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I 

 

SAMMANFATTNING 

Rätten att inte bli diskriminerad är uttalad av FN, EU och Sveriges regering som en 

grundläggande mänsklig rättighet. Trots det finns skillnader i kvinnor och mäns 

representation på arbetsplatser, i bolagstyrelser, uttag av föräldraledighet och inte minst i 

löner. Att bli diskriminerad innebär en kränkning av en mänsklig rättighet som kan leda till 

ohälsa och sjukfrånvaro på arbetsmarknaden, lönediskriminering leder till att den som utsätts 

genom hela livet kommer att drabbas av sämre ekonomiska förutsättningar. Genom 

diskriminering sker ytterligare segregering när värderingar och synsätt befästs istället för att 

ändras. Samhället och arbetsplatser går också miste om kompetensen som de utestängda 

personerna besitter ifall de inte får tillträde till olika positioner i arbetslivet och i samhället. 

I denna uppsats redogörs för de aktiva åtgärder som är tänkta att främja jämställdhet på 

arbetsmarknaden. Reglerna återfinns i diskrimineringslagens (2008:567) regler om aktiva 

åtgärder. I uppsatsens andra kapitel ges en översiktlig beskrivning av diskrimineringslagen 

och tillsynen samt de övergripande regler som gäller för det målinriktade arbetet. Mer 

detaljerat om arbetsgivarens skyldigheter redogörs för i kapitel tre och fyra. Skyldigheterna 

gäller att aktivt verka för att främja jämställdhet på arbetsplatsen, bland annat genom att 

underlätta kombinationen av föräldraskap och förvärvsarbete samt att vid rekrytering främja 

en jämn könsfördelning inom särskilda arbetskategorier och på arbetsplatsen som helhet. 

Arbetet ska redogöras för i jämställdhetsplanen, som också ska innehålla en utvärdering av 

arbetet sedan föregående plan upprättades. En del av det aktiva arbetet är kravet på 

lönekartläggning. För att göra en lönekartläggning krävs enligt lagen en analys av de 

skillnader som finns i löner mellan lika och likvärdigt arbete. Bedömningen av vad som är 

lika och likvärdigt arbete görs efter vilka kriterier och krav som kan anses som sakliga. En 

stor granskning som gjordes av Jämställdhetsombudsmannen 2005 visade att efterlevnaden av 

reglerna gällande lönekartläggning är mycket dålig. Anledningen uppges i 

granskningsrapporten vara främst okunskap hos arbetsgivarna. 

Reglerna om aktiva åtgärder ger inga direkta besked om vilka åtgärder som ska vidtas och 

ingen har blivit dömt att betala det vite som är förknippat med kraven. I uppsatsens avlutande 

kapitel diskuteras om lagen är för diffust formulerad, om det verkligen finns tillräckliga 

incitament för en arbetsgivare att rätta sig efter lagens krav och vad som skulle kunna öka 

efterlevnaden av lagen. 
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FÖRKORTNINGSLISTA 

Lagtext  

DiskrL Diskrimineringslagen (2008:567) 

MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

Myndigheter, organisationer etc. 

AD Arbetsdomstolen 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 

BAO Bankinstitutens arbetsgivareorganisation 

CEMR Council of European Municipalities and Regions 

DO Diskrimineringsombudsmannen 

EG Europeiska Gemenskapen 

EEG Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 

EU Europeiska Unionen 

FN Förenta nationerna 

HR Human relations 

HRF Hotell och restaurangfacket 

ILO International Labour Organisation 

JämO Jämställdhetsombudsmannen 

LO Landsorganisationen 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

Prop. Proposition 

SACO Sveriges akademikers centralorganisation 

SAF Svenska arbetsgivareföreningen 

SHR Sveriges hotell- och restaurangföretagare 

Skr. Skrivelse 

SOU Statens offentliga utredningar 

WEF World Economic Forum 
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel finns en historisk bakgrund tillsammans med en beskrivning av 

jämställdhetsfrågan om varför den är aktuell och viktig. Kapitlet innehåller också en 

redogörelse för vilka problem som ligger till grund för uppsatsen. Det beskriver vilket syfte 

uppsatsen fyller, vilka metoder som har använts, vilket fokus uppsatsen kommer att ha och 

några avgränsningar som gjorts i arbetet. 

1.1 Bakgrund 

I FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 är principen om icke 

diskriminering en av de centrala frågorna.
1
 FNs konvention om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor från 1979 säkerställer lika rätt särskilt för kvinnor och män. 

Konventionen binder anslutna stater att avskaffa de vanligaste formerna av diskriminering 

mot kvinnor på grund av kön. Sverige var bland de första länderna att ratificera konventionen, 

som trädde i kraft 1981.
2
 Även Europakonventionen från 1950 om mänskliga rättigheter 

innehåller diskrimineringsförbud och likabehandling är central inom EU-rätten. I syfte att få 

dåvarande EG-ländernas bestämmelser gällande lika lön för kvinnor och män att 

överensstämma, antogs 1975 direktiv 75/117/EEG om tillnärmningen av medlemstaternas 

lagar om tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män. På svenska regeringens 

webbplats om mänskliga rättigheter anges att skydd mot diskriminering är grundläggande för 

arbetet med de mänskliga rättigheterna och åtgärder som syftar till att motverka 

diskriminering är grundläggande i en demokrati.
3
 International Labour Organisation (ILO) 

inkluderar icke diskriminering som en av de fyra fundamentala rättigheterna på arbetsplatser.
4
 

2006 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/54/EG) om genomförande av 

principen om likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet.
5
 I Sverige har direktivet 

implementerats i svensk lag genom diskrimineringslagen (2008:567) (DiskrL). Enligt den 

inledande paragrafen har lagen som ändamål att motverka diskriminering och främja lika 

rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 

Icke diskriminering och jämställdhet mellan kvinnor och män kan verka som en självklarhet, 

men historiskt sett har synen varit en annan. Män har varit familjeförsörjare och kvinnors 

ställning på arbetsmarknaden har formats efter denna norm. Kvinnolöner var länge inskrivna i 

kollektivavtalen på grund av att kvinnor sågs som sämre arbetare än män. 1939 infördes en 

lag om att trolovning, giftemål, havandeskap eller förlossning inte kunde användas som skäl 

att avskeda kvinnor i statlig tjänst. Kvinnor fick tillstånd att bli präster och poliser 1958, men 

det dröjde ända till 1997 innan Sverige fick sin första kvinnliga biskop.
 6

 Försvaret öppnade 

alla yrken för kvinnor 1983. 1979 kom Sveriges första diskrimineringslag, lag om 

jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet (1979:1118), den ersattes 1991 av en ny 

jämställdhetslag (1991:433). I den nya lagen fanns bestämmelser om samverkan mellan 

arbetsgivare och arbetstagare och reglerna om aktiva åtgärder och målinriktat arbete 

                                                 
1
 Gabinus Göransson, et al Diskrimineringslagen s.17. 

2
 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. 

3
 Ibid. 

4
 ILOs webbplats. 

5
 Gabinus Göransson, et al Diskrimineringslagen s.22. 

6
 Gidlund & Elmqvist, Agera utan att diskriminera s.14. 
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preciserades. 1994 skärptes kraven på arbetsgivarens skyldigheter gällande aktiva åtgärder 

och upprättande av en jämställdhetsplan. 1998 skärptes lagen gällande sexuella trakasserier, 

och återigen 2001 gällande jämställdhetsanalys av löner. Jämställdhetslagen upphörde att 

gälla 2009 då den ersattes av diskrimingeringslagen i vilken reglerna om aktiva åtgärder och 

målinriktat arbete inte väsentligen förändrats jämfört med den tidigare jämställdhetslagen. 

1.2 Är icke jämställdhet ett problem? 

I alla Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) länder är mäns 

medianlön högre än kvinnors, det genomsnittliga lönegapet inom OECD ligger på något under 

20 procent.
7
 Sverige har historiskt sett varit högt rankat inom jämställdhet, i World Economic 

Forums (WEF) rapport från 2011 var Sverige nummer fyra i världen.
8
 Trots pågående arbete 

och Sveriges framstående placering finns ändå ett lönegap mellan kvinnor och män på cirka 

15 procent enligt en OECD rapport från 2008.
9
 I en undersökning som medlingsinstitutet 

gjorde under 2010 bedöms lönegapet i Sverige till 14,3 procent.
10

 Det har skett en förbättring 

av lönestatistiken sedan 2005 enligt medlingsinstitutets rapport, men det visar sig också att 

arbetslivet präglas av brist på jämställdhet bland annat genom underrepresentation av kvinnor 

i bolagstyrelser, ojämnt uttag av föräldraförsäkring och ojämna karriärsmöjligheter.
11

 Till 

följd av ojämlikheterna riskerar kvinnor att hamna i en sämre ställning än män på flera sätt. 

Förutom kränkningen som diskriminering innebär, hamnar kvinnor i en sämre ekonomisk 

situation. Inkomstbaserade socialförsäkringar så som pension och sjukpenning blir 

automatiskt lägre för kvinnor generellt på grund av lönegapet. Genom löneökningar som 

anges i procent ökar skillnaderna ytterligare. Följdeffekter blir att kvinnor väljer att vara 

föräldralediga, jobba deltid eller stanna hemma och vårda sjuka barn eftersom det är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet för ett hushåll. Detta leder i sin tur till att kvinnor 

inte har samma närvaro i arbetslivet vilket ger kvinnor sämre möjlighet till erfarenhet och 

delaktighet, kvinnor går miste om viktiga nätverk och kontakter på grund av frånvaron. På 

grund av förlorade tillfällen att bygga sitt humankapital förlorar kvinnor också 

förhandlingsstyrka i lönefrågor. 

Förutom problem för den enskilda finns även samhälleliga effekter, diskriminering och 

trakasserier kan leda till ökad ohälsa och sjukfrånvaro samt att samhället går miste om 

kompetens. Det finns undersökningar som visar att jämställda företag, med en mångsidig 

arbetskraft är mer lönsamma än andra och att jämställda bolagsstyrelser leder till bättre 

resultat
12

. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) har uttalat att åtgärder för att förbättra 

arbetsförhållanden, speciellt för kvinnor, kan vara något av det mest lönsamma en 

arbetsgivare kan göra.
13

 Uttalandet syftar på att många kvinnodominerade yrken innehåller 

monotona moment som leder till belastningsskador och hög sjukfrånvaro. ILO skriver på sin 

hemsida: “Discrimination at work denies opportunities for individuals and robs societies of 

what those people can and could contribute.”
14

 Könsdiskriminering drabbar halva 

                                                 
7
 OECD, Women and men in OECD countries s.15. 

8
 WEF, The global Gender Gap Report 2011 table 3a s.8. 

9
 OECD, Employment outlook table H s.358. 

10
 Medlingsinstitutet, Vad säger den officiella lönestatistiken om skillnaden mellan kvinnor och män 2010? s.7. 

11
 Regeringens Skr. 2008/09:198 s.3. 

12
 Bland annat Nutek 1999:19, Lönsamhet ur ett genusperspektiv från Handelshögskolan i Göteborg 2008 och 

Women matter från McKinsey 2010. 
13

 SOU 2006:22 s.721. 
14

 ILOs webbplats. 
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befolkningen och det handlar om halva befolkningens kompetens, om halva befolkningens 

inkomster, pensioner och sjukpenningar. 

Att jobba för jämställdhet handlar i många avseenden om att utmana fördomar för förändra 

attityder och kulturer som styr vårt agerande. Jag tror att en könssegregerad arbetsmarknad 

med tydliga uppdelningar av kvinno- och mansyrken leder till fortsatt segregering då det 

befäster könsrollerna istället för att bryta upp dem. Att barn i förskola och skola nästan enbart 

träffar kvinnlig personal leder till att de redan som små barn får bilden av att yrket är typiskt 

kvinnligt. Skulle sådana arbetsplaster ha en mer jämn könsfördelning är det troligt att 

uppfattningar om manligt och kvinnligt så småningom skulle ändras. 

1.3 Syfte 

Denna uppsats kommer att undersöka vilka metoder som används för att driva på arbetet mot 

en mer jämställd arbetsmarknad. Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i 

diskrimineringslagens tredje kapitel undersöka dels innebörden av reglerna om målinriktat 

arbete för ökad jämställdhet och dels hur arbetet fungerar i praktiken. 

1.4 Avgränsning 

Detta arbete kommer att begränsas till att behandla bestämmelserna, som finns i DiskrLs 

tredje kapitel, om aktiva åtgärder i arbetslivet. De direkta förbuden, som finns i andra kapitlet, 

lämnas utanför undersökningen, men vissa kopplingar mellan reglerna kommer ändå att göras 

eftersom reglerna i de båda kapitlen är avsedda att komplettera varandra och tjänar samma 

syfte.
15

 Reglerna om aktiva åtgärder är formulerade för att vara flexibla, betydelsen av olika 

begrepp är ibland oklar och beror på bland annat vad som är accepterat som saklig förklaring, 

något som förändras över tid och är beroende av förhållanden i övrigt. Konsekvenser av att 

inte fullgöra skyldigheterna i tredje kapitlet är att arbetsgivare riskerar att, kanske omedvetet, 

utsätta enskilda arbetstagare för missgynnande särbehandling. Därför kommer definitioner 

och begrepp kommer att tolkas utifrån praxis gällande förbudet mot diskriminering 

tillsammans med propositioner och utredningar. Jag anser att lönefrågan är särskilt viktig för 

både arbetsgivare och arbetstagare, därför kommer den att behandlas i ett eget kapitel. 

Bestämmelserna om aktiva åtgärder gäller inte alla diskrimineringsgrunder utan gäller endast 

kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning enligt DiskrL 3:3. Detta arbete 

kommer enbart att fokusera på jämställdhet mellan kvinnor och män, men stora delar av 

undersökningen skulle kunna tillämpas på andra diskrimineringsgrunder. 

1.5 Metod 

I arbetet kommer traditionell rättsdogmatisk metod användas för att beskriva vilka lagreglerna 

är, vilket syfte de är tänkta att fylla och för att klargöra hur otydliga begrepp ska tolkas och 

tillämpas. De aktuella reglerna har i det väsentliga inte ändrats sedan jämställdhetslagen blev 

diskrimineringslagen och Jämställdhetsombudsmannen blev Diskrimineringsombudsmannen 

(DO), därför kommer delar av uppsatsen baseras på uttalanden, rapporter och annat material 

som bygger på jämställdhetslagen och Jämställdhetsombudsmannens arbete. Intervjuer med 

personer som praktiskt arbetar med jämställdhet har genomförts för att få inblick i hur 

reglerna tillämpas och efterlevs i praktiken. Till intervjuerna har valts fyra företag, en 

fackförening och en representant för Diskrimineringsombudsmannen. Två av företagen är 

                                                 
15

 SOU 2006:22 s.693. 



  Aktiva åtgärder mot diskriminering 

4 

 

medelstora privata arbetsgivare, med fler än 25 men färre än 250 anställda. En av dessa 

arbetsgivare har kollektivavtal och den andra är kollektivavtalslös men profilerar sig som ett 

företag som satsar på mångfald. En offentlig arbetsgivare och en större privat arbetsgivare 

med fler än 250 anställda har också deltagit i intervjuundersökningen. Arbetsgivarna är 

verksamma inom skilda branscher, med olika organisationsstruktur och olika profiler. Det är 

troligt att företag som är lika varandra i verksamhet, struktur och storlek också har liknande 

metoder och resurser. Tanken med att välja skilda typer av arbetsgivare är att få en bred bild, 

hitta varierade arbetssätt och effektiva metoder som kan användas i praktiken. (Mer 

information om intervjuerna och de organisationer som intervjuats, finns i bilaga A, 

Intervjuföretag och frågor som diskuterats vid intervjuer). 

2. DISKRIMINERINGSLAGEN (2008:567) 

Under denna rubrik ges en beskrivning av begreppet diskriminering och 

diskrimineringslagens regler som gäller övergripande över de mer detaljerade regler om 

aktiva åtgärder som finns beskrivna kommande kapitel. Här finns också en redogörelse för 

tillsynsmyndighetens arbete och ett tillsynsprojekt kallat Miljongranskningen. 

I Nationalencyklopedin beskrivs diskriminering som ett avsteg från principen att lika fall 

behandlas lika.
16

 Underförstått är att diskriminering är negativt för den som drabbas. 

Diskriminering är föbjudet enligit DiskrL 2:1 och kan ge ersättningsskyldighet enligt 5:1. 

Begreppet diskriminering i lagtexten innehåller tre rekvisit, missgynnande, jämförbar 

situation och samband med en diskrimineringsgrund (DiskrL 1:4). Indirekt diskriminering 

innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier som kan 

verka neutralt men som i praktiken kan komma att särskilt missgynna personer med de 

egenskaper som är typiskt för en grupp definierad i någon av diskrimineringsgrunderna.
 

Särbehandling som sker på grund av något annat, än de i lagen angivna 

diskrimineringsgrunderna
17

, exempelvis en persons klädstil skulle troligen allmänt inte 

uppfattas som sakligt skäl för särbehandling men är alltså inte, enligt diskrimineringslagen, 

förbjuden diskriminering. 

Det finns två huvudsakliga jämställdhetspolitiska ambitioner. Den ena är att motverka och 

förändra system som bevarar en ojämn fördelning av makt och resurser mellan könen på 

samhällsnivå. Den andra ambitionen är att skapa lika förutsättningar för enskilda människor 

oavsett kön.
18

 Diskrimineringslagen är en implementering av Europaparlamentets och rådets 

direktiv (2006/54/EG) om genomförandet av principen om lika möjligheter och 

likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. Lagen är en sammanslagning av sju tidigare 

diskrimineringslagar, bland andra jämställdhetslagen. Syftet med sammanslagningen är att 

lagen ska vara enklare och mer enhetlig än tidigare.
19

 

I 2008 års lag har vissa ändringar införts jämfört med tidigare diskrimineringslagstiftning. I 

och med den nya diskrimineringslagen har de tidigare ombudsmännen, bland annat 

Jämställdhetsombudsmannen, för olika diskrimineringsgrunder slagits samman till en 

                                                 
16

 Nationalencyklopedins webbplats 
17

 De sju diskrimineringsgrunderna är enligt DiskrL 1.1, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 
18

 Gidlund & Elmqvist, Agera utan att diskriminera s.92. 
19

 SOU 2006:22 s.202. 
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myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som har till uppgift att kontrollera att 

lagstiftningen följs inom alla diskrimineringsgrunder. Regler för DOs uppgifter finns förutom 

i DiskrL också i Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsman. För att tillfredsställa 

regeringens mål med minskad administration för företagare har regeln om hur ofta en 

arbetsgivare ska upprätta en jämställdhetsplan ändrats från tidigare varje år, till att nu gälla 

vart tredje år. Diskrimineringslagen är tvingande enligt 1:3, vissa regler är dock undantagna 

arbetsgivare som har färre än 25 anställda vilket också är en förändring från tidigare regler 

som undantog arbetsgivare med färre än 10 anställda. Undantagen gäller de formella kraven 

på att upprätta handlingsplan och jämställdhetsplan, i övrigt har alla arbetsgivare samma 

skyldigheter att arbeta för jämställdhet och är i lagen förbjudna att diskriminera arbetstagare. 

Däremot kan högre krav ställas på stora arbetsgivare eftersom deras jämställdhetsarbete berör 

fler arbetstagare, och på grund av att de ofta har större ekonomiska resurser till genomförande 

av motverkande åtgärder. 

Min uppfattning, efter att ha genomfört intervjuerna, är att när arbetet sker mer sällan, inte är 

levande hos arbetsgivarna utan blir mer administration än verkningsfulla åtgärder och arbetet 

blir mer omfattande och tidskrävande ju mer sällan det sker. I SOU 2010:7 presenteras en 

utredning om effekterna av bestämmelserna om aktiva åtgärder. I utredningen dras slutsatsen 

att lagen inte haft den effekt som varit dess syfte, motiveringen är att lagen inte används 

aktivt. Förslag på förändringar som ges i utredningen är att de aktiva åtgärderna ska omfatta 

alla diskrimineringsgrunder. Utredaren menar att detta kan göras utan att den administrativa 

bördan ökar eftersom uppgifterna om till exempel lönepolicy redan i nuvarande lagstiftning 

ska redovisas och en sådan gäller alla, inte bara i förhållandet mellan kvinnor och män. 

Förslaget innebär också att det systematiska arbetet ökar, vilket gör att arbetet med de 

främjande åtgärderna blir mer effektivt.
20

 Arbetet handlar om att skapa medvetenhet om 

särbehandling som sker på arbetsplatsen och förändra beteenden som kan vara 

diskriminerande. Detta kan få större genomslagkraft om det gäller alla diskrimineringsgrunder 

istället för enbart mellan kvinnor och män. I utredningen föreslås också att det i lagen ska 

förtydligas att tillsynsmyndigheten förutom granskning också ska jobba med rådgivning och 

vägledning, exempelvis genom att ge ut skriftligt material för att öka systematiseringen av 

arbetet med aktiva åtgärder. Rådgivningsfunktionen ska inte handla om enskilda fall, utan om 

att generellt rekommendera hur arbetsgivare på bästa sätt uppfyller sina skyldigheter.
21

 

2.1 Aktiva åtgärder 

Andra kapitlet i diskrimineringslagen ställer upp direkta förbud mot diskriminering, medan 

kapitel tre anger regler om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter. 

Aktiva åtgärder kan beskrivas som åtgärder som vidtas för att främja jämställdhet och de är 

menade att hjälpa till att bryta upp den könsuppdelade arbetsmarknaden.
22

 Reglerna i tredje 

kapitlet handlar inte om enskilda fall utan syftar till att vara pådrivande och mana till ökade 

ansträngningar för att bryta könssegregering och annan särbehandling på arbetsmarknaden.
23

 

Arbetsgivaren kan inte bli skadeståndsskyldig för brott mot reglerna i tredje kapitlet, däremot 

kan den som inte uppfyller kraven i detta kapitel åläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet.
24

 

                                                 
20

 SOU 2010:7 s.59 
21

 A a s. 60 
22

 SOU 2006:22 s.692-693. 
23

 A a s.693. 
24

 Gabinus Göransson, et al Diskrimineringslagen s.86. 
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Regler för arbetsgivare att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet 

fanns redan 1979 års lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. I 

propositionen till en ändring av den första jämställdhetslagen anges att det kan vara bättre och 

mer verkningsfullt att uppnå resultat i jämställdhetsarbetet genom aktivt jämställdhetsarbete 

och jämställdhetsprogram på arbetsplatsen, än att komma åt diskriminering genom 

diskrimineringsförbuden.
25

 Reglerna om aktiva åtgärder blev tydligare i 1991 års 

jämställdhetslag. Utformningen av reglerna har sedan dess i stort sett varit oförändrade till nu 

gällande diskrimineringslag. Bestämmelsen om de aktiva åtgärderna innefattar samverkan, 

målinriktat arbete, arbetsförhållanden, rekrytering, lönefrågor och jämställdhetsplan. Reglerna 

utgår ifrån att förhållandena på arbetsplatsen ska kartläggas och analyseras och att 

arbetsgivaren ska göra en konkret plan för att komma till rätta med problem.
26

 

Bestämmelserna om de aktiva åtgärderna är tänkta att inbjuda till kreativitet och uppmuntra 

arbetsgivare till effektivt arbete mot diskriminering. Det kanske viktigaste syftet till arbete 

med aktiva åtgärder är att det kan förhindra att enskilda drabbas av diskriminering och att 

arbetsgivare undviker anklagelser och påståenden om diskriminering eller trakasserier.
27

 

På Falu kommun bedrivs jämställdhetsarbetet bland annat genom anslutning till Council of 

European Municipalities and Regions (CERM) deklarationen för jämställdhet mellan män och 

kvinnor på lokal och regional nivå. Anslutning till deklarationen är frivillig och handlar om 

förhållandet mellan kommunen och medborgarna. Som en del i genomförandet förbinder sig 

undertecknare att upprätta en handlingsplan för jämställdhet.
28

 I kommunen finns också en 

plan för lika rättigheter och möjligheter gällande förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och medarbetarna, jämställdhetsplanen finns inbakad i denna. Arbetet med 

jämställdhet gentemot medborgarna och medarbetarna är sammankopplat, dels för att 

arbetstagarna ofta också är medborgare i kommunen och för att det är medarbetarna som är 

kommunens representanter gentemot medborgarna. För att leva upp till deklarationens mål 

genomförs ett övergripande jämställdhetsarbete genom bland annat utbildningen Att leda på 

lika villkor. Alla politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, presidierna i nämnderna, 

alla förvaltningschefer, fackliga representanter och hela HR-nätverket ska gå utbildningen. 

Eftersom personer ibland byts ut ges utbildningen kontinuerligt så att nya personer på dessa 

poster har chans att genomgå utbildningen.
29

 Jag tror att det hade varit effektivt att också 

erbjuda denna utbildning till enhetschefer som jobbar närmare personalen och kanske i större 

utsträckning fattar beslut som direkt påverkar arbetsförhållanden och jämställdhet på 

arbetsplatsen. Också ett projekt kallat heltid till alla genomdrivs just nu i kommunen genom 

ett avtal med fackförbundet Kommunal. Projektet går ut på att alla medarbetare ska erbjudas 

heltidstjänst.
30

 Projektet kan bidra till att öka jämställdheten genom att ändra på traditionen att 

kvinnor har deltidsanställning i större utsträckning än män. 

  

                                                 
25

 Prop. 1979/80:56 s.11. 
26

 Prop. 1999/2000:143 s.79. 
27

 SOU 2006:22 s.709. 
28

 Den europeiska deklarationen om för jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå. 
29

 Forsberg, muntligt 2012-05-18. 
30

 Falu kommuns webbplats 
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2.2 Samverkan 

I DiskrL 3:1 anges att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att uppnå lika rättigheter 

och möjligheter i arbetslivet men det finns inga konkreta regler för hur denna samverkan ska 

gå till. Detta kan ses som en generell bestämmelse som täcker alla områden av likabehandling 

inom arbetslivet. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att lagens regler efterlevs, men 

samverkan med arbetstagare är av betydelse för att arbetet med jämställdhet ska bli 

framgångsrikt.
31

 Det är enligt tradition inom den svenska arbetsrätten upp till parterna på 

arbetsmarknaden att komma överrens och meningen är att reglerna ska kunna anpassas till 

branscher och arbetsplatser med skilda förutsättningar. Resultat från JämOs 

granskningsrapport från den så kallade miljongranskningen visar att den praktiska samverkan 

varierar mycket.
32

 

Enligt DiskrL 3:2 finns en särskild skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att utjämna 

och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som 

utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Enligt proposition 1999/2000:143, 

inleds samverkan lämpligen med att arbetsgivaren vid överläggning angående 

lönekartläggning samråder med arbetstagarsidan om hur arbetet ska läggas upp. Arbetsgivaren 

bör ge arbetstagarnas företrädare möjlighet att delta vid kartläggning och analys av 

lönesystem och löneskillnader.
33

 En förutsättning för framgångsrikt samarbete mellan 

arbetsgivare och fack är att parterna är aktiva och intresserade. Det krävs också att 

arbetsgivaren är villig att delge arbetstagarrepresentanter den information som krävs och själv 

är villig att driva jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen.
34

 Arbetsgivaren är skyldig att 

tillhandahålla så mycket information att arbetstagarnas företrädare kan delta i diskussionerna 

om de löneregler som tillämpas. Rätten till information gäller för kollektivavtalsbärande 

arbetstagarorganisation och är anpassad efter lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet (MBL). Saknas facklig organisation ska arbetsgivaren hitta andra lämpliga sätt för 

samverkan med arbetstagarna.
35

 På företaget Brandos, som inte har något kollektivavtal, har 

heller ingen samverkan med arbetstagarna skett i arbetet med jämställdhetsplan eller i 

lönekartläggningen. Anledningen sägs vara bland annat svårigheter att behandla lönefrågor i 

närvaro av arbetstagare. Däremot är en grundläggande värdering på företaget att mångfald, 

inkluderat jämställdhet, är viktigt. Detta genomsyrar hela verksamheten i alla former av 

beslut, för alla arbetstagare.
36

 Falu kommun uppges, ha ett gott samarbete med sina 

arbetstagarorganisationer i fråga om jämställdhetsarbete och lönekartläggning.
37

 Även Nordea 

har ett gott samarbete med deras båda fackförbund, Sveriges akademikers centralorganisation 

(SACO) och Finansförbundet i dessa frågor.
38

På Sälen restauranger AB har ingen samverkan 

med deras fackförening, Hotell och restaurangfacket (HRF), skett. Arbetsgivaren har inte 

heller tagit något initiativ till varken samverkan eller drivit något aktivt jämställdhetsarbete.
39

 

Kommunens och Nordeas anställda är i höggrad fackligt anslutna. Sälen restauranger har 

                                                 
31

 SOU 2006:22 s.714. 
32

 JämOs miljongranskning etapp 1, Granskningsrapport s.18. 
33

 Prop. 1999/2000:143 s.85. 
34

 Heyman, muntligt 2012-05-09. 
35

 Prop. 1999/2000:143 s.85. 
36

 Nilsson, muntligt 2012-04-26. 
37

 Forsberg, muntligt 2012-05-18. 
38

 Westberg, muntligt 2012-05-16. 
39

 Gustafson &Wieselqvist L, muntligt 2012-04-25. 
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företrädesvis unga personal, med säsongsanställning som inte är fackligt engagerad, något 

som kan bidra till att HRF inte har varit aktiva i arbetet med jämställdhet. 

Finansförbundet har tillsammans med Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) enats 

om att särskilt arbeta för att åtgärda oskäliga löneskillnader i bank- och finansbranschen.
40

 

Finansförbundet ordnar utbildningar för förtroendevalda i syfte att ge dem kunskap och 

verktyg för att kunna delta aktivt i samverkan kring jämställdhetsplaner på företagen. 

Finansförbundet och BAO har också i det centrala kollektivavtalet särskilt förstärkt 

arbetsgivarens skyldighet att upprätta lönekartläggning till att gälla varje år istället för enligt 

lagens krav på var tredje. Detta kollektivavtalsvillkor gör också att frågan om 

lönekartläggning kan behandlas i avtal vilket är ett arbetssätt som är väl förankrat hos 

arbetsmarkandens parter. Utbildningar om hur lönekartläggning genomförs har hållits på lokal 

nivå.
41

 I kollektivavtalet mellan HRF och Sveriges hotell och restaurangföretagare (SHR) 

finns en bestämmelse om att kartläggning och analysering av löner ska ske i samband med de 

lokala förhandlingarna. På Sälen restauranger har någon kartläggning inte skett enligt detta 

villkor.
42

 Kartläggningen och analysen ska innefatta omotiverade skillnader, men det anges 

inget specifikt för skillnader mellan män och kvinnor i detta kollektivavtal.
43

 

Från hösten 1999 till hösten 2001 drev ett antal fackförbund tillsammans med JämO ett 

projekt kallat Vägen till jämställda löner. Syftet med projektet var att genom utbildning och 

granskning av jämställdhetsplaner öka kunskaperna om hur aktivt och praktiskt arbete kan gå 

till. Enligt utvärderingen framkom att deltagarna upplevde att arbetet i projektet medverkat till 

att öka kunskaperna om jämställdhet på arbetsplatsen, att arbetet med jämställdhetsplanen 

blev bättre, att fackets engagemang har ökat och det har blivit större öppenhet kring 

jämställdhetsfrågor på arbetsplatserna. Facken upplevde också att samverkan i 

jämställdhetsarbetet blev bättre genom projektet. Enligt slutrapporten har 

jämställdhetsfrågorna låg status och prioriteras inte. Cheferna och företagsledningen är 

ointresserade, detta framgår också genom det låga intresset arbetsgivarna visat för att delta i 

projektet. Rapporten visar också att det är facket som driver jämställdhetsfrågorna och arbetet 

med jämställdhetsplanen för de anställdas räkning.
44

 

Jag tror att huruvida arbetsgivare tar initiativ till jämställdhetsarbetet eller ej beror på 

arbetsgivares och chefers intresse och personliga värderingar. I arbetet med att 

uppmärksamma frågan och skapa intresse tror jag att arbetstagarorganisationerna kan bidra 

med mycket både i konkret medverkan i arbetet men också som spridare av information och 

för att ge frågan högre prioritet. De flesta fackföreningar har avdelningar som jobbar enbart 

med jämställdhet och diskriminering. På fackens hemsidor finns information om vilka 

åtgärder som kan vara lämpliga i arbetet med åtgärder för att främja jämställdhet. 

Finansförbundet som genom kollektivavtal förstärkt kravet på lönekartläggning har därmed 

gjort det till en avtalsrättslig fråga vilket ger facket ökat inflytande över att reglerna följs. 

Detta är en metod som skulle kunna användas effektivt av fler fackförbund. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet lever upp till 

lagens krav. 

                                                 
40

 Webbplatsen för Lika lön.nu. 
41

 Heyman, muntligt 2012-05-09. 
42

 Gustafson &Wieselqvist L, muntligt 2012-04-25. 
43

 Kollektivavtal mellan SHR och HRF maj 2010-maj 2012, avtal om löner, 2§ 4st. 
44 

SOU 2006:22 s.708. 
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2.3 Tillsyn 

Diskrimineringsombudsmannen är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och 

för allas lika rättigheter och möjligheter. DO bildades 2009 genom att fyra ombudsmän mot 

diskriminering slogs ihop till en. Enligt DiskrL 4:1 ska DO utöva tillsyn över att lagen följs 

och i första hand försöka få dem som omfattas av lagen att frivilligt följa den. Myndigheten 

övervakar också att föräldraledighetslagen (1995:584) följs och att föräldralediga inte blir 

sämre behandlade på jobbet. Övergripande arbete mot diskriminering i samhället ingår också i 

DOs uppgifter. Tillsynen utövas genom granskning av hur arbetsgivare lever upp till 

diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förebygga diskriminering. Denna kontroll görs 

genom granskningar av planer för lika rättigheter och möjligheter, jämställdhetsplaner och 

likabehandlingsplaner.
45

 Ett exempel på hur urvalet av arbetsgivare som granskas görs är 

landstingsranskningen, där urvalet gjordes för att få effekt för många arbetstagare genom att 

landsting av olika storlek med en geografisk spridning över hela landet valdes för 

granskning.
46

 

Vanligen inleds granskningen med att DO begär uppgifter om hur arbetsgivaren bedriver ett 

förebyggande arbete mot diskriminering samt övriga upplysningar av intresse för 

granskningen. DO skickar under granskningen kopior av DOs korrespondens med 

arbetsgivaren till lokala fackliga företrädare, i de fall de är namngivna. Arbetsgivaren är enligt 

DiskrL 4:3 skyldig att lämna in de uppgifter som kan ha betydelse för tillsynen. DO bedömer 

därefter redovisningen. Om materialet visar att arbetsgivaren lever upp till lagens krav skickas 

ett avslutsbrev till arbetsgivaren. Om DO bedömer att redovisningen inte lever upp till lagens 

krav skickas istället ett synpunktsbrev. Av brevet framgår i vilka delar DO kräver 

komplettering. Arbetsgivaren har då ungefär fyra veckor på sig att göra kompletteringarna. 

När arbetsgivarens komplettering kommer in granskas den. Om redovisningen lever upp till 

lagens krav skickas ett avslutsbrev. Om arbetsgivaren inte lämnar uppgifter till DO inom 

föreskriven tid skickas en påminnelse till arbetsgivaren där myndigheten påminner om att DO 

kan förelägga om vite om arbetsgivaren inte lämnar in begärt material enligt DiskrL 4:4. Om 

arbetsgivaren inte kommer in med kompletteringar eller ifall dessa är bristfälliga kallar DO 

arbetsgivaren till överläggning. Av kallelsen framgår vilka frågor som ska diskuteras vid 

mötet samt vilka personer som bör delta från arbetsgivarens sida. En överläggning utgör en 

del av granskningen där syftet är att med stöd av DO försöka hitta lösningar på de brister som 

behöver åtgärdas i arbetsgivarens arbete. Arbetsgivaren får sedan del av anteckningarna från 

mötet innehållande synpunkter och korrigeringar som bör göras för att leva upp till lagens 

krav, och när redovisning av detta ska lämnas till DO. Lämnas en redovisning som lever upp 

till lagens krav skickas ett avslutsbrev. Om arbetsgivarens redovisning efter överläggning 

fortfarande inte lever upp till lagens krav kan DO fatta beslut om framställan om 

vitesföreläggande till Nämnden mot diskriminering enligt DiskrL 4:5.
47

 Om inte DO vill göra 

en framställan till nämnden får en kollektivavtalsbärande central arbetstagarorganisation göra 

det. Nämnden mot diskriminering är en myndighet under arbetsmarknadsdepartementet. Hur 

handläggningen av ärenden går till beskrivs i DiskrL 4:8-15. Det finns alltså två olika 

skyldigheter för arbetsgivare för vilka han kan drabbas av vite i de fall brister finns. Det ena 

gäller skyldigheten att lämna uppgifter till DO, det andra gäller skyldigheten att vidta aktiva 

åtgärder. I fråga om uppgiftsskyldigheten kan DO förelägga om vite enligt DiskrL 4:4, frågan 

                                                 
45

 Diskrimineringsmannens webbplats. 
46

 Lehto, muntligt 2012-05-21. 
47

 Diskrimineringsombudsmannen, Faktablad granskning av arbetsgivares aktiva åtgärder. 
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om huruvida en arbetsgivare har uppfyllt kravet på att tillämpa aktiva åtgärder prövas av 

nämnden mot diskriminering på framställan från DO enligt 4:5 DiskrL. DO har inte drivit 

något ärende i nämnden mot diskriminering, och ingen arbetsgivare har dömts till vite. 

DO har förutom tillsynen också som uppgift att sprida kunskap och information, utveckla 

metoder och ta fram material för att upptäcka och förebygga diskriminering. På DOs hemsida 

finns material, broschyrer och checklistor att ladda ner gratis.
 
 Bland annat Analys lönelots 

och Jämställdhetsanalys av löner, steg för steg.
48

 Mycket av det material som finns på DOs 

hemsida är praktiskt användbart för arbetsgivare som vill ha ett strukturerat arbete med 

jämställdhet men det finns inget lagkrav på att just dessa metoder ska användas. 

2.3.1 Miljongranskningen 

För att stimulera och komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan könen genomfördes 

en stor granskning 2006 när JämO fick ökat anslag på sex miljoner kronor, granskningen 

kallas Miljongranskningen. Granskningen var ett uppdrag från regeringen
49

 och omfattade 1 

245 arbetsgivare med sammanlagt en miljon
50

 arbetstagare. Efterlevnaden av bestämmelserna 

om lönekartläggning stod i fokus för projektet.
51

 Syftet var bland annat att stimulera 

arbetsgivares arbete med jämställdhet, öka efterlevnaden av jämställdhetslagen, aktivera fack 

och arbetsgivareorganisationer och att skapa medial uppmärksamhet kring frågan om 

löneskillnader.
52

 Granskningen fick på grund av den dåliga efterlevnaden, vilket gav JämO 

högre arbetsbelastning än väntat, delas in i två etapper. I den första etappen granskades 380 

arbetsgivare. Bara 36 av de 380 redovisade lönekartläggningar som levde upp till lagens krav 

utan att behöva göra kompletteringar, detta motsvarar 9,5 procent av arbetsgivarna i 

granskningen.
53

 Resultatet var jämt fördelat mellan branscher, och skillde sig inte mellan 

statliga och privata arbetsgivare, inte heller storleken på arbetsgivare eller kvinno- respektive 

mansdominerade arbetsplatser visade några skillnader i hur väl de lyckats med sin 

lönekartläggning. De områden där flest arbetsgivare inlämnat bristfälliga uppgifter var inom 

analys av löneskillnader för likvärdigt arbete, gruppering av likvärdiga arbeten och analys av 

löneskillnader mellan likvärdiga arbeten.
54

 Det område där de flesta arbetsgivare klarade sig 

utan kompletteringskrav var under samverkansområdet. Resultatet från etapp två var avsevärt 

bättre än det från den första etappen, 48 procent av arbetsgivarna i etapp två kunde avslutas 

utan krav på kompletteringar. Anledningen till den stora förbättringen uppges vara de 

främjande insatser som JämO erbjöd innan handlingarna skulle lämnas in för granskning. En 

tredjedel av arbetsgivarna utnyttjade möjligheten till öppet husträffar, utbildning och enskild 

rådgivning, något som inte erbjöds på samma sätt inför granskningens första etapp.
55

 De 

områden som var mest bristfälliga i etapp ett har lyfts fram och diskuterats på 

informationsträffar och vid rådgivningsmöten, dessa områden hade också förbättrats till andra 

etappen men var fortsatt de områden som orsakat flest kompletteringar.
56

 

                                                 
48

 Diskrimineringsombudsmannens webbplats. 
49

 JämOs miljongranskning etapp 1, Granskningsrapport s.7. 
50

 Efter justeringar i etapp 2 var det 750 000 arbetstagare som innefattades av granskningen 
51

 JämOs miljongranskning etapp 1, Granskningsrapport s.10. 
52

 A a s.6. 
53

 A a s.13. 
54

 A a s.17. 
55

 JämOs miljongranskning etapp 2, Granskningsrapport s.21. 
56

 A a s.24-25. 
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Slutsatser som dras från miljonprojektet är att arbetet med lönekartläggning inte tycks vara 

något prioriterat område för merparten av de granskade arbetsgivarna. Många av 

arbetsgivarna hade inte förstått de begrepp och metoder för lönekartläggning och analys som 

anges i jämställdhetslagen.
57

 JämOs analys av den dåliga efterlevnaden var att arbetsgivarna 

hade bristande kunskap, att rådgivningsmaterial och verktyg behövde förenklas och 

förbättras.
58

 Ytterligare en slutsats var att aktiviteten i lönekartläggningsarbetet blev mer 

intensivt hos de arbetsgivare som granskats. I rapporten uppges också att det finns anledning 

att anta att många arbetsgivare som hittills stått utanför granskningen har aktiverats till följd 

av den mediala uppmärksamheten. En ökad tillsyn av lönekartläggningar ger allmänt en ökad 

kunskap hos arbetsgivare om hur arbetet ska bedrivas. JämOs bedömning av resultatet är att 

lönekartläggning och analys är en bra metod för enskilda arbetsgivare att komma till rätta med 

osakliga löneskillnader mellan könen.
59

 JämOs bedömning är också att Miljongranskningen 

gett myndigheten viktig kunskap om tillämpningen av bestämmelserna om lönekartläggning. 

Nya erfarenheter och ny kunskap har tagits tillvara när JämO genomfört rådgivningsmöten 

med enskilda arbetsgivare, utbildat om lönekartläggning samt utvecklat och förbättrat sitt 

informations- och rådgivningsmaterial.
60

 

3. MÅLINRIKTAT ARBETE 

Här redogörs för reglerna om vad målinriktat arbetet innebär. Tillsammans med 

beskrivningen av reglerna ges också exempel och rekommenderade åtgärder som praktiskt 

kan användas på arbetsplatser. 

Enligt diskrimineringslagen 3:3 ska en arbetsgivare bedriva målinriktat arbete för att aktivt 

främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, hur arbetet ska gå till finns angivet i 3:4-

13. Att bedriva målinriktat arbete innebär att arbetsgivaren på eget initiativ skall främja lika 

rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet skall ske planmässigt, därmed ska 

merparten av arbetet inte ska handla om improvisation eller tillfälligheter. Meningen är att 

arbetet ska förberedas och utföras efter analys av behoven på arbetsplatsen.
61

 Anpassar inte 

arbetsgivaren arbetsvillkoren till att passa både kvinnliga och manliga arbetstagare, riskeras 

att vissa arbetstagare missgynnas och om detta har samband med egenskaper som är typiska 

för ett kön, gör sig arbetsgivaren skyldig till direkt eller indirekt diskriminering enligt DiskrL 

1:4. 

3.1 Jämställdhetsplan 

Arbetsgivare med fler än 25 anställda ska vart tredje år upprätta jämställdhetsplan enligt 

DiskrL 3:13. Planen ska innehålla en översikt av de åtgärder som behövs på arbetsplatsen 

gällande arbetsförhållanden och rekrytering vilket anges i DiskrL 3:4-9. Även 

lönekartläggning, analys och handlingsplan ska enligt DiskrL 3:10-12 finnas med i 

jämställdhetsplanen. Redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har 

genomförts ska inkluderas i efterföljande plan. Planen ska vara framåtsyftande. Omfattning 
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och innehåll i planen beror på arbetsgivarens storlek och karaktär.
62

 I en stor enkät som JämO 

gjorde 2005 uppgav bara en av tre arbetsgivare att de hade en aktuell jämställdhetsplan.
63

 

I proposition 2007/08:95, om ett starkare skydd mot diskriminering, preciseras inte vad som 

ska ingå i planen eller hur den ska utformas. Det lämnas till DO att utarbeta system för hur 

jämställdhetsplaner ska arbetas fram och vad som ska ingå.
64

 På DOs hemsida finns en 

checklista för aktiva åtgärder i arbetslivet som vänder sig till arbetsgivare och fackliga 

förtroendevalda, den kan användas för att kontrollera att jämställdhetsarbetet lever upp till 

lagens krav.
65

 Där finns också en skrift kallad Att arbeta fram en jämställdhetsplan från 

JämO, som reviderats 2007 för att passa den nya diskrimineringslagen.
66

 Skriften ger konkreta 

exempel på hur arbetet kan genomföras inom de olika områdena för planen. Enligt 

rekommendationer från JämO är områden som ska finnas med i jämställdhetsplanen till 

exempel antalet anställda, med uppgifter om fördelningen mellan kvinnor och män på olika 

arbetsuppgifter och nivåer i organisationen. Även den fysiska arbetsmiljön, för att se om 

arbetsförhållandena lämpar sig för både kvinnor och män liksom den psykosociala 

arbetsmiljön, i syfte att upptäcka exempelvis attityder och beteenden som är eller kan 

uppfattas som könsdiskriminerande ska inkluderas. I detta ingår också att upptäcka och 

förebygga sexuella trakasserier. I planen bör också finnas en kartläggning med statistik över 

heltider, deltider, övertid, flextid och liknande uppdelat på kvinnor och män liksom 

sjukfrånvaro, föräldraledighet och vård av sjuka barn. Kompetensutveckling och bedömning 

av rekryteringsbehov ska också ingå. I jämställdhetsplanen inkluderas också lönestatistik som 

kan hämtas från lönekartläggning vilken arbetsgivare också enligt lagen har skyldighet att 

upprätta vart tredje år.
67

 Efter kartläggning ska konkreta åtgärder och mätbara mål föras in i 

jämställdhetsplanen där också åtgärder som arbetsgivaren inte finner möjliga eller nödvändiga 

att genomföra anges. Arbetsgivare kan upprätta jämställdhetsplaner separat för olika 

verksamhets- eller geografiska områden. Gällande lönekartläggning ska arbetet ske centralt 

eftersom löneanalysen bygger på jämförelse mellan olika arbetstagare och grupper hos samma 

arbetsgivare.
68

 

3.2 Jämställda arbetsförhållanden 

I DiskrL 3:4 anges att arbetsgivare ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till 

arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållanden ska 

lämpa sig för arbetstagare oavsett kön. Vilka åtgärder som vidtas skiftar beroende på arbetets 

natur, företagets verksamhet och företagets ekonomiska resurser. Vilka åtgärder som är 

skäliga avgörs i första hand av arbetsgivarens förmåga att bära kostnaden.
69

 Enligt 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2:1 ska arbetsförhållanden anpassas till människors olika 

förutsättningar. Även Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1 kan tillämpas för att motverka 

diskriminering på arbetsplatsen.
70

 Däri anges att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå 

som en naturlig del av den dagliga verksamheten, det skall omfatta alla fysiska, psykologiska 
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och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. I proposition 2007/08:95, om ett 

starkare skydd mot diskriminering, sägs att anpassningar kan vara till exempel tekniska 

anordningar som underlättar tungt arbete. Arbetsgivaren bör uppmärksamma vad som typiskt 

sett utgör skillnader för kvinnor och män. En sådan skillnad kan vara fysisk styrka eller längd, 

en annan är att verktyg ibland är konstruerade så att de passar män bättre än kvinnor. I fråga 

om arbetets organisation nämns i propositionen åtgärder som arbetsbyte, arbetsrotation och 

begränsning av systematiska krav på övertid vid högre tjänster.
71

 Gällande vilka åtgärder som 

kan krävas bör, enligt propositionen, åtgärderna vara rimliga från kostnadssynpunkt med 

hänsyn till företagets omfattning och ekonomiska förhållanden i övrigt. 

Arbetsdomstolen (AD) har prövat fall av indirekt diskriminering där domstolen ansåg att 

arbetsgivaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa arbetsförhållanden till alla 

arbetstagare. I AD 2005 nr 87, hävdade JämO att kvinnliga arbetstagare blivit indirekt 

diskriminerade på grund av ett längdkrav som arbetsgivaren ställde på de anställda. 

Arbetsgivaren försvarade längdkravet med att det fanns ergonomiska skäl till det, och att det 

inte hade samband med kön. JämO ansåg att längdkravet inte var lämpligt utan att problemen 

kunde lösas tekniskt eller organisatoriskt. Arbetsgivaren ansågs av AD skyldiga till indirekt 

diskriminering på grund av längdkravet. Domstolen menade att arbetsförhållandena, på ett 

företag av den typ och med den storlek som var aktuellt i fallet, kunnat anpassas för att passa 

även kortare personer, som vanligen är kvinnor. I detta fall var arbetsgivaren Volvo, hade det 

handlat om en mindre arbetsgivare med mindre resurser är det troligt att AD gjort en annan 

bedömning. 

3.3 Föräldraskap och förvärvsarbete 

Kvinnor och mäns möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap är en viktig 

jämställdhetsfråga. Enligt DiskrL 3:5 har arbetsgivaren skyldighet att underlätta för både 

kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. I 

föräldraledighetslagen (1995:584) 16§ finns ett förbud mot att missgynna någon på grund av 

att han eller hon utnyttjat sin rätt till föräldraledighet, brott mot detta förbud kan leda till 

skadestånd för arbetsgivaren. Innebörden av regeln är skyldighet för arbetsgivare att hitta 

alternativ till faktorer som kan försvåra möjligheterna att samtidigt ta ansvar för hem och 

barn.
72

 Arbetsgivaren har i och med regeln skyldighet att organisera arbete på ett sådant sätt 

att förvärvsarbete och föräldraskap kan förenas, vilket kan ske genom att till exempel 

begränsa övertid eller arbete på obekväm arbetstid, erbjuda flexibel arbetstid, distansarbete 

eller möjlighet till deltidsarbete för fler arbetskategorier. 

Ett sätt att hitta de reella problemen och att skapa fungerande lösningar kan vara att 

arbetsgivare samla de arbetstagare som är föräldrar och som därmed berörs, arbetsgivare och 

berörda arbetstagare kan då gemensamt diskutera problemen och finna lösningar till att 

underlätta kombinationen mellan föräldraskap och förvärvsarbete.
73

 En annan metod som kan 

användas för att underlätta och uppmuntra till föräldraledighet är att räkna tid för vård av barn 

som meriterande.
74

 De erfarenheter som föräldraskap ger kan också vara värdefull kompetens 

i arbetslivet. För att komma till rätta med utanförskapet som en föräldraledig person kan 

känna och problemet med att arbetstagare går miste om information på grund av sin 
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föräldraledighet, kan arbetsgivare till exempel ge föräldralediga möjligheter till kontakt med 

arbetsplatsen genom att informera om utveckling, möten och utbildning. Detta kan ske genom 

att information översänds och utvecklingssamtal eller liknande hålls med den föräldralediga 

personen.
75

 Uttaget av föräldraledighet är ojämnt fördelat mellan könen, arbetsgivaren bör 

därför rikta särskilda åtgärder mot männen på arbetsplatsen i syfte att stödja och uppmuntra 

deras uttag av föräldraledighet.
76

 En viktig sak att tänka på är hur man som arbetsgivare 

ställer frågan om föräldraledighet. Till män frågas oftast om de tänker vara föräldralediga, 

vilket förutsätter att alternativet att inte vara det också finns, istället bör frågan formuleras 

efter förutsättningen att personen, även om det är en man, tänker vara föräldraledig, frågan 

blir då istället när personen tänker vara föräldraledig. Detta förhållningssätt poängterar 

arbetsgivarens attityd till föräldraledighet,
77

 något som måste genomsyra hela 

organisationen.
78

 Fackförbundet Unionen anger på sin hemsida att uppmuntran till jämnare 

uttag av föräldraledighet kan bestå i att chefer föregår med gott exempel och använder sin rätt 

till föräldraledighet, att undvika resor med övernattningar och att lägga möten på tider 

anpassade efter föräldraskap.
79

 Successionsplanering är en annan metod att uppmuntra till 

föräldraledighet, meningen är att det uttalat ska finnas någon som kan ta över arbetsuppgifter 

ifall någon arbetstagare slutar, blir sjukskriven eller är föräldraledig.
80

 Tillsammans med 

fungerande vikarie- och ersättningssystem kan detta vara något som underlättar och 

uppmuntrar till att även chefer och personer på ansvarsfulla och komplexa tjänster tar 

föräldraledigt. På Falu kommun uppmuntras inte män särskilt att vara föräldralediga. För 

chefer finns inget utvecklat vikariesystem vid frånvaro på kortare tid eller på deltid, chefen 

ersätts då inte utan får istället utföra sina arbetsuppgifter på kortare tid. Vid längre frånvaro 

för föräldraledighet ersätts personen vanligen.
81

 Att det inte finns någon vikarie som utför de 

arbetsuppgifter en arbetstagare är skyldig att göra, är enligt min mening något som istället för 

att främja kombinationen av föräldraskap och arbete snarare motverkar det, särskilt för 

personer på höga psoter. Att som arbetstagare veta att jobbet hopar sig eller att ens kollegor 

får högre belastning om man är borta är något som förmodligen kan vara mycket stressande 

och leda till valet att inte vara hemma med barn. I en verksamhet som restaurangbranschen är 

det svårt att ha flexibel arbetstid för vissa delar av personalen, arbetstiderna inom branchen 

kan också göra det svårt att kombinera föräldraskap och familj. För chefer finns däremot inget 

hinder att själv planera och ha flexibel arbetstid eller att vara föräldralediga.
82

 

3.4 Trakasserier 

Arbetsgivare är enligt DiskrL 3:6 skyldig att vidta åtgärder för att förebygga sexuella 

trakasserier eller repressalier. Sexuella trakasserier definieras som uppträdande av sexuell 

natur som kränker någons värdighet.
83

 Detta behandlas också i arbetsmiljölagen och närmare 

föreskrifter om detta finns i kungörelse om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 

1993:17). Att förebygga trakasserier på arbetsplatsen anses vara en mycket viktig 

jämställdhetsfråga och arbetsgivaren ska i policy eller personalpolitik klargöra att trakasserier 
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inte tolereras, samt upprätta rutiner för hur detta eller påståenden om detta ska hanteras.
84

 För 

arbetsgivare med fler än 25 anställda och som därmed har skyldighet att upprätta 

jämställdhetsplan enligt DiskrL 3:13 ska arbetet mot trakasserier också redovisas i 

jämställdhetsplanen.
85

 Vilka rutiner och riktlinjer som krävs är bland annat beroende på 

arbetsplatsens storlek och arbetsstyrkans sammansättning. Hänsyn bör tas till arbetets art och 

möjligheter av omplaceringar vid organisationsförändring.
86

 

Alla fyra arbetsgivare som deltagit i intervjuundersökningen har en uppdaterad, sträng och 

uttalad policy mot trakasserier. De har tydliga handlingsplaner för vad som sker om 

trakasserier skulle upptäckas. På Falu kommun sprids policyn och diskuteras via chefer på 

arbetsplatsträffar.
87

 På Brandos finns policyn tillgänglig både i fysisk form och på företagets 

intranät.
88

 För anställda på Sälen Restauranger ges information om policyn vid introduktionen 

på arbetsplatsen, policyn finns tryckt i personalhandboken som delas ut till alla anställda.
89

 

Problemet med trakasserier verkar vara att det är svårt att upptäcka. Arbetstagare vill inte 

gärna anmäla sin kollega, utsatta känner sig kränkta och visar inte dessa känslor öppet på 

arbetsplatsen. Trakasserier förekommer troligen mer än vad som är synligt. Eftersom det är 

den trakasserades upplevelse av händelsen som styr ifall en händelse klassas som trakasserier 

kan det också vara svårt att veta vilken typ av händelser som är normalt accepterat och inte 

accepterat på en arbetsplats. En möjlig väg att uppmärksamma att något inte stämmer är 

genom medarbetarundersökningar och genom företagshälsovården som genomför 

hälsoundersökningar, både gällande fysisk och psykisk hälsa. På så sätt kan det synliggöras 

om det finns till exempel dålig trivsel på en avdelning, det går inte att göra undersökningarna 

på individnivå eftersom de är anonyma, men det går att synliggöra problem och därefter reda 

ut om trakasserier är en möjlig förklaring till problemen.
90

 På Brandos framhålls allas lika 

värde oavsett utseende, det finns ingen dress code, personalen uppmuntras snarare till 

individualitet vilket bidrar till större respekt för varandra och att kommentarer med sexuella 

anspelningar inte är lämpligt på arbetsplatsen. Företaget är ett ungt företag och har relativt 

ung personal, vilket kan vara en orsak till att det inte finns några tydliga traditionella 

könsuppdelningar som kan leda till beteende med sexuella anspelningar mellan kollegor.
91

 

3.5 Rekrytering 

Även arbetssökande omfattas av förbudet mot diskriminering enligt DiskrL 2:1 p2, därmed är 

det för arbetsgivare angeläget att inte missgynna sökande av det ena könet på grund av villkor 

eller processer i samband med rekrytering. DiskrL 3:7-9 innehåller bestämmelser om 

arbetsgivarens skyldigheter vid rekrytering. När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak 

jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av 

arbetstagare, bör strävan vara att efter hand ändra på sammansättningen. Arbetsgivaren ska 

vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet 

och försöka se till att andelen manliga och kvinnliga arbetstagare jämnas ut. Bestämmelserna 

syftar till att arbetsgivaren ska utforma och annonsera ledigt arbete på ett sådant sätt som 
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välkomnar sökanden från båda könen att söka tjänsten. En platsannons får inte vara utformad 

så att den diskriminerar på grund av att de krav som ställs i praktiken gynnar det ena könet. 

Falu kommun använder enbart kompetensbaserad rekrytering, när det gäller utformningen av 

annonser läggs särskild vikt på att alla egenskapsord ska definieras lika inom organisationen, 

för detta används en mall som stödjer rekryteraren.
92

 Att alla egenskaper definieras lika bidrar 

till att värderingen av kraven efter inte sker efter manliga eller kvinnliga normer. 

På Nordea stödjer HR-avdelningen chefer att utforma annonser och leta sökande från båda 

könen,
93

 även på Brandos försöker man hitta sökande från båda könen som är med så långt i 

processen att de träffas för anställningsintervju, det kan dock vara svårt att få sökande från 

båda könen till vissa tjänster.
94

 Arbetsgivarens skyldighet gäller endast ansträngning och 

försök, i det enskilda fallet är inte arbetsgivaren skyldig att anställa den som tillhör det 

underrepresenterade könet utan kan fritt välja den som är bäst kvalificerad till jobbet. I dom 

AD 2006 nr 60 behandlade domstolen ett fall om etnisk diskriminering och kom till slutsatsen 

att en arbetsgivare har möjlighet att värdera lokalkännedom och nätverk som meriter vid 

rekrytering om detta har betydelse vid uttagningen av arbetssökande.
95

 Denna tolkning 

medför att personlig lämplighet och arbetsgivarens rätt att välja medarbetare väger tungt, 

något som kan bero på arbetsgivarens grundläggande arbetsledningsrätt
96

. Den innebär också 

att meriter, som kan vara könstypiska, så som nätverk och kunskap inom ett visst område 

värderas högt. 

För att främja att män ska börja arbeta inom kvinnodominerade yrken och vice versa finns 

regler i DiskrL 3:8. En arbetsgivare ska genom utbildning, kompetensutveckling eller andra 

lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete 

och inom olika kategorier av arbetstagare. Jämn könsfördelning definieras i proposition 

1978/79:175, som att båda könen ska vara representerade med minst 40 procent i skilda typer 

av arbeten och inom olika kategorier av arbetstagare.
97

 Detta medför att en jämn 

könsfördelning inte enbart ska uppnås totalt på arbetsplatsen utan också inom olika 

arbetsområden. Indelningen i arbetsområden görs av vad som är brukligt med hänsyn till 

exempelvis kollektivavtalsområden, yrkesbenämningar och andra anställningsvillkor.
98 

På 

Sälen restauranger tillämpas internutbildning för att jämna ut skillnader i könsdominerande 

yrkeskategorier.
99

 På Nordea har alla anställda en individuell utvecklingsplan som kan 

uppmuntra kvinnor att utvecklas och uppmuntras till att söka jobb på mansdominerade 

avdelningar och vice versa. Särskilt riktade utbildningar för att nå jämn könsfördelning inom 

vissa områden förekommer, dessa har ofta regional och lokal karaktär.
100
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3.5.1 Positiv särbehandling 

Likabehandlingsprincipen innebär att alla ska bli bedömda efter sina meriter. Positiv 

särbehandling innebär att avvikelse från likabehandlingsprincipen görs och är ett undantag 

från förbudet mot direkt könsdiskriminering. Det är en metod för att öka jämställdheten i 

arbetslivet. Stöd för undantaget finns i regeringsformen (1974:152) 2:13, undantaget kan ses 

som en kompensation för att missgynnade grupper kompenseras för diskriminering de fått 

utstå bakåt i tiden.
101

 Positiv särbehandling för att rikta en annons mot ett underrepresenterat 

kön är endast tillåtet om det finns förankrat i en jämställdhetsplan eller annat personalpolitiskt 

beslut enligt DiskrL 2:2. Metoden är endast tillåten för att uppnå en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män, och gäller inte andra diskrimineringsgrunder. Särbehandling kan handla om 

att ge alla lika möjligheter till exempelvis en anställning, vilket brukar benämnas som svag 

positiv särbehandling, eller att uppnå ett resultat som innebär till exempel samma antal män 

som kvinnor på en arbetsplats, vilket beskrivs som stark positiv särbehandling. Kvotering är 

ett exempel på stark positiv särbehandling.
102

 Det kan vara tillåtet att ge någon företräde om 

det är motiverat och om det kan garanteras att den andra personen som har likvärdiga meriter 

får en objektiv bedömning. Meriterna måste vara jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga 

för att någon ska kunna få fördel. Särbehandlingen ska också stå i proportion till ändamålet.
103

  

Begreppet positiv särbehandling används inte i lagtexten istället används främja jämnare 

könsfördelning. En huvudregel för särbehandlingen är att den ska vara proportionellt rimlig, 

det vill säga nödvändig och lämplig för att uppnå syftet.
104

 I rådets direktiv 76/207/EEG 

artikel 2.4 finns stadgat att direktivet inte ska hindra åtgärder som främjar lika möjligheter för 

kvinnor och män. EU-domstolen har i några fall bedömt frågan om hur undantaget ska tolkas 

och tillämpas när en arbetsgivare gör undantag från likabehandlingsprincipen. Bedömmingen 

som har gjorts i ett av fallen, mål C-450/93, är att det inte är tillåtet att genom nationell 

lagstiftning automatiskt ge någon företräde på grund av att personen tillhör en 

underrepresenterad grupp. Underrepresentation definieras i dessa rättsfall som situationer då 

mindre än hälften av de anställda på olika nivå inom den berörda personalkategorin är av det 

ena eller andra könet.
105

 Underrepresentation är enligt detta ett strängare uttryck än vad som 

anges i proposition 1978/79:175 där endast 40 procents representation krävs för att uttryckas 

som jämn könsfördelning. I en annan dom, mål C-158/97, meddelas att det enligt tillämpning 

av nationella bestämmelser är tillåtet att ge underrepresenterat kön företräde vid lika meriter 

när det är nödvändigt för att uppnå målsättningen i en befordringsplan. Detta förutsätter att 

inget annat rättsligt skäl talar emot det samt att en objektiv bedömning av ansökningarna 

görs.
106

 Det bedömdes också som tillåtet att garantera att personer från underrepresenterat kön 

kallas till intervju vid likvärdiga meriter om de uppfyller alla villkor för tjänsten.
107

 Samma 

dom anger också att EG-rätten inte hindrar nationella bestämmelser om kvotering av 

underrepresenterat kön i arbetstagarorganisationers, styrelsers och andra organs 

sammansättning för att främja jämnare könsfördelning.
108

 Positiv särbehandling genom att 

tilldela underrepresenterat kön utbildningsplatser i syfte att förebygga eller utjämna 
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könsskillnader i yrkeslivet gör även frågan om positiv särbehandling inom utbildningar 

central. Domen i mål C-158/97 slog fast att sådana åtgärder, inom utbildningar där staten inte 

har monopol, är tillåtna enligt direktiv 76/207/EEG artikel 2.4, för att förbättra kvinnors 

möjligheter till ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
109

 

4. LÖNEFRÅGOR 

Detta kapitel behandlar särskilt lönefrågor och kravet på lönekartläggning. Det innehåller en 

beskrivning av reglerna kring lönekartläggning och en utredning av begreppen lika och 

likvärdigt arbete. 

Löneskillnader kan förklaras med yrke, ålder, arbetstid, utbildning och sektor. Bedömningen 

av löneskillnaderna i lönekartläggning, som krävs enligt DiskrL 3:10-12, görs hos den 

enskilda arbetsgivaren. Sakliga löneskillnader betyder att lönerna för samtliga löntagare sätts 

efter samma norm. Det krävs tydliga kriterier som används konsekvent och systematiskt.
110

 

Vad som anses sakligt skiftar över tid, bland annat beroende på vad som är allmänt accepterat 

som förklarade löneskillnader på makronivå. 

Under 1960-talet togs de särskilda kvinnolönerna bort ur kollektivavtalen enligt en 

överenskommelse mellan LO och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). Arbetsgivarna 

placerade då arbetstagarna i olika kategorier med olika befattningar. Avtalet om avskaffandet 

av kvinnolönerna fick i praktiken inte någon större effekt, kvinnor och män kunde genom 

kategoriseringen fortsättningsvis ges olika betalt för likvärdigt arbete trots det nya avtalet.
111

 

Sedan 1960-talet har jämställdheten visserligen ökat på arbetsmarknaden, men de sista 20 

åren har lönegapet varit i stort sett oförändrat.
112

 Av miljongranskningen framgår att det totala 

beloppet för lönejusteringar uppgick till ungefär 39,1 miljoner kronor i den första etappen av 

granskningen. Flest lönejusteringar berörde kvinnor som jämförts med män som utför lika 

arbete. Därefter kommer de lönejusteringar som berörde kvinnor i kvinnodominerade arbeten 

som jämförts med likvärdiga arbeten som inte är kvinnodominerade.
113

 Från etapp två av 

granskningen uppges att beloppet för lönejusteringarna uppgår till 23,4 miljoner kr,
 114

 vilket 

trots minskningen fortfarande är en mycket stor summa och det drabbar många arbetstagare. 

Lönesättningen i den svenska lagstiftningen ses som en fråga för arbetsmarknadens parter. 

Den svenska modellen bygger på att arbetstagare och arbetsgivare får en jämnbördig 

förhandlingsposition genom kollektivavtal och stridsåtgärder. Förbudet mot 

lönediskriminering bryter mot grunden i den svenska modellen, det är en åtgärd som innebär 

ett undantag från det självreglerande kollektiva systemet.
115

 Regeln om lika lön för lika eller 

likvärdigt arbete finns i DiskrL 3:2, under rubriken samverkan vilket tydliggör att lönefrågan 

är något för arbetsmarknadens båda parter att arbeta med. Arbetsmarknadens parter har 

genom bestämmelsen i 1991 års jämställdhetslag om lika lön för lika och likvärdigt arbete, 

krav på sig att fördela lönerna rättvist mellan kvinnor och män liksom krav att kartlägga och 
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analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Att sätta en rättvis ingångslön anges som 

det allra viktigaste för att ha en rättvis fördelning av lönerna på arbetsplatsen eftersom det 

anses svårt att sänka en arbetstagares lön.
116

 På Nordea strävas efter att lönesätta tjänsten före 

personen efter vilka krav tjänsten ställer, sedan sätts lönen inom spannet för den aktuella 

tjänsten beroende på arbetstagarens förmåga att utföra tjänsten. Ibland kan detta innebära att 

sänka en arbetstagares lön vid omplacering eller internrekrytering, något som kan vara 

svårt,
117

 men nödvändigt för att ha en saklig förklaring till lönesättningen.
118

 

AD 1995 nr 158 handlar om en kvinnlig förvaltningsekonom som har lägre lön än sin manliga 

kollega vid samma kommuns förvaltning. Kommunen dömdes att betala ersättning till 

kvinnan med hänvisning till att löneskillnaden inte hade saklig grund. I domen hänvisas till 

Bilka Kaufhaus
119

- och Danfossfallen
120

 som rör situationer då en stor grupp arbetstagare 

bestående till klart övervägande del av kvinnor missgynnats i förhållande till en annan grupp 

arbetstagare till följd av ett beslut som grundats på ett eller flera i och för sig könsneutrala 

kriterier. EG-domstolen förklarar i domarna att sådana åtgärder strider mot artikel 119 i 

Romfördraget
121

 om arbetsgivaren inte visar att lönepolicyn är objektivt grundad och 

oberoende av kön. Enligt EG-domstolen ska de nationella domstolarna pröva om de givna 

förklaringarna till arbetsgivarens lönepraxis motsvarar verkliga behov hos arbetsgivaren och 

om de är lämpliga och nödvändiga för att uppnå det eftersträvade resultatet.
122

 I mål C-281/97 

anges att artikel 119 ska tolkas så att det inte är tillåtet att genom kollektivavtal undanta 

anställda från ett lönetillägg, när undantaget tillämpas oberoende av arbetstagarnas kön, men 

drabbar procentuellt betydligt större andel kvinnor än män. 

4.1 Kartläggning, analys och handlingsplan 

Lönefrågor behandlas i diskrimineringslagen 3:10-12 och innehåller krav på kartläggning och 

analys gällande löneskillnader vart tredje år. Kontinuiteten följer bestämmelsen om 

jämställdhetsplan. Dessa skyldigheter gäller för alla arbetsgivare, något undantag för små 

arbetsgivare finns inte. Var tredje år ska arbetsgivaren upprätta en handlingsplan för 

jämställda löner (DiskrL 3:11), något som arbetsgivare med färre än 25 anställda är 

undantagna. I planen ska anges vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön 

liksom kostnadsberäkning och en tidsplan för justeringarna. Utvärdering och redovisning av 

hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan. 

Kartläggningsbestämmelsen innebär inte något krav på att rätta till skillnader på ett visst sätt, 

lagstiftarens motiv är att genom ökat synliggörande öka förutsättningarna för ett aktivt arbete 

mot osakliga löneskillnader på arbetsplatserna. Det är arbetsgivarens ansvar att tillsammans 

med arbetstagarorganisationen rätta till osakliga skillnader.
123

 Finns osakliga skillnader 

riskerar arbetsgivaren att bli ersättningsskyldig (DiskrL 5:1), till enskilda arbetstagare för 

lönediskriminering som är förbjudet enligt DiskrL 2:1. Denna risk borde vara ett incitament 

starkt nog för att rätta till skillnader som upptäcks även om det i reglerna om kartläggning inte 
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finns något sådant krav. Emot detta talar dock att det är ovanligt att enskilda arbetstagare 

processar mot sin arbetsgivare, och att AD sällan har dömt till arbetstagarens fördel i 

lönediskrimineringsfall. Emellertid finns inget som tyder på att det i AD skulle löna sig att 

som arbetsgivare ha fullgjord lönekartläggning,
124

 snarare tvärt om enligt den prejudicerande 

domen i det första barnmorskemålet, AD 1996 nr 41 som beskrivs mer i kapitel 4.2. 

Enligt DiskrL 3:10 ska arbetsgivare kartlägga och analysera lönesättningen som tillämpas 

samt löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt förarbeten till denna bestämmelse bör 

utgångspunkten för kartläggningen av löneskillnader vara den kategoriindelning som finns på 

arbetsplatsen och från kollektivavtalens yrkesbenämningar. Kartläggningen ska redovisa 

löneskillnader för manliga och kvinnliga arbetstagare inom olika kategorier och på olika 

nivåer. Jämförelse ska göras inom och mellan arbetstagare i de skilda kategorierna.
125

 Enligt 

ett beslut i nämnden mot diskriminering från 2005 krävs en central analys av organisationen 

och att arbetsgivaren upprättar en handlingsplan för jämställda löner gällande alla 

arbetstagare. Ärendet handlar om försvarsmakten som genomfört lönekartläggning 

förbandsvis. JämO menade att det inte går att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 

löneskillnader om inte kartläggningen och analysen genomförs över hela organisationen. 

Försvarsmakten som statlig myndighet ses som en arbetsgivare, skyldig att göra 

lönekartläggning.
126

 

För lönekartläggningar använder Nordea Lönevågen, där kategoriseringen av lika och 

likvärdiga arbeten är baserad på BESTA
127

 tillsammans med bankens 

befattningsbeskrivningar.
 128

 På Falu kommun används ett system kallat MIA
129

 och på 

Brandos används ett eget konstruerat system med poängsättning och viktning av yrken och 

yrkeskategorier
130

. Alla dessa liknar det av DO rekommenderade Analys lönelots som 

beskrivs i kapitel 4.2.1. Resultatet från kartläggningen kan sedan användas för analys.
131

 Det 

är upp till arbetsgivaren att tillsammans med arbetstagarorganisationen bedöma om 

löneskillnaderna har direkt eller indirekt samband med kön. Detta gäller särskilt skillnader 

mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika och grupper av 

arbetstagare där ett kön är överrepresenterat, vilka utför likvärdigt arbete som andra grupper 

men som inte är dominerat av det könet. 

I JämOs miljongranskning framkom att många arbetsgivare har nöjt sig med att hänvisa till 

kollektivavtal och lönepolicy. Andra har kartlagt alla lönebestämmelser men inte gjort någon 

analys av huruvida bestämmelserna är könsneutrala och inte heller om de tillämpas på ett 

könsneutralt sätt. En sådan analys skulle exempelvis kunna innehålla hur löneförmånerna 

utfaller för kvinnor respektive män.
132

 Några av de vanligaste bristerna i analysen av 

löneskillnader har i granskningen varit att en del löneskillnader inte förklarats, att en del 

förklaringar av löneskillnaderna inte varit tillräckligt utförliga, att samtliga anställda inte 

omfattats av analysen eller att jämförelserna av lönerna inte skett enligt den metod som 
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jämställdhetslagen föreskriver.
133

 I rapporten anges att det finns ett antal framgångsfaktorer 

för arbetet med lönekartläggning, dessa uppges vara att arbetsgivaren måste förstå varför 

lönekartläggningen är viktig att göra, arbetsgivaren måste vara motiverad att göra den för sin 

egen och inte för JämOs skull och arbetsgivaren måste ha ambitionen att upptäcka och rätta 

till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

4.2 Lika eller likvärdigt arbete 

Begreppen lika eller likvärdigt innebär inte att arbetet ska vara identiskt för att betraktas som 

jämförbart. Inför ändringen i jämställdhetslagen 1994 beskrivs begreppet lika, som samma 

eller i det väsentliga av likartad natur. Skillnader som kan iakttas beror på typen av skillnad 

och hur ofta de inträffar. Lagändringen syftar till att vidga bedömningen av lika eller 

likvärdiga arbeten.
134

 Enligt DiskrL 3:2 bedöms värdet av ett arbete efter en sammatagen 

bedömning av fyra kriterier: kunskap och färdighet, ansvar, ansträngning och 

arbetsförhållanden. Några strikta gränser mellan kriterierna ska inte finnas, de kan överlappa 

varandra, väga olika tungt hos olika arbetsgivare och andra kriterier kan tillkomma. Meningen 

med värderingen är att den ska vara konsekvent hos en och samma arbetsgivare och att 

jämförelsen ska vara könsneutral.
135

 Enligt lagtexten ska arbete betraktas som likvärdigt 

utifrån de krav som arbetet ställer samt om dess natur kan anses ha lika värde som annat 

arbete. Bedömningen av arbetet är en fråga om dels kraven i arbetet, dels arbetstagarens 

sakliga individuella förmåga att utföra arbetet. Detta innebär att arbetstagare som utför lika 

eller likvärdigt arbete för den sakens skull inte behöver ha samma lön eftersom också de 

sakliga individuella förutsättningarna vägs in vid lönesättning.
136

 I AD 1991 nr 62 som 

handlar om två journalister, vilka fått olika ingångslön vid individuell lönesättning hänvisar 

domstolen till SOU 1978:38 s.114 f, där individuella löner beskrivs som ett problem ur 

likalönesynpunkt. Utredningen menar att individuellt bestämda löner omedvetet kan bevara 

mönster med icke jämställd lönesättning och att förhållanden som kännetecknar det ena eller 

andra könet kan verka direkt eller indirekt könsdiskriminerande. 

I propositionen (1978/79:175) till 1980 års jämställdhetslag ges arbetsgivare möjlighet att 

förklara löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete genom 

sakliga olikheter i förutsättningar för arbetet eller andra skäl som berättigar löneskillnaden 

och som inte har samband med arbetstagarnas kön.
137

 Vid värdering av arbete är det vanligt 

att krav som ställs inom kvinnodominerade yrken värderas lägre, till exempel förmåga att 

hantera mänskliga relationer och psykisk ansträngning. I proposition 1993/94:147 anges att 

sådana aspekter inte får försummas vid värderingen.
138

 Enligt samma proposition ska 

bedömningen av saklighet göras av praxis. Värderingen av arbetsuppgifter ska, för att vara 

användbar, göras enligt förankrade metoder hos parterna på arbetsmarknaden.
139

 I AD 1991 nr 

62 anges att om arbetsgivaren kan anses ha stöd för sin lönesättning i kollektivavtal eller i en 

på arbetsmarknaden vedertagen praxis bör det väga tungt, förutsatt att det inte är fråga om 

kollektivavtal eller praxis som gör åtskillnad mellan könen. I fråga om trovärdighet i 
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arbetsgivarens förklaring till löneskillnaden bör det tas hänsyn till om arbetsgivaren i övrigt 

kan visa på förhållanden som mer allmänt talar för att arbetsgivaren inte gör obehörig skillnad 

mellan kvinnor och män.
140

 Det är tydligt att kollektivavtalens villkor spelar en avgörande roll 

för vad som kan anses sakligt grundade skillnader i lön. Fackföreningarnas roll i arbetet med 

kollektivavtalsbestämmelser blir därmed mycket viktig för vad som kan bidra till 

diskriminerande lönesättning och hur likvärdigt arbete ska värderas. 

Frågan om arbetsvärdering i lönediskrimineringsärenden har behandlats av AD i de så kallade 

barnmorskemålen. I det första barnmorskemålet, AD 1996 nr 41, förlorade JämO mot ett 

landsting då ombudsmannen inte kunde visa att en barnmorska hade likvärdiga 

arbetsuppgifter som två klinikingenjörer med högre lön. Domstolen hänvisade till att det inte 

fanns något säkert värderingsunderlag för likvärdiga arbeten. Domstolen var oenig med en 

skiljaktig ledarmot som menade att även om det inte fanns något etablerat värderingssystem i 

Sverige hade det visats med en systematisk arbetsvärdering att arbetena var likvärdiga. I det 

andra barnmorskemålet, AD 2001 nr 13, där två kvinnliga barnmorskor hade lägre lön än en 

manlig klinikingenjör fann AD att arbetena i och för sig var likvärdiga, men att 

lönediskriminering inte förekommit och hänvisar till ålderskillnad, arbetsmarknadssituation 

och till kollektivavtalsbakgrund.
141

 I dom AD 2008 nr 47 som handlar om etnisk 

diskriminering där en person med utländsk bakgrund inte fick anställning, ansåg AD att 

personlig lämplighet så som flexibilitet, gott kundbemötande, stresstålighet och serviceanda är 

relevant i bedömningen för vilka krav som ställs på ett arbete.
142

 Med hänsyn till dessa domar 

verkar det svårt att bevisa att osakliga löneskillnader beror på kön då arbetsgivaren har stora 

friheter att värdera såväl personliga egenskaper som läge på arbetsmarknaden ganska fritt och 

därmed kan bryta presumtionen om att diskriminering skett. Finns inget riktigt underlag, som 

till exempel värdering av arbete i lönekartläggning, drabbar det den diskriminerade och inte 

arbetsgivaren. 

I ett aktuellt fall, gällande lönediskriminering, där dom ännu inte meddelats, stämmer 

fackförbundet Vision arbetsgivaren Grynig vård AB. En kvinnlig socionom med 20 års 

anställning har fått 3100 kr lägre i lön än en nyanställd manlig kollega. Vision yrkar på 

125000 kr i diskrimineringsersättning i tillägg till ersättning för den lägre lönen sedan augusti 

2010. Facket menar att löneskillnaden har samband med kön och ålder och därmed är 

diskriminerande. Arbetsgivaren hävdar i sitt nyligen inlämnade svaromål att bolaget har en 

väl utarbetad och genomtänkt lönepolicy som säger dels att marknadsläget kan komma att 

påverka löneläget, dels att omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män inte får 

förekomma. Lönepolicyn har också förankrats hos facket. Arbetsgivaren förklarar 

löneskillnaden som saklig då mannen besitter en specialkompetens som bolaget har stort 

behov av. Mannens lön motiveras därmed genom en effekt av marknadsläget som i 

lönepolicyn godtagits.
143

 Till skillnad från barnmorskefallet från 2001 har arbetstagarna i 

detta fall samma arbetsmarknad och identiska arbetsbeskrivningar. Det har gått nästan 10 år 

sedan det prejudicerande barnmorskefallet, sedan dess har lagstiftning och arbetsmarknad 

förändrats, därmed kanske också vad som anses som sakliga skäl till löneskillnader. Sedan de 

tidigare målen finns också allmänt erkända värdeingsverktyg för lika och likvärdiga arbeten. 
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Domen i detta fall kan komma att bli avgörande för fortsatt bedömning av lika och likvärdiga 

arbeten, liksom vikten av individuella kompetenser och marknadsläget i lönesättningen. 

4.2.1 Analys lönelots 

Diskrimineringsombudsmannen har tagit fram en metod för att bedöma likvärdiga arbeten, 

Analys lönelots
144

. Metoden är utformad för att användas praktiskt på arbetsplatsen i arbetet 

med lönekartläggningen. I metoden definieras kriterierna genom olika faktorer som mäts och 

sammanvägs för att avgöra om arbeten är likvärdiga utifrån kraven på arbetet.
145

 Under 

kunskap och färdighetskriteriet finns faktorer som utbildning och erfarenhet, yrkeserfarenhet, 

fortbildning, kreativitet, självständighet, utveckling, kommunikation, samarbete 

kulturförståelse och service. Som mått på kunskap och erfarenhet används hur lång tid det tar 

att erhålla kunskapen. Det är kombinationen av hur många färdigheter som krävs och 

intensiteten i kraven som har betydelse för värderingen. Under kriteriet ansvar finns faktorer 

som ansvar för materiella resurser, ansvar för människor, ansvar för planering, utveckling, 

resultat och omfattning, ekonomiskt värde, vad ansvaret innebär, självständighet och 

konsekvenser. Det finns olika sorters ansvar, ett formellt ansvar kännetecknas av att det är 

övergripande och bärs inte alltid av den som praktiskt utför en arbetsuppgift. Detta ansvar 

bärs ensamt och är inte begränsat i tid. Faktiskt ansvar innebär ansvar för en viss process eller 

aktivitet, det är begränsat i tid och kan delas med andra. Konsekvenserna för verksamheten, 

tredje man, eller den anställde ifall ansvaret inte fullgörs har betydelse för bedömningen av 

svårighetsnivån. Arbetsförhållanden mäts genom faktorerna fysiska förhållanden, 

ansträngning, risk för skada eller sjukdom, psykiska förhållanden, koncentration, enformighet 

och påfrestande relationer. Nivån bedöms efter hur länge och hur ofta arbetstagaren utsätts för 

risken och om arbetsförhållandet går att påverka av arbetstagaren. De olika faktorerna bedöms 

i lönelotsen i nivåer från ett till fem, där fem bedöms ställa höga krav på arbetstagaren, och 

viktas mot varandra beroende på krav och mål i verksamheten. Resultatet blir en poängsumma 

av viktade poäng för olika arbeten eller arbetskategorier som sedan kan sorteras efter de krav 

som ställs och bedömmas som lika eller likvärdiga. Kvinnodominerade arbeten som 

undervärderas kan upptäckas och löneskillnader inom samma kravnivå kan analyseras och 

eventuellt förklaras med sakliga kriterier för lönesättningen. 

5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Detta avslutande kapitel innehåller en sammanfattande diskussion om huruvida reglerna 

leder till en mer jämställd arbetsmarknad och huruvida reglerna är effektiva för att uppnå 

lagens syfte. 

Uppsatsens syfte var att undersöka dels innebörden av reglerna om målinriktat arbete och dels 

hur arbetet fungerar i praktiken. Målet var att hitta varierade arbetssätt och effektiva metoder 

som kan användas i praktiken. De metoder som framkommit har redovisats i föregående 

kapitel. Min uppfattning är att kreativiteten hos de intervjuade arbetsgivarna är ganska låg. De 

flesta metoder som uppgets har redan rekomenderats i lagförarbeten eller av DO, dock har 

några nya och intressanta metoder framkommit och redan rekomenderade har belysts. 
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Fördomar grundar sig i våra tidigare upplevelser och föreställningar om vad som är normalt. 

Jag tror att kärnan i problemet med diskriminering är omedvetenheten om våra egna fördomar 

som styr vårt beteende. Att jobba för jämställdhet och mot diskriminering handlar om att 

ifrågasätta och utmana dessa fördomar, för att bli medvetna om och kunna ändra vårt 

agerande. Det är flera kvinnor som väljer att vara föräldralediga än män. Detta gör att en 

arbetsgivare faktiskt rimligen kan göra antagandet att en kvinna kommer att vara borta från 

arbetet mer än en man. En ekonomiskt rationell person väljer det mest lönsamma alternativet, 

som i detta fall skulle vara att anställa en man före en kvinna. Att utmana sina fördomar är att 

vara irrationell, och det krävs uppmuntran för att våga vara det. Att ifrågasätta och utmana 

kräver aktivt arbete. Utmanas och prövas stereotyperna kan det exempelvis leda till att fler 

pappor stannar hemma med sina barn, vilket ändrar statistiken, som gör att det inte längre är 

ett rimligt antagande att kvinnan kommer vara borta mer från jobbet än mannen. Redan för 30 

år sedan uttrycktes det i lagförarbeten att förebyggande arbete är mer verkningsfullt för att 

uppnå jämställdhet än direkta förbud mot diskriminering. Naturligtvis är det angeläget att den 

enskilda skyddas och kan få upprättelse ifall diskriminering skett. Men om den förebyggande 

delen av regelverket fungerade tillfredställande skulle färre drabbas. Att det av olika 

anledningar är ovanligt att arbetstagare driver fall mot sin arbetsgivare förstärker vikten av att 

det förebyggande arbetet ger resultat.  

I syfte att vara flexibel har lagstiftaren tillåtit att arbetsgivarens storlek och förhållanden i 

övrigt ska godtas som en saklig förklaring till skillnader i villkor för kvinnor och män. 

Marknadsläge och rådande värderingar av viktiga egenskaper har av AD godkänts som saklig 

förklaring till löneskillnader. Hur ett arbete värderas bygger bland annat på uppfattningen om 

vad som är viktigt och kräver ansvar. Att ta hand om barn och gamla värderas tydligen varken 

som viktigt eller ansvarskrävande eftersom dessa yrken är typiska låglöneyrken. Att bygga 

hus eller leda företag däremot, kräver kunskap och ansvar som värderas högre. Att 

sjuksköterska och förskolelärare är typiska kvinnoyrken medan till exempel ingenjör och 

ledningsyrken är mansdominerade har tydligt samband med manliga och kvinnliga normer 

och värderingar. Jag tror att metoderna som används i värderingen av till exempel kunskap 

och ansvar ger för mycket utrymme till våra omedvetna fördommar och värderingar. 

Efter en genomgång av reglerna i diskrimineringslagens tredje kapitel förstås att lagtexten inte 

anger några konkreta eller direkta åtgärder som ska vidtas för att som arbetsgivare uppfylla 

lagens krav. Tydligheten i lagens innebörd har fått stå tillbaka till förmån för flexibiliteten. 

Reglerna ställer krav på arbetsgivare att bidra till att förändra en icke jämställd arbetsmarknad 

men anger inte hur det ska gå till. De i lagen rättsligt bindande reglerna innehåller diffusa 

formuleringar som verka för att, förebygga, främja, underlätta, försöka se till att och särkskilt 

anstränga sig. I förarbeten finns exempel och rekommendationer som formuleras med ord 

som bör, kan och skulle kunna. Några egentliga krav på att åstadkomma förändring eller att 

uppnå de uppsatta målen finns inte. Goda intentioner och skriftlig redogörelse för dem räcker 

långt i en granskning. De rekommendationer och exempel på åtgärder som anges av DO och i 

förarbeten till lagen är inte rättsligt bindande, utan just bara rekommendationer och exempel. 

Jag tror att arbetsgivare skulle prioritera reglerna om aktiva åtgärder högre och att 

efterlevnaden skulle öka om fanns tydligare angivelser för vilka åtgärder som krävs 

tillsammans med krav på att nå de mål som satts upp. 

Att jobba mot diskriminering på en arbetsplats handlar om att förändra en organisation och 

dess kultur. Enskilda åtgärder är en del i förändringsarbetet, liksom övergripande förändring 

av organisationen stärker effekten av de enskilda åtgärderna. Att granska den verkliga 
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situationen på arbetsplatsen istället för att granska pappersarbetet skulle kunna vara en metod 

för att syftet med lagen skulle uppnås i större utsträckning. Detta skulle kunna ske med tillsyn 

genom arbetsplatsbesök, ett tillvägagångsätt som används av till exempel arbetsmiljöverket 

för granskning av arbetsmiljön. 

Det kan verka som att arbetet med planer är meningslös administration, inte minst är den i 

stort sett oförändrade lönestatistiken och resultatet från miljongranskningen tecken på att 

reglerna inte gett någon slående effekt. Men arbetet synliggör skillnader och gör att 

arbetsgivare uttryckligen behöver ta ställning i fråga om jämställdhet. Kraven på det 

målinriktade arbetet gör att arbetsgivare och arbetstagare tvingas tänka igenom sin situation 

och ifrågasätta sina rutiner, förhållanden, organisation och policys. Frågan blir då levande och 

aktuell. Verksamheten kan utvärderas gentemot uttalade policys eller värdegrunder. Min 

uppfattning är att reglerna i grunden är bra, men de måste tillämpas och efterlevnaden måste 

bli bättre. Precis som det argumenteras för i SOU 2010:7 så tror jag att det skulle vara bra om 

de aktiva åtgärderna omfattade alla diskrimineringsgrunder. Förändringen måste komma ifrån 

att värderingar och kulturen inom organisationer ändras och frågan är egentligen en fråga om 

inställningen alla människors lika rätt att inte bli diskriminerade, det handlar inte bara om 

diskriminering av kvinnor eller män. Motivet till lagen, om uppmuntran till kreativitet och 

framåtblickande arbete har inte tagits till vara i och med att till exempel marknadsläge 

godtagits som förklaring till olika lön. 

Praxis på arbetsmarknaden som till stor del utgörs av kollektivavtal har visat sig avgörande 

för bedömningen av sakliga eller osakliga skillnader. Därmed har facket en viktig uppgift för 

att marknadslönerna inte ska skilja sig varken inom ett kollektivavtalsområde, men kanske 

ännu viktigare, mellan kollektivavtalsområden med lika eller likvärdiga arbeten. Min 

bedömning är att facket har större möjlighet att ställa krav på arbetsgivare än vad som görs, 

genom exempelvis avtal och i förhandlingar. Jämställdhetsarbetet skulle kunna få högre 

prioritet och bättre möjlighet till efterlevnad genom en avtalsreglering istället för endast som 

lagkrav. Ett bra exempel på detta är Finansförbundets avtal med BAO. 

En förklaring till varför efterlevnaden är så dålig tycks vara att arbetsgivare inte har tillräcklig 

kunskap om reglerna och att det administrativa arbetet tar för stora resurser i anspråk. På 

grund av den dåliga efterlevnaden blir också tillsynen mer omfattande än vad 

tillsynsmyndigheten klarar av. De flesta arbetsplatser granskas aldrig. Om det ändå skulle ske 

en granskning, så är risken att bli dömd vid vite minimal sett till hur ärenden i nämnden mot 

diskriminering hittills behandlats. Frågan om jämställdhet prioriteras inte för att 

konsekvenserna av att inte följa reglerna är så små. Inte heller forskning som visar att 

mångfald inom arbetsstyrkan lönar sig ekonomiskt verkar vara incitament nog att prioritera 

jämställdhetsarbete högre. Det är märkligt att arbetsgivare inte har kunskap om regler som 

funnits i mer än 20 år. Att som företagare ursäkta sig med att bokföring tar för stora resurser i 

anspråk eller att avskeda någon på osaklig grund och skylla på att man inte har kunskap om 

lagen om anställningsskydd skulle knappast godtas, men i fråga om jämställdhet verkar detta 

vara en acceptabel ursäkt. Skillnaden kanske ligger i att andra regler är konkreta och ger 

tydliga besked om vad som krävs för att uppfylla sina skyldigheter liksom vad som händer om 

man inte gör det. Reglerna om aktiva åtgärder är däremot abstrakta och anger inte några 

specifika åtgärder som ska vidtas och konsekvensen för arbetsgivare av att inte fullgöra 

skyldigheterna är för liten och otydlig. 
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BILAGOR 

Bilaga A Intervjuer 

Information om de organisationer som deltagit i intervjuer 

Sälen restauranger AB 

Sälen restauranger är ett dotterbolag till hotell koncernen Norlandia. Bolaget startades 2011 

för att driva restaurangverksamheten på vintersportorten Stöten i Sälen AB. En stor del av 

verksamheten vänder sig till företag i form av konferensaktiviteter, men även privatpersoner 

är kunder. Bolaget har inga helårsanställda, men har under vintern 2011-2012 haft ca 70 

personer i säsongsanställning. Företaget är anslutna till arbetsgivareföreningen hotell och 

restaurang företagarna och är därigenom bundna av kollektivavtal med HRF. Vid intervjun 

närvarade Magnus L Wieselqvist och Matilda Gustafson som båda jobbar i ledningen för 

restaurangverksameten och med personalfrågor. 

Nordea 

Nordea är norra Europas största finanskoncern med verksamhet främst i norden, Baltikum och 

Polen. Sverigedelen av bolaget täcker hela landet och vänder sig till både företag och 

privatpersoner med tjänster inom finansiering, sparande och försäkring. Antalet anställda är 

cirka 8000 personer. Nordea har kollektivavtal med Finansförbundet och SACO. Cecilia 

Westberg som intervjuats jobbar som teamleader för HR partners inom kontorsverksamheten 

och är ordförande i Nordeas jämställdhetskommitté. 

Falu kommun 

Falu kommun är arbetsgivare till cirka 5000 personer, inom allt från skola, barnomsorg och 

vård till fastighetsskötsel och gatuplanering. Verksamheterna styrs av nämnder och 

förvaltningar, som sedan delas upp i enheter som utför de uppdrag de tilldelas genom politiska 

beslut. Kommunen har kollektivavtal med flera fackföreningar, bland annat lärarnas 

riksförbund, kommunalarbetarförbundet och vårdförbundet vision. Representant för 

kommunen vid intervjun var Christina Forsberg som jobbar med personalfrågor och är 

delaktig i jämställdhetskommittén.  

Brandos 

Brandos grundades 2006 med en tydligt uttalad mångfaldsidé som genomsyrar hela 

verksamheten. Företaget säljer skor på internet i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, 

Nederländerna, Frankrike, Belgien och Storbritannien. Företaget har cirka 100 anställda. 

Brandos är inte ansluten till någon arbetsgivareförening och har inget kollektivavtal med 

någon arbetstagarorganisation. Karin Nilsson som intervjuats är personalchef och har 

därigenom ansvar för jämställdhetsfrågorna på företaget. 

Finansförbundet 

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Förbundet är 

en del av tjänstemannens centralorganisation och organiserar alla som arbetar inom 

finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning till skillnad från SACO som 
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ställer krav på akademisk utbildning hos medlemmarna. De flesta medlemmarna i 

Finansförbundet omfattas av förbundets kollektivavtal med BAO. Finansförbundet och BAO 

driver tillsammans under avtalsperioden 2011-2014 projektet Lika lön. Bakgrunden är att det i 

branschen finns löneskillnader mellan kvinnor och män som är svåra att sakligt förklara. 

Kristina Heyman jobbar som ombudsman på förbundet och har intervjuats som representant 

för fackföreningen. 

 

Frågor som varit underlag för intervjuerna 

Dessa frågor har inför intervjuerna skickats till intervjupersonerna. Under samtalen har de 

varit utgångspunkt för diskussionen, till största delen har intervjupersoner fått berätta utifrån 

deras enskilda verksamhet. 

1, Samverkan 

Diskrimineringslagens tredje kapitel 1-2§§ handlar om samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Lagen ställer krav på samverkan om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter 

och möjligheter i arbetslivet oavsett kön och motverka diskriminering i arbetslivet på grund 

av kön. 

 Vilken samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare finns, hur går det till i 

praktiken?  

 Vilka fackförbund är inblandade och vad har de för roll i jämställdhetsarbetet? 

Arbetsgivare och arbetstagare ska särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i 

löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att 

betrakta som lika eller likvärdigt. Lika möjligheter för löneutveckling ska också främjas. 

 Hur bedöms vilka arbeten som är lika eller likvärdiga? 

 Hur arbetar ni för att utjämna skillnader i löner och andra anställningsvillkor? 

2, Arbetsförhållanden 

4-6§§ handlar om arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsförhållanden så att de ska lämpa 

sig för alla arbetstagare oavsett kön. 

 Finns några arbetsförhållanden som inte skulle passa sig för män/kvinnor? 

 Har ni gjort några justeringar tekniskt/organisatoriskt? 

Arbetsgivaren är skyldig att underlätta för både kvinnor och män att förena arbete och familj. 

Åtgärder som rekommenderats är till exempel deltid för höga positioner, distansarbete, 

attitydförändrande åtgärder, bra vikariesystem vid frånvaro mm. 

 Hur främjas kombinationen av föräldraskap och förvärvsarbete? 

Att eliminera trakasserier ses av lagstiftaren som en mycket viktig del i jämställdhetsarbetet. 

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts 

för trakasserier. 

 Har några fall av trakasserier uppmärksammats? 
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 Hur hanteras trakasserier? Förebyggande och förhindrande åtgärder, policy, 

utbildning? 

2, Rekrytering 

Jämställdhetsarbete i form av rekrytering regleras i 7-9§§. Arbetsgivare är skyldig att verka 

för att personer oavsett kön ges möjlighet att söka lediga anställningar. Arbetsgivare ska 

också genom till exempel utbildning och kompetensutveckling främja en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män inom olika kategorier av arbetstagare. En arbetsgivare ska särskilt 

anstränga sig för att få det underrepresenterade könet att söka lediga tjänster och försöka se 

till att det underrepresenterade könet ökar efterhand. 

 Hur ser fördelingen ut på arbetsplatsen och inom olika kategorier av arbetstagare? 

 Hur verkar arbetsgivaren för att personer oavsett kön ska ges möjlighet att söka lediga 

tjänster? Anpassas utformning av arbetsbeskrivning, annonsering eller annat? 

 Hur används utbildning/kompetensutveckling för att främja jämn fördelning mellan 

kvinnor och män? 

 Hur gör arbetsgivare för att ett underrepresenterat kön ska söka tjänster? Var 

annonseras, hur utformas anonserna?  

 I vilken utsträckning används positiv särbehandling? 

3, Lönefrågor 

Lönefrågor och lönekartläggning tas upp i 10-12§§. Kartläggning och analys syftar till att 

upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor. 

 Har lönekartläggning gjorts? Vilket resultat gav den? 

 Hur går lönekartläggningen och analysen till, praktiskt, när sker den, vilka deltar? 

 Vad anses som osakliga skillnader? 

 Hur bedöms likvärdigt eller lika arbete? Vem och hur görs bedömningen av om 

eventuella löneskillnader har samband med kön/könsdominerad grupp av 

arbetstagare? Har facket någon roll? 

 Vilken typ av lönesättningsprinciper används för att uppnå jämställda löner? 

 Finns någon handlingsplan? Hur efterlevs/uppdateras/utvärderas arbetet? 

 Vilken roll spelar facket i lönesättningen och arbetet med jämställda löner, finns 

kollektivavtalsområden, samverkansavtal eller liknanden? 

4, Jämställdhetsplan 

Enigt 13§ ska arbetsgivare upprätta en jämställdhetsplan med åtgärder som behövs och vilka 

åtgärder som planeras påbörjas eller genomföra de kommande åren. 

 Finns någon jämställdhetsplan? Hur görs planen? 

 Hur används planen i det ”dagliga” arbetet? 

 Har någon utvärdering gjorts av arbetet med jämställdhet enligt tidigare plan? Har i 

såfall några förbättringar skett? 


