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Sammanfattning 

 

Den 1 januari 2009 slogs jämställdhetslagen (1991:433) ihop med sex andra lagar 

vilka behandlade området diskriminering. Bland annat lag (1999:130) om åtgärder 

mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning. I båda dessa lagar fanns det två sorters 

diskrimineringsbestämmelser. Dessa var diskrimineringsförbuden och de aktiva 

åtgärderna. Vid sammanslagningen 1 januari 2009 skedde en fusion av lagarnas 

olika bestämmelser. När det gäller de aktiva åtgärderna behandlades dessa inte på 

samma sätt som diskrimineringsförbuden. I diskrimineringsförbuden infördes 

exempelvis fler diskrimineringsgrunder. De aktiva åtgärderna lämnades nästan 

utan någon större förändring förutom att samtliga åtgärder började gälla för de tre 

diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan 

trosuppfattning. Diskrimineringskommittén som arbetat fram förslaget till viss del 

hade som önskan att samtliga diskrimineringsgrunder skulle införas bland de 

aktiva åtgärderna men regeringen ansåg att det inte var nödvändigt i det läget 

eftersom det inte i diskrimineringskommitténs rapport funnits några klara skäl till 

varför alla grunder skulle införas. Man kompromissade dock i propositionen 

2007/08:95 genom att nämna att en separat utredning behöver tillsättas för att 

kontrollera de konsekvenser som uppkommer ifall samtliga diskriminerings- 

grunder införs bland de aktiva åtgärderna. I dagsläget är denna utredning (SOU 

2010:7) färdigställd. Inga förändringar i linje med vad denna föreskriver har dock 

genomförts. Denna uppsats syftar till att kontrollera och diskutera de framtida 

förändringar som denna offentliga utredning kan komma att medföra för 

diskrimineringslagstiftningen.   

   Uppsatsen består till stor del av två avdelningar. I den första av dessa redovisas 

den nu gällande lagstiftningen (de lege lata). Med andra ord tredje kapitlet i 

diskrimineringslagen vilket behandlar dem nu gällande aktiva åtgärderna med den 

avgränsningen att uppsatsen endast koncentrerar sig på det arbetsplatsrelaterade 

frågorna. Utbildningsområdet behandlas därmed inte. Den andra delen behandlar 

det lagändringsförslag som utredaren till SOU 2010:7 tagit fram. Ett de lege 

ferenda perspektiv finns med andra ord också i huvudtexten.    

   I den slutgiltiga analysen behandlas några av de större frågorna kring de aktiva 

åtgärderna. Förutom att en återblick på den existerande lagstiftningen i 

förhållande till SOU rapportens författningsförslag ges finns det också en 

diskussion kring varför praxis är svåråtkomlig på området, den så kallade 

treårsgränsen och 25 arbetstagargränsen kommer också behandlas särskilt. Den 

nuvarande tillsynen som bedrivs kommer även den att tilldelas en plats i analysen 

just på grund av att det är diskutabelt om den uppfyller sin nödvändiga funktion. 

Jämförelsen i analysen kommer slutligen peka på att svagheterna i SOU 2010:7 är 

tillräckligt stora för att inte skapa en tillfredsställande förbättring i förhållande till 

den nuvarande författningen. Utöver detta kommer även påpekas att en förändring 

fortfarande är av stor vikt för det fortsatta förebyggande diskrimineringsarbetet.   
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1.1 Syfte och problemformulering  

Under det praktikarbete som jag genomförde hösten 2011 på en kommun var min 

huvuduppgift att ta fram ett utkast till en ny jämställdhetsplan. I arbetet kom jag 

därmed i kontakt med de aktiva åtgärderna på en mycket praktisk nivå. Jag 

inledde arbetet med att göra en liten kvalitativ undersökning på ett antal stora och 

medelstora kommuner i Sverige och se hur deras jämställdhetsplaner såg ut och 

var uppbyggda. Det var i detta läge som ett antal frågor uppkom. Jag märkte 

direkt att de flesta kommuner jag sökte på antingen inte hade någon plan (vilket 

förstås kan bero på att de inte publicerat den också) eller ifall de hade en var den 

utdaterad eller otillfredsställande formulerad. Exempelvis kan jag nämna att jag 

hittade en jämställdhetsplan som skrevs 1995 och var publicerad på en kommuns 

hemsida. Ifall man inte har en uppdaterad jämställdhetsplan så borde inte den 

äldre vara publicerad långt efter att den slutat gälla. Varför är jämställdhetsarbetet 

inte högre värderat? Är de aktiva åtgärderna i nuläget tillräckliga för att 

säkerställa jämställdheten? Hur ser debatten på området ut? Dessa frågor lade 

tillsammans med ett tidigare intresse för jämställdhets och diskrimineringsfrågor 

grunden för denna uppsats.  

   Denna uppsats huvudsyfte är att belysa det tredje kapitlet i diskrimineringslagen 

(de lege lata) vilket behandlar de aktiva åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att 

genomföra som ett steg i riktningen mot en jämställd arbetsplats. Den debatt som 

finns kring dessa regler är också högaktuell och får därför ett stort utrymme. 

Några av de större förslagen till förändringar i den nu gällande lagstiftningen 

kommer att iakttas. Det finns därför även ett de lege ferenda perspektiv. Den 

svenska arbetsmarknaden är trots utmärkelser
1
 som en av de mest jämställda 

arbetsmarknaderna i världen fortfarande inte jämställd.   

   När det gäller gällande rätt inom detta område har EU-rätten bidragit till stor 

del. I denna uppsats har dock EU-rätten utelämnats till förmån för den debatt som 

finns kring de av svenska riksdagen stadgade reglerna. Fokus kommer därmed 

ligga kring det tredje kapitlet och de förändringar som skulle kunna genomföras 

inom det kapitlet. Vissa delar av det fjärde kapitlet i diskrimineringslagen (kapitlet 

behandlar tillsyn) kommer också behandlas eftersom det är viktigt att kunna förstå 

konsekvenserna av att arbetsgivare underlåter att genomföra de förändringar som 

är nödvändiga för att uppnå en jämställd arbetsplats.   

   Det är värt att påpeka såhär inledande att Sverige har en mycket hög formell 

jämställdhet och vi har till och med blivit utnämnda till världens mest jämställda 

land år 2006. Dock är det stor skillnad mellan en formell jämlikhet och en reell 

jämlikhet.
2
 Detta kommer tydliggöras i analysdelen där det framförallt kommer 

                                                           
1
 Roth, A. Jämställdhetsboken, s. 32. 

2
 Roth, s. 32.  
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påvisas att löneskillnader fortfarande förekommer i stor utsträckning.    

 

1.2 Metod  

Den metod som har använts i uppsatsarbetet är den juridiska metoden i det 

avseende som Sandgren åsyftar.
3
 I och med detta används som rättskällor lag, 

förarbete, rättspraxis och doktrin. När det gäller doktrinen är jag medveten om 

dess position inom rättskälleläran och har därmed valt att endast redovisa de delar 

som inte förändrats sedan publiceringsdatum. Med andra ord är deras inflytande i 

uppsatsen mycket begränsat. Huvudkällorna är propositioner och SOU rapporter. 

   Den lag som använts är i huvudsak diskrimineringslagen begränsad till de aktiva 

åtgärderna i tredje kapitlet samt även vissa paragrafer i fjärde kapitlet vilket 

behandlar tillsynen. En ytterligare avgränsning har gjorts inom det tredje kapitlet. 

Med detta avses att jag koncentrerat mig på de aktiva åtgärder som är kopplade till 

arbetslivet. I och med detta har utbildningsområdet lämnats utanför uppsatsen. För 

att få en god överblick har jag använt mig av ett flertal propositioner, även 

propositioner som skrevs inför numera föråldrad lagstiftning, exempelvis inför de 

äldre jämställdhetslagarna och vissa lagändringspropositioner.  

   När det gäller rättskällan praxis har den varit återhållsamt använd. I uppsatsen 

nämns ett antal rättsfall men någon större inblick eller analys av dessa görs inte 

eftersom det inte skulle gagna syftet. Rättsfallen har endast en sorts bevisande 

betydelse över att problematik finns på det området som uppsatsen behandlar. När 

det gäller rättsfall kopplat specifikt till de aktiva åtgärderna är praxisen dessutom i 

nuläget mycket svag. Att praxisen på området inte är omfattande är även ett av 

skälen till att återgivningen av delar av tillsynskapitlet är med. Detta diskuteras 

mer i den slutgiltiga analysen.  

   I vissa delar av uppsatsen använder jag mig av motioner. Dessa skrivs av 

riksdagsledamot vilka inte alltid har en forskningsbaserad åsikt. Dessutom är de 

ofta influerade av en mängd värderingar vilka framträder på ett starkt sätt. 

Anledningen till att de är återgivna är att de utgör ett viktigt bidrag för att påvisa 

den politiska debatten som finns kring detta rättsproblem.     

 

1.3 Disposition  

Inledningsvis finns i uppsatsen ett kapitel där syfte, problemformulering, metod 

och avgränsningar förklaras. I det nästkommande (kapitel 2) görs en kort historisk 

återblick på jämställdhetshistoria i Sverige. Denna blir inte alltför närgående 

eftersom den inte är så kraftigt kopplad till syftet. Därefter börjar det kapitel 

(kapitel 3) som behandlar de aktiva åtgärderna i den nuvarande lagstiftningen. 

                                                           
3
 Sandgren, C. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. s. 36-39.  
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Varje paragraf har blivit tilldelad ett eget stycke på grund av att självständiggöra 

dem samt inte skapa någon förvirring kring när fokus ändras till en ny paragraf. 

Vid vissa områden, exempelvis rekrytering har jag valt att behandla mer än en 

paragraf i samma stycke. Detta på grund av att paragraferna är starkt kopplade till 

varandra. Just när det gäller området rekrytering har jag delat upp det på ”Intern 

rekrytering, utbildning och kompetensutveckling, 8§” samt bara ”Rekrytering, 7 

och 9§§”. När jag poängterar intern rekrytering så avser det just den interna 

rekryteringen. Anledningen till att jag i efterföljande stycke inte använder 

rubriken extern rekrytering är att dessa paragrafer blir tillämpliga på både intern 

och extern rekrytering.   

   Efter att samtliga aktiva åtgärder återgivits kommer ett kapitel som behandlar 

tillsynsregler (kapitel 4). I detta kapitel återges inte alla de regler som finns utan 

endast de som är relevanta för undersökningen. Av stort intresse är 

sanktionsmöjligheterna som diskrimineringsombudsmannen har enligt detta 

kapitel. Mer om detta kommer i den slutgiltiga analysen. Jag har även valt att göra 

en ingående utredning kring två mycket återkommande begrepp i 

diskrimineringslagen, nämligen ”lika och likvärdig”. Dessa har blivit tilldelade ett 

eget kort kapitel (kapitel 5) men dem är av avgörande vikt för förståelsen av 

diskrimineringslagen.   

   Efter dessa två kapitel startar det andra av de två stora kapitlen som finns i 

denna uppsats. Med detta menar jag det kapitel som behandlar SOU 2010:7 

(kapitel 6) vilken spelar en stor roll för att belysa den debatt som finns kring de 

aktiva åtgärderna. Här kommer det kompletta lagändringsförslaget återges 

samtidigt som enkla kortare analyser vilka kopplas till respektive paragraf 

kommer genomföras. Dessa är tydligt markerade med inledningen ”Egen 

analys:”. Jag har valt att göra detta eftersom att återgå till respektive paragraf i en 

slutgiltig analys skulle bli mycket påfrestande för läsaren.   

   Det sista kapitlet (kapitel 7) är en slutgiltig analys där huvudtextens element 

kommer behandlas närmare. Det kommer även påvisas statistik som ifrågasätter 

de aktiva åtgärdernas faktiska effektivitet samt även ifall tillsynsarbetet är 

tillfredsställande. 

   Avslutande finns en utförlig och strukturerad källförteckning. 

 

1.4 Definiering av nyckelbegrepp  

I uppsatsen används två begrepp som är starkt kopplade till lagstiftningen. Dessa 

är diskriminering och jämställdhet. På grund av detta är det fördelaktigt att återge 

en kort förklaring till just dessa två begrepp och vad dessa innebär i uppsatsens 

mening.  

   Med diskriminering avses den definition som görs i lagtexten i 
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diskrimineringslagens första kapitel paragraf fyra. I denna beskrivs fem kategorier 

av diskriminering som kan förekomma på arbetsplatser vilka tillsammans 

definierar det område begreppet rör sig inom. Dessa fem är direkt diskriminering, 

indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner om att 

diskriminera. Nedanstående paragraf förtydligar innebörden av respektive område.  

4 § I denna lag avses med diskriminering   

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 

har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,  

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning 

eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte 

och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,  

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,  

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,  

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som 

avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som 

lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. 

   Beträffande begreppet jämställdhet har inte lagstiftningen någon egen specifik 

förklaring av begreppet. I en skrivelse har dock regeringen utfärdat delmål vilka 

tillsammans kan komma att motsvara något liknande en definition av begreppet. 

 En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 

samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma 

villkoren för beslutsfattandet.
4
  

 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 

villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut.
5
  

 

Det finns i skrivelsen ytterligare delmål men i förhållande till uppsatsen är det just 

dessa som är mest väsentliga. Dessutom har begreppet i denna framställning 

innebörden att det inte ska råda osakliga skillnader inom något arbetsplatsområde 

vilka kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Därmed avser 

jämställdhet mer än bara kön. Jämställdhet ska eftersträvas inom samtliga 

diskrimineringsgrunder.  

                                                           
4
 Regeringens skrivelse 2008/09:198, s. 4-5.  

5
 Se not 4. 
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2. Historia kring jämställdhet 

I Sverige har tankar kring jämställdhet sin yttersta grund inom den kvinnorörelse 

som i de nordiska länderna startade i slutet av 1800-talet. Under perioden 1870 till 

1890 startade kvinnorättsliga föreningar i alla de nordiska länderna. Danmark var 

först ut med deras ”Dansk Kvindesamfund” vilken kom till 1871. Sveriges första 

kvinnorättsliga förening startades två år senare, 1873, och kallades ”Föreningen 

för gift kvinnas äganderätt”.
6
 Denna förening arbetade precis med vad som dess 

titel avser. Dock var idéerna kring kvinnorätt i och med detta född inom de 

nordiska länderna. Kring sekelskiftet, 1900, stärktes kvinnofrågorna ytterligare. 

Nya tidskrifter vilka behandlade området startades, exempelvis kan man nämna 

Morgonbris
7
 vilken behandlade kvinnorättsliga frågor och denna blev 1909 även 

Socialdemokraternas kvinnoförbunds medlemstidning. 1907 startade också 

socialdemokraterna att hålla regelbundna kvinnokongresser.
8
 Självklart fanns det 

ännu fler faktorer som stärkte den kvinnorättsliga rörelsen, inte minst bland 

författare men även inom politiken. Från och med 1918 intensifierades debatten 

kring kvinnorättens huvudfråga, allmän och lika rösträtt och detta resulterade i det 

första riksdagsvalet där kvinnor fick rösta år 1921.
9
 Detta år valdes även för första 

gången kvinnor in i riksdagens första och andra kammare. Rättigheten att ha 

möjligheten att bli vald in till riksdagen beviljades vid samma tidpunkt som 

kvinnors rösträtt. Det skulle dock dröja ända fram till 1947 innan Sverige såg en 

kvinna på en regeringspost.
10

 I det tidiga skedet av kvinnohistorien såg man 

dessutom en uppslutning vilken inte kan kopplas till specifika partier utan snarare 

till blocken kvinnor och män. Kvinnor med olika politiska ideologier slöt sig 

samman och samarbetade i flera olika frågor. Först och främst var det allmän 

rösträtt förstås, men även frågor som berörde arbetsvillkor, revision av 

äktenskapslagen, socialförsäkringsfrågor och lönesättning.
11

 Eftersom det fanns 

ett generellt missnöje när det gällde dessa frågor bland kvinnor möjliggjordes 

detta samarbete. I och med att kvinnorörelsen fick gehör för kravet allmän och 

lika rösträtt samt att kvinnor fick ställa upp i de allmänna valen hade de år 1921 

uppnått en sorts formell jämlikhet med män. Trots detta är det fortfarande 90 år 

senare kvinnor som har lägre lön än män. Dock hade kvinnorna i och med 

rösträtten fått in en fot i det nationella lagstiftningssystemet och inte minst 

politiken.  

   Efter att rösträtten bifallits tonades den kvinnorättsliga debatten ner fram till 60-

                                                           
6
 Kvinnorörelse. Nationalencyklopedin. 

7
 Morgonbris. Nationalencyklopedin. 

8
 Kvinnorörelse. Nationalencyklopedin. 

9
 Kvinnlig rösträtt. Nationalencyklopedin. 

10
 Jämställdhet. Nationalencyklopedin. 

11
 Kvinnorörelse. Nationalencyklopedin. 
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talet. Det var runt denna tid som kvinnor i framförallt USA började kritisera 

villkoren för kvinnor. Ursprunget till detta var att välutbildade kvinnor ansåg sig 

diskriminerade under både utbildning och senare i arbetslivet. De ansåg sig 

nedvärderade av den manliga stereotypa kvinnosyn som fanns. I Sverige startade 

också den nya debatten kring 60-talet. Det bildades nya kvinnoföreningar och nya 

tidsskrifter vilka hjälpte till med att föra fram den nya problematiken. 

Jämställdhets begrepp började myntas inom rätten vid denna tid också.  

   1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag (1979:1118).
12

 Den första 

paragrafen i denna lag föreskriver följande: ”denna lag har till ändamål att främja 

kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter i arbetet”. Trots att denna lagen i grund och botten är 

könsneutral kan man inte förneka att dess övergripande syfte var att främja 

framförallt kvinnors ställning i förhållande till männens ställning. Denna 

lagstiftning har efter denna tidpunkt utvecklats två gånger, om man bortser från 

alla mindre lagändringar som gjorts de senaste 30 åren. Den första av dessa 

utvecklingar skedde i och med att jämställdhetslagen (1991:433) trädde ikraft, och 

den andra utvecklade jämställdhetslagen till den nuvarande lagstiftningen, 

diskrimineringslagen (2008:567). I och med 1991 års lagstiftning tillkom det ett 

krav på en så kallad jämställdhetsplan. Denna skulle innehålla en förteckning på 

alla åtgärder som arbetsgivaren använder för att uppnå målen med de aktiva 

åtgärderna som föreskrivs i den lagen. Detta var ett enormt steg i utvecklingen 

mot ett mer jämställt samhälle. Under åren 1999-2006 upptäcktes dock att det 

fanns behov av diskriminerings och jämställdhetsskydd inte bara mot kvinnor men 

mot andra utsatta grupper i samhället också, exempelvis personer med olika 

etniska ursprung, olika religioner, sexuell läggning m.m. Därmed infördes ett 

flertal olika lagar för att tillgodose alla dessa områden också. Området växte till 

att omfatta sju olika lagar och det var vid denna tidpunkt som politikerna ansåg att 

en allomspännande diskrimineringslag var att föredra. Första januari 2009 började 

diskrimineringslagen (2008:567) att gälla och den ersatte alla de sju tidigare 

civilrättsliga lagarna på området. Den nya lagen innehåller som den tidigare 

jämställdhetslagen (1991:433) och lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering 

i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning  

både diskrimineringsförbud och bestämmelser kring förebyggande 

diskrimineringsarbete i och med de aktiva åtgärderna. Både direkt och indirekt 

diskriminering regleras i förhållande till de nu gällande sju diskriminerings-

grunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
13

  

                                                           
12

 Göransson, H G, m.fl. Diskrimineringslagen. 2011. s. 21. 
13

 SFS 2008:567, 1 kap. 1§ och 4§ 
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3. Aktiva åtgärder, 3kap 1-13 §§ diskrimineringslagen 

(2008:567) 

De aktiva åtgärderna i diskrimineringslagen återfinns i kapitel tre. Det är 

paragraferna 4-12 som är berörda av detta namn om man endast ser till 

arbetslivsområdet. I nedanstående del kommer det göras en översiktlig 

beskrivning kring varje av dessa olika paragrafer. Dessa brukar delas in i tre 

områden. Arbetsförhållanden, rekrytering och löner. Värt att nämna är att 

paragraferna i detta kapitel endast behandlar tre diskrimineringsgrunder, kön, 

etniskt ursprung och religion eller annan trosuppfattning. Vid införandet av lagen 

ansåg inte regeringen att det fanns tillräckliga skäl för att inkludera ytterligare 

diskrimineringsgrunder i dessa paragrafer. Detta styrktes också av riksdagens 

arbetsmarknadsutskott vilka anslöt sig till regeringens förslag. Man antydde dock 

att införandet av mer diskrimineringsgrunder skulle behöva undersökas i ett 

senare skede.
14

 Propositionen fick en del motgångar från oppositionen i och med 

beslutet att aktiva åtgärder inte omfattade samtliga diskrimineringsgrunder. 

Speciell kritik riktades exempelvis mot att regeringen i propositionen valt att 

10,11 och 13 §§ vilka behandlar lönefrågor och jämställdhetsplanen, förändras så 

att arbetsgivaren inte behöver göra årliga uppdateringar av jämställdhetsplanen.
15

 

Regeringens anledning till detta beslut var till viss del baserad på ekonomiska 

landsövergripande mått vilka klargjordes i propositionen samtidigt som den 

administrativa arbetsbördan som faller på arbetsgivaren kring dessa frågor skulle 

lindras.
16

   

    I dagsläget har utredningen vilken regeringen utfärdade för att undersöka 

möjligheterna med att utöka diskrimineringslagens aktiva åtgärder till att omfatta 

samtliga diskrimineringsgrunder färdigställts i och med utgivningen av ”SOU 

2010:7 Aktiva åtgärder för att främja lika möjligheter och rättigheter”. Denna 

utredning kommer att behandlas närmare i en senare del av uppsatsen men för att 

nämna ett av dess förslag så vill utredaren införa fler diskrimineringsgrunder i 

denna del av diskrimineringslagen.
17

 Ännu har det dock inte genomförts några 

lagändringar i linje med vad denna SOU rapport föreslagit. Framtiden får utvisa 

dess framgång.  

 

                                                           
14

 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU7. ”Ett starkare skydd mot diskriminering”. 

s. 38-39. 
15

 Motion 2007/08/A7 ”med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot 

diskriminering”. s. 2.  Se även Motion 2007/08:A8 ”med anledning av prop. 2007/08:95 Ett 

starkare skydd mot diskriminering”. s. 12-13. Se även Motion 2007/08:A9 ”med anledning av 

prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering”. s. 4 och 5-6.  
16

 Prop. 2007/08:95. Ett starkare diskrimineringsskydd. s. 91-92. 
17

 SOU 2010:7. Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter. s. 11-12.  
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3.1 Samverkan, 1-2 §§  

En mycket viktig del av jämställdhetsarbetet ligger i att det måste implementeras 

på alla nivåer och bearbetas av alla anställda. Samarbetet mellan arbetsgivar- och 

arbetstagarsidan blir därför av avgörande vikt för jämställdhetens framgång. Om 

arbetet bedrivs endast av ena parten kommer effekterna av arbetet inte att 

framträda. På grund av detta har regeringen ansett att en paragraf som berör just 

samverkan måste införas i lagstiftningen.
18

 På detta sätt skapar man ett sorts 

formellt tvång för båda parter att arbeta för att uppnå de nationella målen med 

lagstiftningen. Inledningsvis hade dock denna lagstiftning lagt sitt hela ansvar på 

arbetsgivarparten, även om det fanns en antydan att båda parter kanske borde ha 

ett ansvar i frågan.
19

 Paragrafen har följande lydelse: 

1 § Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter 

och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder. 

Detta är den första paragrafen i diskrimineringslagens tredje kapitel vilket 

behandlar aktiva åtgärder på arbetsplatser. Den klarlägger som nämnts att båda 

parter har ett gemensamt ansvar för att genom aktiva åtgärder uppnå en arbetsplats 

med lika rättigheter och möjligheter. Samverkan enligt regeringen innebär att 

parterna ”arbetar gemensamt i en dialog”.
20

 Paragrafen fastställer även de tre olika 

diskrimineringsgrunderna som de aktiva åtgärderna riktar sig emot. Det har innan 

diskrimineringslagen införande funnits en rätt stor diskussion kring ifall de aktiva 

åtgärderna borde omfatta ett större antal diskrimineringsgrunder. Diskussion kring 

detta tas upp närmare i underrubriken ”SOU 2010:7”.  

   I propositionen till diskrimineringslagen har regeringen påpekat att trots att 

samverkan är av yttersta vikt så är det ingenting som en arbetsgivare kan använda 

till sin fördel i tvist. Med detta avses att arbetstagarorganisation kanske inte hunnit 

eller haft vilja att samverka med arbetsgivaren när det gäller något som avses i 

paragraferna om aktiva åtgärder. Arbetsgivaren kan inte påtala detta i ett försvar 

för att han inte själv exempelvis tagit fram en jämställdhetsplan. Det åligger alltid 

arbetsgivaren att följa lagen och ifall en arbetstagarorganisation inte samverkar är 

det upp till arbetsgivaren att själv besluta i frågor som rör jämställdhet så att lagen 

efterföljs på dennes arbetsplats.
21

 Detta förhållningssätt till lagen sätter press på 

båda parter. Dels på arbetsgivaren genom att det fungerar som ett tvång att oavsett 

vad som händer så måste de aktiva åtgärderna tillgodoses, dels på 

arbetstagarorganisationen genom att de genom att vara passiva eller oengagerade 

kan bli överkörda av arbetsgivaren i vissa frågor. Regeringens 

                                                           
18

 Prop. 1990/91:113. s. 66. 
19

 Prop. 1978/79:175. s. 37-38. 
20

 Prop. 2007/08:95. s. 533. 
21

 Prop. 2007/08:95. s. 324. 
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arbetsmarknadsutskott var också mycket positiva till samverkansreglernas 

införande i den nya diskrimineringslagen eftersom det medför att alla parters 

ansvar i frågan framhävs.
22

  

   Den första paragrafen har en syskonparagraf som också är värd att nämna i 

sammanhanget: 

2 § 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. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och 

män. 

   […] 

Den ovanstående paragrafen har ett relativt tydligt syfte. Den förklarar själv att 

den endast riktar sig till diskrimineringsgrunden kön. Mycket av det den 

behandlar kommer nämnas under andra rubriker. Exempelvis kommer lön att 

behandlas under aktiva åtgärders underrubriker. Det kommer även göras en 

undersökning kring begreppen lika eller likvärdig i ett annat stycke på grund av 

deras centrala roll i diskriminerings- och jämställdhetslagstiftningen. Det andra 

stycket är inte av avgörande betydelse att behandla här. Men detta stycke 

återkommer i en senare del av uppsatsen.   

 

3.2 Målinriktat arbete, 3 § 

Med målinriktat arbete avses en skyldighet som arbetsgivaren har gentemot 

dennes arbetstagare att arbeta med dem aktiva åtgärderna. Paragrafen har följande 

lydelse: 

3 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 

främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning.  

   Närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter finns i 4- 13 §§. 

Som nämndes är paragrafens huvudsakliga syfte att skapa en förpliktelse för 

arbetsgivaren att arbeta med de jämställdhetsfrågor som avses i 4-13 §§. 

Paragrafen är i sin grund bara en sammanslagning av jämställdhetslagens 

(1991:433) 3 § och 4 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

Därmed är ingen större förändring gjord i huvudsyftet med paragrafen.  

   Genom att skapa ett rättsligt tryck hoppas lagstiftaren på att arbetsgivaren på 

eget bevåg kommer börja arbeta med de aktiva åtgärderna samt förstås främja lika 

                                                           
22

 2007/08:AU7. s. 32. 

 

http://notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K3P4
http://notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K3P13
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rättigheter och möjligheter för alla arbetstagare på arbetsplatsen.
23

   

 

3.3 Arbetsförhållanden, 4 § 

Inom ramen för arbetsförhållanden bör inte bara arbetsförhållanden nämnas. 

Förena föräldraskap med förvärvsarbete och trakasserier och sexuella trakasserier 

bör också nämnas här. På grund av att dessa områden har egna paragrafer 

kopplade till dem i lagstiftningen har jag för att vara tydlig valt att hålla isär dessa 

ifrån vad det övriga som omfattas i begreppet arbetsförhållanden.  

Paragrafen kring arbetsförhållanden lyder enligt följande:  

4 § Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser 

och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla 

arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

Enligt förarbete till diskrimineringslagen ska med arbetsförhållanden här omfattas 

inte bara fysiska faktorer utan också psykosociala faktorer.
24

 Det som omfattas av 

denna bestämmelse kan i det närmaste jämställas med en arbetsgivares 

systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket säger att alla arbetsgivare 

omfattas av bestämmelsen kring systematiskt arbetsmiljöarbete
25

 och detta 

innebär i förlängningen att de enligt AFS 2001:1 har en skyldighet att förebygga 

att ohälsa uppstår på arbetsplatsen.
26

 Med ohälsa avses i detta fall både fysiska, 

psykologiska och sociala förhållanden.
27

  Självklart kan man även finna stöd för 

denna typ av lagstiftning i arbetsmiljölagen (1977:1160). Exempelvis tredje 

kapitlet 2 §.  

   Under denna punkt bör det exempelvis finnas bestämmelser att utrustning och 

lokaler på arbetsplatsen lämpar sig för både kvinnor och män. Det bör finnas 

statistik kring antalet anställda, vilket kön de anställda har och ifall de är 

tillsvidare- eller visstidsanställda. Sjukfrånvaro kan också tas upp under denna 

punkt och i så fall på vilka grunder sjukfrånvaron är baserad på, exempelvis ”ont i 

axlar”. Förtidspensionering och arbetstidsförläggning (flextid, timanställning med 

mera) kan också behandlas här.
28

  Detta är bara exempel på vad som kan omfattas 

under denna punkt men tydligt är ändå att även om två stora punkter 

(föräldraledighet och trakasserier) kring arbetsförhållanden inte har räknats in än 

så är begreppet mycket omfattande.   

   Det bör påpekas att jämställdhetsplaner är till för att gagna jämställdhet endast 

                                                           
23

 Prop. 2007/08:95. s. 326.  
24

 Prop. 2007/08:95. s. 535. 
25

 AFS 2001:1, 1 §. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt miljöarbete.   
26

 AFS 2001:1, 2 §. 
27

 AFS 2001:1, 3 §. 
28

 Ekström, H. Att göra en jämställdhetsplan. 2004. s.13.  
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mellan kön
29

, men detta innebär inte att arbetsgivarna i sitt arbete med de aktiva 

åtgärderna i diskrimineringslagen kan förbise att skapa bra arbetsförhållanden för 

personer med olika etniska bakgrunder eller personer med annan religion eller 

trosuppfattning.
30

 Arbetsgivare ska i den mån det är möjligt för dem ta hänsyn till 

dessa två diskrimineringsgrunder också genom att exempelvis anpassa 

ledighetsregler, semester, arbetsredskap med mera. Men det kan även handla om 

faktorer som att ersätta varningstexter med symboler och översätta manualer till 

fler språk än svenska.
31

   

 

3.4 Förena förvärvsarbete med föräldraskap, 5 §  

Som nämndes ovan kan denna del av de aktiva åtgärderna räknas till 

arbetsförhållanden men på grund av att den blivit tilldelad en egen paragraf är det 

lättare att bearbeta detta område för sig istället för att blanda in den som en del av 

den fjärde paragrafen. Paragrafen lyder enligt följande: 

5 § Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap. 

Omedelbart kan man se liknelser från föräldraledighetslagen (1995:584) som 

exempelvis föreskriver att arbetstagare i samband med födsel har rätt till 14 

veckors ledighet. Ett syfte med paragrafen är att förstärka föräldraledighetslagens 

bestämmelser. Men paragrafen har ett djupare syfte än så. Eftersom föräldraskap 

fortsätter efter födsel och eftersom föräldrar har en moralisk plikt att värna om 

sina barn är det viktigt att de kan göra detta utan att riskera att bli diskriminerade 

på något sätt. Inför införandet av jämställdhetslagen (1991:433) diskuterades 

frågan kring att kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap. Detta handlar inte 

bara om att kvinnor ska ha rätt till att utnyttja hela sin föräldraledighets tid vilket 

onekligen är behövligt för ett nyfött barn. Det handlar även om männens nyttjande 

av föräldraledighet. I ett modernt jämställt samhälle måste fadern till barnen 

kunna ta lika mycket ansvar som modern. Detta aktualiseras mycket i nuläget när 

det gäller denna paragraf, men det myntades som sagt redan i förarbeten till 

tidigare jämställdhetslag (1991:433).
32

   

   När det gäller att kontrollera hur mycket föräldraledighet som tas ut av 

respektive kön är det ofta två olika föräldraledigheter som man använder sig av. 

Dessa är föräldraledighet i samband med födsel och föräldraledighet för vård av 

sjukt barn. Förhoppningen i ett jämställt samhälle är att männens och kvinnornas 

siffror ska närma sig varandra. I fallet kring vård av sjukt barn är det lättare att 

                                                           
29

 Prop. 2007/08:95. s. 541. 
30

 Prop. 2007/08:95. s. 536. 
31

 Prop. 2007/08:95. s. 536. 
32

 Prop. 1990/91:113. Om en ny jämställdhetslag. s. 70-71. 
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åstadkomma än vad det är i fallet kring föräldraledighet i samband med födsel. En 

annan del av ledighet som också bör beaktas i detta avseende och kopplat till 

denna paragraf är möjligheten för föräldrar att hämta barn på dagis. Detta är ett 

klassiskt exempel på en svårighet som föräldrar ställs inför. I detta avseende blir 

samarbetet mellan föräldrarna också avgörande. Att hämta barn på dagis kan inte 

ses som endast kopplat till modern eller till fadern. Det handlar om samverkan 

mellan föräldrarna. Arbetsgivarna kan dock göra ett bra bidrag till denna 

problematik genom att anpassa arbetstider. Flextid kan exempelvis införas på 

arbetsplatsen.   

   Utöver det som sagts angående arbetstidsförläggning är det i detta läge bra att 

påpeka att denna paragraf också är avsedd att fungera som ett skydd mot att 

arbetstagare ska stagnera i både kompetens- och löneutveckling.
33

 Det finns 

rättsfall som behandlar arbetsgivare som blivit dömda på grund av att de nekat 

anställda olika kompetensutvecklande utbildningar. Exempelvis kan man här 

nämna arbetsdomstolsrättsfallet AD 2009 nr 45. I detta fall nekade ett landsting en 

anställd en utbildning på grund av att utbildningen skulle genomföras i närheten 

av den anställdes beräknade förlossning. Arbetsdomstolen dömde att landstinget 

inte hade rätt att neka den anställde utbildningen trots situationen.
34

 

Arbetsdomstolen har genom detta rättsfall klart och tydligt visat att denna sorts 

missgynnande (missgynnande enligt föräldraledighetslagen (1995:584) 16§) eller 

diskriminering (diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 5§, 

2 kap. 1§) inte är tillåtet.   

 

3.5 Trakasserier och sexuella trakasserier, 6 § 

Likt förena förvärvsarbete med föräldraskap är denna punkt i egentlig mening 

kopplad till arbetsförhållandena men utav samma skäl som under föregående 

stycke, att det blir lättare och mer överskådligt att dela upp dessa tre punkter efter 

deras respektive paragrafer, har jag valt att skriva om denna punkt för sig. Denna 

punkt är i vissa avseende en av de viktigaste när det gäller just ämnet 

diskriminering. Ofta associerar många personer ordet diskriminering till just 

trakasserier och sexuella trakasserier. Det är därför värt att göra en lite större 

genomgång kring just detta ämne. Paragrafen har följande lydelse: 

6 § Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare 

utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. 

Lagstiftaren har i diskrimineringslagen skrivit ut en egen definition av begreppen 

trakasserier och sexuella trakasserier.  
                                                           
33

 Ekström, H. s.16. 
34

 AD 45/2009. 
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 Trakasserier: ”ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna…” 

 Sexuella trakasserier: ” ett uppträdande av sexuell natur som kränker 

någons värdighet”.
35

 

Det fanns vid införandet av den nya lagstiftningen diskussion kring ifall man 

endast skulle behöva införa trakasseringsbegreppet och helt enkelt anse att 

begreppet sexuella trakasserier skulle ingå i begreppet trakasseri men på grund av 

denna typ av trakasseriers natur ansåg en majoritet av de beslutsfattande och 

rådgivande organisationerna att det är till fördel att hålla isär dessa två olika 

kategorier av trakasserier.
36

 Vid införandet av den tidigare jämställdhetslagen 

handlade diskussionen inte om ifall dessa skulle hållas isär utan snarare ifall 

trakasserier skulle ses som en arbetsmiljöfråga eller ifall den skulle vara kopplad 

till diskrimineringslagstiftningen istället. Lagstiftaren fann dock i detta fall att just 

trakasseritypen sexuella trakasserier är mer kopplad till kvinnors och mäns lika 

rättighet i samhället än till arbetsmiljölagstiftningen och därmed inkluderades 

både trakasserier och sexuella trakasserier i jämställdhetslagen (1991:433).
37

 

   Denna paragraf i motsatts till de två tidigare har ett annorlunda angreppssätt. 

Istället för att fokusera på siffror och regelrevideringar koncentrerar sig denna på 

att arbetsplatser måste använda resurser för att ta fram policys mot trakasserier 

samt att arbeta med stereotypa attityder vilka kan vara skadliga för endera av 

könen. Policyerna som införs (exempelvis en policy mot sexuella trakasserier) ska 

klarlägga att arbetsplatsen där de är implementerade fullständigt tar avstånd från 

alla former av trakasserier. Det ska råda en så kallad nolltolerans i 

trakasserifrågorna. Det bör också i denna sortens policys framgå hur ett ärende av 

trakasserier eller sexuella trakasserier hanteras. Med andra ord bör det finnas en 

handlingsplan vilken tydligt stadgar de olika steg som en arbetsgivare tar för att 

komma tillrätta med problematiken.
38

 Detta förstärks ytterligare av en annan 

paragraf i diskrimineringslagen. Andra kapitlet 3§ i diskrimineringslagen säger att 

arbetsgivaren är skyldig att utreda och vidta åtgärder i de fall där trakasserier 

förekommer. Ifall arbetsgivaren underlåter att handla i dessa ärenden kan han bli 

skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren enligt 5 kap. 1 §. Ytterligare förstärkt 

blir denna paragraf av arbetsmiljölagen som föreskriver att arbetsgivaren ska 

förebygga ohälsa på dennes arbetsplats.
39

 Arbetsmiljöverket har också utfärdat en 

föreskrift som trädde ikraft i mars 1994 vilken påbjuder arbetsgivare att förebygga 

kränkande särbehandling. Trakasserier faller in under kränkande särbehandling. I 

                                                           
35

 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 4§ p.3 och 4. 
36

 Prop. 2007/08:95. s. 106. 
37

 Prop. 1990/91:113. s. 71-72. 
38

 Prop. 2007/08:95. s. 332. 
39

 Se AML. 3kap 2§.  
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AFS:en vill arbetsmiljöverket att arbetsgivaren inför rutiner för hur ärenden som 

kan kopplas till kränkningar kommer behandlas. Detta innebär att det inte endast 

finns återgett om handlingsplaner i förarbeten och lag utan även i 

arbetsmiljöverkets föreskrifter.
40

  

   Det är viktigt att det inte råder några som helst tvivel om vad som ska ske när ett 

diskrimineringsärende uppmärksammas. Det är därför policys och 

handlingsplaner har en vital roll i detta avseende. Viktigt är dock också att man 

har många kontaktpersoner när det gäller diskriminering, och framförallt att dessa 

är spridda över verksamheten och finns på olika befattningsnivåer. Ofta kan man 

få rådet att man ska samtala om problemen med sin närmaste chef men om en 

arbetstagare inte har något förtroende för sin chef eller ifall det kanske är den 

närmaste chefen som trakasserar arbetstagaren måste arbetstagaren kunna anförtro 

sig till någon annan för att få hjälp med problemet. Om man vill se ett bättre 

exempel angående trakasserier kan man se till arbetsdomstolens dom i AD 2011 

nr 13. Detta fall behandlar en arbetsgivare som sexuellt trakasserarat två 

arbetstagare genom speciella julhälsningar två år i rad. Arbetstagarna har redan 

vid första tillfället påpekat att julhälsningen inte var lämplig i något avseende men 

trots detta förekom en liknande bild vid den andra julen. Arbetsgivaren dömdes 

till böter för sexuella trakasserier.
41

 Med detta sagt är det betydelsefullt att komma 

ihåg att sexuella trakasserier inte behöver innebära ett fysiskt agerande (direkt 

diskriminering) utan kan även bli gällande genom generella handlingar som 

indirekt kan kopplas till antingen kön, etniskt ursprung eller religion eller annan 

trosuppfattning.    

 

3.6 Intern rekrytering, utbildning och kompetensutveckling, 8 § 

I detta och nästföljande stycke kommer tre olika paragrafer (7-9 §§) behandlas. 

Anledningen till detta är att paragraf sju, åtta och nio är väldigt närbesläktade och 

kan kopplas ihop på ett bra sätt. Den åttonde paragrafen som berör 

kompetensutveckling kommer dock att behandlas för sig eftersom den är inte lika 

starkt kopplad till rekrytering som de två övriga. I diskrimineringslagen behandlas 

alla dessa tre under huvudrubriken rekrytering. Anledningen till detta är att med 

kompetensutvecklingsparagrafen avses även intern rekrytering. 

Sammanlänkningen mellan dessa tre paragrafer blir härmed tydligare. Den åttonde 

paragrafen har följande lydelse: 

8 § Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja 

en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av 

arbetstagare. 

                                                           
40

 AFS 1993:17 ”Kränkande särbehandling i arbetslivet”. 
41

 AD 13/2011. 
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Det är tydligt att denna paragraf har syftar till endast diskrimineringsgrunden kön, 

och detta stämmer även överens med 5 § om att förena förvärvsarbete med 

föräldraskap (se ovan) och 9 § vilken behandlar extern rekrytering.   

   Paragrafen ovan har sin grund i jämställdhetslagen (1979:1118) 6 § men har 

efter detta utvecklats först genom jämställdhetslagen (1991:433) och sedan genom 

den nuvarande diskrimineringslagen (2008:567). I dagsläget är syftet att 

arbetsgivaren ska skapa tillfällen för dennes anställda att fortbilda sig och 

avancera inom arbetsplatsen. På detta sätt blir arbetsgivarens personal mer 

värdefull samtidigt som arbetstagarna utvecklas som individer och målen kring 

jämställdhet tillfredsställs. Detta kan genomföras exempelvis genom vissa 

fortbildningskurser och utbildningar eller genom att införa arbetsrotation på 

arbetsplatsen så att alla arbetstagare får testa på olika arbetsuppgifter. Detta kan 

dessutom hjälpa för att höja arbetsmotivation på arbetsplatsen.
42

 Genom att 

komma ifrån enformiga arbetsuppgifter kan man dessutom lättare förebygga 

ohälsa och arbetsskador.
43

 Också i förarbete till den nya diskrimineringslagen 

återfinner vi exempel som arbetsrotation, men även vid utvecklingssamtal 

diskutera vidareutbildning och att upprätta individuella utbildnings- och 

kompetensutvecklingsplaner.
44

   

   Det grundläggande målet med alla rekryteringsparagraferna är förstås en jämn 

könsfördelning och med detta avses fördelningen 40/60 som minimum.
45

 

Utbildning och kompetensutveckling anses av lagstiftaren vara ett viktigt steg mot 

ökad jämställdhet på arbetsplatserna genom att den förespråkar en intern rörlighet 

vilket på detta sätt kan konkurrera med att nyanställa externt.   

 

3.7 Rekrytering, 7 och 9 §§ 

Den sjunde och nionde paragrafen behandlar nyanställningar som framförallt sker 

externt. Paragraferna är gjorda för att samverka med varandra och blir därför ofta 

kopplade till varandra både lagtekniskt och i jämställdhetsplaner. Paragraferna har 

följande lydelser: 

7 § Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. 

Denna paragraf kräver inte mycket förklaring. Den klargör exakt vilka 

diskrimineringsgrunder som den baserar sig på och därmed uppstår inga 

frågetecken. 

                                                           
42

 Lindmark, A, Önnevik, T. Human Resource Management. 2006. s. 23.  
43

 AFS 1998:1. Belastningsergonomi 4§ föreskriver att moment som liknar arbetsrotation hjälper 

att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.  
44

 Prop. 2007/08:95. s. 537. 
45

 Prop. 2007/08:95. s. 540. 
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9 § 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, ska arbetsgivaren vid 

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

Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter 

hand ökar.  

   Första stycket ska dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller 

åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 

omständigheterna i övrigt. 

Som tydligt återges handlar ovanstående paragrafer om framförallt extern 

rekrytering även om de kan kopplas till intern också. Värt att förtydliga är att 

denna paragraf bara ser till diskrimineringsgrunden kön. I praktiken förespråkar 

man så kallad positiv särbehandling genom paragraferna ifall omständigheterna 

tillåter det. Det som krävs ifall man har en två sökande av olika kön är att de 

måste ha lika eller jämförbara meriter. I det fallet ska man välja den individen som 

är av underrepresenterat kön. Detta ligger även i linje med EU-direktiven som 

också i deras jämställdhetsarbete förespråkar positiv särbehandling.
46

 Märk väl att 

det krävs att arbetsgivaren eller rekryteraren alltid kan styrka varför just den 

individen som anställdes fick jobbet i förhållande till övriga sökande. Övriga 

individer som sökte samma anställning har nämligen genom diskrimineringslagen 

rätt till en skriftlig meritförteckning från den person som anställdes för att själva 

kunna kontrollera att den personen var mer lämplig för arbetet.
47

   

   Paragrafen har dock andra kvalitéer än endast positiv särbehandling. 

Arbetsgivaren måste kunna visa, ifall det råder en ojämn könsfördelning på 

arbetsplatsen, att han genom sina annonseringar faktiskt försökt locka till sig 

individer av det motsatta könet.
48

 Detta var också målet när paragrafen fick sin 

ursprungliga form i och med jämställdhetslagen (1979:1118). Man ville genom 

lagstiftningen undvika ensidig rekrytering och skapa mer möjligheter för personer 

av olika kön att söka arbetsplatser.
49

  

   I fråga om arbetsdomstolsdomar när det gäller diskriminering vid rekrytering 

kan du bland annat hitta AD 2011 nr 23 som behandlar rekrytering av en servitris. 

Arbetsgivaren valde att avbryta rekryteringen när han upptäckte att den som 

skulle anställas var gravid. Han angav för detta att han inte ville lära upp en ny 

arbetskamrat som därefter direkt skulle försvinna från arbetsplatsen och vara 

mammaledig. I och med detta dömdes arbetsgivaren till diskrimineringsersättning 

                                                           
46

 Se Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, 

art 7. Se även Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen 

om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet, art 3.  
47

 Diskrimineringslagen(2008:567) 2 kapitlet 4§.  
48

 Prop. 2007/08:95. s. 538. 
49

 Prop. 1978/79:175. Förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.  s. 84-

88.  

http://notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K3P9S1
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och skadestånd enligt både diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.
50

  

   Ett annat rättsfall som kan nämnas är baserat på åldersdiskriminering. 

Rekryteringen i detta fall skulle göras av arbetsförmedlingen som sökte en 

jobbcoach. I rättsfallet klargjorde arbetsdomstolen att den diskriminerade hade 

bättre eller i alla fall jämförbara meriter i förhållanden till de två individer som 

anställdes. Därav har arbetsdomstolen kommit fram till att åldersdiskriminering 

har förekommit. Arbetsförmedlingen, som är en statlig verksamhet, har alltså inte 

endast brutit mot diskrimineringslagen men även mot grundlagen regeringsformen 

(1974:152) 11 kapitel 9 § 
51

 genom att de inte anställt den person är att anse som 

den skickligaste. Värt att notera här även om det inte togs upp i rättsfallet är att 

det genom detta förfarande även bröt emot lag om offentlig anställning 

(1994:260) 4 §. Arbetsförmedlingen dömdes till diskrimineringsersättning.
52

  

   Ytterligare ett behandlar en praktiktjänstgörande kvinna som sökte anställning 

på praktikplatsen. Under praktiktjänstgöringen drabbades kvinnan av ett missfall 

och hon upplyste sin arbetsgivare angående detta. Därefter nekades kvinnan 

anställning. Arbetsgivaren dömdes för både diskriminering enligt 

diskrimineringslagen och för missgynnande enligt föräldraledighetslagen och fick 

därmed betala diskrimineringsersättning och skadestånd till praktikanten.
53

 

   Detta är tre rättsfall som alla är baserade på den nya diskrimineringslagen. Det 

finns självklart fler men många är grundade på jämställdhetslagen. 

Diskrimineringslagens ålder är i nuläget en svaghet när det gäller att lokalisera 

rättsfall som är bra och förtydligande för lagstiftningen. Dessutom är en av 

diskrimineringsombudsmannens huvuduppgifter att åstadkomma en förlikning 

mellan parterna och detta skapar möjligheter att undvika rättegångar i många fall. 

På diskrimineringsombudsmannens hemsida
54

 kan man söka på förlikningar men 

även domstolsdomar på olika instanser (alltså andra instanser än arbetsdomstolen) 

samt stämningar som åstadkommits av ombudsmannen. Det är i praktiken många 

ärenden som avslutas med en enkel överenskommelse mellan de tvistande 

parterna, en förlikning, istället för att låta arbetsdomstolen ta ställning i frågan. 

Ofta är detta till gagn för båda parterna. Parterna slipper rättegångskostnader ifall 

fallet inte tas upp på domstolsnivå. Rekryteringsområdet är alltså ett mycket 

besökt område när det gäller diskrimineringslagstiftningen. 

Diskrimineringsombudsmannen behandlas närmare i en senare del av uppsatsen.   

 

                                                           
50

 AD 23/2011. 
51

 Notera att regeringsformen genomgick stora förändringar i och med en lagändring (2010:1408). 

Denna paragraf återfinns nu i 12 kapitlet 5§.  
52

 AD 91/2010. 
53

 AD 2/2011. 
54

 http://do.se/sv/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/ Hämtad: 2012-01-08. 

http://do.se/sv/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/
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3.8 Lönekartläggning, 10 § 

Precis som med rekryteringsparagraferna är följande paragrafer starkt 

sammanlänkade med varandra och det är därför fördelaktigt att behandla dem som 

en helhet istället för var för sig. Jag har trots detta gett dem var sitt stycke på 

grund av att dem är mycket omfattande.  

   Lön är traditionellt sett ett mycket omtvistat diskrimineringsområde och ofta 

också ett av de mer undersökta. Det är ett av de områden där man lätt kan 

frambringa statistik vilken påvisar skillnader i jämställdhet om sådana finns. 

Därmed är området för framförallt av stor betydelse för ekonomienheterna på 

arbetsplatser och självklart även arbetsgivaren eftersom denne har det yttersta 

ansvaret för jämställdheten på arbetsplatsen. Paragrafen har följande lydelse: 

10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 

anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och 

analysera 

- bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos 

arbetsgivaren, och  

- löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller 

likvärdigt. 

   Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband 

med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan- kvinnor och män som utför arbete som 

är att betrakta som lika, och  

- grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och 

grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete 

men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. 

Den tionde paragrafen är kopplad till den ekonomiska enheten på arbetsplatsen i 

större utsträckning än någon annan paragraf. Paragrafen föreskriver att en 

kartläggning ska genomföras på arbetsplatsen där löneskillnader mellan kvinnor 

och män undersöks. Vissa arbetsplatser genomför denna kartläggning i samband 

med deras lönerevisioner. Detta underlättar i administrativ synvinkel. 

Bestämmelsen är väldigt tydlig när det gäller vilken diskrimineringsgrund man 

riktar sig till. Paragrafen omfattar endast kön.   

   Precis som med bestämmelserna kring jämställdhetsplanen har en ny treårsgräns 

införts på denna paragraf i och med ikraftträdandet av diskrimineringslagen 

(2008:567). På detta sätt hoppas regeringen att arbetet med lönekartläggningen 

kommer bli lättare att genomföra. Arbetsgivarna kan i och med treårsgränsen 

skapa mer långsiktiga mål och bättre analysera vilka ändringar som behöver 

genomföras samt se vilka resultat föregående plans åtgärder producerat.
55

 

   Något annat som är av intresse är att paragrafen i förhållande till paragraf 11 och 

13 inte har en spärr när det gäller 25 anställda. Paragrafen har dock treårsgränsen. 

                                                           
55

 Prop. 2007/08:95. s. 341-342. 
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Detta är en mycket medveten handling från lagstiftarens sida. I propositionen till 

diskrimineringslagen säger man att alla arbetsplatser bör genomföra en 

kartläggning oavsett antalet anställda. Man föreskriver samtidigt att 

kartläggningen bör göras i samverkan med arbetstagarparten. Detta syftar i första 

hand till de fackliga organisationerna men ifall sådana inte finns på arbetsplatsen 

får inte arbetsgivaren inte underlåta de anställda att deltaga i lönekartläggningen.
56

 

Samverkan är viktigt inom hela verksamheten och detta är inte ett undantag. Detta 

resonemang knyter även an till första paragrafen i tredje kapitlet vilken 

behandlades tidigare.   

   Det finns en mängd olika metoder för att realisera denna paragraf och därmed 

också ett stort antal variationer kring hur man redovisar resultatet. Idealiskt är ifall 

arbetsgivaren återger hur många anställda av varje kön som finns inom varje 

befattning på arbetsplatsen. Därefter måste självklart lönen återges på olika sätt. 

Medellönen för alla manliga skulle exempelvis kunna jämföras med medellönen 

för alla kvinnor. Dock är det positivt ifall arbetsgivaren återger exempelvis den 

högsta manliga respektive kvinnliga lönen inom befattningen samt den lägsta 

manliga och kvinnliga lönen.
57

 Det finns självklart ytterligare ekonomiska mått 

för att tydliggöra jämställdhetsaspekten lön på en arbetsplats men i denna uppsats 

är inte ekonomiska faktorer relevant.  

   Något som är mycket relevant i paragrafen är begreppen ”lika och likvärdigt”. 

På grund av den centrala roll dessa paragrafer innehar kommer jag i ett senare 

stycke behandla dessa närmare. 
58

  

   Alla skillnader i lönekartläggningen måste kunna förklaras med så kallade 

könsneutrala faktorer. Ifall en löneskillnad inte kan förklaras med könsneutrala 

faktorer måste detta åtgärdas snarast möjligt.
59

 Åtgärderna som ska göras ska 

återges i den ”Handlingsplan för jämställda löner” som avses i 11 §.   

   Begreppet kvinnodominerad kan också skapa lite förvirring när det gäller denna 

paragraf. Det som avses med kvinnodominerat är dock precis samma som 

rekryteringsparagraferna syftar till. Alltså ifall endera av könet har mer än 60 % 

anställda i någon avdelning eller specifik post på företaget. Det påpekas i 

förarbeten att en historisk inblick i typen av arbete på ett företag inte är det man är 

ute efter.
60

 Man ska enkelt genom statistik på arbetsplatsen kunna se vilka 

arbetsbefattningar som är kvinnodominerade och vilka som är mansdominerade. 

Exempelvis på ett administrativt kontor kanske det är 50/50 mellan män och 

kvinnor totalt men bland säljarna kanske det är 7 manliga och 3 kvinnliga. I så fall 

är detta en mansdominerad yrkesgrupp i denna paragrafens mening.  

                                                           
56

 Prop. 2007/08:95. s. 342. 
57

 Ekström, H. s.39. 
58

 Se stycket ”Lika och likvärdig, 10 och 11§§”.  
59

 Prop. 2007/08:95. s. 342. 
60

 Prop. 1999/2000:143. Ändringar I jämställdhetslagen. s. 78.  
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   Av intresse för denna paragraf är att utredningar visat att denna paragraf av alla 

aktiva åtgärder är den som efterlevs i störst grad.
61

 Å andra sidan är även denna 

paragraf den enklaste för tillsynsmyndigheter att kontrollera. Detta kan också vara 

ett skäl till att den uppfattas som den mest tillämpade av alla aktiva åtgärder.   

 

3.9 Handlingsplan för jämställda löner, 11 § 

Som jag nämnde under rubriken ”Lönekartläggning” är det av viss vikt att se de 

tre lönebehandlande paragraferna som sammanlänkande eftersom de alla ha 

refererar till varandra. 11§ behandlar handlingsplanen för jämställda löner som 

ska upprättas efter att lönekartläggningen genomförts. Den ska basera sig på 

lönekartläggningens resultat. Lydelsen är enligt följande: 

11 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där 

redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen ska anges vilka 

lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att 

betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering 

utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och 

senast inom tre år.  

   En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i 

efterföljande handlingsplan.  

   Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid 

det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare. 

I det tredje kapitlet i diskrimineringslagen finns det två planer som ska vara 

genomförda. Först och främst ”Jämställdhetsplanen” enligt den 13 § vilket också 

är den som är mer allmänt känd. Den andra planen finns i den 11 §. 

”Handlingsplan för jämställda löner” är precis vad det låter som. Den ska baseras 

på den lönekartläggning som ska göras enligt den 10§. Ifall det har hittats osakliga 

löneskillnader ska arbetsgivaren i denna plan återge vilka åtgärder som kommer 

genomföras på arbetsplatsen för att uppnå jämställda löner på arbetsplatsen. Det 

bör både finnas kortsiktiga åtgärder och långsiktiga, samt bör planens mål vara att 

alla osakliga löneskillnader eliminerats inom tre år dock helst så snart som 

möjligt.
62

 Vid uppföljningen av handlingsplanen bör man undersöka hur väl man 

lyckats med målen samt ifall det uppkommit några nya osakliga löneskillnader. 

Ifall målen inte är uppfyllda eller det finns nya löneskillnader ska den nya 

handlingsplanen behandla dessa. Viktigt är också att komma ihåg att andra stycket 

förordnar att en utvärdering av tidigare års handlingsplan, innehållande det 

tidigare årets åtgärder och effekterna av dessa, ska tas med i den nya 

handlingsplanen.
63

 Detta understryker vikten av det kontinuerliga arbetet med 

                                                           
61

 SOU 2010:7. s. 45.  
62

 Ekström, H. s.43. Se även 1999/2000:143. s. 81. 
63

 Prop. 2007/08:95. s. 344.  

http://notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#K3P10
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jämställdhetsfrågorna som måste bedrivas i samspel med övriga arbetsuppgifter 

på arbetsplatsen.   

   Som i 10 § innehåller den 11 § begreppen ”lika och likvärdig”. På grund av den 

centrala roll dessa begrepp innehar har ett speciellt stycke tilldelats dem och 

därmed kommer ingen närmare redogörelse göras här.
64

  

   Treårsgränsen återfinns även i denna paragraf. Liksom syskonparagraferna 10 

och 13 infördes denna regel i samband med sammanslagningen av hela 

diskrimineringslagstiftningen till diskrimineringslagen (2008:567). Samtidigt 

infördes även gränsen vid 25 arbetstagare.
65

  

   I övrigt bör paragrafen tolkas i sin originella mening vilken fastställdes i 

lagändringen till jämställdhetslagen. Med detta avser jag proposition 

1999/2000:143.   

   Den kostnadsberäkning och tidsplanering som ska anges i förhållande till 

lönejusteringarna skall verka som en påtryckande faktor för att framkalla ett 

beteende och förhållningssätt på arbetsmarknaden vilket ska gagna 

jämställdheten. Med tidsplaneringen avses som jag redan nämnt att åtgärder ska 

genomföras så snart som möjligt men senast inom tre år. Dessa tre år räknas ifrån 

den tidpunkt då den senaste lönekartläggningen, den som avses i 10 §, färdigställts 

och analyserats.
66

   

   Beträffande praxis kopplat till detta område så är den begränsad. Det finns 

praxis som anknyter till problematiken med ”lika eller likvärdiga” anställningar 

och därmed lika eller likvärdig lön och anställningsförmåner. Denna problematik 

kommer att behandlas närmare under rubriken ”Lika och likvärdig, 10 och 11 §§”. 

Praxis när det gäller lönediskriminering kan också påträffas. Bland annat kan 

nämnas AD 2001 nr 13. I detta fall fick inte jämställdhetsombudsmannen bifall 

för lönediskriminering men fallet är intressant på grund av arbetsdomstolens 

bedömning att likvärdiga anställningsförhållanden förekommer mellan de 

tvistande parterna. Anledningen till att jämställdhetsombudsmannens vilja inte 

bifalles trots likvärdiga arbetsuppgifter hänvisades till andra könsneutrala faktorer 

vilka arbetsdomstolen erkände som sakliga skäl för löneskillnaden.    

 

3.10 Informationsuppgivelseplikt, 12 § 

Denna paragraf är den sista när det gäller löner bland de aktiva åtgärderna. Den är 

kopplad till den informationsskyldighet som arbetsgivaren har i förhållande till de 

arbetstagarorganisationer som denne har skrivit kollektivavtal med. Paragrafen 

har följande lydelse: 
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12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är 

bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna 

samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner.  

   Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild 

arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen (1976:580) 

om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället 10 kap. 11–14 

§§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:526). 

Det står klart att paragrafen avser informationsskyldighet snarare än lön i någon 

form men på grund av att paragrafen är starkt kopplad till 10 och 11 §§ brukar den 

räknas som tillhörande till lönesektionen i aktiva åtgärder.   

   Paragrafen förespråkar samverkan precis som den 2 § i diskrimineringslagens 3 

kapitel.  

   Vid införandet av denna paragraf i jämställdetslagen (1991:433) genom 

propositionen 1999/2000:143 diskuterades denna paragraf mycket. De olika 

remissinstanserna hade vitt skilda åsikter kring vad som skulle gälla. 

Arbetstagarorganisationerna ansåg att förslaget var mycket bra eftersom de genom 

förslaget praktiskt taget fick tillgång till alla löner på en arbetsplats. 

Arbetsgivarorganisationerna ansåg dock att denna lagstiftning skulle intränga på 

den personliga integriteten och därmed var förslaget inte genomförbart.
67

 På 

grund av den stora meningsskillnaden som fanns blev kompromissen att 

tystnadspliktsregler tillämpas på paragrafen. Detta innebär att fackliga företrädare 

som får tillgång till löner hos individuella personer (märk väl att när man talar om 

individuella personer avser man även personer som aktivt valt att inte tillhöra 

arbetstagarorganisation till vilken arbetsgivaren är bunden samt även förstås 

personer vilka är medlemmar i ett annat fackligt förbund än det som den fackliga 

företrädaren representerar) inte får röja de uppgifter vilka avses i 12 § andra 

stycke. Man kan i detta läge nämna att lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet har i dess 19 § innebär en skyldighet för arbetsgivaren att uppge 

information till fackliga organisationer till vilken arbetsgivaren är bunden med 

kollektivavtal. Dock har denna paragraf prövats i arbetsdomstolen vid ett antal 

tillfällen prövats och man har kommit fram till att bestämmelsen inte påverkar en 

enskilds anställningsförhållande.
68

 Tystnadsplikten som införts kommer med 

andra ord fungera som ett medium för att fackliga organisationer ska kunna 

samverka vid lönekartläggning och upprättande handlingsplaner för jämställda 

löner. Regeringen vill vara tydlig med att det endast är kollektivavtalsbärande 

företrädare som får ta del av individuella personers löner.
69

 Utan en rätt att kunna 

få ta del av individuella personers löner kommer inte arbetstagarorganisationer 

kunna uppfylla den samverkan som avses i paragrafen. På grund av detta behövs 
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informationsskyldigheten.
70

  

   Förarbeten till den nya diskrimineringslagen vill dock påminna parterna om att 

denna regel inte betyder att det existerar något som helst tvång för parterna att 

komma överens vid förhandling.
71

  

 

3.11 Jämställdhetsplan, 13 § 

I det tredje kapitlet i diskrimineringslagen, 13 §, finner man jämställdhetsplanens 

bestämmelser om att en jämställdhetsplan ska upprättas och vilka arbetsgivare 

som ska upprätta den. Den har följande lydelse:  

13 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska 

innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en 

redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra 

under de kommande åren.  

   Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner 

som arbetsgivaren ska göra enligt 11 §.  

   En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i 

efterföljande plan.  

   Skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan gäller inte arbetsgivare som vid det senaste 

kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare. 

Alla arbetsgivare behöver alltså inte nödvändigtvis upprätta en jämställdhetsplan. 

I och med ikraftträdandet av den nya diskrimineringslagen förändrades kriterierna 

för jämställdhetsplaner. Istället för att upprättas varje år skulle de upprättas vart 

tredje år och istället för att varje arbetsgivare med minst 10 anställda skulle 

upprätta en plan skulle endast företag med minst 25 anställda upprätta planen. 

Den då sittande regeringen ansåg att ett upprättande av en jämställdhetsplan på 

arbetsplatserna var det som var mest väsentliga, inte att den reviderades eller 

uppdaterades varje år. På grund av den tid det tar att utföra allt arbete som krävs 

för att upprätta en bra jämställdhetsplan skulle arbetet inte bli proportionerligt till 

dess effektivitet. Därmed ansåg regeringen att upprättandet av planen skulle 

utökas till vart tredje år istället för varje år. På detta sätt skulle arbetsgivaren 

kunna ställa upp mer långsiktiga och realistiska mål samtidigt som kortsiktiga mål 

inte blev borttagna. Självklart uppmuntrar dock förarbeten till den nya 

diskrimineringslagen att företag kan med kortare intervall göra mätningar i 

förhållande till sina jämställdhetsplaner men en ny tvångsgräns vid tre år skulle 

öka effektiviteten i jämställdhetsarbetet på företag samt även underlätta 

tillsynsmyndighetens arbete.
72

   

   Regeringen ansåg också att en förändring i hur många anställda som en 
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arbetsgivare behöver ha anställt också skulle ändras. Den tidigare 

jämställdhetslagen (1991:433) hade i 13 § gränsen 10 anställda. Regeringen ansåg 

dock att denna gräns borde höjas till 25 anställda. Den anledning som regeringen 

angav för detta är att det blir mycket administrativt betungande för små 

verksamheter att hålla en jämställdhetsplan uppdaterad. En annan anledning som 

angavs var att tillsynsmyndigheten skulle få ett lättare arbete genom att kunna 

fokusera på företag med ett större antal anställda och på det sättet se till att 

jämställdhetsplaner verkligen genomförs där. Regeringen är dock mycket tydlig 

med att framhålla att verksamheter som inte omfattas av 

jämställdhetsplanslagstiftningen inte har någon som helst rätt att avstå från ett 

målinriktat jämställdhetsarbete på något sätt.
73

 Jämställdhet ska främjas inom hela 

det svenska samhället. Inga verksamheter är undantagna. Därmed måste alla 

verksamheter arbeta med de aktiva åtgärderna.   
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4. Tillsynsregler 

Diskrimineringslagstiftning är av den beskaffenhet att den inte kan genomföras 

utan ett omfattande tillsynsarbete. Detta bevisades i och med de tidigare 

ombudsmännens arbete med frågorna. I och med diskrimineringslagen (2008:567) 

sammanslogs alla de äldre ombudsmännen till en allomfattande myndighet, med 

undantaget barnombudsmannen. Detta innebär att de tidigare ombudsmännen 

jämställdhetsombudsmannen (JämO), ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

(DO), handikappsombudsmannen (HO) och ombudsmannen mot diskriminering 

på grund av sexuell läggning (HomO) numera alla tillhör tillsynsmyndigheten 

diskrimineringsombudsmannen (DO).
74

 Den enda ombudsmannen som inte ingår i 

diskrimineringsombudsmannen är barnombudsmannen (BO) eftersom regeringen 

tillsammans med både remissinstanser och diskrimineringskommittén ansåg att 

diskrimineringslagen inte specifikt gällde barn även om den genom sina 

diskrimineringsgrunder kan påverka barns vardag. Att sammanslå 

barnombudsmannen med de övriga diskrimineringsombudsmännen när denna 

ombudsman ska behandla ärenden vilka berör lagstiftning som inte kopplas till 

diskrimineringslagen var i regeringens ordval ”inte en logisk konsekvens”.
75

  

   Ett par specifika paragrafer av tillsynsreglerna vilka finns detaljerade i 

diskrimineringslagens fjärde kapitel kommer återges här eftersom de är av vikt 

vid senare analys av diskrimineringslagens aktiva åtgärders effekt. I avsnittet som 

behandlar SOU 2010:7 (vilken förespråkar en komplett omskrivning av bland 

annat kapitel tre i diskrimineringslagen) behandlas några av tillsynsreglerna också 

och därmed blir det av stor vikt att de nuvarande rättsreglarna blir återgivna för att 

rättvist kunna jämföra dessa samt även senare i uppsatsen analysera möjliga 

konsekvenser. 

 

4.1 Diskrimineringsombudsmannens uppgifter 

1 § Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn över att denna lag följs. Ombudsmannen ska i 

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

   […] 

Detta är diskrimineringsombudsmannens viktigaste uppgift. Det är viktigt att 

förstå att statliga myndigheter generellt inte vill vidta extrema åtgärder 

(exempelvis domstolstvist) ifall det inte behövs. Diskrimineringsombudsmannen 

har ett informationsuppdrag i förhållande till allmänheten. Arbetsgivare och 

förstås även individpersoner ska kunna rådfråga ombudsmannen i frågor kopplade 

till alla diskrimineringsområdena. Ifall en tvist uppkommer är det 
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ombudsmannens uppgift att genom förlikning eller annan uppgörelse lösa denna. 

Domstolstvister och vitesförläggande ska undvikas i så stor utsträckning som 

möjligt. Självklart är det dock diskrimineringsombudsmannens uppgift att driva 

en tvist till domstol om ingen annan uppgörelse kan nås genom samverkan.
76

  

2 § Av 6 kap. 2§ framgår att Diskrimineringsombudsmannen får föra talan i domstol för en enskild 

som medger det. 

Med detta avses tvister kopplade till privatpersoner mot arbetsgivare. En 

privatperson har ofta inte de tillgångar som krävs för att driva en tvist i domstol. 

Diskrimineringsombudsmannen kan på grund av detta hjälpa en enskild 

privatperson. Det finns flera skäl till varför detta bör finnas i lagstiftningen. EU-

rätten förespråkar exempelvis att staten har en skyldighet att försäkra en person 

vilken anser sig diskriminerad ett effektivt rättsligt skydd.
77

 Utöver detta är det 

positivt att få sin talan förd av en myndighet vilken besitter expertkunskap inom 

diskrimineringsområdet. Detta är två tunga skäl till att diskriminerings-

ombudsmannen ska kunna föra talan i domstolstvist. Paragrafen förespråkar dock 

att den enskilde individen måste medge att ombudsmannen har tillåtelse att ta 

ärendet till domstol.
78

   

 

4.2 Uppgiftsskyldighet 

För att kunna utöva en tillsyn måste Diskrimineringsombudsmannen ha en 

rättighet till viss information som tillhandahålls av arbetsgivaren. Denna 

uppgiftsskyldighet finns nedskriven i fjärde kapitlets tredje paragraf. Lydelsen är 

enligt nedan: 

3 § Den som omfattas av förbuden mot diskriminering och repressalier, av skyldigheten att utreda 

och vidta åtgärder mot trakasserier eller av bestämmelserna om aktiva åtgärder i denna lag är 

skyldig att på begäran av Diskrimineringsombudsmannen   

1. lämna de uppgifter om förhållandena i verksamheten som kan ha betydelse för tillsynen, 

2. lämna uppgifter om meriter när ombudsmannen biträder en begäran av en enskild enligt 2 kap. 

4 eller 8§,  

3. ge ombudsmannen tillträde till arbetsplatser eller andra lokaler där verksamheten bedrivs för 

undersökningar som kan ha betydelse för tillsynen, och  

4. komma till överläggningar med ombudsmannen.  

   Skyldigheten enligt 1-3 gäller inte om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som talar däremot. 

Uppgiftsskyldigheten var väldigt bestämd i den tidigare jämställdhetslagens 

(1991:433) 33§ men den kan också spåras ända tillbaka till den äldre 

jämställdhetslagens (1979:1118) 15 §. Regeringen är tydlig med att påpeka detta 
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genom att påvisa att den praktiska nyttan som bestämmelsen har för att 

myndigheten ska kunna bedriva en effektiv tillsyn av arbetsmarknaden. Man vill 

även anmärka att paragrafen bör praktiskt agera som ett påtryckningsmedel på 

arbetsgivarna. Den är därmed ett viktigt ”vapen” i ombudsmannens arsenal. Den 

enda begränsningen som finns i förhållande till denna regel är att den omfattar 

arbetsgivarens ”verksamhet” och därmed inte ”privatpersoner”.
79

 Detta innebär att 

arbetsgivaren inte behöver lämna ut information som berör en arbetstagare 

personligt. 

   Förutom skyldigheten att tillhandahålla alla uppgifter som kan anses nödvändiga 

för tillsynen har diskrimineringsombudsmannen rätt att få ut merituppgifter, ifall 

det blir fråga om rekryteringsdiskriminering eller diskriminering vid antagning till 

exempelvis universitet. Även denna regel är av gammal ålder i detta läge. Regler 

kring den skriftliga merituppgiftsskyldigheten har funnits från jämställdhetslagen 

(1979:1118).
80

 Trots att det finns lag som säger att arbetssökande har rätt till att få 

ut en skriftlig meritförteckning som styrker att han eller hon inte diskriminerades 

kan inte arbetsgivaren straffas av en sanktion ifall denne vägrar att ge ut denna 

meritförteckning. På grund av detta finns möjligheten för 

diskrimineringsombudsmannen att begära ut denna meritförteckning också. 

Diskrimineringsombudsmannen kan ifall arbetsgivaren fortfarande vägrar 

använda vite som påtryckningsmedel för att få tillgång till uppgiften.
81

  

   Bortsett från uppgiftsskyldigheterna och meritregeln behandlar denna paragraf 

två mycket viktiga rättigheter som diskrimineringsombudsmannen har. Först att 

denne har rätt till tillträde på arbetsplatser för att genomföra undersökningar som 

denne anser krävs för att tillsynen ska anses tillfredsställande. I tidigare 

lagstiftning omfattade denna skyldighet endast diskrimineringsgrunden kön. Att 

bibehålla detta förhållningssätt i en sammanslagen lagstiftning skulle vara 

underligt och dessutom ska det finnas en viss jämställdhet mellan 

diskrimineringsgrunderna
82

 när det gäller de allmänt hållna reglerna inom 

diskrimineringslagen. Med allmänt hållna avses i detta fall alla kapitel förutom det 

tredje som genom regeringens proposition uttryckligt endast vänder sig till tre av 

de sju diskrimineringsgrunderna.
83

 Med tillfredställande tillsyn omfattas också när 

det gäller tvistemål att diskrimineringsombudsmannen har kunnat kontrollera 

arbetsplatsen avseende möjliga vittnen samt även att verifiera att arbetsgivaren har 

vidtagit stöd- och anpassningsåtgärder som kan anses skäliga. Den andra är att 

arbetsgivare är tvingade att komma till överläggningar med ombudsmannen ifall 

detta krävs. Detta är en bestämmelse som härstammar ifrån 1986 års lag mot 
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etnisk diskriminering.
84

 I förarbeten till denna lag framhäver regeringen att denna 

regel har ett värde eftersom ombudsmannen måste kunna kontrollera att 

arbetsgivarens verksamhet genomför tillräckligt med åtgärder för att motverka 

diskriminering.
85

 Märk väl att denna proposition är endast inriktad mot etnisk 

diskriminering men fortfarande har syftet med den originella lagstiftningen ett 

värde. 

4.3 Vite 

Vite är diskrimineringsombudsmannens viktigaste och mest kraftfulla 

påtryckningsmedel bortsett från att driva ärendet till domstol. I nedanstående 

paragrafer redovisas när och hur vite får åläggas.  

4 § Den som inte rättar sig efter en begäran enligt 3 § får av Diskrimineringsombudsmannen 

föreläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet. Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos 

Nämnden mot diskriminering.  

   Ett vitesföreläggande enligt första stycket ska delges. Lag (2010:1979). 

Det är av stor vikt att denna möjlighet finns för diskrimineringsombudsmannen. 

Även om vite inte kan anses som en allvarlig sanktion är den fortfarande kraftfull 

nog att skapa en åtgärd hos den arbetsgivare som den drabbar samt så har den ett 

symboliskt värde vilket stärker diskrimineringslagen i sin helhet.
86

 Det 

överensstämmer dessutom med regeringens önskan att om att 

diskrimineringsombudsmannen ska arbeta för att arbetsgivaren frivilligt ska rätta 

sig efter diskrimineringslagen eller i andra hand skapa förlikningar i ärenden. Ifall 

arbetsgivaren inte håller med om vitet kan denne överklaga 

diskrimineringsombudsmannens beslut till Nämnden mot diskriminering. 

Nämndens beslut kan dock inte överklagas då det är fastställt.   

 

5 § Den som inte fullgör sina skyldigheter i fråga om aktiva åtgärder enligt 3 kap. 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 eller 16 § kan vid vite föreläggas att fullgöra dem. Ett sådant 

föreläggande meddelas av Nämnden mot diskriminering på framställning av 

Diskrimineringsombudsmannen. Föreläggandet kan riktas även mot staten som arbetsgivare eller 

som huvudman för utbildningsverksamhet.  

   Om ombudsmannen förklarat sig inte vilja göra en framställning till nämnden om 

vitesföreläggande, får en central arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är 

bunden av kollektivavtal göra en framställning i fråga om aktiva åtgärder i arbetslivet enligt 3 

kap. 4-13§§.  

   I framställningen ska anges vilka åtgärder som bör åläggas den som framställningen riktas mot, 

vilka skäl som åberopas till stöd för framställningen och vilken utredning som har gjorts. 
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Vite får även föreläggas ifall arbetsgivare underlåter att uppfylla kraven som 

ställdes i tredje kapitlet i 4-13 §§. I lagtexten påverkar detta även paragraferna 15 

och 16 men dessa behandlar utbildningsområdet och för att behålla fokus på 

arbetsområdet behandlas inte dessa i något avseende. Till skillnad från 4 § kräver 

ett vite på detta område att Nämnden mot diskriminering har beslutat om den. 

Ansökan om vitesföreläggandet får göras antingen av diskriminerings-

ombudsmannen eller av en till arbetsgivaren kollektivavtalsbunden central
87

 

arbetstagarorganisation.
88

 Det är viktigt att komma ihåg att 

arbetstagarorganisationens talerätt i frågor av denna natur kommer först i andra 

hand i förhållande till diskrimineringsombudsmannens talerätt.   

   Det fanns vid införandet av diskrimineringslagen ett par remissinstanser som 

ansåg att en sanktionsavgift istället för vite skulle bli mer slagkraftigt. 

Diskussionen blev dock inte så omfattande eftersom det inte fanns underlag för att 

ändra systemet i det läget. Regeringen påpekade dock att man i den kommande 

utredningen om de aktiva åtgärderna skulle be utredaren att komma med ett nytt 

förslag i denna fråga.
89

  

6 § Andra beslut av Diskrimineringsombudsmannen enligt denna lag än beslut om 

vitesförelägganden enligt 4§ får inte överklagas. 

För att nu knyta ihop tillsynsreglerna vill jag bara snabbt påpeka att alla 

diskrimineringsombudsmannens beslut som inte avser vitesföreläggande inte kan 

överklagas. Diskrimineringsombudsmannens auktoritet skulle vara ifrågasatt 

annars. Detta innebär exempelvis att diskrimineringsombudsmannen kan besluta 

om att väcka talan i domstol. Detta beslut kan inte överklagas.   

                                                           
87

 Anledningen att endast central arbetstagarorganisation kan ansöka om vitesföreläggande 

förklaras i prop. 1999/2000:143. s. 97.  
88

 Prop. 2007/08:95. s. 349. 
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 Den utredning som avses är SOU 2010:7. Den behandlas senare i uppsatsen.  
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5. Lika och likvärdig, 10 och 11 §§  

I det andra stycket i 10 § föreskrivs det att arbetsgivaren aktivt ska söka efter 

löneskillnader i arbetet som är att ”betrakta som lika”. Detta begrepp skapar en 

stor andel problematik i praktiken eftersom det ordagrant innebär att arbetstagare 

måste rangordnas i förhållande till varandra på ett så ingående sätt att det kan för 

vissa individer gränsa till stötande. Exempelvis kan man tänka sig en situation där 

två arbetstagare har enligt anställningsavtal samma arbetsuppgifter men en av 

arbetstagarna har genom prestation fått en märkbar skillnad i lön i jämförelse med 

den andra arbetstagaren. När resultatet av kartläggningen är färdigt och 

löneskillnaden blir uppenbar för alla anställda på företaget kan detta vara stötande 

för den arbetstagare som inte har presterat lika bra samtidigt som det kan bli 

besvärligt också för den som tjänar mest.   

   Vilka personer kan anses ha befattningar som är att räkna som lika i så fall? 

Innan jämställdhetslagen (1991:433) trädde i kraft lade man i propositionen fram 

en beskrivning på arbete som är att betrakta som lika. Det som återges är att man i 

dessa fall inte ska blanda in arbetsmarknaden i sin helhet utan snarare se till vilka 

arbetsuppgifter som de två arbetstagarna i fråga utför.
90

 Detta betyder att två 

individer med samma arbetstitel i praktiken inte behöver ha lika arbetsuppgifter. 

Montörer är ett mycket bra exempel på detta. När det gäller denna yrkesgrupp kan 

man se till flera olika sorters arbeten med olika arbetsintensitet och 

arbetsuppgifter. Trots att man innehar arbetstiteln montör betyder det inte att man 

är berättigad till samma förmåner och anställningsvillkor som en annan montör på 

samma företag. Ett annat exempel på en mer specifik grupp är 

personalsekreterare. Denna titel kan innehas av ett flertal personer som arbetar 

under personalchefen på en arbetsplats. Näst intill alltid har de olika 

personalsekreterarna olika arbetsuppgifter. Vissa kanske arbetar med jämställdhet, 

lön, förhandling, pension, semester eller något annat. Arbetsuppgifterna är olika 

och därmed är inte deras arbetsuppgifter att betrakta som lika. Märk väl att detta 

endast är kopplat till ”lika” arbetsuppgifter. Problematiken blir ännu mer 

framträdande när det gäller begreppet ”likvärdigt”.   

   Begreppet likvärdighet myntades redan i den äldsta jämställdhetslagen
91

 i och 

med införandet av 4 § i propositionen. Vid det tillfället var meningen med 

begreppet att göra en jämförelse mellan två arbetsuppgifter i och med en 

arbetsvärdering som arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om. 

Begreppet skapade dock inte någon specifik förbättring på arbetsmarknaden då 

man i undersökningen inför införandet av jämställdhetslagen (1991:433) 

fortfarande kunde se att en mängd arbetsplatser saknade arbetsvärderingar. 

Därmed föreslog man i propositionen inför den nya jämställdhetslagen att slopa 
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 Prop. 1990/91:113. s. 86.  
91

 SFS 1979:1118. 4 §. 
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arbetsvärderingsbestämmelsen.
92

 Man betonade dock den vikt som begreppet 

faktiskt hade för de arbetsplatser där de hade implementerats och därmed fick 

begreppet fortfarande utnyttjas. Denna förändring innebar lagtekniskt att domstol 

nu själva fick möjligheten att bedöma angående vad som kunde räknas som 

”likvärdiga”.  

   Ytterligare förändring kom till detta begrepp genom en annan proposition 

(1999/2000:143). I denna proposition har regeringen ansett att problematiken med 

att inte klart uttrycka en definition av begreppet skapar tolkningssvårigheter.
93

 

Därmed genomfördes en lagändring i jämställdhetslagens 2 §. Man lade till ett 

helt stycke som fortfarande idag finns med i lagstiftningen (fast idag genom den 

nya diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 2 § andra stycket). Den definitionen 

lyder enligt följande:  

2 §[…]  

   Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen 

bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra 

arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som 

kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt 

arbetsförhållandena beaktas. 

Lag ändringen 2000:773 medförde en mycket mer förtydligad bild av begreppet 

som nu blev lättare för alla parter att tillämpa. Värt att notera i detta läge är dock 

att förslaget fick motgång både av den undersökning som gjordes kring förslaget 

samt av näst intill alla remissinstanser. Vissa av instanserna ansåg att lagtexten 

redan definierade vad begreppet innebar medan andra ansåg att en ny definiering 

inte borde införas överhuvudtaget. Undersökningen som gjordes på uppdrag av 

regeringen ansåg att man inte bör införa en sådan definition i lagtexten. 

Undersökningen fick även stöd av arbetsdomstolen.
94

 Trots motgångarna infördes 

definitionen i lagtexten och den har som sagt överlevt till den nya lagstiftningen. 

Propositionen till den nya diskrimineringslagen ställer sig indirekt positiv till att 

definitionen återfinns i lagstiftningen vilket påvisar att införandet var befogat trots 

de motsättningar som fanns vid införandet av lagändringen ”lag (2000:773)”.
95

 

   I och med begreppet likvärdigs existens måste man ha ett system för att 

undersöka ifall det råder likvärdiga förhållanden. Det finns fyra olika faktorer som 

man brukar kontrollera när det gäller denna typ av problematik.
96

 

Arbetsdomstolen arbetar efter dessa fyra grunder i ärenden av denna karaktär. 
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 Prop. 1990/91:113. s. 88-89.  
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 Prop. 1999/2000:143. s. 25-26. 
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 Prop. 1999/2000:143. s. 24-25. 
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 Prop. 2007/08:95. s. 534. 
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 Prop. 1993/94:147. Jämställdhetspolitiken: Delad makt – delat ansvar. s. 51-52. 
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1. Kunskap och förmåga: Under denna punkt brukar man nämna både 

formella och informella färdigheter hos individen i fråga. Exempelvis 

yrke och erfarenhet. Men man kan även nämna ifall personen ifråga har 

en framträdande förmåga för att exempelvis lösa problem av viss sort. Det 

finns vissa varianter på denna punkt. Det förekommer bland annat att 

förmåga ersätts med färdighet.
97

 Regeringen har ansett att frasen 

”förmåga” kan få personer att fokusera på en speciell individs förmåga att 

arbeta. Man vill från regeringens sida vara tydlig med att detta inte är 

fallet utan man vill fokusera på kraven som arbetet kräver.
98

 

2. Arbetsinsats: Denna faktor syftar till den fysiska och psykiska 

belastningen som förekommer i arbetet. Det kan handla om tunga lyft, 

enformig arbetsställning, stress, koncentrationsförmåga, 

anpassningsförmåga m.m.
99

 Även här finns det diskussioner kring ifall 

begreppet arbetsinsats fungerar bra. Dåvarande ombudsmannen mot 

etnisk diskriminering (numer Diskrimineringsombudsmannen (DO)) 

ansåg att precis som förmåga kan kopplas till en specifik individ så kan 

arbetsinsats också missförstås och därför bör man benämna denna faktor 

med ansträngning för att få fokus flyttat till arbetskraven istället för 

personen.
100

 

3. Ansvar: Ansvar kan ta en mängd olika former och uttryck. Det som avses 

här är i stort sett alla former. Begreppet ska förstås som generellt och 

därmed mycket omfattande. Närmare exempel kan vara en chefs eller 

arbetsledares ansvar att motivera, samordna, handleda m.m. En läkares 

vårdansvar för hans patienter eller en ekonomiansvarigs ansvar i 

förhållande till budget, investering och andra ekonomiska konsekvenser. 

Detta är bara exempel på vad som kan innefattas i begreppet.  

4. Arbetsförhållanden: Ännu ett mycket omfattande begrepp. Exempel på 

detta område återfinns självklart inom arbetsplatsens beskaffenhet. 

Exempelvis kan man på arbetsplatsen vara utsatt för fysiska påfrestningar, 

vibrationer, oljud, onormala temperaturer. Arbetet kanske bedrivs under 

jorden eller på hög höjd. Arbetstagaren kanske i sitt arbete är isolerad 

eller arbetar i grupp.
101

 Alla dessa är faktorer som kan påverka 

bedömningen av arbetsförhållanden. Det ovanstående är självklart inte 

alla faktorer som kan påverka denna faktor.  
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De fyra ovanstående faktorerna utgör alltså en bedömningsgrund för likvärdigt 

arbete. I domstolsprövning måste dock de kriterier som används vara könsneutrala 

samt måste jämförelsen ha ett könsmässigt neutralt förhållningssätt. En 

könsmässig diskriminering av direkt eller indirekt form är inte tillåten. Det är 

viktigt att erinra att även om dessa faktorer kan kopplas till individer personligen 

så är det inte det som är syftet. När man diskuterar dessa måste man koppla de till 

ett specifikt arbete eller grupp av arbetsuppgifter. Individen ska aldrig stå i 

centrum när det gäller en jämförelse av likvärdiga arbeten. Vidare bör man i 

denna sorts tvister också påpeka att dessa fyra faktorer inte är allomspännande. 

Det kan förekomma att andra påverkande faktorer av större eller mindre betydelse 

som inte kan kopplas till dessa fyra grundfaktorer. Så länge dem är könsneutrala 

och inte kan utsätta någon av parterna för direkt eller indirekt diskriminering är 

dem godtagbara.
102

  

   Om man ser till praxis på detta område kan man nämna exempelvis 

Arbetsdomstolens dom 2001 nr 13. I detta fall prövade arbetsdomstolen ifall två 

barnmorskor hade arbeten som var att betrakta som likvärdiga med en 

klinikingenjör. Slutsatsen som arbetsdomstolen kom fram till var att arbetena var 

likvärdiga till sin natur även om man oförnekligen kan visa på vitt skilda 

arbetsuppgifter mellan yrkesgrupperna. Något missgynnande eller diskriminering 

hade dock inte förekommit i och med att svarandeparten kunde påvisa att andra 

faktorer vilka kan anses vara könsneutrala inverkat på lönesättningen.
103

 

Jämställdhetsombudsmannen fick därmed avslag i detta fall men fortfarande visar 

fallet att jämförelsen av två olika yrkesgrupper kan ha likvärdiga arbeten trots att 

inga arbetsuppgifter liknar varandra. I förhållande till 1991 års jämställdhetslag 

har paragrafen förändrats i och med den omfattande lagändringen lag (2000:773) 

om ändring i jämställdhetslagen (1991:433).
104

 Innebörden av begreppet ändrades 

dock inte i lagändringen och därmed är fortfarande de fyra faktorerna som är 

listade ovan enligt proposition 1993/94:147 gällande. Rättsfallet äger självklart 

också alltjämt prejudicerande effekt.   

   Ytterligare ett rättsfall där arbetsdomstolen jämfört två olika yrkesgrupper och 

ifall deras arbeten är att betrakta som likvärdiga finns i rättsfall 2001 nr 76.
105

 

Frågan är med andra ord inte sällsynt. I dessa rättsfall finns även referenser till 

EG-rätt (numera EU-rätt) och dess praxis.
106   
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 Prop. 1999/2000:143. s. 26. 
103

 AD 13/2001. 
104

 För detaljer om samtliga förändringar se SFS 2000:773 och Prop. 1999/2000:143. 
105

 AD 76/2001. 
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 Eftersom EG-rätt inte behandlas i denna uppsats görs ingen närmare inblick än att konstatera 

dess närvaro i frågor relaterade till området.  
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6. SOU 2010:7 Åtgärder för att främja lika 

rättigheter och möjligheter 

På grund av den oenighet som fanns mellan regeringen, 

diskrimineringskommittén och remissinstanserna kring de aktiva åtgärderna i 

tredje kapitlet beslöt man att en utredning skulle genomföras för att se ifall de 

aktiva åtgärderna skulle kunna omfatta samtliga diskrimineringsgrunder eller 

inte.
107

 Denna utredning kallas ”SOU 2010:7 Aktiva åtgärder för att främja lika 

rättigheter och möjligheter– ett systematiskt målinriktat arbete på tre 

samhällsområden”. Utredningsledaren heter Anne-Marie Morhed och till sin 

hjälp hade hon ca 20 personer med olika bakgrund men näst intill alla hade 

juridiska någon juridisk bakgrund. Exempelvis fanns det en medarbetare från 

Diskrimineringsombudsmannen, en arbetsrättsjurist, en chefsjurist med flera.  Det 

fanns med andra ord olika juridikinriktade kompetenser i utredningen. 

Utredningens huvudsakliga bidrag till den diskussion som finns kring de aktiva 

åtgärderna ligger i förslaget till en omskrivning av hela det tredje kapitlet i 

diskrimineringslagen. Många av paragraferna är självklart fortfarande väldigt lika 

om inte identiska till diskrimineringslagen men vissa avgörande skillnader finns, 

framförallt att många paragrafer nu istället omfattar alla diskrimineringsgrunder 

istället för bara kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. I 

den återgivelse som kommer ges av SOU rapportens kommer fokus ligga på de 

paragrafer som omfattar arbetslivet och de förändringar som finns. Paragraferna 

som kopplas till utbildning kommer utelämnas eftersom de inte är för denna 

uppsats avsikt att undersöka utbildningsområdet.   

 

6.1 Övergripande syfte  

Syftet med denna SOU är mycket omfattande och även till viss del invecklat. En 

återgivning av detta anser jag därmed är nödvändig i förtydligande syfte.  

”Syftet är att undersöka om och i så fall hur bestämmelserna har haft effekt på arbetet för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

samt inom utbildningsområdet även oavsett funktionshinder och sexuell läggning. I uppdraget 

ingår att undersöka vilka aktiva åtgärder som har haft bäst effekt för respektive 

diskrimineringsgrund samt vilka kostnader åtgärderna medför för de berörda.   

   Med detta som utgångspunkt ska utredaren överväga hur krav på aktiva åtgärder kan göras 

tydliga, skarpa och kopplas till en verkningsfull sanktion samt om krav på aktiva åtgärder, och i så 

fall vilka, bör utvidgas till fler diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden. I detta ingår att 

överväga om åtgärderna bör kvarstå i nuvarande omfattning eller om någon åtgärd bör ändras 

eller tas bort samt om sanktionssystemet bör ändras. För utbildningsområdet ingår att överväga 
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om krav på aktiva åtgärder bör gälla alla verksamheter som omfattas av den nya 

diskrimineringslagen.” – SOU 2010:7 s. 3.
108

 

Utav detta är det självklart inte allt som är av intresse för denna uppsats. Den 

ekonomiska aspekten exempelvis kommer inte behandlas närmare. Fokus kommer 

ligga på utredningens förslag till nytt kapitel om aktiva åtgärder i 

diskrimineringslagen.  Författarens syn på den effekt som den nuvarande 

lagstiftningen har haft på arbetslivet är dock också av intresse och kommer 

behandlas nedan.   

   SOU rapportens förslag är skapligt omfattande och därmed kommer inte allt 

behandlas detaljnivå. Skillnaderna är i detta fall det som är intressant. Efter varje 

del kommer jag göra en egen reflektion. Man kan spara egna tankar och analyser 

till en avslutande diskussion men i detta läge när jag jämför en gällande paragraf 

med ett förslag på en ny anser jag att en personlig reflektion blir mer slående när 

den står nära den paragraf som den avser att analysera. Det kommer föras en 

avslutande längre reflektion när alla områden av denna SOU rapport som är av 

värde har återgetts. Dem reflektioner jag gör i detta kapitel kommer att markeras 

på ett tydligt sätt.  

 

6.2 Aktiva åtgärder  

Den första märkbara förändringen som finns är att det i SOU rapporten är att den i 

kapitel tre inför en förklaring om vad aktiva åtgärder syftar till. Detta är den 

inledande paragrafen i kapitlet. Utredaren anser att det är av vikt att påpeka att 

detta kapitel handlar om rättigheter och möjligheter på en kollektiv nivå.
109

 

Resterande delar av diskrimineringslagen behandlas med ett individperspektiv och 

därför finns det ett värde att påvisa att kapitel tre är annorlunda. Lydelsen är enligt 

följande:  

1 § Bestämmelserna om aktiva åtgärder syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter samt 

motverka diskriminering och repressalier enligt de föreskrifter som finns i kapitlet. 

 

   Egen analys: Jag förstår mycket väl varför författaren anser att en paragraf av 

detta slag är av vikt för kapitlet aktiva åtgärder. Begreppsförklaringar är alltid av 

stort intresse för den som både studerar och praktiserar lag. Dock anser jag just i 

detta fall att den föreslagna författningen inte riktigt överensstämmer med den 

avsikt som utredaren påstår sig ha. För mig personligen skapar detta ett problem 

eftersom jag gillar avsikten. Tydlighet är av största vikt inom det juridiska 

området och den föreslagna författningen saknar detta. Om man läser mellan 
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 Uppdraget står mer lättläst och utförligare beskrivet i Dir. 2008:130 vilket återfinns även som 

bilaga 1 i SOU 2010:7. s. 271-277.  
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 SOU 2010:7. s. 151.  
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raderna och har någon sorts juridisk bakgrund kan man kanske kunna urskilja att 

paragrafen avser att flytta det individfokus som finns i övriga delar av 

lagstiftningen till ett mer kollektivt inriktat synsätt. Men detta skulle vara svårt för 

en person som inte har en vana av att läsa lagtext. Problemet skulle kunna 

avhjälpas med att exempelvis genom denna formulering:  

 

Bestämmelserna om aktiva åtgärder syftar till arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldighet 

att främja lika rättigheter… 

 

På detta sätt klargör man redan här att det handlar om skyldigheter för en 

arbetsgivare eller utbildningsanordnare. Detta skapar rätt fokus eftersom det blir 

tydligt att det är arbetsgivare (som har hand om personal) eller utbildnings-

anordnare (som har hand om både personal och elever) som kapitlet riktar sig mot.

  

 

6.3 Samverkan  

När det gäller samverkan har utredaren ansett att den nu gällande formuleringen i 

1§ i tredje kapitlet fortfarande uppfyller den önskade funktionen. Den ändring 

som finns är dock att den föreslagna författningen nu inte begränsar det tredje 

kapitlet till tre diskrimineringsgrunder. Genom att inte skriva in någon 

begränsning av diskrimineringsgrunder blir alla diskrimineringsgrunder gällande 

inom det tredje kapitlet.  

2 § Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter 

och möjligheter i arbetslivet. 

 

Detta förslag ligger i linje med den författning diskrimineringskommittén, som 

regeringen tillsatte för att utreda möjligheten med att skapa en sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning, föreslog.
110

 Denna kommitté ansåg att samverkans-

reglerna inom jämställdhetslagen (1991:433) och lag (1999:130) om åtgärder mot 

diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning var viktiga att bibehålla till en ny sammanhållen lagstiftning. Men 

samtidigt var det av stor vikt att utöka området till samtliga 

diskrimineringsgrunder.
111

 Regeringen slog dock ned kommitténs förslag utav det 

skälet att det inte fanns tillräckligt med belägg för att införa samtliga 

diskrimineringsgrunder i kapitlet om de aktiva åtgärderna. Utredningen hade inte 

tillräckligt starka argument för att driva igenom en lagändring som innebar att 

samtliga diskrimineringsgrunder skulle införas. Dock förslog regeringen, i 
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kompromissande anda, att en utredning borde tillsättas
112

 med syftet att ta reda på 

ifall det är fördelaktigt att föra in fler diskrimineringsgrunder bland de aktiva 

åtgärderna. Det är denna utredning som analyseras här.    

   I förhållande till de två nuvarande paragraferna kring samverkan saknar denna 

paragraf bestämmelser om att utjämna löneskillnader samt förklaringen kring 

begreppet likvärdigt arbete. Detta är en medveten handling från utredaren. Att 

utjämna löneskillnader återfinns nämligen i senare paragrafer som behandlar det 

som nuvarande menar med lönekartläggning. Samma med likvärdigt arbete. Dess 

definition kommer i en senare del av den föreslagna författningen där den lättare 

kan sättas i ett sammanhang.   

   Utredaren är mycket mån om att påpeka värdet med samverkan på arbetsplatser. 

Exempelvis påpekas värdet av att utarbeta jämställdhets- och handlingsplan på 

lokal nivå. Samtidigt bör man skapa samverkansgrupper på olika företagsnivåer 

vilka kan arbeta med kartläggningar och åtgärder.
113

 Dokumenteringen av dessa 

grupper är av mycket stor vikt. Arbetet måste kunna följas upp både av gruppen 

själv men även av andra utomstående individer ifall guppsammansättningen 

förändras. En omfattande dokumentering av arbetet med aktiva åtgärder gagnar 

även tillsynsmyndighetens uppdrag på ett framstående sätt.   

   Egen analys: I detta läge anser jag att denna paragraf är bra utformad. Att 

samtliga diskrimineringsgrunder införs är enligt mig en självklarhet även utan mer 

utförliga konsekvensbeskrivningar. Jag förstår självklart att det kan bli 

problematik i vissa situationer. Exempelvis för personer med funktionshinder. 

Framkomligheten på vissa företag är begränsad i förhållande till 

funktionshindrade. Man skulle tvingas behöva installera hissar och ta bort trösklar 

för att göra arbetsplatser åtkomliga. Detta är förstås bara två exempel. Det skulle 

skapas mer problem. Dock anser jag att denna sorts problem borde kunna lösas av 

arbetsgivaren på ett eller annat sätt. Arbeta hemifrån eller placeras på uppgifter 

som är anpassade till funktionshindret är inte oskäligt.  

 

6.4 Systematisk målinriktat arbete 

I utredning införs en ny begreppsföljd, systematisk målinriktat arbete. Med detta 

avses en arbetsform som för namnet nästan kan anses som självklar. Det mycket 

viktiga när det gäller denna arbetsform är att det krävs en tydlig strategi samt även 

förstås en kraftfull genomförandeorganisation. Det krävs även konkreta mätbara 

mål som genom analys senare kan utvärderas. Att utvärderingen också måste ske 

regelbundet är ett krav för att bibehålla framgången med arbetet.
114

 Det är viktigt 
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att inse att ett jämställdhetsarbete aldrig kan ta slut. Det måste gradvis utvecklas i 

och med att samhället, arbetsplatsen och alla övriga påverkande faktorer 

förändras. Efter utvärdering startar därmed arbetet om. Man arbetar alltså i en 

sorts cirkulär form. Kartläggning/åtgärd – genomförande – uppföljning – ny 

kartläggning/åtgärd. Det viktigaste steget i denna cykel är inte kartläggningen. 

Uppföljningen är den viktigaste för det är där företag får både ris och ros. Den 

konstruktiva kritiken hjälper arbetet att utvecklas vilket är positivt för 

arbetsgivaren men även för arbetstagarna.  

  

3 § Arbetsgivare, som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte minst 25 arbetstagare, ska 

inom ramen för sin verksamhet för att främja lika rättigheter och möjligheter bedriva aktiva 

åtgärder enligt de skyldigheter som finns i 5–10 §§, och motverka diskriminering och repressalier 

i arbetslivet genom ett systematiskt målinriktat arbete. 

 

Tredje paragrafen som utredaren föreslagit är till största delen välformulerad. Den 

har en underlig regel dock. Vid första anblick verkar det som att arbetsgivare med 

mindre än 25 arbetstagare inte behöver bedriva de aktiva åtgärderna. Att detta 

dessutom enligt utredaren är rätt sätt att tolka paragrafen skapar ännu större 

förvirring. Enligt utredaren ökar man lagtextens legitimitet genom kraven som 

ställs är proportionerliga med en arbetsgivares möjlighet att genomföra dem. 

Resonemanget är riktigt i detta avseende. Dock säger utredaren att man på grund 

av detta resonemang inte skulle behöva kräva att arbetsgivare som inte har någon 

dokumentationsskyldighet kan krävas arbeta med de aktiva åtgärderna.
115

 Kort 

sagt, har en arbetsgivare mer än 25 arbetstagare sysselsatta ska arbetet bedrivas, 

om inte behöver det inte bedrivas.   

   Egen analys: Trots att paragrafen till stor del är välformulerad måste den 

revideras. Personligen skulle jag formulerat paragrafen ordagrant lika med 

undantaget att jag skulle underlåtit att ta med en gräns på minst 25 arbetstagare. 

Att man i senare paragrafer behöver minst 25 arbetstagare för att behöva utforma 

en jämställdhetsplan (eller som utredningen beskriver det, ett ”program”) eller 

genomföra en lönekartläggning är kanske befogat men att ge arbetsgivare en 

chans att ”slippa undan” arbetet med aktiva åtgärder på grund av en formulering 

är minst sagt underligt. Även om man formulerar paragrafen som jag föreslår 

kommer arbetsgivare som inte har 25 anställda inte behöva arbeta med frågorna 

aktivt på grund av lydelsen i andra paragrafer men fortfarande då kan inte 

arbetsgivarna gömma sig bakom lagstiftningen på något sätt. Med andra ord 

förespråkar jag ett förhållningssätt som innebär att arbetsgivaren med 25 eller fler 

anställda både ska arbeta med och dokumentera åtgärderna man genomför. Ifall 

man har ett mindre antal arbetstagare anställda bör arbetsgivaren bara arbeta med 
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frågorna men man behöver inte dokumentera exakt vad arbetet innebär på deras 

arbetsplats. I diskussionen som finns kring att regeln borde ändras till 10 

arbetstagare eller fler ställer jag mig dock också positiv dock med invändningen 

att dokumenteringsarbetet inte behöver vara lika omfattande. Mer om detta 

kommer skrivas i den avslutande diskussionen.  

4 § Systematiskt målinriktat arbete enligt 3 § innebär att arbetsgivarens aktiva åtgärder ska utgå 

från en inventering och analys av vilka hinder som finns i verksamheten mot att uppnå lika 

rättigheter och möjligheter. Arbetsgivaren ska också vart tredje år upprätta ett program med en 

redogörelse för vilka åtgärder arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de 

kommande åren. 

   Arbetsgivare ska följa upp programmet varje år. 

   En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande 

program. 

 

Denna paragraf tydliggör vad som menas med systematiskt målinriktat arbete. Vi 

behandlade detta tydligare ovan. Paragrafen vänder sig till samtliga 

diskrimineringsgrunder. Dock vill utredaren påpeka att avsikten med paragrafen 

också innefattar möjligheten för arbetsgivare i samverkan med övriga lokala 

parter komma överens om ett antal aktiva åtgärder för att sedan kunna prioritera 

någon eller några av dem.
116

 Det mest intressanta i denna paragraf är att 

arbetsgivaren vart tredje år ska upprätta ett ”program” vilket redogör för vilka 

åtgärder som arbetsgivaren avser att genomföra de närmaste åren. Detta är precis 

vad diskrimineringslagens 13§ kring jämställdhetsplaner föreskriver. Av stort 

intresse är förslaget av årlig uppföljning trots att programmet ska upprättas för en 

treårs period. Genom en årlig uppföljning kan smärre förändringar göras i 

programmet samtidigt som man säkerställer att arbetet faktiskt fortskrider enligt 

planen. När det gått tre år görs ett helt nytt program baserad på en utvärdering av 

den föregående planen. Det nya programmet ska innehålla en redovisning av 

resultatet av det tidigare programmets åtgärder. Positivt är det om kartläggningen 

på företaget genomförs i de samverkansgrupperna som nämndes i ovanstående 

stycke.  

   Det krävs att de åtgärder som införs i ett program ska genomföras i någon form 

och ifall de inte genomförs ska det finnas en förklaring till varför. Detta är av 

avgörande betydelse för att kunna bevisa programmets effektivitet för både de 

anställda men även inte minst tillsynsmyndigheten.
117

 Denna ska vid behov kunna 

kontrollera programmet för att se ifall det är bristfälligt eller på annat sätt inte 

upprätthåller en önskad standard.     

   Egen analys: Förslaget på att ändra namnet plan till program är enligt mig 
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mycket positiv. Den tidigare lagstiftningen har skapat en massa associationer till 

ordet jämställdhetsplan vilka kan vara till nackdel för ett uttryck som istället för 

att endast behandla en diskrimineringsgrund kommer behandla alla 

diskrimineringsgrunder. Genom att ge en allomspännande plan namnet program 

kringgår man den problematik som kan uppstå genom olika missförstånd. 

Utredaren nämner endast detta mycket snabbt i texten.
118

 En ny formulering på 

området kan onekligen skapa problem för arbetsgivarna och detta påpekar även en 

expertkommentator från Svenskt Näringsliv
119

 men fortfarande krävs ifall denna 

lagändring ska genomföras ett nytt begrepp som inte är för mycket kopplat till 

gamla vanor.   

   Något som kommer kunna diskuteras när det gäller denna paragraf är de årliga 

uppföljningarna. Det behöver klarare anges hur omfattande dessa ska vara och 

samtidigt vad den exakta skillnaden i jämförelse med varje tredje års uppföljning 

är. Principen om att göra en stor kartläggning varje tredje år där man kan sätta upp 

långsiktiga och även förstås kortsiktiga mål vilka kontrolleras genom en årlig 

uppföljning är positiv för utvecklingen av ett effektivare och mer integrerat 

jämställdhetsarbete. På många arbetsplatser blir den nuvarande 

jämställdhetsplanen endast ett dokument som ligger på en hylla. Detta är självklart 

inte avsikten men vardagliga aktiviteter som behöver genomföras på arbetsplatser 

kräver de anställdas uppmärksamhet i högre utsträckning än jämställdhetsarbetet. 

Genom att lagstifta en årlig uppföljning, vilken självklart måste dokumenteras, 

skulle detta bilda ett tryck på arbetsgivaren att arbeta mer med frågan. Ju mer 

fokus det skapas på jämställdheten desto mer kommer arbetsgivaren arbeta med 

frågan och detta leder till att den blir den en del av den vardagliga verksamheten. 

Fördelen med att göra den en del av den vardagliga rutinen är att arbetstiden som 

man måste lägga ner på området minskar ifall alla anställda arbetar utifrån ett 

jämställt grundtänkande.   

   Något som dock irriterar mig när det gäller utredarens förslag till författning är 

att man blandar ihop systematiskt målinriktat arbete och jämställdhetsprogram i 

samma paragraf. Paragrafen får ett otydligt syfte på grund av detta. Första stycket 

i paragrafen skulle passa bättre som ett andra stycke i tredje paragrafen. Självklart 

borde det formuleras om lite men i huvudsak skulle det passa in där. Då skulle 

programmet få en egen paragraf och bli mer framträdande i författningen.    

 

6.5 Arbetsförhållanden 

5 § Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser 

och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla 
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arbetstagare oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Den skillnaden mellan den nuvarande bestämmelsen i diskrimineringslagen och 

utredarens förslag till ny författning är att den omfattar samtliga 

diskrimineringsgrunder. I förarbeten till diskrimineringslagen klargjorde 

regeringen som jag nämnde tidigare att man inte hade tillräckligt med underlag för 

att föra in samtliga diskrimineringsgrunder i lagstiftningen. Det krävdes en 

utredning. Utredaren har dock ansett att diskrimineringskommittén vilken i SOU 

2006:22 förespråkade att samtliga diskrimineringsgrunder skulle införas i en 

sammanslagen diskrimineringslag var välgrundade om man ser dem i samspel 

med förarbetena för dem tidigare jämställdhetslagarna.
120

   

   Egen analys: Jag personligen kan i ärlighetens namn inte förstå hur utredaren 

kan basera resonemanget kring att alla diskrimineringsgrunder ska föras in på 

detta område genom att referera till diskrimineringskommitténs skäl. I SOU 

2006:22 återges inte några specifika skäl till varför de övriga åtgärderna bör föras 

in på området. Det man gör är att konstatera att ”frågan (vilket syftar till att bli 

införd i lagstiftningen) är även relevant för de andra diskrimineringsgrunderna. 

Den lagstadgade skyldigheten bör därför gälla alla diskrimineringsgrunder.”
121

  

Missförstå inte min ståndpunkt. Jag skulle gärna se ett jämställdhetsarbete inom 

aktiva åtgärder riktat mot samtliga diskrimineringsgrunder men denna formulering 

ger inga skäl till varför en sådan skulle existera. Jag förstår ur detta synsätt varför 

regeringen inte ville införa fler diskrimineringsgrunder. Osäkerheten i att effekten 

inte skulle bli den önskade samtidigt som man hade det generella målet att minska 

administrativa kostnader för företag med 25 % 
122

 gör deras beslut rättfärdigat.   

   Ifall man vill ha ett skäl till att införa alla diskrimineringsgrunder på detta 

område borde man kunna nämna att ett förhållningsätt likt detta inom en 

författning skapar en hierarkisk ordning mellan grunderna vilken bör undvikas.
123

 

Ingen grund bör anses som mer viktig än den andra. För mig är detta ett bra skäl 

för att införa fler diskrimineringsgrunder i lagstiftningen.  

 

6.6 Att förena föräldraskap med förvärvsarbete  

6 § Arbetsgivaren ska underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

När det gäller denna punkt har utredaren endast gjort en omformulering för att 

tillgodose att språket i lagtexten är könsneutralt. Den nya formuleringen har tagit 

bort frasen ”både kvinnliga och manliga”. På detta sätt blir lagen dels inriktad till 
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fler diskrimineringsgrunder, men den får också annan språklig klang vilken inte 

associeras med kön.
124

  

   Egen analys: I denna paragraf visar utredaren hur mycket skillnad som en enkel 

språklig förändring kan medföra. Personligen har jag inget mer att tillägga när det 

gäller denna bestämmelse.   

 

6.7 Trakasserier och sexuella trakasserier  

7 § Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att den som omfattas av 2 

kap. 1 § p. 1–4 utsätts för trakasserier, repressalier eller för sexuella trakasserier. 

Precis som övriga paragrafer anser utredaren att även denna paragraf ska omfatta 

alla diskrimineringsgrunder. Utöver denna förändring så har paragrafen blivit 

omskriven för att omfatta inte bara arbetstagare, utan även dem personer som 

omfattas i punkterna 2-4 i diskrimineringslagens andra kapitels första paragraf.  

   Egen analys: Eftersom det inte skett några massiva förändringar i paragrafen 

finns det inte mycket att behandla här. Utredaren går igen på 

diskrimineringskommitténs linje kring att samtliga diskrimineringsgrunder borde 

införas i denna del av lagstiftningen.   

 

6.8 Rekrytering  

Precis som i det förra avsnittet när vi behandlade det nu gällande kapitel tre och 

dess rekryteringsparagrafer kommer dessa två att behandlas i ett sorts samspel 

eftersom precis som förut är väldigt närbesläktade med varandra. Lydelsen i 

paragraferna har dock genomgått en skaplig förändring.  

8 § Arbetsgivaren ska vid rekrytering, utbildning, kompetensutveckling verka för att den som 

omfattas av 2 kap. 1 § p. 1–2 har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder. 

Denna paragraf är en fusion av den nuvarande 7§ och den 8§. Och den syftar till 

arbetstagare och de som gör en förfrågan om eller söker arbete hos arbetsgivaren. 

Samtidigt som detta är en stor förändring har utredaren också infört alla 

diskrimineringsgrunder i bestämmelsen. Utredarens avsikt med paragrafen är dels 

att förenkla den nuvarande lagstiftningen genom att endast ha en paragraf för 

dessa två rekryteringsområden.
125

 Detta är något som teoretiskt sett skulle 

uppskattas av lagstiftaren eftersom denne syftar till att förenkla och förtydliga 

lagen. Dock har sammanslagningen ytterligare ett viktigt syfte. Det understryker 

                                                           
124

 SOU 2010:7. s. 172-173.  
125

 Med detta avses att 7 § brukar endast behandla extern rekrytering och 8 § behandlar intern 

rekrytering.  



43 
 

att det inte borde vara någon skillnad i förfaringssättet när det gäller rekrytering 

oberoende om den sker externt eller internt. Ett sådant förhållningssätt syftar till 

att ska lika rättigheter och möjligheter för både arbetstagare och de som söker 

arbete på arbetsplatsen.
126

  

   Egen analys: Till just denna paragraf framkommer några frågetecken. Först och 

främst när det gäller samtliga diskrimineringsgrunder inom en paragraf. Detta 

skulle inte fungera på alla arbetsplatser. Exempelvis kan vi tänka oss religion. Ifall 

Sveriges kyrka vill anställa en ny präst kan man inte anställa en präst som tror på 

islam eller judendomen exempelvis. Det skulle behöva införas en mängd 

undantagsfall just när det gäller rekrytering. Personligen har jag ingen lösning på 

hur man borde formulera om denna paragraf. Dock har en liknande bestämmelse i 

och med tredje kapitlet 7 § i diskrimineringslagen (2008:567) och även 7 § lag 

(1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning varit tillämpbar under en längre 

tid så just detta problem är förmodligen inte så omfattande, men det viktiga här är 

att se den problematik som kan uppkomma.   

9 § 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, ska arbetsgivaren vid 

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

Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter 

hand ökar.  

   Första stycket ska dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller 

åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 

omständigheterna i övrigt. 

Utredaren föreslog inga ändringar alls i denna paragraf som är identisk med 

diskrimineringslagens 3 kapitel 9 §. Med andra ord påverkar den fortfarande 

endast diskrimineringsgrunden kön. En av anledningarna till detta är att en 

kvantifierbar arbetsform till övriga diskrimineringsgrunder är olämpligt.
127

    

   Egen analys: En intressant tanke som jag får när det gäller just denna paragraf är 

att man i vissa kommuner faktiskt infört vissa bestämmelser som kan agera som 

positivt särbehandlande i förhållande till etnisk bakgrund. Södertälje kommun 

exempelvis har en mångfaldsplan (som också används som jämställdhetsplan) 

vilken föreskriver ett framtidsmål att anställda på kommunen ska återspegla 

befolkningen i kommunen. Eftersom 40 % av Södertälje kommuns invånare har 

utländsk bakgrund ska det även bland kommunens anställda 40 % med utländsk 

bakgrund.
128

 Att ha ett sådant mål visar på en särskild vilja att jämställa fler 

områden än endast området kön. Denna mångfaldsplan finns tillgänglig på 

                                                           
126

 SOU 2010:7. s. 181-182.  
127

 SOU 2010:7. s.183. 
128

 Södertälje kommuns mångfaldsplan 2010-2012. s. 9.  



44 
 

diskrimineringsombudsmannens hemsida där den står under en underrubrik kallad 

”Goda exempel”. Det säger sig självt att jämställdhetsarbetet som bedrivs i 

Södertälje kommun är ett av de mer omfattande i Sverige.   

 

6.9 Löner 

Under löner kommer det att behandlas fyra olika paragrafer, 10-13 §§. Alla dessa 

är kopplade till löneområdet på skilda sätt. De paragrafer som kommer behandlas 

ersätter 10-12 §§ i den nuvarande författningen.  

10 § Arbetsgivaren ska verka för att förhindra osakliga skillnader i bestämmelser och praxis om 

löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren för arbetstagarna oavsett 

könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 

När det gäller denna bestämmelse går faktiskt utredaren längre än 

diskrimineringskommittén gjorde. Diskrimineringskommittén var i konsensus 

med regeringen att denna bestämmelse, som i praktiken är ny men baserad på 

delar av tredje kapitlet andra och tionde paragrafen i diskrimineringslagen, bara 

skulle gälla kön. Det var diskussioner kring ifall man i kartläggningsarbetet skulle 

behöva hänga ut exempelvis personer med olika etniska ursprung i en jämförande 

situation. Detta kunde bli sett som kränkande för vissa individer. Utöver detta 

fastställdes dessutom att diskussionen när det gäller lönediskriminering just då var 

mest fokuserad på diskrimineringsgrunden kön. Därför infördes inte någon 

bestämmelse angående detta.
129

 Denna paragraf är dock inte alls formulerad som 

den 10§ i diskrimineringslagen vilken föreskriver en skriftlig kartläggning. Denna 

paragraf säger endast att arbetsgivare ska verka för att ”förhindra osakliga 

skillnader”, men den nämner ingenting om att medtaga dessa grupper i någon 

skriftlig kartläggning som avser att jämföra löner. Den riktar sig istället till praxis 

och policybestämmelser kring löner som finns på arbetsplatsen.
130

 Detta innebär 

att ingen specifik person kan riskera att identifieras genom en kartläggning och 

därför förekommer det inte någon kränkning.   

   Egen analys: Jag ställer mig mycket positiv till denna lösning på 

integritetsproblemen som diskrimineringskommittén anmärkte i SOU 2006:22. 

Genom att fokusera på policyområden och praxis kommer inte en enskild individ 

påverkas genom att kanske ensam bli jämförd med en annan grupp. Dessutom kan 

tillsynsorganisationen kontrollera att arbetsgivaren har bra och utförliga policys 

på området.    
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11 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 

anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren kartlägga och analysera 

– löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete och, 

– löneskillnader mellan arbetstagare i ett kvinnodominerat arbete och arbetstagare som utför ett 

likvärdigt arbete som inte är kvinnodominerat. 

   Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband 

med kön. 

   Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen 

bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra 

arbetet. 

 

11 § visar fortfarande en stark liknelse med den 10 § i den nu gällande 

lagstiftningen. Vissa formalia förändringar förekommer dock. Först och främst är 

den första punkten i den nuvarande 10 § inte här. Den blev flyttad till den tidigare 

nämnda 10:e paragrafen som behandlades ovan. En annan förändring är att den 

andra punkten i första stycket återfinns i den nu gällande 10:e paragrafens sista 

stycke. Förändringen påverkar dock inte tolkningen av paragrafen. Det sista 

stycket i den ovan nämnda paragrafen återfinns inte heller i den nuvarande 

författningen. Något anmärkningsvärt är dock att den nu gällande paragrafen kring 

lönekartläggning innehåller treårsgränsen. Denna paragraf innehåller inte någon 

gräns vilket kan skapa vissa tolkningssvårigheter. Det borde finnas en tidsgräns 

med i en paragraf av denna natur.   

   Egen analys: Det sista stycket är enligt min mening onödigt eftersom utredaren 

gett denna definition en egen paragraf (se nedanstående 13 §). Jag saknar att det 

inte finns någon tidsbestämmelse i paragrafen. Detta kommer skapa problem för 

arbetsgivare. Man bör i lagtext vara mycket tydlig i vad man eftersträvar. I övrigt 

håller jag med utredaren.  

 

12 § Arbetsgivare ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där 

redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 11 §. I planen ska anges vilka 

lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att 

betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering 

utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och 

senast inom tre år.   

   En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i 

efterföljande handlingsplan.  

   Skyldigheten enligt denna bestämmelse gäller för arbetsgivare som vid det senaste kalenderåret 

sysselsatte minst 25 arbetstagare. 

 

Paragrafen är identisk med den nu gällande 11 § i diskrimineringslagen 

(2008:567) och kräver därmed inte någon närmare förklaring än den som redan 

återgetts i tidigare stycken kring den nu gällande paragrafen.  
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13 § Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen 

bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra 

arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som 

kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt 

arbetsförhållandena beaktas. 

 

Denna paragraf återfinns i identisk lydelse i diskrimineringslagens tredje kapitel 

andra paragraf, andra stycke. Behandlingen av begreppen ”lika och likvärdig” 

behandlas i ett annat stycke i uppsatsen på grund av deras centrala roll för 

lagstiftningens helhet.
131

   

   Egen analys: Utredaren har i denna paragraf endast tagit vad som fanns 

återgivet i den andra paragrafens andra stycke. Därmed är paragrafen inte 

nyskapande men i ett för lagens skull förståelsemässigt perspektiv är 

behandlingen av detta i ett separat stycke kopplat till de paragrafer som dem 

begreppen mest berör ett mycket klokt beslut. Jag har funderat på ifall dess 

placering efter alla andra paragrafer är optimal dock. I nuläget är jag osäker. 

Personligen skulle jag vilja se denna definition i början av löneparagraferna. 

Möjligtvis efter den 10§ men i alla fall före den 11 §. På detta sätt har läsaren 

bestämmelsen färskt i minnet när denne börjar läsa löneparagraferna.   

 

6.10 Informationsskyldigheten  

Paragrafen kring informationsskyldighet har små märkbara förändringar i den 

men tolkningsmässigt har den fortfarande en liknande innebörd. Den lydelsen är 

enligt följande: 

14 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är 

bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna 

samverka om det systematiskt målinriktade arbetet enligt 3–4 § och vid kartläggning och analys 

för jämställda löner enligt 11–12 §§.  

   Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild 

arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen (1976:580) 

om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället 14 kap. 7, 9 och 

10 §§ sekretesslagen (2009:400). 

I paragrafen märker man att istället för en specifik uppräkning i vilka lägen som 

arbetsgivaren ska utge information refererar denna paragraf istället till 

paragraferna 3-4 och 11-12. I den tidigare informationsskyldigheten skulle 

arbetsgivaren utge information vilken avsåg kartläggning, analys och upprättande 

av handlingsplan för jämställda löner. Om man ska vara noga så innehåller inte 

den nuvarande diskrimineringslagen någon bestämmelse som föreskriver att 

arbetstagarorganisationen ska samverka med arbetsgivaren i upprättandet i av en 
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jämställdhetsplan. Indirekt förekommer dock samverkan genom handlingsplanen 

för jämställda löner. Dessutom brukar beslut om jämställdhetsplaner (vilka ska ses 

som styrdokument), i alla fall när det gäller statlig verksamhet, tas i samverkan 

mellan arbetsgivarparten och arbetstagarparten. I grunden är dock fortfarande 

arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att det ska finnas en 

jämställdhetsplan på arbetsplatsen. Men enligt informationsskyldigheten som 

utredaren förespråkar ska det vara lagstadgat att arbetsgivaren delger information 

till kollektivavtalsbundna parter för att dessa ska kunna samverka i utformandet 

av det ”program” för jämställdhet (vilket ersätter jämställdhetsplanen, se 4 §) som 

ska finnas på arbetsplatsen.   

   Egen analys: Under den praktik som jag genomförde på en kommun hade jag 

som huvuduppgift att ta fram ett utkast till en ny jämställdhetsplan. I detta arbete 

upptäckte jag att framtagandet av en jämställdhetsplan oftast inte genomförs i 

grupp. Istället sätts en person från arbetstagarsidan på den uppgiften. När denna 

person hade formulerat ett förslag till ny jämställdhetsplan diskuterades sedan 

detta i det centrala samverkansrådet vilket har representanter från både 

arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Ifall detta råd inte hade några invändningar 

kunde detta beslut godkännas. Därmed hade samverkan skett mellan parterna. 

Man bör alltså inte ta lagens ordalydelse angående samverkan på det sätt att 

arbetstagarparten ska medverka i alla led av processen. Ifall arbetstagarparten 

endast godkänner det resultat som arbetsgivarparten presenterar så har parterna 

samverkat. Självklart kan arbetstagarparten ha synpunkter på utformningen av 

planen och förstås även innehållet. Ifall de inte anser att åtgärderna är tillräckliga 

eller vill förändra målen har de all rätt att anmärka detta vid mötet och i så fall 

måste det diskuteras fram en lösning. Poängen var dock att samverkan i alla led är 

både ineffektiv och tidskrävande för båda sidor.   

 

6.11 Tillsynsregler 

Nedan kommer utredarens förslag på tillsynsregler som i dagsläget återfinns i 

fjärde kapitlet i diskrimineringslagen.  

1 § Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn över att denna lag följs. Ombudsmannen ska i 

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

   Bestämmelser om ombudsmannens uppgifter finns också i lagen (2008:568) om 

Diskrimineringsombudsmannen. 

   Diskrimineringsombudsmannen ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning. 

Bestämmelsen innehåller inte några förändringar av större konsekvens. Det är en 

motsvarighet till den nu gällande 1§ i fjärde kapitlet. Det sista stycket i den 

föreslagna paragrafen är dock helt nytt. I förarbeten till diskrimineringslagen 

anges det dock att tillsynsmyndigheten ska kunna lämna information och därmed 
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vägleda och ge råd.
132

  Ur denna synvinkel är förslaget inte direkt nyskapande. 

Utredaren anser dock att det är av stor vikt att just denna skyldighet också finns 

omnämnd i lagstiftningen på grund av att arbetsgivare måste kunna tillgå en 

expertmyndighet med eventuella frågor som kan framkomma. Utredaren påpekar 

särskilt att just denna bestämmelse har som ursprungligt syfte att riktas speciellt 

mot arbetsgivare. Ombudsmannen ska alltså inte behöva ge råd i en massa 

enskilda ärenden eller generella råd till allmänheten. Det är arbetsgivaren, eller en 

liknande huvudman, som ska kunna tillgå ombudsmannen för råd och vägledning 

i frågor som är kopplade till hur denne ska arbeta för att kunna uppnå de mål som 

efterlyses i och med dem aktiva åtgärderna, speciellt nu när ett krav på 

systematiskt målinriktat jämställdhetsarbete skulle kunna komma att införas (se 3-

4 §§ ovan).
133

  

   Egen analys: Som redan anförts av utredaren innebär inte förändringen någon 

specifik ändring i det arbete som redan bedrivs av dagens tillsynsmyndighet. Det 

är snarare ett förtydligande av lagstiftningen som avses. Det sista stycket måste 

läsas med en nypa salt för att man ska inse att paragrafen begränsats till att endast 

gälla arbetsgivare och andra liknande huvudmän. Därmed är formuleringen här 

lätt att ifrågasätta. Inom juridik är det av stor vikt att tydlighet finns i texten. Om 

man missar att ordföljden ”inom ramen för sin tillsyn” eller inte fullt ut förstår vad 

den syftar till kommer paragrafen missuppfattas. Självklart syftar stycket till den 

tillsyn som myndigheten ska genomföra på arbetsplatser och tillsynen i sin tur är 

endast kopplad till kapitlet om aktiva åtgärder. På grund av att ombudsmannen 

faktiskt ska hjälpa enskilda individer med eventuella tvister kopplade till 

diskrimineringslagen kan jag absolut se att paragrafen lätt kan bli missförstådd 

eller tolkas fel. Om man istället skulle formulerat sig enligt följande: 

 

”Diskrimineringsombudsmannen ska på arbetsgivare eller liknande huvudmans begäran lämna 

information, ge vägledning och råd i frågor som avser bestämmelserna kring aktiva åtgärder.” 

 

Med en formulering av detta slag åstadkommer man att inga frågetecken kring i 

vilka fall bestämmelsen gäller samtidigt som samma syfte uppfylls. Personligen 

anser jag att ovanstående paragrafs sista stycke är onödigt i viss mån just på grund 

av att förarbetena framhåller att myndigheten har denna skyldighet men även på 

grund av att man generellt sett måste kunna fråga om information vilken man 

behöver för att kunna tillgodose mål som är lagstadgade. Och i nuläget är 

diskrimineringsombudsmannen den självklara myndighet som frågan bör ställas 

till. 
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6.12 Vite 

Regelförändringar kring vite kräver en genomgång också. Det är endast en 

paragraf som omfattas.  

5 § Den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap. 3, 11–12, 14–15 eller 19 §§ kan vid vite 

föreläggas att fullgöra dem. Ett sådant föreläggande meddelas av Nämnden mot diskriminering på 

framställning av Diskrimineringsombudsmannen.   

   Föreläggandet kan riktas även mot staten som arbetsgivare eller som huvudman för 

utbildningsverksamhet eller Försvarsmakten.   

   Om ombudsmannen förklarat sig inte vilja göra en framställning till nämnden om 

vitesföreläggande, får en central arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är 

bunden av kollektivavtal göra en framställning i fråga om 3 kap. 3, 11–12 eller 14 §§.   

   I framställningen ska anges vilka åtgärder som bör åläggas den som framställningen riktas mot, 

vilka skäl som åberopas till stöd för framställningen och vilken utredning som har gjorts. 

Denna paragraf visar en mycket stor skillnad i förhållande till den nuvarande 5§ i 

fjärde kapitlet. Samtliga paragrafer om aktiva åtgärder för arbetslivet är inte 

berörda i denna författning. Utredaren framhåller i försvar till detta att det som 

kan vitesbeläggas bör endast vara det som kopplas till det aktiva 

jämställdhetsarbetet som helhet. Man bör alltså från tillsynsmyndighetens sida 

kunna se en tidsbaserad förbättring vilken ligger i linje med det program som ska 

finnas på arbetsplatsen. I och med detta skulle det tvinga arbetsgivaren att arbeta 

ännu mer aktivt med de aktiva åtgärderna eftersom det skulle finnas krav på en 

förbättringsfaktor över en längre period. Ett omfattande dokumenteringsarbete 

skulle också behöva genomföras av arbetsgivarna. I övrigt påpekar också 

utredaren i ett lite kritiskt uttalande att trots denna stora teoretiska förändring i 

lagstiftningen så kommer praktiken inte påverkas anmärkningsvärt eftersom det i 

de fall då vite förekommit nästan uteslutande varit kopplat till att arbetsgivare 

saknar antingen en jämställdhetsplan eller en handlingsplan för jämställda 

löner.
134

   

   Egen analys: I denna paragraf är min personliga åsikt mycket tudelad. 

Inledningsvis måste jag anföra att i lagtext skriva att den enda sanktionen som kan 

ges vid underlåtande att tillfredsställa de aktiva åtgärderna inte ens omfattar alla 

de aktiva åtgärderna är en naiv inställning. Även om det inte framkommer i 

paragrafen ovan kan jag anse att resonemanget kring en tidsbaserad undersökning 

för att bli belagd med vite är positivt. Förhoppningsvis avser utredaren inte att 

tillsynsmyndigheten över en period ska hålla en arbetsplats under uppsikt. Detta är 

orealistiskt att praktiskt genomföra. Det som det borde innebära istället är en mer 

utförlig dokumentering kring de åtgärder som genomförs enligt det 

jämställdhetsprogram som ska finnas. På detta sätt skapar man för arbetsgivaren 

ett starkare argument att både arbeta och dokumentera framsteg men även 
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motgångar som man kan lära utav. Just när det gäller sanktioner enligt denna lag 

är jag personligen positiv till att se en starkare reglering än den nuvarande. Detta 

behandlas närmare under analysen. 
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7. Analys  

I ovanstående text har jag behandlat först det mycket omfattande och viktiga 

diskrimineringskapitlet ”Aktiva åtgärder” i diskrimineringslagen, begränsat till 

området arbetslivet. Därefter har jag gjort en genomgripande utredning kring det 

förslag till lagändring som SOU 2010:7 föreslår. Väl förstått på grund av den 

omfattande debatt som finns inom detta ämne krävs det någon sorts ändring i den 

nuvarande lagstiftningen för att kunna tillgodose den vision man har av den 

svenska arbetsmarknaden och jämställdheten. Frågan i nuläget är ifall SOU 

rapporten faktiskt tillfört något av värde eller ifall bristerna gör den oanvändbar.   

 

7.1 Olika typer av segregering på den svenska arbetsmarknaden  

Det råder ett flertal olika segregeringsmönster på arbetsmarknaden. Den mest 

framstående är sektors segregering. Med detta avses exempelvis att vård sektorn 

är kvinnodominerad och att industrisektorn är mansdominerad. Dock finns det 

andra former av könssegregering inom vårt samhälle. Yrkessegregeringen som 

innebär att arbetstagare av olika kön inom samma sektor har olika yrken gör sig 

också ofta påmind. Med ett annat ord kan detta benämnas som horisontell 

segregering. Det finns också vertikal segregering. Med detta menas att män och 

kvinnor inom samma yrkesgrupp har olika befattningar på arbetsplatser. 

Exempelvis brukar chefsposter tillsättas av manliga arbetstagare. 

Karriärmöjligheterna för kvinnor är helt enkelt mycket mer begränsade. En tredje 

form av segregering kan kallas intern segregering. Med detta avses att män och 

kvinnor som har samma yrkestitel på samma arbetsplats tilldelas olika 

arbetsuppgifter.
135

 

   Detta är tre exempel på olika sorters diskriminering som jämställdhetsplaner 

försöker påverka genom att införa lokala bestämmelser kopplade till de aktiva 

åtgärderna i diskrimineringslagens tredje kapitel. Trots att kopplingen till själva 

undersökningen inte är slående är en återgivning av själva grundproblematiken 

som man genom jämställdhetslagarnas införande i slutet av 70-talet försöker 

tackla av värde för uppsatsen i sin helhet.   

 

7.2 Angående SOU rapporten  

Då jag håller med om att rapporten tillför en hel del material är det fortfarande en 

fråga om vad som är värdefullt att föra in i den nya lagstiftningen. Rapporten har 

ett flertal brister. Framförallt saknas en utbyggd konsekvensanalys av vad som 

faktiskt kommer att förbättras ifall lagändringen genomförs. Utöver detta har ett 

flertal expertyttranden visat ytterligare svagheter och till och med begärt att 
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rapporten inte ska användas som grund för framtida lagändringar.
136

 Bristerna 

beror inte endast utredaren. Tidsmässigt var utredningen redan pressad ifrån 

början vilket många av expertkommentarerna också påpekar.
137

 Även resurser för 

att genomföra de undersökningar som behövdes för att utredningen skulle bli mer 

trovärdig saknades. Inledningsvis är intrycket man får positivt men när man väl 

läser igenom förslaget närmare verkar det som att det istället för att skapa 

förändring mer syftar till att förtydliga och förenkla redan existerande lagtext. I 

detta avseende är förslaget inte alls det som jag hoppades på när jag läste 

uppdragsbeskrivningen.
138

 Min generella slutsats kring utredningen ligger väldigt 

mycket i linje med vad flera experter också antytt. Utredningen har för låg 

standard för att kunna ligga till grund för ett nytt lagförslag och de slutsatser som 

finns är baserade på bristfälliga grunder. Vidare kan man även urskilja en sorts 

nedmontering av diskrimineringslagstiftningen i och med att tillsynsreglerna som 

behandlar vite numera inte omfattar alla aktiva åtgärder. På grund av detta kan 

man inte längre hota en arbetsgivare på områden som exempelvis trakasserier på 

samma sätt som man tidigare kunnat. Jag är medveten om att exemplet jag precis 

nämnde är något extremt men principen är tydlig. Utredaren tar en tydlig ställning 

i favör till arbetsgivaren.    

   Det finns dock några goda sidor för jämställdhetsfrågan i rapporten. Självklart 

förespråkar jag som jag tidigare nämnt att fler diskrimineringsgrunder förs in i 

lagtexten. Ifall man inför detta behöver man dock se över ifall en hierarkisk 

ordning mellan diskrimineringsgrunderna behövs. Personligen eftersträvar jag inte 

att en sådan skulle införas men jag har svårt att se lösningar på speciella 

situationer som kan uppstå ifall en sådan ordning inte finns. Exempelvis ifall det 

uppkommer en fråga om diskrimineringsgrunden ålder ska ses som föregående för 

diskrimineringsgrunden kön. Man kan exempelvis tänka sig ett 

rekryteringsförhållande där det är en man och en kvinna med helt lika meriter som 

söker samma post. Arbetsplatsen de söker till är redan jämställd så det är inte 

fråga om positiv särbehandling. Utgå ifrån att kvinnan är exempelvis 50 år och 

mannen är 25 år. I detta läge sätts arbetsgivaren i en problematisk situation. Ifall 

kvinnan anställs kan det bli fråga om åldersdiskriminering och ifall mannen 

anställs kan det bli fråga om könsdiskriminering. Ifall det inte ska finnas en 

hierarkisk ordning mellan diskrimineringsgrunderna kommer denna sorts 

problematik uppkomma mer frekvent. Bör könsdiskriminering kanske i alla fall 

rankas högre än andra diskrimineringsgrunder? Frågan tål att debatteras men ifall 

införandet av samtliga diskrimineringsgrunder genomförs behövs det finnas klara 
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riktlinjer.  

 

7.3 Treårsgränsen och 25 anställda  

När det gäller ämnet jämställdhet och diskriminering i rättspolitiken är detta en av 

de mycket omdiskuterade frågorna. När regeringen lade fram proposition 

2007/08:95 ”Ett starkare diskrimineringsskydd” reagerade många på att det kunde 

ses som ett kraftigt bakslag
139

 för jämställdhetsarbetet som redan då lagmässigt 

sätt nästan pågått i 30 år. I och med treårsgränsen fick arbetsgivarsidan ett andrum 

när det gällde jämställdhetsfrågorna. Flera politiker påpekade dock redan i det 

läget att detta skulle stjälpa mer än vad det skulle skydda. Regeringens avsikt var 

att ge arbetsgivarna möjligheten att arbeta mer långsiktigt med frågan. Detta är ett 

positiv beslut enligt min mening. SOU 2010:7 anser också att regeln har sina 

starkare sidor men i kompromissande anda förespråkar den samtidigt en årlig 

uppföljning av arbetet som bör dokumenteras. När det gäller SOU 2010:7, och 

dess åsikt i denna fråga, skrev jag ovan att jag är positiv till den nya 

utformningen. Dock måste det klargöras hur omfattande de årliga uppföljningarna 

ska vara i jämförelse med den uppföljning som bör göras var tredje år.   

   När det gäller 25 anställda gränsen är jag mer kritisk. Arbetet med jämställdhet 

borde omfatta en sådan stor del av arbetsmarknaden som möjligt. När detta 

infördes gick den dåvarande oppositionen emot det med stor kritik. Flera motioner 

publicerades skrevs vilka yrkade på en omedelbar ändring.
140

 Regeringen fick 

dock majoritet för förslaget och i den nu gällande lagstiftningen är det 25 

arbetstagare som gäller. I SOU 2010:7 vill inte utredaren ändra denna gräns med 

avseende på att det skulle motsäga de förändringar som avsågs i hennes 

diskussion kring systematisk målinriktat arbete och framtagandet av det program 

som utredaren förespråkar. I föregående ”Egen analys” stycke kopplat till det 

systematiskt målinriktade arbetet anförde jag att jag är positiv till både 25 

arbetstagargränsen samtidigt som jag sympatiserar med de individer som anser att 

den borde ändras till 10 arbetstagare, med andra ord den gräns som fanns i den 

tidigare jämställdhetslagen (1991:433). Jag vill dock tydliggöra vad jag menar 

med detta ställningstagande. Regeringen avsåg med denna ändring att lätta den 

administrativa bördan som ställs i och med detta arbete på arbetsgivaren. Detta är 

ett mycket befogat skäl till ändringen eftersom jag i mitt praktikarbete har sett hur 

lång tid det kan ta att framställa en jämställdhetsplan av god kvalité. Arbetet är 

mycket omfattande och framförallt tidskrävande. Därför anser jag personligen att 

skälet är befogat. Dock är begränsningen fortfarande för stor. Ifall gränsen 10 

arbetstagare införs igen kommer en mycket större del av arbetsmarknaden 
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 Se fotnot 2. Där återges tre motioner.  
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 Igen se fotnot 2.  



54 
 

omfattas. I SOU 2010:7 framhöll en expertkommentator från LO 

(Landsorganisationen) att av ca 977000 företag som omfattades av den tidigare 

jämställdhetslagen nu istället förändrats till att omfatta endast 15000 företag.
141

 

Detta är en massiv nedgradering av jämställdhetsarbetet i stort. Jag har inte kunna 

verifiera ifall dessa siffror är exakta i dagsläget och jag är även osäker på hur 

mycket arbetstagare som dem ca 962000 företag som inte omfattas har till sitt 

förfogande. Ifall man inför en 10 arbetstagarregel igen så bör den dock enligt mig 

införas i kombination med en 25 arbetstagarregel vilken tydligt föreskriver att 

personer med 25 anställda har ett större dokumenteringsansvar. Ansvaret för 

arbetsgivare med 10 arbetstagare bör omfatta reglerna om jämställdhetsplanen och 

därmed även ett visst arbete med de aktiva åtgärderna. Dock när det gäller 

handlingsplanen för jämställda löner som föreskrivs bör denna begränsas till 25 

eller fler arbetstagare. Ifall handlingsplanen upprättas på små företag kommer den 

lilla löneanonymitet som faktiskt finns att försvinna samtidigt som arbetsgivare 

får ett omfattande pappers- och analyseringsarbete att genomföra. Detta 

ställningstagande är grunden för att jag sympatiserar med båda förslagen.   

 

7.4 Tillsynens effektivitet  

I frågan om diskrimineringsombudsmannens tillsyn är tillfredsställande kan jag i 

detta läge påstå att den inte kan räknas som det. Detta har förmodligen flera 

orsaker men den främsta som jag ser är att sanktionsmöjligheterna inte är på något 

sätt tillfredsställande. Innan vitesförlägganden ens blir aktuella krävs det att 

ombudsmannen först begärt att arbetsgivaren frivilligt ska gå med på att följa 

lagen. På detta sätt ger man arbetsgivaren extra tid att antingen följa lagen eller 

vänta tills ombudsmannen ger nästa tillsägelse. Ifall arbetsgivaren inte frivilligt 

valt att följa lagen kan han bli tvingad till det genom ett vitesföreläggande, men 

detta vitesföreläggande måste godkännas av Nämnden mot diskriminering. 

Processen innan ett vite föreläggs är alltså alldeles för lång. Personligen anser jag 

att det krävs en mindre direkt sanktion mot arbetsgivare som överträtt lagen i form 

av en bot exempelvis. Därefter kan man få vitesföreläggning till ett större belopp 

så att överträdelsen verkligen åtgärdas. På detta sätt skulle den lilla sanktionen 

också bli ett verktyg för ombudsmannen i sitt tillsynsarbete. Beloppet behöver inte 

vara massivt men fortfarande tillräckligt för att det ska kännas för arbetsgivaren. 

Dessutom borde det vara proportionerligt till antalet anställda. På detta sätt 

jämställs sanktionen för alla arbetsgivare. Detta har påtalats tidigare av 

exempelvis Thomas Bodström.
142
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 SOU 2010:7. s. 255.  
142

 Motion 2007/08:A382. Straffavgift i avsaknad av jämställdhetsplan. 
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   Det ännu fler personer som är missnöjda med den nya tillsynsmyndighetens 

arbete. Det släpptes i september 2011 en motion som begär att man måste 

utvärdera diskrimineringsombudsmannens verksamhet. I motionen finns ett 

uttalande från den nuvarande diskrimineringsombudsmannen som lyder ”den nya 

myndigheten inte har och kommer aldrig att ha samma resurser för det 

förebyggande jämställdhetsarbetet som den tidigare myndigheten 

jämställdhetsombudsmannen.”
143

 Vidare kommenterar motionen att det 

förebyggande granskningsarbetet redan minskat avsevärt.
144

  

   Som jag nämnde tidigare gjorde jag i mitt praktikarbete en liten undersökning 

på ett antal medelstora till stora kommuner i Sverige. Under denna undersökning 

fann jag att en majoritet av kommunerna jag kontrollerade antingen inte hade en 

färdigställd jämställdhetsplan eller så var den inte uppdaterad. Detta visar tyvärr 

på den prioritet som jämställdhetsfrågan har bland de svenska arbetsgivarna. Jag 

är heller inte själv om att påvisa detta. I en doktorsavhandling skriven av Eva 

Schömer finns det en undersökning som riktas just till denna fråga. 

Undersökningen visade att endast 21 % av de tillfrågade arbetsplatserna hade en 

jämställdhetsplan.
145

 Med tanke på att kommuner tillhör den offentliga delen av 

arbetsmarknaden och därmed står under staten anser jag att det borde vara en 

prioritering för dem att efterleva denna lagstiftning i större utsträckning. Den 

privata arbetsmarknaden är inte lika kopplad till staten och därför ser jag inte lika 

allvarligt på brister inom denna sektor men den offentliga anser jag har en 

skyldighet att agera enligt lagstiftning. Kritiken är därmed riktad emot inte bara 

diskrimineringsombudsmannen men även övriga statliga verksamheter. Dessutom 

finns det bara 290 kommuner i Sverige.
146

 Ifall ombudsmannen inte kan 

kontrollera att alla kommunerna, vilka är statliga myndigheter, har 

tillfredsställande jämställdhetsplaner så är det orimligt att anse att man kan 

bedriva tillsyn på den privata sektorn också, speciellt med tanke på dess 

omfattning.   

 

7.5 Praxis på området  

Som jag nämnde i metoden är praxis på detta område något begränsad. Praxis 

kopplat till en specifik paragraf i det tredje kapitlet är mycket svårfunnen. Det 

som man kan hitta är de fall där arbetsgivare har blivit dömda för någon form av 

diskriminering. Det är även fall av denna karaktär som återgivits i huvudtexten. 
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 9 december 2010 publicerade Dagens nyheter en artikel vilken innehåller ett mycket liknande 

uttalande från diskrimineringsombudsmannen. Det är dock i detta läge oklart för mig ifall det är 

detta som är källan för citatet i motionen som nämns i fotnot 121. Motioner saknar ofta 

källreferenser och informationen som därmed återges är svår att verifiera.  
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 Motion 2011/12:A274 Stärkt antidiskrimineringsarbete.  
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 Schömer, E. Konstruktion av genus i rätten och samhället. s. 114.  
146

 Uppgift från Sveriges Kommuner och Landsting.  
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Utöver den existerande svenska rättspraxisen kan man dock i flera avseenden se 

till EU-rätten, tidigare EG-rätten, för att hitta mer praxis. Rättsfall på exempelvis 

lika och likvärdiga arbeten och positiv särbehandling vilket kan kopplas till denna 

lagstiftning finns där.    

   När det gäller mål beträffande vite finns det äldre fall från tidigare 

jämställdhetsombudsmannen att tillgå.
147

 Det finns även ett nyare fall om 

vitesföreläggande publicerat på diskrimineringsombudsmannens hemsida.
148

 

Ärendet behandlar ifall det är rätt att vitesförelägga en arbetstagare. Nämnden ger 

dock avslag på diskrimineringsombudsmannens ansökan eftersom de ansåg att 

arbetsgivaren hade uppgivit tillfredsställande uppgifter. I och med att praxis på 

området är sällsynt måste man dra slutsatsen att vitesföreläggande är en sällan 

förekommen fråga vilket självklart skapar problem eftersom detta är den enda 

sanktionsmöjlighet som kan kopplas till lagstiftningen i nuläget. Vitets 

avskräckande syfte minskar därmed.    

 

7.6 Lön 

Enligt en statistisk undersökning
149

 från 2008 vilken kontrollerade löneskillnader 

mellan könen på de tio största yrkesgrupperna i Sverige kan man tydligt se att 

kvinnor i alla yrken har mindre lön än vad männen har. Enligt den äldsta 

jämställdhetslagen
150

 finns ingen skriftlig bestämmelse som specifikt nämner lön. 

Det finns endast text som behandlar anställningsvillkor. Enligt förarbeten till 

denna lag antyds dock att lön räknas tillhöra begreppet anställningsvillkor.
151

 

Därmed har det alltså i över 30 år funnits lagstiftning som föreskriver att löner ska 

utjämnas. Varför finns det i sådana fall nationellt sett så stora skillnader?    
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 De fall jag åsyftar här är Ä 4-03 JämO. 
148

 Nämnden mot diskriminering. Ä 1-09.  
149

 Statistiska centralbyrån, På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. s. 67. 
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 Med detta avses jämställdhetslagen (1979:1118).  
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 Prop. 1979/80:56. Förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. s. 9 
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   Figuren bredvid är resultatet av den 

statistiska undersökningen som 

nämndes ovan. Denna statistik är 

hämtad ifrån den statistiska 

centralbyrån. Man kan se att 

skillnaderna varierar mycket på 

grund av vilken yrkesgrupp man 

kollar på. Den största könsmässiga 

skillnaden finner man mellan 

företagsekonomer, marknadsförare 

och personaltjänstemän men stora 

skillnader finns även exempelvis 

mellan ingenjörer och tekniker. Detta 

i samspel med de tidigare nämnda 

aktiva åtgärderna i diskriminerings-

lagen visar på vad jag nämnde redan 

i syftet. Sverige har en hög formell 

jämlikhet men den reella jämlikheten 

ser annorlunda ut.   

   När jämställdhetslag (1991:433) 

tillkom infördes bestämmelser kring 

begreppet lön. Så kallade osakliga 

löneskillnader fick inte förekomma på arbetsplatser mellan arbetare av olika kön 

vilka bedriver lika arbete. Detta var absolut ett steg i rätt riktning för att komma 

tillrätta med lönegapet som fanns inom den svenska arbetsmarknaden. Men som 

statistiken visar finns fortfarande skillnader i lön mellan könen. I och med de 

samverkansbestämmelser som tillkom fick dock arbetstagarna ett större 

handlingsutrymme eftersom de tillsammans med arbetsgivaren ska arbeta för att 

utjämna löneskillnaderna.   

   I dagsläget föreskriver vår nyaste lagstiftning, diskrimineringslagen (2008:567), 

fortfarande att osakliga löneskillnader ska förebyggas och förhindras. Dock är 

påbudet i nuläget svagare i förhållande till jämställdhetslagen. En arbetsgivare ska 

nämligen i dagsläget ifall han eller hon har mer än 25 anställda upprätta en 

handlingsplan för jämställda löner varje tredje år. I denna ska arbetsgivaren påvisa 

löneskillnader mellan kön inom alla hans avdelningar. Ifall det finns 

löneskillnader vilka inte kan förklaras med hjälp av könsneutrala faktorer ska 

dessa åtgärdas inom tre år. Som jag tidigare visat finns stor kritik mot detta 

förhållningssätt och det är tvivelaktigt ifall regeringens önskan om att 

effektivisera arbetet har haft önskad effekt eller ifall det degenererat 

jämställdhetsarbetet. De förändringar som SOU 2010:7 föreslår när det gäller 
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löneparagraferna har dock vissa positiva tillskott. Bland annat att en kartläggning 

om existerande lönepolicys ska genomföras. Genom att få en sådan 

sammanställning samtidigt som man får lönekartläggningen hjälper man även 

tillsynen avsevärt.  

 

7.7 Slutgiltig diskussion  

Avslutande vill jag återknyta till syftet. I uppsatsens syfte nämnde jag ett antal 

frågor som skapat intresse för de aktiva åtgärderna för mig. Vissa av dessa är 

redan besvarade. Exempelvis har det återgivits gett en bild av hur den rättsliga 

debatten kring området ser ut. Även att de nuvarande aktiva åtgärderna inte är 

tillräckliga har också påvisats genom både statistik, motioner och SOU rapporter. 

Att säkerställa nationellt sett jämställda arbetsplatser kräver dels en förändring i 

lagen men även en massiv förändring i det förebyggande tillsynsarbetet.   

   När det gäller frågan kring varför jämställdhetsarbetet inte är högre värderat har 

jag inte kunnat finna något svar som är tillräckligt faktabaserat för att återge. 

Genom samtal med olika individer (märk väl att jag kallar det samtal och inte 

intervjuer) har jag fått känningar utav att vardaglig verksamhet i vinstdrivande 

syfte måste prioriteras i högre utsträckning än frågor av denna kaliber. Visst anses 

frågorna vara av stor vikt men fortfarande inte så stor att de kan överstiga dem 

uppgifter som krävs för att hålla arbetsplatsens drift i rörelse. I SOU 2010:7 är en 

annan slutsats att arbetsgivare måste sluta se denna lagstiftning som ett tvång. 

Man bör istället ändra fokus från att man måste göra detta till att denna effekt blir 

det om vi genomför detta. Affärsnyttan i arbetet efterfrågas alltså med andra 

ord.
152

 Personligen tror jag att det ligger något i detta synsätt men fortfarande 

anser jag att detta i kombination med att tillsynen skärps och kanske någon 

ytterligare direkt sanktionsmöjlighet införs skulle ge en större effekt.   

   Det lagförslag som SOU 2010:7 kom fram till är inte tillräckligt bra för att 

ersätta de redan stiftade reglerna. Rapporten har för stora brister för att kunna 

genomföras fullt ut. Vissa delar som den förespråkar är bra och användbara men 

överlag skulle införandet av denna inte leda till att jämställdheten på företag 

skulle öka till den grad som eftersträvas eller effektiviseras. Dock kan vi inte nöja 

oss med den nuvarande formuleringen heller, speciellt med avseende på att den 

inte omfattar en tillräcklig del av arbetsmarknaden. Tillsynsmyndigheten är inte 

heller den tillräcklig i nuläget. Området är därför fortfarande i stort behov av 

lagändringar men även förändring när det gäller diskrimineringsombudsmannens 

befogenheter och uppgifter. Arbetet är inte slut ens efter mer än 30 år i lagtext.      
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 SOU 2010:7. s. 93-94.  
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8. Källförteckning  

 

8.1 Offentligt tryck 

AFS 

AFS 1993:17 – Kränkande särbehandling i arbetslivet 

AFS 1998:1 – Belastningsergonomi   

AFS 2001:1 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt miljöarbete 

 

Betänkanden 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU7. Ett starkare skydd mot 

diskriminering 

 

EU 

Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i 

arbetslivet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG om genomförandet av 

principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i 

arbetslivet. 

Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.  

 

Motioner 

Motion 2007/08/A7 – Med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot 

diskriminering. 

Motion 2007/08:A8 – Med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot 

diskriminering. 

Motion 2007/08:A9 – Med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot 

diskriminering. 

Motion 2007/08:A382 - Straffavgift i avsaknad av jämställdhetsplan. 

Motion 2011/12:A274 – Stärkt antidiskrimineringsarbete.  

 



60 
 

Propositioner 

Prop. 1978/79:175 – Förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet, m.m. 

Prop. 1979/80:56 – Förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet, m.m.  

Prop. 1985/86:98 – Om invandrarpolitiken 

Prop. 1990/91:113 – Om en ny jämställdhetslag, m.m.  

Prop. 1993/94:147- Jämställdhetspolitiken: Delad makt – delat ansvar 

Prop. 1999/2000:143 – Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 

Prop. 2007/08:95 – Ett starkare skydd mot diskriminering 

 

Regeringsbeslut 

Dir. 2008:130 – Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter 

 

Regeringens skrivelser 

Regeringens skrivelse 2008/09:198 – En jämställd arbetsmarknad – regeringens 

strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. 

 

Rättsfall 

AD 45/2009. Målnummer: A 268/07  

AD 13/2011. Målnummer: A 62/10  

AD 23/2011. Målnummer: A 158/10  

AD 91/2010. Målnummer: A 268/09  

AD 2/2011. Målnummer: A 261/09  

AD 13/2001. Målnummer: A 190/97  

AD 76/2001. Målnummer: A 189/97  

Nämnden mot diskriminering. Ärende: Ä 1-09 

 

SFS 

SFS 1977:1160 – Arbetsmiljölag (1977:1160) 

SFS 1979:1118 – Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet  

SFS 1986:442 – Lag (1986:442) mot etnisk diskriminering 
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SFS 1991:433 – Jämställdhetslag (1991:433)  

SFS 1995:584 – Föräldraledighetslag (1995:584) 

SFS 2000:773 – Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433) 

SFS 2008:567 - Diskrimineringslag (2008:567) 

 

SOU 

SOU 2004:43 – Den könsuppdelade arbetsmarknaden 

SOU 2006:22 – En sammanhållen diskrimineringslagstiftning 

SOU 2010:7 – Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter – ett 

systematisk målinriktat arbete på tre samhällsområden 
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