund egentlig er, og om det
overhovedet er muligt at føre en ligestillingspolitik på det skandinaviske arbejdsmarked, der tilgodeser alle
grupper.

De kvindedominerede fagforeninger balancerer, i hele afhandlingens periode, mellem ønsket om at skaffe
ordninger, der sikrer medlemmerne bedre muligheder i forhold til at kombinere arbejde og familie, og
samtidig undgå, at disse ordninger gør kvinder mindre attraktive som arbejdskraft, eller at de
kvindedominerede områder får en ringere lønudvikling. Overfor både regeringer og den øvrige
fagbevægelse kan fagforeningerne dog uden tvivl ses som kraftig agitator for, at kvinder skal sikres en
inklusion på arbejdsmarkedet svarende til mænds. I deres strategi vakler fagforeningerne dog ofte mellem,
om dette skal foregå ved at kompensere kvinden for hendes større familieforpligtelse eller ved at ændre på
fordelingen af arbejdet i hjemmet, så dette tilfalder kønnene mere ligeligt.
Ydermere kompliceres dette område af, at medlemmerne og de kvindedominerede fagforeninger ofte har
et forskelligt udgangspunkt for, hvordan kønsrollerne bør være. Fagforeningerne synes nemlig at fokusere på
den enkelte kvinde og hendes økonomi, og er dermed fortalere for en fuld to-forsørger model, da dette
sikrer kvinden højst mulig økonomisk autonomi. Medlemmerne derimod opfatter i langt højere grad
familien som en enhed, hvor kvindens økonomi ikke bliver tænkt separat fra husstandens, og hvor der
desuden ligger et pres for, at kvinden tidsmæssigt skal prioritere hjemmet og børnene. Denne forskel i
holdning viser, hvordan mange kvindelige arbejdstagere i Danmark hele perioden igennem balancerer eller
forsøger at balancere mellem to ofte modsatrettede idealer – nemlig idealet om to ligestillede voksne, der
begge arbejder fuldtid og deler husarbejdet ligeligt og så idealet om to komplementære køn, hvor kvinden,
særligt efter hun er blevet mor, indtræder som primært ansvarlig for hjemmet og børnene. Dette
sammenstød mellem idealer giver anledning til en diskussion om, hvorvidt Danmark egentlig ikke mere bør
beskrives som havende en halvanden-forsørgermodel end en to-forsørgermodel.

Afhandlingens afsluttende del 4 samler trådene fra de tre tematikker i en række kapitler, og diskuterer
afslutningsvis gennem en perspektivering til rødstrømpebevægelsen, hvorvidt de kvindedominerede
fagforeninger kan beskrives som en feministisk aktør. Min konklusion er, at de kvindedominerede
fagforeninger overordnet set arbejdede for at sikre kvinder samme økonomiske grundlag som mænd.
Herunder, at de perioden igennem arbejdede for, at mænd og kvinder skulle have en så ens fordeling af
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arbejde i hjemmet og på arbejdsmarkedet som muligt. Altså en fuldt realiseret to-forsørger model. Dette
projekt kolliderede dog ofte med medlemmernes kønsopfattelser og/eller konkrete leveforhold. Ligeledes
betød andre forskelle i identitetsmarkører såsom fx uddannelse og sektortilknytning, at de
kvindedominerede fagforeninger ofte anlagde forskellige strategier for, hvordan ligestillingsproblemer skulle
løses. De kvindedominerede fagforeninger havde derfor sjældent en opfattelse af et fælles
ligestillingsprojekt og ej heller et fast samarbejde. Op gennem 2000’erne begyndte flere af de
kvindedominerede fagforeninger dog i deres analyse og kampagner (særligt på lønområdet) at lægge mere
vægt på uligheder mellem kønnene, herunder, at de i højere grad syntes at søge fællesskabet med andre
kvindedominerede fagforeninger.
Afhandlingen er altså en fortælling om 25 års hårdt arbejde for at sikre lige økonomiske forhold mellem
mænd og kvinder, men også en fortælling om 25 års vanskeligheder med at formulere en ligestillingspolitik,
der formåede at balancere en række forskellige kønsopfattelser og hensyn til forskellige grupper.
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Abstract
"We have tolerated way too much!”
-The Danish female-dominated trade unions’ and their members' project for
gender equality 1985-2010
Denmark has one of the world's highest employment rates for women, but also one of the most
horizontally gender segregated labor markets. In the period of the thesis, about 2/3 of all working women
are employed in a profession where women account for 75 % or more. In continuation of this many large
and politically powerful trade unions organize almost only one sex. I’m working on the premise that gender
equality has been prioritized by the female dominated unions. Due to this and due to their size, these
unions can be identified as a major and powerful agent in the field of gender equality. In this PhD thesis, I
examine the gender equality projects that were initiated by the female-dominated unions in Denmark and
their members during the period from 1985 to 2010.

My thesis is built around the three subjects that I based on my source material have identified as
being the most prominent and most debated in the female-dominated unions, namely: Equal pay,
the gender-segregated labor market and work-life balance. All three subjects constitute a part of
the thesis. Each part is built up chronologically, so that the reader can follow how the femaledominated trade unions´ as well as society's approach to the issues changes and evolves.

During the period from 1985 to 2010, the wage gap between men and women is a large, if not the
largest, gender equality theme in the unions. Thus all the female-dominated unions tried to secure
a higher wage for their members in the 1980s and early 1990s. It was, however, primarily the trade
unions with members employed in the private sector that outwardly articulated their wage claims
as a claim for equal pay between men and women. And when they did so, it was mainly something
they pursued legally. Especially HK was adept at using the legal arena to their advantage. Thus the
union was able to use the change in the equal pay legislation in 1986 and the ECJ's interpretation
of this to enforce a number of changes in terms of valid wage criteria and how equal pay cases
should be prosecuted. This led to further changes in the Equal Pay Act in 1992 and was also an
important change in the gender discourse: HK advocated that it was a false conception that a
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woman was basically an inferior worker compared to a man and therefore it was not fair that she
should be paid less. In short, a challenge of the idea of the male worker as a norm.
In the same period, the health and care professions underwent an educational reform. Although
this was not directly articulated as a gender equality project, it can also be seen as an attempt to
lift the status of the female dominated professions, and thereby achieve a more equal pay for men
and women. This educational strategy was, however, throughout the entire period, threatened by
a political discourse that traditional care work does not require any skills besides a warm heart. A
discursive collision creating a basic sense of lack of recognition of their professional skills among
the care workers. In continuation of this, the female-dominated unions’ analysis of what strategies
should be adopted to close the wage gap between men and women evolved markedly throughout
the 1990s and 2000s. Thus, most of the unions proclaimed outwardly that their claim for higher
wages was a claim for equal pay. As a consequence, most of the female-dominated unions
developed a greater willingness to conflict for higher pay and a willingness to break with the
principles of the Danish model. This brings me to a discussion of whether the Danish labor market
system in its current form, is able to come up with a solution to the wage gap between men and
women.

The female-dominated trade unions’ attitudes and actions towards the gender-segregated labor
market have also changed from 1985 to 2010 - but generally, they have focused on horizontal
segregation.
In the 1980s, the female-dominated unions’ interest was primarily aimed at the government
launched 'women in male-occupations strategy'. The aims of the Initiatives under the strategy
were to move unemployed women into traditionally male occupations and encourage young
women to choose a different education than one which qualified them to health or care work in
the public sector. The female-dominated LO trade unions supported the 'women in maleoccupations strategy’, as they believed that it would protect their members against unemployment
and also prove that a woman could perform as well as any man. The female-dominated FTF-unions
on the other hand opposed the strategy since they believed it undermined the status of the
traditional female occupations.
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In the 1990s, society´s and the female-dominated unions´ focus shifted from unemployed women
to the absence of men in the public sector. Thus all the female-dominated unions launched
initiatives that should encourage men to seek employment in a female dominated care profession
or take an education targeted at the care professions. Their analysis was that more men would
heighten the professionalism and quality of the professions and in the long run also ensure a
better wage. However, through these initiatives the female-dominated unions often came to
promote a very binary conceptualization of gender- which tended to describe men and
characteristics associated with manliness positively, while women and characteristics associated
with womanhood were described negatively.
Through my analysis and discussion of these two different initiatives towards the gendersegregated labor market, it becomes clear how the initiatives often ended up having unintended
consequences for gender equality in other areas. These consequences bring forth reflections on
what an equal society really is and whether it is possible to pursue a policy of equal opportunities
that accommodates all groups.

Throughout the period of the thesis the female-dominated unions balance between the wish to
obtain agreements which provide members with better opportunities in terms of combining work
and family, while at the same time avoiding that these agreements make women less attractive on
the labor market, or cause that the female-dominated professions get an inferior wage. In their
strategy to obtain this, the unions often falter between whether this should be obtained by
compensating the woman for her extra family obligation or by changing the gender roles so that
child care and housework are distributed more equally between the sexes. But all in all the female
dominated unions are throughout the period an advocate of women’s right to be included in the
labor market with the same opportunities as men. The struggle of the unions to obtain an
acceptable work-life-balance is further complicated by the members’ different view on gender
roles. The unions seem to focus on the individual woman and her economy, and are thus in favor
of a full two-breadwinner model, as this ensures the woman maximum possible economic
autonomy. The members on the other hand consider their family a unit where the woman's
economy is not viewed separately from that of the household. Furthermore, the women describe a
general expectation that they as mothers prioritize the home and their children over work. Thus
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the members of female-dominated unions are trapped between two often conflicting ideals: The
ideal of two equal adults who both work full time and share the housework equally and the ideal
of two complementary sexes where the woman, especially after she has become a mother, is
primarily responsible for home and children. This clash of ideals raises the question whether
Denmark should actually be described as a one-and-a-half-breadwinner model instead of a dualbreadwinner model.

Part 4 of the thesis summarizes some of the main points, and through a comparison to the red
stockings (the feminist movement in Denmark in the 1970s) discusses whether the femaledominated unions can be described as a kind of feminist agent. My conclusion is that the femaledominated unions generally worked to ensure that women got the same income as men. In
continuation of this they wanted an equal distribution between men and women of household
work and paid work. Or in short, they worked for a fully realized two-breadwinner model. This
project often clashed with the members' gender perceptions or at least their living conditions.
Likewise, other differences between the unions such as education and class led them to pursue
different strategies and solutions. The female-dominated unions therefore rarely had a feeling of a
shared gender equality project. However, during the 2000s, several of the female-dominated
unions began to emphasize gender inequalities in their struggle for higher wages and better
conditions. As a consequence the female-dominated unions started to collaborate more.
The thesis gives an overview of 25 years of hard work for equal economic opportunities, but also an
overview of 25 years of difficulties in formulating a gender policy that manages to balance a multitude of
opposing gender perceptions.
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Liste over de kvindedominerede fagforeninger i Danmark 1985-2010
Beklædnings- og Tekstilarbejderforbundet 1977-1998: Hører under LO, fusionerede i 1998 med SID
Bibliotekarforbundet (BF): hører i perioden først FTF og så under AC
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) 1973- : hører under FTF1020, fusionerede i 1991
med Landsforeningen Danske Klubfolk (LDK)
Danske Afspændingspædagoger (DAP) 1978- : Skifter navn til Danske Psykomotoriske Terapeuter, hører
under FTF
Danske Apotekteknikeres forening 1978- : skiftede i 1999 navn til Farmakonomforeningen, hører under
FTF
Danske Bioanalytikere (DBio): hed indtil 1999 Landssammenslutningen af hospitalslaboranter, se denne.
Dansk Frisør og Kosmetikerforbund (DFKF) 1911- : hører under LO
Danske Fysioterapeuter: hører under FTF, men forhandler fra 1997 under forhandlings- og
samarbejdsorganisation Sundhedskartellet.
Dansk Kommunal Arbejderforbund (DKA) 1899-1992: forsvinder i 1992 grundet fusion med HAF, hørte
under LO
Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP) 1978- : tidligere Danske Afspændingspædagoger, se denne.
Dansk Socialrådgiverforening 1938- : Hører under FTF
Dansk Sygeplejeråd (DSR) 1899 - 1021: hører under FTF
Dansk Tandplejerforening (DTP) 1974- : hører under FTF
Den almindelige danske Jordemoderforening (DADJ) 1902- : hører under FTF. Skiftede i 2004 navn til
Jordemoderforeningen.
Ergoterapeutforeningen (Etf): hører under FTF
1020

Hed tidligere Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, men afskaffede i 2006 dette navn og bruger i dag
udelukkende den tidligere forkortelse som navn.
1021
Selvom DSR på papiret er en gammel fagforening, havde denne dog indtil 1970’erne mere karakter af
standsforening end fagforening, da både forhandlings- og konfliktret indtil da havde været fordelt ud på en række
særforeninger.
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Erhvervssprogsligt forbund 1970- : skifter i 2004 navn til Forbundet Kommunikation og Forbund – skifter i
perioden mellem at være uden for forbund, under FTF og slutteligt under AC
Farmakonomforeningen 1978 - : hed indtil 1999 Danske Apotekteknikeres forening, se denne
Forbundet af Offentligt Ansatte/Fag og Arbejde (FOA) 1992- : Stiftet 1992 ved sammenlægning af HAF og
DKA. Fusionerer i 2005 med Pædagogisk Medhjælper forbund. FOA hører under LO. Indtil 2005 stod
forkortelsen FOA for forbundet af offentligt ansatte, hvorefter den skiftede betydning til Fag og Arbejde.
Forbundet Kommunikation og Sprog 1970- : hed indtil 2004 Erhvervssprogligt forbund, se denne
Handel og Kontor (HK) 1900- : fusionerer i 2000 med Grafisk Forbund. HK hører under LO
Hotel- og Restuarationspersonalets Forbund
Huslig Arbejderforbund (HAF) 1904-1992 – forsvinder i 1992 grundet fusion med DKA, hørte under LO
Jordemoderforeningen 1902-: hed indtil 2004 Den Almindelige Danske Jordemoderforening, se denne.
Kost & Ernæringsforbundet 1923- : hed indtil 2005 Økonomaforeningen, se denne
Kvindeligt Arbejderforbund Danmark (KAD) 1901-2005: forsvinder i 2005 grundet fusion med SID til den
nye fagforening 3F, hørte under LO.
Landsforeningen Danske Klubfolk 1958-1991: fusionerede i 1991 med BUPL, hørte under FTF.
Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter (LasF) 1932- : hører under FTF.
Landssammenslutningen af hospitalslaboranter: skifter i 1999 navn til Danske Bioanalytikere.
Landssammenslutningen af hospitalslaboranter hører under FTF.
Politi- og domstolenes tjenestemandsforening 1929-1999: Fusionerede i 1999 Dansk Politiforbund og
Dansk Kriminalpolitiforening indtil Politiforbundet i Danmark. Hørte under FTF.
Pædagogisk Medhjælperforbund (PMF) - 1974-2005: Fusionerede i 2005 med FOA. Hørte under LO
Radiograf Rådet (RR) 1971- : hører under FTF
Socialpædagogernes Landsforening (SL) 1981- : hører under LO
Økonomaforeningen 1923- : skifter i 2005 navn til Kost & Ernæringsforbundet. Økonomaforeningen hører
under FTF.
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Bilag 1
Biografier over mine udvalgte kvindedominererede fagforeninger 1985-2010
3F (Fagligt Fælles Forbund), stiftet 2005: 3F blev etableret som en sammenlægning af forbundene KAD og
SID, men fusionerede senere med først RBF (2006) og senere TIB (2011). 3F er Danmarks største fagforbund
med ca. 349.000 medlemmer og har 198 hovedoverenskomster samt 12.748 lokaloverenskomster.
Forbundet dækker et meget stort område særligt inden for den private sektor, hvilket bl.a. kan ses i
forbundets underindeling i 6 brancheforeninger. Industrigruppen er den klart største med 129.000
medlemmer. De resterende medlemmer fordeler sig på Byggegruppen (73.000); Transportgruppen
(59.000); Den Offentlige Gruppe (43.000); Privat, Service, Hotel & Restauration (30.000) og Den Grønne
Gruppe (15.000). Fra 2005-2012 var formanden for 3F den tidligere SID formand Poul Erik Skov Christensen.
3F’s formænd i afhandlingens periode:
Poul Erik Skov Christensen

2005 – 2013

Per Christensen

2013 –

BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk), stiftet
1973: BUPL er en sammenlægning af de to forbund ”Sammenslutning af Børne- & Ungdomspædagogernes
Landsforbund” og ”Landsforeningen Danske Klubfolk”. Forbundet organiserer ca. 52.000 medlemmer
hvoraf omtrent 85% er kvinder. Forbundet består primært af pædagoger og klubfolk, men de
pædagogstuderendes landssammenslutning (PLS) har to pladser i BUPL’s bestyrelse. Pædagogmedhjælpere
er ikke organiseret i BUPL, men derimod i FOA. BUPL er organiseret under hovedforbundet FTF.
Formandsrækken i afhandlingens periode:
Bente Jørgensen

1982 – 1990

Kurt Jensen

1990 – 1994

Bente Sorgenfrey

1994 – 2003

Annette Trads Hansen

2003 – 2004

Birgit Elgaard

2004 – 2006

Henning Pedersen

2006 – 2014
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Elisa Rimpler Bergmann

2014 -

DSR (Dansk sygeplejeråd), Stiftet 1899: DSR opstod i 1899 efter engelsk forbillede og har siden organiseret
de danske sygeplejesker. Forbundet har i dag ca. 75.500 medlemmer. Forbundet er organiseret under
hovedforbundet FTF, men er også medlem af forhandlingsfællesskabet Sundhedskartellet, som blev dannet
i 1997. DSR har formandsposten i sundhedskartellet, hvor de også er det suverænt største forbund. Ifølge
Danmarks statistik er ca. 90% af alle sygeplejesker i Danmark organiseret i DSR.
DSR’s formænd i afhandlingens periode:
Kirsten Stallknecht

1968 – 1996

Jette Søe

1996 – 2000

Connie Kruckow

2000 – 2009

Grete Christensen

2009 –

FOA (Forbundet af Offentligt ansatte/Fag og Arbejde1022), stiftet 1992: FOA opstod, da HAF og KAF
fusionerede i 1992, og blev yderligere udvidet i 2004 da forbundet fusionerede med PMF. FOA er med sine
ca. 190.000 medlemmer det tredjestørste forbund i Danmark. FOA’s medlemmer er, bortset fra en lille
medlemsgruppe af københavnske pædagoger, primært kortuddannede. Langt størstedelen af FOA’s
medlemmer er offentligt ansatte og alle arbejder de med en form for offentligt servicearbejde.
Mangfoldigheden af hvilke jobfunktioner dette dækker over, er afspejlet i FOA’s indre opdeling i fire
sektorer: Social-Sundhed, Pædagogisk, Kost-Service samt Teknik-Service.
FOA’s formænd i afhandlingens periode:
Poul Winckler

1992 – 2006

Dennis Christensen

2006 -

1022

FOA stod ved forbundets stiftelse i 1992 for Forbundet af Offentligt ansatte, men da FOA fusionerede med PMF i
2005 valgte man at ændre forkortelsens betydning til Fag og Arbejde.
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HAF (Husligt Arbejderforbund) stiftet 1904: HAF forsvandt som selvstændigt forbund i 1992, da
fagforeningen fusionerede med KAF og hermed blev til FOA. Siden 2. Verdenskrig var flertallet af
medlemmerne ansat inden for den offentlige sektor og omfattede bl.a. hjemmehjælpere,
rengøringsassistenter og køkkenassistenter. Da forbundet fusionerede med KAF i 1992 havde det ca. 73.900
medlemmer hvoraf 99 % var kvinder. HAF var organiseret under LO.
HAF’s Formænd i afhandlingens periode:
Bodil Mogensen

1980 – 1986

Margit Vognsen

1986 – 1992

HK (Handel og Kontor), stiftet 1900: HK er i igennem hele afhandlingens periode Danmarks næststørste
forbund og har i perioden mellem 300.000-350.000 medlemmer. HK har siden 1988 været organiseret
omkring 4 sektorer (HK/Stat, HK/Kommunal, HK/Service, HK/Industri og HK/Handel), der på flere områder
fungerer autonomt og herudover har sin egen formand og sit eget medlemsblad. I 2000 fusionerede HK
med Grafisk Forbund. HK’s medlemmer er primært ansatte funktionærer butikker og på kontorer i private
virksomheder, samt i centraladministrationen, regioner og kommuner. Derudover organiserer forbundet
også laboranter, lægesekretærer, klinikassistenter, handelsrejsende, IT-ansatte, advokatsekretærer,
merkonomer, administrationsbachelorer samt bachelorer i erhvervssprog og har dermed en temmelig bred
medlemssammensætning. Cirka 75% af medlemmerne er kvinder.
HK’s formænd i afhandlingens periode:
Jørgen Eiberg

1979 - 1993

John Dahl

1993 - 2007

Kim Simonsen

2008 -

KAD (Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark), stiftet i 1901: KAD er unik både i Danmark og i Norden, da
det var den eneste fagforening, der havde det indskrevet i sine vedtægter, at den kun optog kvindelige
medlemmer. Forbundet fusionerede med SID i 2005 og er i dag en del af Danmarks største fagforening, 3F.
KAD var organiseret under hovedforbundet LO og havde ved fusionen ca. 74.000 medlemmer.
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KAD’s forkvinder i afhandlingens periode:
Ruth Løjbert

1978-1985

Lillian Knudsen

1985-2005
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Bilag 2: Den danske model og den danske fagbevægelse
2.1 Den nordiske model – og den særskilte danske model
Når jeg i afhandlingen diskuterer udviklingen i forbindelse med ligestillingen på arbejdsmarkedet må jeg
nødvendigvis også forholde mig til de systemer og strukturer, der sætter rammerne, og ikke kun de aktører,
der forsøger at skabe ændringer. I mit tilfælde kan disse strukturer overordnet beskrives under begrebet
den nordiske/skandinaviske model og mere specifikt under termen den danske model.

Den nordiske model
Den nordiske model, der til tider kaldes også kaldes den skandinaviske model eller den nordiske
velfærdsmodel, er en betegnelse for den særlige type velfærdsamfund, der eksisterer i de nordiske lande.
Landene er alle kendetegnet ved relativt høje personlige indkomster kombineret med relativ høj økonomisk
lighed. Denne lighed er til dels sikret gennem det globalt set unikt høje skattetryk, der bl.a. bruges til at
finansiere en række sociale ydelser til økonomisk mindrebemidlede borgere - herunder dem, der enten
permanent eller midlertidigt står udenfor arbejdsmarkedet. Ligeledes bruger de nordiske lande en stor del
af det årlige statsbudget på den offentlige sektor, (ca. 50 %), hvor disse midler primært går til
velfærdsydelser.1023 Dette har så den logiske konsekvens, at den offentlige sektor i de nordiske lande er
stor, og nødvendigvis behøver meget arbejdskraft. I de nordiske lande er der dog også generelt en høj
beskæftigelse, og særlig erhvervsfrekvensen for kvinder er stor i forhold til andre lande. Dette skyldes dels,
at

velfærdssystemet

frigør

kvinder

fra

omsorgsarbejde

i

hjemmet

gennem

ældrepleje

og

pasningsinstitutioner, og dels at det nu offentligt betalte omsorgsarbejde kræver folk til at udføre det.
Selvom det som sådan ikke er en naturlov, har udviklingen tilsagt, at mange kvinder laver det arbejde, de
før lavede gratis i hjemme, betalt i det offentlige.
Arbejdsmarkedet er i alle de nordiske lande ikke primært reguleret gennem lov, men gennem
overenskomstforhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Dette system får sin legitimitet gennem den
store organiseringsgrad både blandt arbejdsgivere og arbejdstagere.
I den nordiske model eksisterer der en indre modsætning mellem det universelle velfærdssystem med lige
rettigheder for alle og aftalesystemet på arbejdsmarkedet, der baserer sig på kollektive rettigheder, der
kun er gældende for de grupper, som hører ind under overenskomsten. Denne modsætning har blandt
1023

Torben M. Andersen 2008 s. 11-14
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andet sine rødder i, at aftalesystemet og velfærdsstaten ikke er etableret samtidig. Hvor aftalesystemet har
rødder tilbage til 1890’erne, er velfærdsstaten i høj grad etableret i perioden efter 2. verdenskrig.1024
Denne indre modsætning i systemet har man forsøgt at kompensere for gennem dobbeltregulering,1025 og
såkaldte trepartsaftaler, hvor regeringen i samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne og fagbevægelse
sammen tilrettelægger arbejdsmarkedspolitikken.1026 Historisk set har det dog ofte været vanskeligt at
skabe sammenhæng mellem de to systemer.1027
Et dansk eksempel på dobbeltregulering indenfor ligestillingsområdet, er den formelle ligeløns indførelse i
1970’erne. Her blev ligelønnen indført på hele arbejdsmarkedet ved de private overenskomstforhandlinger
i 1973, og politikerne stadfæstede så ligelønnen ved lov i 1976.1028

Den danske model
Udtrykket den danske model begyndte først systematisk at blive brugt i dansk arbejdsmarkedsforskning i
1993, efter at Jesper Due og Jørgen Steen Madsen introducerede det i deres bog af samme navn. Før dette
havde man primært brugt begrebet den nordiske model eller den skandinaviske model, om end flere
forskere dog havde beskrevet og beskæftiget sig med, hvorledes der også var forskelle mellem de nordiske
landes indretning af velfærdsstaten.1029 Fra 1993 blev begrebet den danske model dog langt mere
almindelig i dansk arbejdsmarkedsforskning end begrebet den nordiske model, hvilket betød, at der kom et
noget større fokus på de egenarter, som der er i det danske system.
Der er selvfølgelig langt mere end en egenart, der adskiller de nordiske lande fra hinanden i forhold til
samfundets og arbejdsmarkedets opbygning, og det ville i et bilag være en umulighed at redegøre
1024

Due og Madsen 2006, s.34-35
Christiansen og Petersen 2004.
Flere historikere her i blandt Karen Lützen har argumentet for at velfærdsstaten blev skabt langt tidligere end
1960’erne. I henhold til etablering af mange universelle ydelser såvel som udvidelse af mængden af offentlige midler
brugt på den offentlige sektor er 1960’erne dog centrale – heraf at jeg her fremhæver denne periode som central i
forhold til dobbeltregulering – men herudover tager jeg i denne afhandling ikke stilling til velfærdsstatens præcise
fødsel.
1025
Due og Madsen 2006, s. 35
1026
Et eksempel på en trepartsaftale er aftalen mellem den daværende borgerlige regering og arbejdsmarkedets
parter omkring fælleserklæringen fra den 8. december 1987, hvor det blev et overenskomstforhandlingsprincip at
man forhandler inden for en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme. Dette førte også til den såkaldte
reguleringsordning. Se fx Due og Madsen 2010, s. 330
Caraker 2010, s. 181
1027
Due og Madsen 2006, s. 35
1028
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kampen-for-ligeloen-1951-til-nu/
1029
Due og Madsen 2006, s. 25
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fyldestgørende for dem alle. Et begreb, der dog ofte fremhæves, når det unikt danske skal fremstilles er
termen ”flexicurity”. Flexicurity er sammensat af de to engelske ord flexibility (fleksibilitet) og security
(sikkerhed), og henviser til den danske kombination af et meget fleksibelt arbejdsmarked og et udbygget
velfærdssystem med relativt høje sociale ydelser.1030 Her er det unikt danske så det meget fleksible
arbejdsmarked, hvor fyringer og ansættelser kan foregå med meget kort varsel. I de andre nordiske lande
er dette langt mere reguleret både hvad angår midlertidige ansættelser og opsigelsesvarsler.1031

2.2 Overenskomster og den danske fagbevægelse
Den danske fagbevægelse består groft sagt af 3 hovedforbund (bliver også ofte omtalt som
centralorganisationer) Landsorganisationen i Danmark (LO), Funktionærernes og Tjenestemændenes
Fællesråd (FTF)1032 og Akademikernes Centralorganisation (AC). Hvert hovedforbund har så en række
fagforeningerne under sig, der organiserer hver deres gruppe af lønmodtagere. 1033 Det er i princippet disse
3

hovedforbund,

der

forhandler

på

lønmodtagernes

vegne

ved

de

landsdækkende

overenskomstforhandlinger. I LO’s tilfælde skal man dog være opmærksom på, at LO har 5 forskellige
karteller1034 under sig, der varetager og ofte også forhandler overenskomstområdet for hver deres gruppe.
Under og til tider også på tværs af hvert hovedforbund er der dog opdelinger i såkaldt
forhandlingsfællesskaber – et eksempel er Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), der
forhandler overenskomster for en række fagforeninger med ansatte i kommuner eller regioner. Disse
forhandlingsfællesskaber er noget mindre stabile og statiske i antal medlemmer end hovedforbundene,
hvilket også bliver tydeligt i gennem afhandlingen. Ligeledes kan en fagforening vælge at forhandle hele
eller dele sin overenskomst selvstændigt.
En overenskomst kan beskrives som en aftale mellem en eller flere fagforeninger og en eller flere
arbejdsgivere. Derfor kan der i princippet forhandles overenskomster mellem de enkelte arbejdsgivere og
fagforeninger konstant. Hovedparten af alle overenskomster bliver dog, som skrevet ovenfor forhandlet
landsdækkende for hovedområderne på henholdsvis det private og det offentlige arbejdsmarked omkring
1030

Per Kongshøj Madsen 2002, s. 4-5
Per Kongshøj Madsen 2002, s. 5-6
1032
Fra 2006 skiftede Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd til kun at hedde FTF.
1033
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv%2c_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Arbejdsmarkedet/LO. Se desuden
listen over organisationer med betydning for afhandling forrest i afhandlingen.
For at komplicere fagbevægelsens struktur yderligere har nogle af de store fagforeninger såsom fx HK og 3F interne
underopdeling i fagområder, der varetager en række fagspecifikke opgaver, mens hovedforbundet varetager større
fælles opgaver.
1034
For at gøre forvirring total omtales disse i forskning og medier også til tider også som centralorganisationer.
1031
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hvert andet til fjerde år af forhandlingsfællesskaberne.1035 Dvs. at der et år godt kan være landsdækkende
overenskomstforhandling på det private område, men ikke det offentlige – ofte anses overenskomsten på
det private arbejdsmarked dog som toneangivende for det offentlige, herunder særligt industriområdets
overenskomst.1036 I Danmark blev alle overenskomster i perioden 1916-1995 tegnet med samme længde
for alle hovedområderne. Dette betød, at indtil 1995 blev alle overenskomsterne for det offentlige og det
private forhandlet samtidigt.1037
Ideen med forhandlingsfællesskaberne hos både arbejdsgiver og arbejdstager er dels at stå stærkere, men
også at koordinere overenskomster, således at der er overensstemmelser mellem de forskellige fag, så et
fagområde ikke pludselig på løn eller andre forhold ligger skævt i forhold til andre områder.
Under en overenskomstforhandling forhandles der typisk ting som løn, pension, tillæg, arbejdstid,
uddannelse og fravær grundet familiemæssige årsager (fx barsels- og omsorgsdage). I princippet er alle
forhold til forhandling, men den endelig overenskomst kan dog ikke bryde med de love for
arbejdsmarkedet, der er vedtaget i Folketinget. Således kan en overenskomst fx. ikke have forskellige
takster for mænd og kvinder eller bryde med ferieloven, der dikterer at alle lønmodtagere har krav på
minimum 5 ugers årlig ferie.
En overenskomsts godkendelse foregår på forskellige måder fra fagforening til fagforening. Således sender
nogle fagforeninger altid et overenskomstresultat til urafstemning blandt medlemmerne, mens andre
fagforeninger har en kongres med delegerede, og først i tilfælde af at denne stemmer nej til
overenskomsten eller kræver den sendt til urafstemning, igangsættes en urafstemning.
I Danmark fastlægges løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet altså igennem forhandlinger mellem
repræsentanter for arbejdsgiverne og lønmodtagerne, og politisk indblanding er uønsket. Staten kan dog
gribe ind, hvis forhandlinger går i stå eller varer for længe – dette er sket over 55 gange siden 19331038,
hvilket – i hvert fald i nogen grad – afliver historien om et politisk uafhængigt arbejdsmarked.1039

1035

I princippet kan en overenskomst godt sættes til under to år eller over 4 år, men i Danmark har løbeperioden
typisk været mellem 2 til 4 år (med 2 år som det absolut mest normale)
1036
Med indførslen af reguleringsordningen i 1987 er overenskomster i det offentlige rent faktisk lønmæssigt bundet
til de landsdækkende overenskomster for det private arbejdsmarked.
1037
Due og Madsen 2006, s. 101
1038
Jørgensen 2010a, s 154-155
1039
Borchost, Caraker og Jørgensen 2012
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Den danske fagbevægelse består altså af en række forskellige fagforbund organiseret under tre
hovedforbund. Uddannelsesmæssigt og lønindkomstmæssigt er der dog stor forskel både imellem
hovedforbundene, og imellem hver enkelt hovedforbunds egne fagforeninger. Dette medfører blandt
andet, at fagforeningerne i den samlede fagbevægelse ikke altid har sammenfaldende interesser og ofte må
igennem interne lange forhandlinger omkring prioriteringer, før de kan stå samlet udadtil i et
hovedforbund, fx i forbindelse med en overenskomstforhandling. Ligeledes repræsenterer flere af
fagforeningerne ofte flere forskellige faggrupper, og det betyder, at der også kan være modstridende
interesser internt i hver fagforening. Disse modstridende interesser resulterer nogle gange i, at faggrupper
søger alliancer på tværs af enten egen fagforening og/eller hovedforbund og/eller forhandlingsfællesskab.
Kort sagt er den danske fagbevægelse langtfra en fuldt samlet gruppe, trods dens forsøg på at agere og
fremstå som sådan. Opsummeret deler fagbevægelsen sig ofte i følgende gruppepar:
1. Kvinder versus mænd
2. Offentligt ansatte versus privat ansatte
3. Højtuddannede versus lavtuddannede/ufaglærte
Hvilke modsætningsforhold, der gør sig gældende, er konstant skiftende, og således kan fx to fagforeninger,
der i en overenskomstsituation har en fælles interesse i at lukke løngabet mellem mænd og kvinder på
grund af en høj andel af kvindelige medlemmer, alligevel være ude af stand til at formulere fælles mål,
grundet forskel i uddannelsesniveau hos medlemmer, der fx fører til en konflikt vedrørende prioritering af
kvalifikationstillæg.
Ved siden af evt. interne spændinger opstået grundet grupperinger inden for fagbevægelsen, kan der også
opstå uenigheder i fagbevægelsen, når dele af fagbevægelsen danner alliance med organisationer uden for
det faglige fællesskab for at presse den resterende fagbevægelse. Et historisk eksempel på dette er
fagforeningen KAD’s alliance med rødstrømperne i 1970’erne vedrørende ligeløn.1040

2.3 Det arbejdsretslige system – vigtige institutioner og regelsæt
Det danske arbejdsmarkedssystem er ikke kun reguleret gennem de indgåede overenskomster, men også
gennem en række institutioner og regler, der har udviklet sig løbende op gennem det 20. århundrede for at
sikre stabilitet på arbejdsmarkedet. Under et kaldes disse institutioner og regelsæt for det arbejdsretslige

1040

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kampen-for-ligeloen-1951-til-nu/
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system. Dette afsnit giver en kort, alfabetisk oversigt over og forklaring på de for afhandlingen
væsentligste.
Arbejdsretten: Arbejdsretten (indtil 1964 Den faste Voldgiftsret) er en speciel arbejdsretslig domstol
oprettet den 12. april 1910. Domstolen varetager sager om brud på kollektive overenskomster,
overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler, lovligheden af kollektive kampskridt og tvister om
forligsmændenes kompetence.1041 Disse sager kan som udgangspunkt ikke kan indbringes for de
almindelige domstole.1042 Før en sag indbringes for Arbejdsretten, vil den normalt være behandlet ved lokal
forhandling, på mæglings- og/eller fællesmøde med deltagelse af mest samlende arbejdsgiver- og
lønmodtagerorganisation samt undertiden ved en faglig voldgiftsret.
Hvis Arbejdsretten finder, at der er foregået brud på den kollektive overenskomst, kan den pålægge den
skyldige part en økonomisk bod. Består overenskomstbruddet i en overenskomststridig strejke, pålægges
boden de deltagende lønmodtagere efter et system med faste takster pr. strejketime. Organisationer kan
kun pådrage sig bodsansvar, hvis de har gjort sig delagtige i et overenskomstbrud. Delagtighed foreligger
ikke kun når en organisation selv begår overenskomstbrud eller støtter medlemmernes overenskomstbrud,
men også når organisationen ikke foretager sig tilstrækkeligt for at hindre eller standse medlemmernes
overenskomstbrud. Bodsbeløb, der er pålagt af Arbejdsretten, kan inddrives tvangsmæssigt.
Arbejdsretten består af et formandskab med en formand og 5 næstformænd samt af 12 ordinære, faglige
dommere og 31-41 suppleanter. De faglige dommere og suppleanter beskikkes af beskæftigelsesministeren
efter indstilling fra en række arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt offentlige myndigheder og
organisationer med arbejdsgiverfunktioner. Udnævnelsen gælder for 5 år.1043 De 6 medlemmer af
formandskabet, skal modsat de faglige ordinære dommere leve op til de almene bestemmelser vedrørende
udnævnelsen af dommere – heraf omtales Arbejdsrettens formandskab til tider også som de 6 juridiske
dommere. Formandsskabet beskikkes ligeledes af beskæftigelsesministeren, men efter indstilling fra de
ordinære dommere, og således at udnævnelsen gælder indtil udløbet af den måned, hvor vedkommende
fylder 70 år.1044

1041

Hansen og Lorentzen 1998, s. 422
Arbejdsretslovens § 9
1042
Den enkelte lønmodtager eller arbejdsgiver kan dog anlægge sag ved de almindelige domstole vedrørende
tilgodehavender, såfremt vedkommendes faglige organisation ikke vil behandle sagen fagretligt.
1043
Arbejdsretsloven § 2, stk. 1
Arbejdsretsloven § 3, stk. 1
1044
Arbejdsretsloven § 4, stk. 1
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Faglige voldgiftsretter: Systemet bag de faglige voldgiftretter kan dateres tilbage til 1908, hvor
arbejdsmarkedets parter efter aftale med regeringen nedsatte et udvalg (Det såkaldte August-udvalg,), der
havde til opgave at udarbejde et forslag til en institution, der skulle forebygge uro på arbejdsmarkeder (fx i
form af strejker og lockout). Resultatet var de faglige voldgiftsretter. En faglig voldgiftsret kan, modsat fx
Arbejdsretten, ikke betragtes som en domstol, men mere som midlertidig ret, der nedsættes fra sag til sag.
Faglige voldgiftsretter behandler især sager om forståelsen af kollektive overenskomster og lokalaftaler.
Dette kan fx være uoverensstemmelser omkring løn mellem en virksomhedsejer og en ansat, afskedigelse
af tillidsmand og sager om usaglig afskedigelse. Efter generel eller konkret aftale mellem parterne kan en
voldgiftsret også behandle sager, der ellers ville høre under Arbejdsretten, eller som vedrører krav, der helt
eller delvis baserer sig på lovgivning, under de almindelige domstole.1045 Afgørelser i faglige voldgiftsretter
kan tvangsfuldbyrdes og kan ikke appelleres.1046
Det er kun overenskomstpartnerne, der kan bringe en sag for en faglig voldgiftsret. En lønmodtager kan
således ikke selv rejse en faglig voldgiftsag, men er her afhængig af sin fagforening. En lønmodtager kan
dog vælge at forfølge sin sag ved de normale domstole, i fald at fagforeningen ikke vil forfølge sagen
fagretslig (dvs. ved faglig voldgiftsret eller Arbejdsretten).
En faglig voldgiftsret består normalt af en opmand, der udpeges af Arbejdsrettens formand, samt 4 andre
medlemmer, hvoraf 2 udpeges af lønmodtager- og 2 af arbejdsgiverparten.
Forligsinstitutionen/forligsmændene: Forligsinstitutionens (etableret 1910) opgave er at fremme
indgåelsen af nye overenskomster uden arbejdsretlig konflikt. Forligsmændene står til rådighed for og
mægler mellem arbejdsmarkedets parter, når overenskomster er opsagt og skal fornys, eller når der rejses
krav om overenskomst på et område, hvor der ikke tidligere har været en overenskomst.1047
Forligsinstitutionen har ret til at pligtindkalde arbejdsmarkedets parter til forhandling (både om hele
overenskomsten eller særlige punkter), og har ligeledes ret til at udsætte kollektive kampskridt, såsom
strejke og lockout, dog i maks to uger.1048

1045

Arbejdsretslovens kap. 2 (§§ 21-33)
Arbejdsretten kan dog tilsidesætte kendelserne hvor væsentlige formforskrifter er overset og dette har haft
betydning for sagens afgørelse.
Arbejdsretslovens kap. 2 (§§ 21-33)
1047
Lov om mægling i arbejdsstridigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 6. marts 1997 med de ændringer, der følger
af lov nr. 1078 af 29. december 1999.
Hansen og Lorentzen 1998, s. 428-429
1048
Lov om mægling i arbejdsstridigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 6. marts 1997 med de ændringer, der følger
af lov nr. 1078 af 29. december 1999, § 3.
1046
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Forligsinstitutionen består af tre forligsmænd, der udnævnes af Arbejdsministeren (eller den her til
tilsvarende) efter indstilling fra Arbejdsretten,1049 samt indtil 21 mæglingsmænd ligeledes indstillet af
Arbejdsretten og udnævnt af det relevante ministerium

1049

Hansen og Lorentzen 1998, s. 428
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Bilag 3 – Bag om begrebet ligeløn
3.1 Hvordan man beregner løn og lønforskel
I statistik, forskning og presse omtales Danmark hele min periode igennem, ofte som havende en lønforskel
eller et løngab mellem mænd og kvinder på 17-21 %.1050 Lønforskel kan dog udregnes på flere forskellige
måder, og derfor kræver tallene og deres udregning en uddybelse.
Sanne Udsen redegør i sin artikel ’Løn, køn og lønbegreber’

1051

for fire metoder vedrørende

lønudregning:1052
1. Smalfortjeneste1053 eksklusive pension og personalegoder
2. Smalfortjeneste inklusive pension og personalegoder
3. Fortjeneste per løntime.
4. Fortjeneste per præsteret time.

Forskellen mellem smalfortjeneste inklusive pension og personalegoder i forhold til fortjeneste per løntime
består i, at fortjeneste per løntime også inkluderer løn under sygdom, barsel samt ferie- og
søgnehelligdagsbetaling.
Forskellen mellem fortjeneste per løntime og fortjeneste per præsteret time består i, at fortjeneste per
løntime går ud fra den aftale arbejdstid, mens fortjeneste per præsteret time udelukkende medregner de
timer, hvor man rent faktisk har arbejdet – dvs. at fravær med løn trækkes fra i nævneren. Denne forskel
betyder at timelønnen regnet per præsteret arbejdstime altid vil være højere end timelønnen udregnet på
baggrund af løntime – medmindre man altså aldrig er fraværende med løn.
Udregninger af løn foretaget per præsteret time er meget følsomme overfor variationer i fravær – fx fører
en omfattende influenzaepidemi til en højere timeløn, mens forbedringer i sundhed fører til et fald. Heraf
er denne metode svær at bruge til at overvåge lønudvikling, da man ikke kan se, om lønnen er højere
grundet en reel lønfremgang eller på grund af øget fravær.1054

1050

Dette svinger en et procentpoint op og ned i kortere perioder – men generelt forbliver løngabet relativt statisk set
over den samlede periode.
1051
Udsen 2010
1052
Udsen 2010 s. 65
1053
Smalfortjeneste = Grundløn + tillæg (dog ikke genetillæg)
1054
Udsen 2010
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Udregninger baseret på fortjeneste per løntime er dog heller ikke en helt ukompliceret størrelse, når man
ønsker at sammenligne løn på tværs af sektorer og brancher. Fx indgår betalt frokost i mange offentligt
ansattes 37 timers uge, mens dette sjældent er gældende for de timelønnede områder, privat såvel som
offentligt. Dette betyder at en timelønnet skal være længere på sin arbejdsplads, før vedkommende har
arbejdet der i 37 timer – og dette skal der så tages højde for når gennemsnitslønnen skal udregnes.

1055

I danske ligelønsstatistikker udregner man som regel med smalfortjeneste inklusive pension og
personalegoder, da denne metode fjerner nogle af de overstående problemer.1056
Der er dog personalegoder, hvis værdi er svære at beregne, uanset hvilken model man anvender, fx
omsorgsdage. Disse har jo umiddelbart kun værdi for den medarbejder, som bruger dem; men indirekte har
de også værdi for ægtefællens arbejdsplads, da det betyder, at medarbejderen her ikke behøver at være
fraværende for at passe et sygt barn. Andre ting såsom fuld løn under barsel er dyrere for arbejdsgiver at
indføre på en kvindedomineret arbejdsplads end på en mandsdomineret, da flere kvinder end mænd
benytter sig af muligheden for barsel og derfor kan arbejdsgiver her argumentere for en større
tilbageholdenhed på andre områder. Men betyder dette så, at vi skal beregne fuld løn under barsel som
mere værd for kvinder, fordi det hovedsagelig er dem, der bruger den? Og bliver ordningen mindre værd,
hvis den har været billigere at indføre? Spørgsmål som disse er ret svære at besvare, såvel som tage hensyn
til i en statistisk beregning.
I ligelønsberegninger har man i Danmark historisk set ikke medtaget genetillæg.1057 Dette kan have sine
ulemper, da undersøgelser tyder på, at mænd oftere arbejder i brancher med genetillæg, og dette har en
positiv virkning på deres løn. Ydermere har der været en tendens til oftere at vedkende sig gener i
traditionelle mandeerhverv fremfor traditionelle kvindeerhverv. 1058
Vi kan altså konkludere, at det er svært og kompliceret at udregne løn og løngab. Derfor arbejder man også
med, at Danmark har et løngab på mellem 17-21 %, da det nærmer sig det umulige at fastlægge et helt
præcist tal. Problemet med at udregne løn og løngab betyder også, at det kan være svært at diskutere løn,
da den kan være vanskelig at sammenligne på tværs af brancher, og dele af lønnen kan være tæt på
umulige at værdisætte. Uanset hvordan vi opgør lønnen, er der dog en tydelig forskel mellem mænds og
kvinders løn.
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Udsen 2010, s.66
Udsen 2010, s. 72
1057
Udsen 2010, s 66
1058
Udsen 2010, s. 69
1056
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3.2 Forklaringer på løngabet mellem mænd og kvinder
I Danmark blev den første overenskomst med ens takster for mænd og kvinder vedtaget i 1973, og i 1976
vedtog det danske Folketing ligelønsloven, der forbød at gøre forskel i løn på baggrund af køn: Dvs. samme
løn for samme arbejde. I 1986 blev den danske ligelønslov ændret efter en EU-dom til, at der skulle gives
lige løn for arbejde af samme værdi. 1059 Trods disse ændringer i overenskomst såvel som i lovgivning er det
danske løngab dog indtil nu forblevet relativt statisk på de 17-21 %.1060
Der er mange teorier omkring, hvorfor der ikke er ligeløn i Danmark. De fleste kønsforskere peger dog på
det kønsopdelte arbejdsmarked som en væsentlig faktor for den manglende ligeløn.1061
I hele afhandlingens periode og for den sags skyld også i skrivende stund, kan det danske arbejdsmarked
betragtes som stærkt kønsopdelt horisontalt såvel som vertikalt. Den horisontale arbejdsdeling har at gøre
med, hvilke sektorer de to køn grupperer sig på. Her ved vi, at kvinder udgør den største andel af de
kommunalt og regionalt ansatte, mens mænd udgør den største andel i den private sektor. Den eneste
sektor med lige kønsfordeling er den statslige.1062 Den horisontale arbejdsdeling kan også beskrives som en
arbejdsdeling, hvor mænd i høj grad er beskæftiget med produktion, mens kvinder i høj grad er beskæftiget
med reproduktivt arbejde (også kaldet omsorgsarbejde). Den vertikale arbejdsdeling handler om, hvilke
arbejdspositioner mænd og kvinder har. Her er der en udpræget tendens til, at mænd i højere grad
forfremmes end kvinder, hvilket også gælder inden for de kvindedominerede fag.1063 Denne tendens er
stigende jo højere op i hierarkiet, vi bevæger os.
Jobbene i den offentlige kvindedominerede sektor har generelt lavere gennemsnitslønninger end den
mandsdominerede private sektor, hvilket har indvirkning på løngabet.1064 I hver enkelte sektor er der dog
også tendens til at et fagområde med mange kvinder er et lavtlønsfag, mens et mandsdomineret fag får
relativt højere lønninger.1065 Dette betyder, at selvom kvinder i perioden opnår et anelse højere
uddannelsesniveau end mænd, slår dette ikke nødvendigvis ud i højere lønninger.1066 På kvindedominerede
arbejdspladser har der også været tendens til at acceptere en lavere lønudvikling mod flere sociale goder
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Bjørst 2006
Mona Larsen 2010, s. 8
1061
Se fx Holt og Larsen 2010
Udsen 2002
Mona Larsen 2010
1062
Holt og Larsen 2010, s. 84-85
1063
Holt og Larsen 2010 s. 85
1064
Holt og Larsen 2010 s. 82
1065
Laneth 2010, s. 38
1066
Holt og Larsen 2010, s. 85
1060
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relateret til familielivet. Dette er blevet nævnt som en årsag til at mænd undgår disse fag, da de ofte ikke
har samme behov for disse goder, da deres ægtefæller varetager omsorgsopgaver i familien.1067 Omvendt
kan kvinder også fravælge mandsdominerede job, da disse kan være svære at få til at passe med
familielivet. Denne mekanisme kan være selvforstærkende, og kan have en fastlåsende effekt i forhold til
det kønsopdelte arbejdsmarked såvel som arbejdsdelingen i hjemmet.
Uligheden i løn bliver større, jo højere op i hierarkiet den enkelte kvinde eller mand bevæger sig, således er
det gennemsnitlige løngab mellem kvindelige og mandelige topledere på omkring 28 %.1068
Det kønsopdelte arbejdsmarked som største årsag til lønforskellen mellem mænd og kvinder er dog kun
gældende i en ren nordisk kontekst. Målt globalt set synes de vigtigste faktorer for etableringen af ligeløn
at være en stærk fagbevægelse, forekomsten af kollektive overenskomster samt en veludviklet korporativ
stat.1069 Således er der mindre forskel mellem mænds og kvinders løn i Danmark end i USA, på trods af at
det amerikanske arbejdsmarked er mindre kønsopdelt.

Udover det kønsopdelte arbejdsmarked peger forskerne desuden på fordelingen af barselsorloven og den
generelle fordeling af pasning og ansvar for børn som en medvirkende faktor. I Danmark har begge køn haft
adgang til barselsorloven siden 1984, med mere og mere lige forhold for mændene op gennem
1990’erne.1070 Siden 2002 har hvert enkelt forældrepar kunne disponere over 52 ugers orlov. Trods øgede
rettigheder og udvidelser i mængden af orlovsdage er mændenes andel af den samlede barsel forblevet lav,
og har siden 1995 ligget statisk på omkring 8,5 %.1071
Denne barselsfordeling betyder at kvinder i højere grad end mænd er fraværende i lange perioder på grund
af orlov. Ligeledes har kvinder højere fravær på grund af barnets sygdom og lignende. Forskningen har
belyst, at dette har en effekt på kvinders forfremmelsesmuligheder og løn.1072 Denne effekt bliver i
forskningen omtalt som børnestraf. Hos mænd synes børn til gengæld at have en positiv effekt på lønnen –
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Udsen 2002, s 10 + Borchorst 2010, s. 141
Holt og Larsen 2010, s. 89
1069
Højgaard 1993, s. 19-20
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http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/barselslovgivningens-udvikling-i-danmark-fra-1901til-nu/
1071
Albæk: Mænds andel af barsel er næsten uændret siden 1995, dr.dk, 31.10 2012
1072
Se fx Smith, Smith og Verne side 157 og 160
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dette omtales som børnepræmien. I Danmark tjener kvinder med børn i gennemsnit 5 % mindre end
kvinder uden børn, mens mænd med børn tjener 4 % mere end mænd uden børn.1073
Det kønsopdelte arbejdsmarked og kønsroller i forhold til børnepasning forklarer altså en stor del af
løngabet, omend der stadig er 30-40 % af forskellen som der ikke kan gøres rede for.1074 Disse forklaringer
fortæller dog ikke, hvorfor forholdene er som de er, og der er til stadighed stor diskussion omkring,
hvorvidt det er retfærdigt, at det forholder sig sådan.

De kvindedominerede fag er altså relativt dårligere lønnet, og heri ligger en del af forklaringen på, hvorfor
vi har et løngab mellem mænd og kvinder. Men hvorfor er kvindedominerede fag lønmæssigt vurderet
lavere end mandsdominerede? Dette har til dels en række konkrete historiske årsager bl.a. relateret til
tjenestemandsreformen af 1969 og dels en mindre fast årsag, bundet til hvordan vores kultur typisk
værdisætter det feminine og det maskuline.

Den ulige løn i det offentlige – en gammel arv
I Danmark har ulige løn mellem mænd og kvinder i det offentlige en relativt lang historie. Fra 1867-1919 var
fx de kommunalt og statsligt ansatte lærerinders slutløn ved lov fastlagt til 2/3 af lærernes.1075Argumentet
herfor var, at mændene, modsat kvinderne, havde en forsørgerforpligtelse.1076, og at kvinder desuden var
mere nøjsomme af natur og derfor kunne klare sig med mindre.1077 Dette blev ændret i 1919 med loven om
statens tjenestemænds lønninger, der fastsatte, at ansatte i samme stilling skulle have samme løn uanset
køn. 1078
Trods denne ændring levede anskuelserne vedrørende kvindernes lønningsbehov i forhold til mændenes
videre, hvilket vi kan se afspejlet i tjenestemandsreformen, der blev vedtaget af Folketinget den 18. juni
1969. Tjenestemandsreformen fastsatte bl.a. lønnen for store grupper af offentligt ansatte under den del af
1073

Deding 2010, s 99
Beskæftigelsesministeriet 2013, s. 30
1075
Larsen og Tønsberg 1986, s. 331
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Jytte Larsen 2010, s. 133-134
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natur.
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reformpakken, der hed lønnings- og klassificeringsloven.1079 Loven havde været under forberedelse siden
1965, og påvirkede direkte de ansatte inden for bl.a. folkekirken, folkeskolen samt staten. Herudover blev
loven normgivende for kommunalt ansatte tjenestemænd såvel som mange privatansatte funktionærer. 1080
I loven kan man læse følgende: Ved den nye ordning baseres tjenestemandsstillingernes lønmæssige
placering på et system med 40 lønrammer, der i alt indeholder 53 forskellige løntrin. 1081 I loven placeres alle
tjenestemandsgrupper så indenfor hvad man vurderer at være en passende lønramme1082, hvor fx en
kontorassistent i udenrigsministeriet ansættes under lønramme 1 (den laveste), mens en bogholder ansat
samme sted arbejder under lønramme 21.1083 Lønindplaceringerne af de forskellige grupper blev ikke kun
foretaget fra politikernes side, men blev foretaget efter forhandlinger med centralorganisationer.1084
I det her fremhævede eksempel virker lønplacering umiddelbart rimelig, hvis man ser på, at en bogholder
har en længere uddannelse og et større ansvar end en kontorassistent. Dette princip følger lønplaceringer
dog langtfra konsekvent, og en gennemlæsning viser, at kvindedominerede fag generelt er placeret lavt set
i forhold til både ansvar og uddannelse. Et eksempel er sygeplejerskernes placering i lønramme 15 set i
forhold til fag med samme ansvar og uddannelse såsom fx skolelærer1085 og politibetjent, som er placeret i
lønramme 21 – hvilket konkret svarer til en procentvis lønforskel i startlønnen på 18 %.1086
Placeringerne af kvindefagene i en lavere lønramme kan grundlæggende forklares ud fra tre faktorer:


Den mandlige forsørgernorm: I 1960’erne var den mandlige forsørgernorm stadig stærk, hvilket
betød, at der var større velvilje overfor at give mænd højere lønninger, da disse i manges optik
ikke kun skulle forsørge sig selv, men hele familien. En arbejdende kvinde blev ikke på samme
måde betragtet som central for familiens økonomi, ofte heller ikke af kvinden selv.1087



Manglende repræsentation: De kvindelige ansatte i sundhedsvæsnet var spredt udover mange
offentlige enheder placeret både kommunalt, regionalt og statsligt, og havde i 1960’erne et væld
af underorganisationer. Heraf manglede de fælles repræsentation i forbindelse ved
forhandlingerne vedrørende lønplaceringer.1088
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Ringeagtelse af tidligere ulønnet arbejde: Med opblomstring af velfærdsstaten skete der en
professionalisering af mange af de opgaver, som tidligere havde været løst ulønnet i hjemmet.
Overensstemmelsen mellem kvindens ulønnede arbejde i hjemmet og det lønnede arbejde i det
offentlige blev hermed set som en begrundelse for lavere løn.1089

Lønrammerne fastsat i 1969 var som sådan ikke tænkt som at være evigt statiske, og i princippet kunne en
indplacering også godt genforhandles – forudsat, at der var enighed herom mellem myndighed og
fagorganisation. Når lønplaceringer står stort set uændrede i 2000’erne, hænger det samme med, at
fagbevægelsen har haft meget svært ved at enes om ændringer i grundstrukturen. For skal fx
sygeplejerskerne løftes 18 % mere op i løn, skal pengene tages et sted fra, hvilket betyder, at andre
faggrupper må acceptere ikke nødvendigvis at holde reallønnen. Udover dette har fagforeninger generelt
forhandlet de offentlige overenskomster efter musketerprincippet1090, hvilket betyder at fagbevægelsen
kun kommer til forhandlingsbordet med de krav som en majoritet af underorganisationer kan blive enige
om, og her har de andre fag ikke været villige til at ofre sig for ligelønskravet.
Udover sygeplejerskerne er pædagogerne, jordemødrene og sosu-assistenterne andre store kvindefag, der
kan siges at være ramt på lønnen af tjenestemandsreformen fra 1969.

Værdisættelse
Videnskabelige undersøgelser viser forholdsvis entydigt, at der er en sammenhæng mellem den horisontale
arbejdsdeling mellem kønnene og den status vi tillægger det enkelte fag.1091 Dette betyder, at
arbejdsfunktioner udført af mænd generelt tillægges større status end arbejdsfunktioner udført af kvinder,
og et job med højere status tildeles generelt en højere løn. Denne sammenhæng mellem status og køn kan
iagttages på tværs af fag, men også indenfor det enkelte fagområde.
Universitetsverdenen er et eksempel på statusdeling baseret på køn. Her ser vi, hvordan fag med en høj
procentandel af mænd såsom fysik, kemi og matematik ofte vurderes som hårde fag, der fagligt er meget
avancerede - mens sprogfagene med en høj procentandel af kvinder ofte vurderes som såkaldt bløde fag

1089

Borchost 2010, s.140-141
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med en ringere akademisk tyngde.1092 Denne vurdering får så betydning for, hvordan de interne midler
fordeles.
Indenfor de enkelte fagområder sker der ofte også en glidende arbejdsdeling, hvor mænd og kvinder ansat
i samme funktion fordeler sig på forskellige arbejdsområder og arbejdsopgaver. Herfra indtræder så samme
mekanisme, som vi ser på tværs af fagområder, hvor funktioner udført af mænd tildeles højere status.
Dette er så er med til at gøre dem mere synlige som potentielle lederemner – en mekanisme, der i
forskningen ofte omtales som glaselevatoren.1093
Hvordan den glidende arbejdsdeling mellem kønnene og den efterfølgende tildeling af status finder sted
varierer fra fagområde til fagområde, og generelt mangler der forskning på området.1094 I de fleste fag,
herunder også de traditionelle kvindefag, er der dog en enighed hos både mænd og kvinder om, at status i
arbejdet hovedsagelig knytter sig til funktioner med potentiale for udvikling både personligt og fagligt.1095 I
forlængelse heraf er der kun ringe status knyttet til traditionelle husopgaver såsom rengøring, opvask,
madlavning, oprydning og lignede, og ligeledes er der ringe status knyttet til monotone omsorgsopgaver
såsom bleskifte og hjælp til påklædning. På arbejdspladser, hvor traditionelt husarbejde og/eller monotone
omsorgsopgaver er tilstede, synes der er at være en tendens til, at det er langt sværere for den kvindelige
medarbejder at afgrænse sig herfra, end det er for den mandlige.1096 Hermed går der også mere af den
kvindelige medarbejders tid med opgaver, der ikke virker karrierefremmende, hvilket reducerer hendes
chance for at stige i det interne hierarki. Den horisontale arbejdsdeling på en arbejdsplads fremmer altså
den vertikale.
Udover den glidende arbejdsdeling synes der også at være en opfattelse af, at kvinder og kvindelighed
generelt virker udgrænsende for fagligheden – grundet at disse sammenblander det private og det faglige,
og ikke kan skelne mellem dem. 1097
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3.3 Fælleserklæringen 1987
På trods af den store utilfredshed med regeringen omkring påskestrejkerne i 1985 og påskepakken i 1986,
satte arbejdsgiversiden, fagbevægelsen og regeringen sig til forhandlingsbordet i slutningen af 1987. Den
direkte begrundelse for mødet var, at den internationale økonomi efter et par års bedring igen havde taget
et relativt stort dyk nedad. I et større perspektiv var årsagen til mødet sandsynligvis også en delt fælles og
langsigtet interesse i at sikre både den danske økonomi og det danske arbejdsmarked fremadrettet, set i
henhold til at globalisering og øget bevægelighed på det europæiske arbejdsmarked stillede en række nye
udfordringer.1098
Resultatet af forhandlingerne var en fælleserklæring den 8. december 1987. I fælleserklæringen blev det et
overenskomstforhandlingsprincip, at man fremover ville forhandle inden for en samfundsøkonomisk
ansvarlig ramme.1099 Mere konkret betød det blandt andet, at lønudviklingen i det private ikke måtte være
større end i de lande, som virksomhederne konkurrerer med, og at det offentlige ikke måtte gå hen og blive
lønførende.1100 Dette bliver i samfundsfaglig jargon kaldt reguleringsordningen og kan forklares således:
Reguleringsordningen har givet en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i forhold til det private
arbejdsmarked. Den har givet 80 % af forskellen i lønstigninger på det private henholdsvis det kommunale
arbejdsmarked… …hvis lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked er højere end på det private
arbejdsmarked. I det tilfælde nedsættes lønnen på det offentlige arbejdsmarked med 80 % af forskellen i
lønstigningen på det offentlige og det private arbejdsmarked.
Eksempel: Det offentlige arbejdsmarked har haft en lønstigning på 100 kr. og det private har haft en
lønstigning på 70 kr. 80 % af forskellen fratrækkes lønnen som negativ reguleringsordning i den
efterfølgende periode, dvs. lønnen for de offentlige ansatte nedsættes med 24 kr. (80 % af forskellen på 30
kr.)1101
Reguleringsordningen betød således, at de offentliges lønninger blev bundet til de private lønninger,
således at de aldrig kan blive lønførende, men heller aldrig kan ende langt bagefter – altså en
tilnærmelsesvis parallel lønudvikling. Til gengæld for at forpligte sig til mådehold på lønområdet, fik
fagbevægelsen garanti for, at regeringen i forbindelse med de følgende overenskomster ville støtte
etableringen af arbejdsmarkedspension (AMP) såvel som i den forbindelse gennemføre nødvendig
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følgelovgivning.1102 Fagbevægelsens ledelse var dog udmærket klar over, at deres medlemmer overordnet
set hellere ville have haft pengene i hånden med det samme, og solgte derfor både indadtil og udadtil
deres accept af aftalen gennem motto’et ”Heller jobfest end lønfest”. Hvilket slog på, at aftalen også skulle
beskytte fagbevægelsens medlemmer mod arbejdsløshed.

Fælleserklæringen er på sin måde ret unik, da sådanne aftaler historisk set har været meget svære at opnå,
og der har således ikke været indgået lignende aftaler efter 1987. Fælleserklæringen er dog i sit formål ikke
noget unikt dansk, og flere lignende erklæringer også med det formål at fremme den nationale
konkurrenceevne findes i mange andre EU-lande.1103 De danske parters vedtagelse af fælleserklæringen
1987 kan således også anskues som en nødvendig tilpasning til en overordnet europæisk regulering.

Fælleserklæringen er, så vidt jeg har kunnet erfare, ikke før blevet anskuet i et kønsperspektiv – ej heller af
nogle af parterne ved aftalens indgåelse. Det er dog min klare opfattelse at den påvirkede flere af de
kvindedominerede fag anderledes end den øvrige fagbevægelse. Først og fremmest har størstedelen af den
kvindelige arbejdsstyrke sin beskæftigelse i det offentlige modsat den mandlige arbejdsstyrke, der primært
arbejder i det private. Indførslen af reguleringsordeningen betød derfor ikke kun, at det offentlige aldrig
måtte blive lønførende, men faktisk også, at med det daværende og nuværende kønsopdelte
arbejdsmarked, at flertallet af arbejdende kvinder ikke kunne blive lønførende i forhold til flertallet af
arbejdende mænd. Dette forhold gav i høj grad anledning til at forværre uoverensstemmelser mellem de
kvindedominerede fagforeninger og resten af fagbevægelsen dels ved sygeplejerskernes strejker i
1990’erne og især ved de offentligt og kvindedominerede fags strejker og demonstrationer 2007-2008 (se
kapitel 4-6).

1102
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