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Sammanfattning 
 
Jämställdhet är i dagens samhälle i fokus ute på arbetsplatser, i den politiska debatten och 
medialt. Från regeringen finns en önskan om jämställdhet på våra arbetsplatser genom 
jämställdhetslagen, (1991:433); (JämL). 
    Lagen har genomgått flera förändringar under tiden den har funnits, där förändringarna har 
syftat till att jämställdhetsarbetet hos arbetsgivare i Sverige ska förbättras. Då jämställdhet 
mellan kvinnor och män i arbetslivet syns i debatter är det intressant att se hur lagen idag 
efterlevs av arbetsgivare.  
    Uppsatsen består av två delar. I den första delen redovisas hur JämL har växt fram, hur 
gällande rätt ser ut på området och hur arbetsgivaren praktiskt kan arbeta med reglerna i JämL. 
Den andra delen består av två empiriska undersökningar, där den första undersökningen 
beskriver och analyserar ett utvalt företags jämställdhetsplan. Den andra undersökningen består 
av sex intervjuer genomförda med anställda på det utvalda företaget. För att klarlägga gällande 
rätt har den traditionella juridiska metoden använts, vilket innebär studier av lagen, dess 
förarbeten, praxis, litteratur och sedvana inom området. I uppsatsen har i synnerhet 
propositionerna som lett fram till dagens JämL använts. Begränsning har gjorts till de aktiva 
åtgärder som finns i 4-13 §§ JämL. Enligt de reglerna är arbetsgivaren förutom att regelrätt följa 
lagen även ålagd att genomföra ett aktivt arbete för att uppnå jämställdhet. De aktiva åtgärderna 
har fått en hårdare reglering under åren, idag ska arbetsgivaren även beakta arbetstagarens 
privatliv. Detta bland annat genom 5 § JämL, där arbetsgivaren ska underlätta för arbetstagaren 
att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Då gällande rätt fastställts har en rättslig analys gjorts. 
    För att sedan visa vad lagstiftningen har bidragit med har en empirisk undersökning på ett 
utvalt företag gjorts. I den empiriska undersökningen studeras företagets jämställdhetsplan och 
våra utförda intervjuer med sex anställda på företaget. Intervjuerna genomfördes med anställda, 
både kvinnor och män med olika befattningar för att kunna få en så rättvisande bild som möjligt. 
De två empiriska undersökningarna redovisas först och resultatet analyseras sedan mot bakgrund 
av gällande rätt. Det första momentet i den empiriska undersökningen är en beskrivning och 
analys av företagets jämställdhetsplan. Därefter presenteras de genomförda intervjuerna och de 
båda empiriska undersökningarna analyseras sedan i en empirisk analys. 
    I den slutliga analysen har resultatet av den rättsliga och empiriska analysen sammanförts. Det 
framkom då att det inte endast är lagstiftning som styr hur jämställdhetsarbetet fungerar på 
arbetsplatsen. 
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Abstract 
 
Equality between men and women is in focus politically, in working life and in the media. There 
is a noticeable desire from the Swedish government to create a working environment with equal 
opportunities for men and women. The equality law in Sweden is an indication of that goal. 
During its existence, the equality law has gone through several changes. The purpose of the 
changes has been to improve the work with equality among employers. Due to the interest from 
politicians and the media it is interesting to see the observance of the law in the working life 
today. 
    This thesis consists of two parts. The first part presents the history of the equality law, the law 
and the legislation of today. It also presents different suggestions of how the employer can put 
the law into practice. The second part consists of two empirical studies. The first study describes 
and analyses the present proposals to establish better gender equality from a selected company, 
and the second study consists of six interviews carried out with employees at the selected 
company. 
    To establish the legislation of today, the traditional jurisprudential method has been used, 
which means studies of the law, the preparatory works, the doctrine and the legal usage within 
the subject field. The main focus is on the preparatory works leading to the legislation of today. 
The limit has been set to the 4-13 paragraphs in the equality law, consisting of the active 
measures imposing the employer not only to follow the rules according to the law, but also to 
take action to strive towards an equal workplace. The active measures have gone through 
changes over the years, which have toughened the regulations. Today, employers must also take 
into account the employees´ life outside the workplace, for instance making it easier to combine 
work with parenthood. After establishing the legislation of today, a legal analysis was conducted. 
    In order to find out what the legislation has led to, an empirical study carried out at a selected 
company is included in the thesis. In the empirical study, the existing equality plan at the 
company and interviews with six employees are being studied. The interviews were carried out 
with both men and women in different positions in order to receive a broader perspective. The 
two empirical studies have been presented and then put together in an empirical analysis.  
    In the final analysis, the legal and empirical analysis has been integrated. The result show that 
it is not only the law which decides how the workplace deals with equality.  
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1. Inledning 
 

1.1 Problemformulering  
 
I vårt land har antalet förvärvsarbetande kvinnor ökat från år 1993 till år 2005.1 Det faktum 
att kvinnor förvärvsarbetar i större utsträckning syns i statistiken, men antalet kvinnor som 
till exempel arbetar som chefer för mindre företag och enheter är lägre än antalet män. 
Kvinnor tjänar mindre än män i samma position, då de endast tjänar 82 procent av männens 
lön. Inom yrken som anses vara kvinnodominerande, exempelvis tjänster inom vård och 
omsorg i privat sektor, finns en högre andel kvinnor. De kvinnor som arbetar i den sektorn 
tjänar mindre än män, dock inte i lika stor utsträckning utan endast två procent mindre.2 Det 
tycks finnas en vilja från staten om en jämställd fördelning mellan kvinnor och män på våra 
arbetsplatser, även gällande lönen. Regleringar kring detta återfinns i JämL. 
    I föreliggande uppsats granskas JämL och gällande rätt avseende aktiva åtgärder som 
åligger arbetsgivaren. JämL innehåller dels regler om förbud mot kränkningar och dels regler 
om krav på aktiva åtgärder. Lagen beskriver hur arbetsgivaren ska bedriva 
jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen och vad arbetsgivaren är skyldig att göra enligt lagen. 
Exempelvis är skapandet av en jämställdhetsplan en aktiv åtgärd som arbetsgivaren är 
skyldig att uppfylla. Reglerna finns i 3-12 §§ JämL. 
    Jämställdhetsfrågan är ständigt ett aktuellt ämne för samhällsdebatten. Det diskuteras om 
jämställdhet i debatter kring förvärvsarbete i samband med mamma och pappaledighet,3 
lönefrågor angående lika lön för lika arbete och möjlighet till löneutveckling.4 I Sverige finns 
även över hundra officiella nätverk där kvinnor och män försöker påverka 
samhällsutvecklingen mot ett mer jämställt samhälle. Mentorsprojekt, kvinnogrupper och 
nätverk med olika yrkesanknytningar är exempel på sådana nätverk.5  
    Det intressanta är att belysa hur den befintliga jämställdhetsplanen har blivit förankrad hos 
de anställda som arbetar på arbetsplatsen. Innehållet i en plan får sin nytta om den 
implementeras och används på arbetsplatsen och inte glöms bort ståendes på hyllan på 
kontoret. Det är därför intressant att ta reda på hur medvetenheten kring jämställdhetsarbetet 
på arbetsplatsen ser ut och om arbetsgivaren har nått ut till alla anställda och på sätt lyckas 
uppfylla de krav som arbetsgivaren har enligt JämL.  
 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva gällande rätt angående arbetsgivarens skyldigheter 
enligt JämLs del om aktiva åtgärder som åligger arbetsgivaren. Då främst vid framställandet 
av en jämställdhetsplan samt hur en arbetsgivare och arbetstagare i praktiken behandlar 
jämställdhetsfrågan. Uppsatsen innehåller praktiska exempel från företaget NCC.   
    Utifrån syftet begränsar vi oss till följande frågeställningar: 
                                                 
1 Statistiska centralbyrån, sysselsättningen i kommuner och län 2005, Diagram 1. Antal förvärvsarbetande 1985-
2005.  http://www.scb.se/statistik/AM/AM0207/2005A01a/AM0207_2005A01a_SM_AM32SM0701.pdf  
2008-01-23 
2 SCB, (2004), Lönestatistik årsbok 2003 s.230 och s.242 
3 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken s.50 
4 Motion 2001/02:A392 
5 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken s.35f 
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• Vilka skyldigheter åligger arbetsgivaren angående jämställdhetsarbetet på 
arbetsplatsen enligt reglerna om aktiva åtgärder i JämL? 
• Hur kan arbetsgivare praktiskt arbeta med aktiva åtgärder? 
• Hur fungerar arbetsgivarens jämställdhetsarbete i praktiken på ett utvalt företag? 
 
En begränsning har gjorts till gällande rätt angående aktiva åtgärder enligt JämL. De aktiva 
åtgärderna finns reglerade i 3-13 §§ JämL. EG- rätt har lämnats åt sidan och tas endast upp 
där den i vissa delar påverkar den svenska jämställdhetslagstiftningen. Då det gäller sexuella 
trakasserier tillhör 16a § 2st och 22a § JämL inte arbetsgivarens skyldigheter att vidta aktiva 
åtgärder, men paragraferna är dock relevanta då 16a § 2st ger en bra förklaring till begreppet 
sexuella trakasserier och 22a § bra tips för arbetsgivaren hur han/hon ska agera vid 
kännedom om förekomsten av sexuella trakasserier. Angående den empiriska 
undersökningen har vi valt att inte generalisera resultaten av intervjuerna på grund av den 
begränsade undersökning som gjorts. 
 

1.3 Metod 
 
För att uppnå syftet med uppsatsen används en traditionell juridisk metod, vilket innebär att 
lag, förarbeten, praxis och doktrin som är relevant för området behandlas. Med den här 
metoden framkommer gällande rätt angående arbetsgivarens skyldigheter enligt JämL. För 
att beskriva gällande rätt angående jämställdhet används först och främst den subjektiva 
metoden för att ta reda på syftet med i vårt fall JämL genom att läsa propositionerna till den. 
Därefter har övriga rättskällor analyserats. I övrigt för att kunna undersöka JämLs innebörd 
och dess krav på aktiva åtgärder som åligger arbetsgivaren har litteratur som inte endast 
beskriver gällande rätt på området utan även litteratur som ger praktiska förslag till 
arbetsgivaren i hans/hennes jämställdhetsarbete använts. Detta för att uppsatsen även 
innehåller en empirisk del. 
    Förutom att analysera rättsläget på området har även en mindre empirisk undersökning för 
att ta reda på hur jämställdhetsarbetet fungerar i praktiken gjorts. En anledning till att 
empiriskt material inkluderats i uppsatsen är det som Sandgren skriver om att det i arbetsrätt 
är givande med empiriska undersökningar då de är ”expansiva rättsområden av tilltagande 
betydelse”.6 En annan anledning till att empiriskt material använts i det här fallet är att det i 
analysen diskuteras kring de lege ferenda, framtida rätt, där avsikten är att bygga ut idéerna 
utifrån den empiriska undersökningen. Som Sandgren uppger bygger ofta de lege ferenda 
analysen på dagens gällande rätt och inte på självständiga tankar. Syftet med den empiriska 
undersökningen är förutom att ge en verklighetsbild även se till effekterna av lagstiftningen. 
Två olika undersökningar har gjorts, en analys av en jämställdhetsplan på företaget NCC och 
intervjuer med anställda på företaget. Gällande analysen av jämställdhetsplanen har, precis 
som Sandgren skriver inte allmänna giltighetskrav som till exempel giltighet och 
tillförlitlighet följts, vilket syns i andra rättssociologiska och rättsekonomiska 
undersökningar.7

    Istället fokuseras på andra syften som ligger rättsvetenskapen närmare att använda. För 
analysen av NCC:s jämställdhetsplan analyseras hur lagregeln om arbetsgivarens åliggande 
att årligen upprätta en jämställdhetsplan påverkat företaget, det vill säga hur deras tolkning 
av lagen visat sig i jämställdhetsplanen.  

                                                 
6 Sandgren, Claes, (1995-1996), Om empiri och rättsvetenskap, s.1037 
7 Sandgren, Claes, A.a. s.743 och s.745   
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För att ytterligare se effekterna av regeln om krav på jämställdhetsplan görs en kvalitativ 
undersökning där sex personer på företaget NCC intervjuats. Som Sandgren skriver är syftet 
att utnyttja det empiriska materialet fullt ut och analysen av det empiriska materialet och den 
rättsliga analysen integreras och syns i den slutliga analysen.8 För materialinsamling till den 
empiriska undersökningen tas även vid materialinsamlingen hjälp utav NCC, där del av den 
befintliga jämställdhetsplan som finns för NCC Construction, region väst har använts. De har 
tillhandahållit material för att vi ska kunna analysera deras jämställdhetsplan. För att kunna ta 
reda på hur jämställdhetsarbetet verkligen fungerar i praktiken genomförs ett antal intervjuer 
med anställda med olika befattningar på företaget. Intervjuerna görs med sex anställda. 
Anledningen till att intervjuer med anställda på olika befattningar på NCC har genomförts är 
för att få ut optimalt av den förhållandevis begränsade empiriska undersökningen och en så 
bred bild som möjligt av hur jämställdhetsarbetet fungerar i praktiken på företaget. För att 
kunna jämföra resultaten har samma intervjuunderlag till alla intervjuerna använts.9

 

1.4 Disposition 
 
Inledningsvis i första kapitlet förklaras problemformulering, syfte, avgränsningar och metod. 
Vidare innehåller kapitel två fakta om hur jämställdhetspolitiken har sett ut och ser ut idag. 
För att sedan gå in på det uppsatsen behandlar beskrivs bakgrunden till JämL och dagens 
JämL i tredje och fjärde kapitlet. I fjärde kapitlet beskrivs även JämL och dess uppbyggnad. 
Här tas även jämställdhetsorganisationen i Sverige och dess uppbyggnad upp. Syftet med 
uppsatsen som är att beskriva gällande rätt enligt paragraferna i JämL om aktiva åtgärder och 
arbetsgivarens skyldigheter när det gäller att ta fram en jämställdhetsplan behandlas vidare i 
kapitel fem. Där tas rättsliga skyldigheter upp och förslag på hur arbetsgivaren kan arbeta 
med de regler som finns i avsnittet om aktiva åtgärder i JämL. Konsekvenser vid 
arbetsgivarens brister i jämställdhetsarbetet tas även upp. Vidare i kapitel sex ges en rättslig 
analys och i kapitel sju behandlas den empiriska delen.  För att ge en verklighetsbild av hur 
jämställdhetsarbetet fungerar i verkligheten redovisas och analyseras det jämställdhetsarbete 
som bedrivs på företaget NCC. Den empiriska delen avslutas med en empirisk analys i 
kapitel åtta. I kapitel nio görs en sammanställning och en gemensam analys som därefter 
ligger till grund för kapitel tio, de lege ferenda. 
 

2. Jämställdhetspolitiken i Sverige 
 
Sverige driver sedan i början av 1970- talet en jämställdhetspolitik, vars syfte är att kvinnor 
och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet.10 De olika 
områdena; kvinnornas roll i ekonomin, jämställdhet mellan kvinnor och män på 
arbetsmarknaden, i utbildningen och i familjen, samt kvinnors inflytande i samhället 11 
preciseras ytterligare i och med att samhället utvecklas och att olika politiska strömningar 
påverkar. I Sverige finns en enighet angående målen för jämställdhet, vilket har underlättat 
arbetet. Det som har bidragit och bidrar till den nuvarande utvecklingen i Sverige är bland 
annat ekonomiska förutsättningar och politiska beslut. Att Sverige nu har en jämställdhetslag 
har flera anledningar, där förändrad syn på föräldraskap, ökat krav på rättvisa och kvinnors 

                                                 
8 Sandgren, Claes, A.a. s.1047 
9 Bilaga 4 Intervjuunderlag  
10 SOU 1978:38 s.27f och s.47  
11 Prop 1987/88:105 s.73 
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intåg på arbetsmarknaden är viktiga påverkningsfaktorer.12 En förändring syns även i 
jämställdhetspolitiken där målen tidigare inneburit att kvinnor och män inom livets alla 
områden ska ges lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Men i den senaste 
jämställdhetsutredningen ges ett förslag om att det övergripande målet för 
jämställdhetspolitiken ska vara ”kvinnor och män ska ha samma makt att utforma samhället 
och sina egna liv”.13    Sverige har i princip drivit en klar politisk linje oavsett regering 
avseende jämställdhet. Kvinnors och mäns lika värde är en grundsten gällande kravet på 
rättvisa könen emellan. EU och dess inflytande har spelat en stor roll för Sverige och haft en 
positiv effekt på lagstiftningen i vårt land.14 Som exempel kan förbud mot diskriminering på 
grund av kön, vilket är en av Sveriges diskrimineringslagar ges. Sveriges 
diskrimineringslagar har en grund i de grundläggande mänskliga rättigheterna som är en del 
av internationell rätt och folkrätt. Mänskliga rättigheter är till för att skydda den enskilde 
individen. De mänskliga rättigheterna består av ett antal internationella överenskommelser 
som är nedskrivna och som bland andra Sverige har skrivit under. Formen för dem är till 
exempel konventioner och protokoll. De är juridiskt bindande vilket betyder att överträdelse 
av en stat innebär att den aktuella staten kan komma att ställa till svars.15  
  

3. Bakgrund till JämL 
 
Uppgiften att utveckla och mer noggrant ge en helhetssyn för regeringens fortsatta arbete 
gällande jämställdhet gavs till en jämställdhetsdelegation år 1972. Regeringen bestämde att 
fem ledamöter skulle ingå i den delegation som skulle utreda jämställdhetsfrågor mellan 
kvinnor och män. Regeringen menade att delegationen skulle utreda frågan genom att 
utveckla en helhetssyn, vars betydelse var att ge vägledning i arbetet att åstadkomma 
jämställdhet mellan kvinnor och män.16  
    Fyra år senare i samband med ett riksdagsmöte bildades en parlamentariskt sammansatt 
jämställdhetskommitté då det ansågs viktigt med en parlamentarisk förankring. Kommitténs 
uppgift var att utreda frågan om en eventuell lagstiftning mot könsdiskriminering. 
Utredningens karaktär skulle vara allsidig och förutsättningslös. Vid regeringsskiftet år 1976 
breddades jämställdhetskommitténs arbete. Ett förslag till lagstiftning skulle utarbetas.17  
    Bakgrunden till utredningens tillkomst var bland annat en kvinnokonferens som ägde rum i 
Mexiko år 1975 där samtliga medlemsländer beslutade sig föra att arbeta med och för ökad 
jämställdhet mellan kvinnor och män.18 Ett förslag angående inrättandet av en statlig 
ombudsman och en jämställdhetslag lämnades i ett betänkande till riksdagen i maj år 1978.19 
Det fanns dock motstånd till förslaget. Motståndet kom ifrån de socialdemokratiska 
ledamöterna i riksdagen som reserverade sig. Anledningen var att de ansåg att frågan i första 
hand skulle regleras i kollektivavtal. De socialdemokratiska ledamöterna var inte ensamma 
om denna åsikt utan den fanns även bland andra aktörer, i huvudsak bland arbetsmarknadens 
huvudorganisationer och även bland en del borgerliga riksdagsledamöter. Ståndpunkten var 
negativ angående frågan om en statlig ombudsman. Trots det här skedde en omröstning 
angående JämL, då den allmänna ståndpunkten i riksdagen var att det var viktigt att 

                                                 
12 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.29 
13 SOU 2005:66 s.463 
14 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.32 och s.34 
15 Roth, Ann-Katrine, A.a. s.76  
16 SOU 1978:38 s.27f 
17A.sou. s.28ff 
18 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.101 
19 SOU 1978:38  
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statsmakten genom en lagstiftning gavs möjlighet att fastslå en inställning som skulle kunna 
påverka attityder och opinionsbildning.20 Lagen syftade även till att ge ett stöd till dem som 
arbetar med jämställdhet.21 Att det fanns ett motstånd till den statliga ombudsmannen och 
JämL syns då rösterna i riksdagen angående införandet ombudsmannen och JämL nästan var 
lika många. En liten övervägande del ledde till att förslaget gick igenom i riksdagen.22 År 
1979 stiftades en ny lag.23 Den lagen har vidare utvecklats till dagens jämställdhetslag, SFS 
1991:433. Den först nämnda hade som ändamål att ”främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga 
om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet”.24  
 

4. Jämställdhetslagen 
 
Dagens JämL syftar till att främst främja kvinnors villkor i arbetslivet. Lagen är dock 
könsneutral och ska därför tillgodose både mäns och kvinnors lika rättigheter i arbetslivet. 
Den är även begränsad till att behandla förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Lagen har med åren förstärkts och år 1992 blev den för första gången mer anpassad till EG-
rätt. Under det här året förstärktes den även i och med att arbetsgivaren ålades att ha ett 
målinriktat arbete vad gäller att upprätta jämställdhetsplaner, vilket ledde till att många 
företag började sitt utvecklingsarbete inom området.25  
    Dagens JämL har delar från den gamla JämL kvar, men en del bestämmelser är nya. De 
ställningstaganden som har gjorts i propositionen26 innebär att den femåriga handlingsplan 
som i en proposition27 lades fram år 1998 och som redogjorde för hur målen för 
jämställdhetspolitiken skulle se ut har breddats och förstärkts. I propositionen28 till lagen 
poängteras att det är kvinnornas villkor i arbetslivet som ska främjas.  
 

4.1 Jämställdhetslagens uppbyggnad 
 
JämL är en arbetsrättslig lag men dess karaktär är mer komplex. Lagen omfattar inte endast 
arbetstagare, utan även arbetssökande, inhyrda och inlånade arbetstagare i både privat och 
offentlig sektor.29 Det som skiljer JämL mot andra arbetsrättsliga lagar är att det i JämL inte 
finns hänvisningar angående förhållandet till andra lagar och föreskrifter. Lagen ska istället 
tillämpas inom ramen för annan arbetsrättslig lagstiftning. Om det skulle uppstå 
konkurrensproblem lagarna emellan anger propositionen30 att vanliga tolkningsregler ska 
användas.  
    Syftet med JämL är att män och kvinnor ska behandlas lika i arbetslivet.  Lagens första 
paragrafs första stycke lyder: 
 
”Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och andra 
arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). 
                                                 
20 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.101 
21 Prop 1978/79:175 s.18 
22 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.101 
23 Prop 1979/80:56, SFS 1979:1118 
24 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.102 
25 Roth, Ann-Katrine, A.a. s.102 
26 Prop 1990/91:113 
27 Prop 1987/88:105 
28 Prop 1990/91:113 s.3 
29 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.103 
30 Prop 1978/79:175 s.111 
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 Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet.”31

 
Det andra stycket uppger att paragrafen vill belysa att lagen siktar till att förbättra främst 
kvinnors villkor i arbetslivet. Den första paragrafens lydelse härstammar ifrån den gamla 
JämL32 som upphörde att gälla år 1992, det andra stycket har tillkommit i dagens JämL. I 
propositionens33 specialmotivering till 1 § JämL uppges att det som i första stycket 
”[…]förklarar att kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings - och andra 
arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet”34 är det som i parentesen förklaras, anses 
som jämställdhet i arbetslivet. i motiveringen uppges att begreppet återkommer och får 
betydelse vid tolkning av andra paragrafer.35 1 § JämL har till uppgift att upplysa om 
ändamålet för lagen samt att vara till ledning för att tolkningen av de andra paragraferna ska 
underlättas. 
    Det andra stycket i 1 § JämL där kvinnornas villkor ska främjas har tillkommit senare. I 
förarbetet36 anges i den allmänna motiveringen från regeringen att det är klart att lagen ska 
vara till nytta för både män och kvinnor. Problemet är att det fortfarande är så att kvinnor och 
män arbetar under olika villkor, där kvinnor ofta finns i lågavlönade arbeten, har 
underordnade befattningar och monotona arbetsuppgifter. Propositionen37 uppger att 
jämställdhet handlar om både sociala och samhälleliga relationer mellan könen men även om 
arbets – och maktfördelningen mellan dem. Jämställdhetspolitiken kommer att inrikta sig på 
att förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden så att deras position stärks, vilket leder 
till att villkoren för män och kvinnor närmar sig varandra. Regeringen menar att ett sådant 
synsätt behöver tydliggöras mer genom JämL, och att det framgår att det är kvinnors villkor i 
arbetslivet som ska förbättras. Det anges dock att synsättet om mäns och kvinnors lika värde 
är detsamma som innan det här förslaget, men att utgångspunkten vid tolkning av lagens 
bestämmelser ska motsvara verkliga förhållanden. Därför är främjandet av kvinnors villkor 
viktigast. I propositionen uppges att det aktiva jämställdhetsarbetet främst ska inriktas på det 
kön som i jämförelse med det andra könet har ett större behov av förbättring.  
    Lagen innehåller två olika regelsystem för att kunna uppnå detta syfte. Det ena systemet 
beskriver regler om aktivt agerande för jämställdhet och det andra innehåller förbud mot 
direkt och indirekt könsdiskriminering samt regler rörande trakasserier på grund av kön och 
sexuella trakasserier.38 Förarbetena beskriver att de två regelsystemen ej ska ses var för sig 
då det är nödvändigt att se till helheten. Detta för att en jämställdhetslag med regler om 
förbud mot könsdiskriminering ska kunna fungera som ett hjälpmedel och verktyg att uppnå 
mål om jämställdhet.39

 

4.2 Jämställdhetsorganisationen i Sverige 
 
Jämställdhetspolitiken i Sverige utformas av regering och departement, där en 
jämställdhetsminister utses av regeringen. Denna minister är i sitt departement ansvarig för 
jämställdhetsfrågor. Den sittande regeringen bestämmer departementstillhörighet och hur stor 
vikt som läggs på jämställdhetsfrågor. En sakkunnig och en statssekreterare vars uppgift är 
                                                 
31 1 § Jämställdhetslag (1991:433) 
32 SFS 1979:1118 
33 Prop 1978/79:175 s.108 
34 1 § Jämställdhetslag (1991:433) 
35 Prop 1978/79:175 s.108 
36 Prop 1990/91:113  
37 A.prop. s.64 
38 Iseskog, Tommy, (2005), Aktivt jämställdhetsarbete, s.9  
39 Prop 1978/79:175 s.28 
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att tillhandahålla fakta och politiska underlag, hjälper ministern i dennes arbete. Den del i 
departementet som arbetar med jämställdhetsfrågor benämns som jämställdhetsenhet. I 
enhetens uppgifter ligger bland annat att delta i officiella sammanhang, bevaka, utreda och 
bereda ärenden samt fördelning av projektmedel. Enheten rapporterar sitt arbete till 
jämställdhetsministern. Till departementet hör även jämställdhetsombudsmannen; (JämO), en 
myndighet som är underställd departementet men ändå har en hög självständig ställning.  
JämO:s huvuduppgifter är att bland annat utöva tillsyn över JämL, påverka attityder och 
skapa opinionsbildning. Andra uppgifter som JämO har är också att verka som remissinstans 
och föra processer i domstol, speciellt då oklarheter föreligger. JämO arbetar för 
arbetstagarna genom att ta emot anmälningar om brott mot JämL, brott mot 
diskrimineringslagarna och brott mot aktiva åtgärder. Brott mot aktiva åtgärder kan 
exempelvis vara arbetsgivarens passivitet genom avsaknad av jämställdhetsplan på 
arbetsplatsen.40 Som hjälp i arbetet med att förmå arbetsgivare att följa JämL har JämO 
jämställdhetsnämnden. Nämnden kan besluta att en arbetsgivare ska vitesföreläggas om 
han/hon inte i tillräckligt stor utsträckning följer kraven på aktiva åtgärder med mera. I 
nämnden finns nio ledamöter som är utsedda av regeringen och består av jurister, 
representanter från arbetsgivare och arbetstagare samt experter på arbetsmarknads och 
jämställdhetsfrågor.41 JämO själv uppger att de även har ett rådgivningsansvar, det vill säga 
att ge riktlinjer till arbetsmarknadens parter om hur de på bästa möjliga sätt kan leva upp till 
vad lagen föreskriver. De tillhandahåller även rådgivningsmaterial som har till syfte att 
vägleda genom konkreta instruktioner och underlätta förståelsen för lagen.42 En av 
anledningarna till att tillsynen över JämL sker genom JämO var att ombudet skulle fungera 
som stöd genom rådgivning och information.43 Som ett exempel på konkreta instruktioner 
har JämO utarbetat en grundbok som är en guide till arbetsgivaren hur en jämställdhetsplan 
ska arbetas fram. Denna grundbok kan enligt JämO användas utav alla arbetsgivare och 
fackliga organisationer där de här parterna kan anpassa den till sin egen verksamhet. 
Grundboken anger vad en arbetsgivare särskilt bör tänka på och ta hänsyn till i processen 
bakom planarbetet med jämställdhetsplanen.44  

5. Aktiva åtgärder 
 
Dagens JämL innehåller regler som arbetsgivaren ska följa, en del av de regler och 
skyldigheter är de enligt 4-13 §§ JämL, att aktivt arbeta med jämställdhet på den egna 
arbetsplatsen. De aktiva åtgärderna, som är ett av regelsystemen i JämL, beskrevs redan i 
förarbetena till den första JämL. Här har det sedan den JämL skrevs skett en utveckling där 
en del regler har skärpts och förändrats.   Anledningen till att arbetsgivaren skulle åläggas 
krav på aktiva åtgärder handlade enligt kommittén som i en utredning behandlade detta, 
bland annat att komma åt snedfördelningen på olika arbetsplatser. Andra faktorer som skulle 
kunna motarbetas var omedveten könsdiskriminering, möjlighet för arbetstagaren att själv 
upptäcka orättvisor och en uppbrytning av invanda mönster. I utredningens lagförslag 
framhävs att arbetsgivaren ska anpassa arbetsförhållanden så att jämställdheten i arbetslivet 
främjas. Det här syns fortfarande i dagens 3 § 1st JämL där det åligger arbetsgivaren att 
genomföra vissa aktiva åtgärder i syfte att främja jämställdhet i arbetslivet. 

                                                 
40 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.35f  
41 Jämställdhetsombudsmannen, (2006), Grundbok - att arbeta fram en jämställdhetsplan s.16 
42 A.a. s.3 
43 Prop 1978/79:175 s.34 
44 Jämställdhetsombudsmannen, (2006), Grundbok - att arbeta fram en jämställdhetsplan s.4 
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En regel som alltid varit aktuell är 9 § 1st JämL där arbetsgivaren är skyldig att verka för att 
det underrepresenterade könet söker sig till arbetsplatsen. Kommittén beslutade sig även för 
att reglerna om aktiva åtgärder skulle kunna ersättas med kollektivavtal.45  
    År 1991 lämnades en ny proposition46 till riksdagen. Här beskrivs en utökning av reglerna 
om kraven på arbetsgivarens aktiva jämställdhetsarbete, där arbetsgivaren ålades att 
underlätta för både kvinnor och män att förena föräldraskap med arbetet och att motverka 
sexuella trakasserier av arbetstagare. Fortfarande var det möjligt att ersätta reglerna om 
aktiva åtgärder med kollektivavtal.47 Angående föräldraskap och förvärvsarbete föreslog 
civildepartementet att en ny paragraf skulle tillkomma som ålägger arbetsgivaren att 
underlätta för kvinnor och män att förena arbetslivet med föräldraskapet. Som anledning 
anges att en jämnare fördelning av föräldraledigheten kommer leda till högre jämställdhet i 
arbetslivet. En annan anledning som åberopas är att om attityder kring att ta föräldraansvar 
förändras, kan kvinnors villkor i arbetslivet förbättras. 
    En faktor som inte tidigare tagits upp i den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen är 
förekomsten av sexuella trakasserier.48 Begreppet sexuella trakasserier var framtill år 1987 
ett relativt okänt begrepp i Sverige. Ett land som hade uppmärksammat problemet och 
kommit en bit i utvecklingen med förebyggande åtgärder var USA. I Sverige togs initiativ 
först år 1987 då JämO gjorde en kartläggning av sexuella trakasserier. En enkät skickades ut 
till kvinnor via de fackliga organisationerna och 2 000 kvinnor, 17 % av de som besvarade 
enkäten, uppgav att de någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier. Inom Stockholms 
läns landsting gjordes år 1987 en kartläggning angående män och sexuella trakasserier och 
det visade sig att 12 % av männen hade blivit utsatta och 20 % hade blivit utsatta för andra 
trakasserier. Kartläggningarna som utfördes visade att det krävs förebyggande åtgärder för att 
bryta det köns -/maktmönster som finns, oavsett om det gäller kvinnor eller män. 
Undersökningar visar att trakasserier av dessa slag förekommer än idag. År 2003 gjordes en 
arbetsplatsundersökning av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket; (AV) 
som visade att 9 % av de tillfrågade utsatts av någon form av kränkande behandling och ca 1 
% utsatts för sexuella trakasserier.  
    Rapporter visar att män i betydligt mindre utsträckning än kvinnor utsätts för sexuella 
trakasserier men slutsatsen visar att en allmänt dålig arbetsmiljö även drabbar män. Den 
könssegregerade arbetsmarknaden är negativ ur arbetsmiljöperspektiv och skulle en jämnare 
fördelning mellan kvinnor och män ute på arbetsplatserna kunna uppnås skulle det också vara 
ett sätt att förebygga trakasserier.49 En annan utredning gjord av JämO, FRID-A50 
uppmärksammade det här och propositionen51 föreslog därför en lagreglering. Precis som 
propositionen uppgav hade sexuella trakasserier inte en så stor plats i arbetslagstiftningen i 
Sverige. I propositionen ovan menade regeringen att det var befogat att stifta en lag om 
sexuella trakasserier då det efter FRID-A rapporten syntes att sexuella trakasserier inte är 
ovanligt. Dessutom förklaras där sambandet mellan arbetsmiljölagen och sexuella 
trakasserier men att sexuella trakasserier är så starkt knutna till mäns och kvinnors lika rätt i 
arbetslivet att det var motiverat med lagstiftning. 
    Som annan anledning angavs även ett antal motioner som uppgett krav på att sexuella 
trakasserier ska ingå i jämställdhetslagstiftningen.52 Dagens utformning av regeln om 

                                                 
45 SOU 1978:38 s.124f och s.130 
46 Prop 1990/91:113 
47 A.prop. s.4ff, 71 och s. 100f 
48 Prop 1990/91:113 s.71 
49 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.202f  
50 SOU 1990:41 s.181 
51 Prop 1990/91:113s.71 
52 A.prop. s.71f, Motion 1990/91:A25 
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sexuella trakasserier som en del av arbetsgivarens aktiva åtgärder överlämnades till riksdagen 
år 1998.53

    Att arbetsgivare ska se till att främja anställningar till fördel för det underrepresenterade 
könet kom senare att närmare förklara att det ska ställas i proportion till arbetsplatsens storlek 
och omständigheter i övrigt. Som en ytterligare nyhet för arbetsgivaren när det gäller det 
aktiva jämställdhetsarbetet kom regeln om att större arbetsgivare, det vill säga arbetsgivare 
som sysselsätter fler än tio arbetstagare, varje år ska upprätta en plan för sitt 
jämställdhetsarbete. Den regeln syns idag i 13 § JämL. Som förklaring till paragrafens första 
stycke anger regeringen att det inte arbetas med jämställdhet i tillräcklig utsträckning och att 
en förbättring kan ske om frågan finns på dagordningen. Planens innehåll beskrivs i nästa 
paragraf som också var ny.     
    Enligt tredje stycket i 13 § JämL ska planen påföljande år följas upp. Det här menade 
regeringen skulle ge en möjlighet till självkontroll för arbetsgivare och arbetstagare. 
Dessutom skulle det ge kunna ge ett bra underlag till nästkommande års plan. Som tidigare 
var det fortfarande möjligt för arbetsgivaren att sluta kollektivavtal med en central 
arbetstagarorganisation angående innehållet i planen, regeln var dispositiv. Som anledning 
uppgavs att det var bäst att parterna själva kunde bestämma innehållet så att det anpassades 
till den enskilda arbetsplatsen.54

    År 1994 skedde ännu en skärpning av lagen. Nu skulle arbetsgivaren även kartlägga 
löneskillnader på olika nivåer och inom olika kategorier av anställda på alla inom företaget. 
Det faktum att det förekom löneskillnader på arbetsmarknaden togs upp redan år 1991 och 
behovet som uppfattades finnas gjorde att regeringen beslöt tillsätta en utredning som skulle 
utreda och belysa löneskillnader mellan kvinnor och män.55 Det var dock år 1994 som ett 
lagförslag lades fram till riksdagen. Anledningen till att lönekartläggning blev aktuellt var att 
det i SOU rapporten56 diskuterades att den könsuppdelade arbetsmarknaden kan bero på 
löneskillnader. En del forskningsanalyser som utvärderats av regeringen visade att 
löneskillnaderna inte berodde på till exempel olika utbildning eller andra obundna 
variabler.57 Regeringen ansåg vidare att en klar lönepolitik var nödvändig för att motverka 
subjektiva skillnader ibland annat anställningsvillkoren. Lika lön för lika arbete fanns i en 
konvention utarbetad av ILO – internationella arbetsorganisationen, alltså tidigare än 
osakliga löneskillnader började diskuteras i förarbetena. Mot bakgrund av det här kom 
regeringen med ett förslag om att arbetsgivaren ska verka för att utjämna osakliga 
löneskillnader, det vill säga olika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt, 
mellan kvinnor och män. Genom att föreslå en samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare ville regeringen undvika löneregleringar i kollektivavtal. För fastställande av 
lika arbete menade regeringen att det var de utförda arbetsuppgifterna som skulle vara 
avgörande.58

    År 1994 lämnade regeringen in ett nytt lagförslag till riksdagen. Med hänsyn till att den 
nya JämL skulle vara anpassad till EG rätt, där lika lön för lika arbete är en del i 
Romfördraget och ska upprätthållas och att Sverige ratificerat konventionen skulle principen 
om lika lön för lika arbete även upprätthållas i Sverige. I avsikt att upprätthålla lika lön för 
lika arbete uppkom förslaget om att en regel i lagen skulle ålägga arbetsgivaren att kartlägga 
och analysera eventuellt förekommande osakliga löneskillnader. Syftet med bestämmelsen 
anges vara att belysa frågan och att ge den en prioritet i företag. På grund av den nya regeln 

                                                 
53 Prop 1997/98:55 
54 Prop 1990/91:113 s.74, s.76ff och s.102 
55 A.prop. s.16 
56 SOU 1990:41 s.247 
57 A.sou. s.121 
58 Prop 1990/91:113 s.67f och s.86 
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kom även ett krav på att arbetsgivaren ska redovisa resultatet av kartläggningen. Syftet med 
detta anges vara att arbetsgivaren ska öppna ögonen och kunna se de skillnader som finns på 
arbetsplatsen. Kartläggningen av löneskillnader skulle, i och med den här propositionen, även 
föras in i jämställdhetsplanen som arbetsgivaren nu blev tvungen att upprätta, vilket innebar 
att JämO gavs befogenheter att utöva tillsyn över att arbetsgivaren uppfyllde 
lönekartläggningskravet. Det var härmed inte heller längre möjligt för arbetsgivaren att 
frångå lagens regler genom att sluta kollektivavtal med en central arbetstagarorganisation. 
Den statliga ombudsmannen, JämO gavs befogenheter att utöva tillsyn och se till lagens 
efterlevnad. I dessa befogenheter ingick möjligheten att begära in jämställdhetsplaner från 
olika arbetsgivare oberoende av om det fanns kollektivavtal eller ej, för att kunna se hur 
jämställdhetsarbetet bedrevs. I och med det här utökades JämO:s tillsynsområde. Mot 
bakgrund av det här skulle dennes arbete med utveckling av jämställdhet kunna drivas 
snabbare.59

    En ytterligare skärpning av lagen kom år 2001 då EG-rätt gjorde sig mer gällande.60 Bland 
annat blev lönekartläggningskravet mer tydlig och skärptes ytterligare. Det här skedde då 
regeringen i sin utredning ansåg att tidigare lagstiftning inte varit klar, vilket gjorde det svårt 
för arbetsgivaren att urskilja vad som krävdes av dem.61 Enligt den nya propositionen62 
skulle även en tidsplanering och en kostnadsberäkning göras av planen som ska leda till lika 
lön för lika eller likvärdigt arbete. Kostnadsberäkningen och tidsplaneringen skulle redovisas 
så att målsättningen blir att eventuella lönejusteringar sker så snart som möjligt. En tidsgräns 
på tre år för det här arbetet förs även in i lagen.63 Vidare ålades arbetsgivaren även att förse 
arbetstagarorganisationen till vilken han eller hon är bunden med den information som är 
nödvändig för att organisationen ska kunna medverka vid kartläggningen och analysen av 
löneskillnader, handlingsplanen för jämställda löner och lönesystem. Begränsningen till den 
organisation där arbetsgivaren är bunden valdes för att främja 19§ i lagen om 
medbestämmande i arbetslivet, där regler om informationsskyldighet finns.64 Idag är JämL 
anpassad till gällande EG-rätt.65 I dagens JämL är aktiva åtgärder en del av det som 
arbetsgivaren måste beakta. 
    I 3 § JämL beskrivs att arbetsgivaren inom ramen för sin verksamhet ska främja kvinnors 
och mäns jämställdhet i arbetslivet genom att driva ett målinriktat arbete. I propositionen66 
beskrivs det att det i 3 § JämL finns en principiell förklaring till hur arbetsgivarens 
skyldigheter och den målsättningen finnas bör tolkas. De nästföljande paragraferna, det vill 
säga 3-11 §§ JämL visar vilka aktiva åtgärder som i princip alla arbetsgivare är skyldig att 
följa och genomföra, fortfarande inom ramen för sin verksamhet.67 De aktiva åtgärderna är 
indelade i målinriktat jämställdhetsarbete, arbetsförhållanden, rekrytering, lönefrågor och 
jämställdhetsplanen. Regeln om jämställdhetsplan finns i 13 § JämL. 
 

                                                 
59 Prop 1993/94:147 s.42, s.43, s.45, s.50 och s.91 
60 A.prop. s.114 
61 Prop 1999/2000:143 s.65 
62 Prop 1993/94:147 
63 A.prop. s.77 
64 Prop 1993/94:147 s.83 
65 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.103 
66 Prop 1978/79:175 s.134 
67 Prop 1990/91:113 s.100 
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5.1 Jämställdhetsplanen 
 
Som nämnts i första kapitlet är syftet främst med denna uppsats att lyfta fram vad gällande 
rätt är angående arbetsgivarens skyldigheter enligt JämL är när det gäller att framställa en 
jämställdhetsplan. Arbetsgivarens lagstadgade skyldighet att årligen upprätta en 
jämställdhetsplan som en del av de aktiva åtgärder som åligger arbetsgivaren fanns inte i 
JämL från 1979 utan har tillkommit i dagens JämL. Det var dock inte i första propositionen68 
till dagens JämL som det lagstadgades om att en arbetsgivare ska ha en jämställdhetsplan 
även om ett kollektivavtal finns mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen. I 
propositionen ovan var regeln fortfarande dispositiv då regeringen såg att det fanns ett 
intresse att lyfta fram jämställdhetsfrågor och att det fackliga samarbetet handlade om detta. 
Regeringen hoppades på att denna trend skulle hålla i sig och att parterna skulle sträva efter 
att driva utvecklingen framåt. Regeringen kunde dock inte se att deras önskan hade blivit 
verklighet. Avtalen blev inte åtgärdsinriktade och intresset för att ta större ansvar för 
utvecklingen av jämställdhetsarbetet fanns inte. Det fanns skäl att frågor som rörde aktiva 
åtgärder skulle synliggöras.69

    Anledningen till att reglerna som rörde aktiva åtgärder skulle bli tvingande var att 
jämställdhetsutredningen70 kom fram till att det fanns en passivitet bland arbetsgivare i deras 
arbete med jämställdhetsfrågor. Utredningen kom även fram till att inte ens de fackliga 
organisationerna hade ett intresse att driva och vara aktiva i jämställdhetsfrågor. Ibland var 
det också så att jämställdhetsfrågor fick ge vika och ge plats för till exempel 
arbetsmiljöfrågor.71 På grund av detta står det i 14 § JämL att en arbetsgivare inte kan teckna 
ett kollektivavtal och därmed avvika ifrån JämL.72 Enligt 13 § 4st JämL är ett företag med 
minst tio anställda skyldigt att upprätta en jämställdhetsplan varje år. Jämställdhetsplanen ska 
behandla 4-11 §§ JämL. Dessa punkter måste varje år kartläggas och belysas i 
jämställdhetsplanen. Om någon av punkterna som arbetsgivaren väljer att inte belysa i planen 
finns med måste en motivering ske ur jämställdhetssynpunkt.73  
    Exakt hur en jämställdhetsplan ska utformas finns inte lagreglerat, däremot vilka delar 
arbetsgivaren ska inkludera. I lagens förarbeten kan utläsas vad som avses i varje del. I 
förarbetena74 till JämL poängteras att arbetsplatsens struktur och storlek ska beaktas i 
planeringen av planens innehåll och utformning. Där anges även att det är viktigt att hänsyn 
tas till olika behov och förutsättningar. 
 

5.1.1 Arbetsförhållanden 
 
Den första punkten som ska behandlas är arbetsförhållandena och regeln finns i 4 § JämL; 
 
”arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 
omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män”75

 

                                                 
68 A.prop. 
69 Prop 1993/94:147 s.39ff 
70 SOU 1990:41 s.297 
71 A.sou. s.292f 
72 Prop 1993/94:147 s.38 
73 Iseskog, Tommy, (2005), Aktivt jämställdhetsarbete, s.23 
74 Prop 1990/91:113 s.75 
75 4 § jämställdhetslag (1991:433) 
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Specialmotiveringen i förarbetet till den paragrafen uppger att regeln omfattar alla 
arbetsgivare. Syftet med paragrafen är inte bara att genomföra åtgärder enligt regeln, utan 
även att arbetsgivaren ska bidra till att arbetstagarna utnyttjar att de har rätt till lika 
rättigheter. Det framhävs även att hänsyn ska tas till arbetsplatsens storlek och andra 
omständigheter.76 Än idag finns många arbetsplatser som inte är utformade på sådant sätt att 
de passar både kvinnor och män. Gällande arbetsförhållandena avses de fysiska, psykiska och 
de organisatoriska förhållandena. Arbetsorganisationen ska vara utformad på så sätt att 
arbetstagarna inte kan utsättas för vare sig negativa fysiska – eller psykiska belastningar. 
Jämställdhet i sig innebär ett ständigt förändrings och utvecklingsarbete och det krävs såväl 
små enklare åtgärder av arbetsgivaren som mera långtgående åtgärder där ett aktivt 
jämställdhetsarbete alltid finns med på agendan och ska genomsyra organisationen.77 I 
förarbetet78 står att de åtgärder som förslaget syftar till handlar om att de enkla åtgärderna 
kan handla om de eventuella konkreta hinder som finns, medan de långtgående åtgärderna 
kan vara till exempel utvecklingsarbete som kan vara till nytta i framtiden. 
    Ett exempel som JämO anger gällande långsiktiga mål är till exempel att arbetsplatsen ska 
inom en angiven års period vara utformad så att den passar både kvinnor och män avseende 
fysiska och psykosociala delar. 79

 

5.1.2 Förvärvsarbete och föräldraskap 
 
I 5 § JämL finns regeln om förvärvsarbete och föräldraskap. Det står det; 
 
”Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och 
föräldraskap”80

 
Propositionen81 menar att uppmärksamhet bör ges till faktorer i arbetslivet som försvårar 
kombinationen att förvärvsarbeta och att ta familjeansvar. En faktor som påtagligt försvårar 
möjligheterna att uppnå jämställdhet i arbetslivet är att kvinnor fortfarande har det 
huvudsakliga ansvaret för hem och barn. Kvinnor är i större utsträckning hemma mer än 
mannen under barnets första år. Arbetsgivarens uppgift är därför att söka skapa 
arbetsförhållanden på arbetsplatsen som underlättar för kvinnor och män att dela 
familjeansvaret.82  
 

5.1.3 Sexuella trakasserier 
 
6 § JämL behandlar kränkningar på grund av kön och sexuella trakasserier. I lagen står att; 
 
”Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier 
på grund av kön, sexuella trakasserier eller repressalier enligt denna lag.”83

 

                                                 
76 Prop 1978/79:175 s.134 
77Jämställdhetsombudsmannen, (2006), Grundbok - att arbeta fram en jämställdhetsplan, s.18 
78 Prop 1978/79:175 s.134 
79 Jämställdhetsombudsmannen, (2006), Grundbok - att arbeta fram en jämställdhetsplan, s.18 
80 5 § jämställdhetslag (1991:433) 
81 Prop 1990/91:113 s.101 
82 Jämställdhetsombudsmannen, (2006), Grundbok - att arbeta fram en jämställdhetsplan s.23 
83 6 § jämställdhetslag (1991:433) 
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I propositionen84 beskrivs även vad som avses med sexuella trakasserier såsom handlingar av 
sexuell natur och till exempel att pornografiska bilder sätts upp på arbetsplatsen. Även om 
det nu fanns en regel om sexuella trakasserier och vad som avsågs med sexuella trakasserier, 
ansåg regeringen att en ytterligare definition behövdes. I lagens 16a §, 2st finns en definition 
av trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier; 
 
”Med trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökande eller 
arbetstagares värdighet och som har samband med kön. Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande i 
arbetslivet av sexuell natur som kränker arbetssökandes eller arbetstagares värdighet”.85

 
Regeringen menade att en sådan definition krävdes då förtydligande av att trakasserier på 
grund av kön ej endast handlar om handlingar. I propositionen86 anges att verbalt 
uppträdande i form av ovälkomna förslag är ett exempel på trakasserier. Det kan även handla 
om fysiska och icke-verbala handlingar. De fysiska handlingarna kan till exempel vara 
nypanden och icke verbala handlingar kan till exempel vara att visa stötande bilder. 
    Enligt 22a § är arbetsgivaren även skyldig att utreda trakasserier; 
 
”En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier på grund av 
kön eller sexuella trakasserier av en annan arbetstagare skall utreda omständigheterna kring de uppgivna 
trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta 
trakasserier.”87

 
Som framkommer av 1a § JämL avser den här regeln även sådana personer som utför 
yrkespraktik på en arbetsplats. Den gäller även inhyrd och inlånad personal. I arbetstagare 
som utsätter annan arbetstagare för sexuella trakasserier innefattas även yrkespraktikanter, 
inlånad och inhyrd personal.88 Arbetsgivaren har ansvar att ständigt arbeta förebyggande 
med att förhindra att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön förekommer på 
arbetsplatsen. Det räcker alltså inte med att ta hand om en redan uppkommen situation utan 
ett löpande förebyggande arbete ska återfinnas i organisationen och det är arbetsgivaren som 
har främsta ansvaret.89  
 

5.1.4 Intern och extern rekrytering 
 
Arbetsgivaren ska verka för en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen och då främst genom 
intern rekrytering och rörlighet. I 7 § finns regler kring detta; 
 
”Arbetsgivaren skall 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.”90

I 8 § JämL står att; 
  
”Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män.”91

 
 

                                                 
84 Prop 1990/91:113 s.113f 
85 16a § jämställdhetslag (1991:433) 
86 Prop 1997/98:55 s.139f 
87 22a § jämställdhetslag (1991:433) 
88 Prop 2004/05:147 s.137 
89 Prop 1990/91:113 s.101 
90 7 § jämställdhetslag (1991:433) 
91 8 § jämställdhetslag (1991:433) 
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Åtgärderna som nämns är information och idégivning. Här nämns att jämställdhetsarbetet är 
ett utvecklingsarbete, där åtgärder i framtiden kan komma att ha betydelse. Å andra sidan kan 
jämställdhetsarbetet innebära konkreta åtgärder vars syfte är att eliminera eventuella hinder 
som finns för att arbetet ska bli jämt fördelat mellan kvinnor och män.92 Avseende 
kompetensutveckling menar propositionen93 till dagens lagstiftning att det avser utbildning 
som ej är av traditionell typ, till exempel arbetsrotation eller arbetsvidgning.  
 
9 § JämL föreskriver vidare; 
  
”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, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig 
för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter 
hand ökar. 
    Första stycket skall 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.”94

 
Regeln handlar om att arbetsgivaren ska beakta den anställningspolitik ur 
jämställdhetsintressesynpunkt som finns. Vidare handlar det inte om att arbetsgivaren är 
skyldig att anställa en person av det underrepresenterade könet på arbetsplatsen. Om det 
däremot finns två arbetssökande med jämbördiga förutsättningar är arbetsgivaren skyldig att 
arbeta för en utjämning av skillnader i könsfördelningen som finns i det arbetet det är handlar 
om. Att arbetsgivaren skulle bryta mot ett diskrimineringsförbud kan det inte heller bli fråga 
om. För att kunna urskilja ”en viss typ av arbete”95 bör indelningen i olika kategorier ske 
med hjälp av den praxis som kan urskiljas på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om 
facklig tillhörighet. Som arbetsplats i första stycket menas driftsenhet eller liknande.96

    Med sakliga skäl i andra stycket avses till exempel sysselsättningsläget på orten, 
strukturförändringar och liknande som gör att regeln ej bör användas i de här situationerna. 
Hänsyn måste även tas till tunga eller fysiskt krävande arbeten, till exempel arbeten inom 
järnverk. Då bör hänsyn tas till arbetsmiljölagstiftningen.97 Att arbetsgivaren har små 
ekonomiska resurser ska inte tas i beaktande.98  
    Ett utav paragrafernas syfte är att arbetsgivaren inte enbart får vända sig till antingen 
kvinnor eller män i platsannonser. Det är ej heller tillåtet av arbetsgivaren att utforma 
formulär för anställningsintervjuer eller tester som är missgynnande för något utav könen.99 
Ibland kan det räcka att i platsannonsen uppmuntra det kön som är underrepresenterat, i 
andra fall kan det dock bli fråga om positiv särbehandling100 vilket diskuteras nedan.  
    Arbetsgivare har ansvar att försöka skapa en jämnare könsfördelning på arbetsplatserna. 
Det handlar främst om ett långsiktigt arbete som på sikt leder till en jämnare könsfördelning 
inom de yrkeskategorier som idag domineras av antingen kvinnor eller män.101 Det kan till 
exempel handla om att öka andelen kvinnliga chefer.102  

                                                 
92 Prop 1978/79:175 s.134 
93 A.prop. s.86 
94 9 § jämställdhetslag (1991:433) 
95 9§ 1st jämställdhetslag (1991:433) 
96 Prop 1978/79:175 s.135 
97 A.prop. s.135f 
98 Prop 1990/91:113 s.102 
99 Prop 1987/88:105 s.79 
100 Jämställdhetsombudsmannen, (2006), Grundbok - att arbeta fram en jämställdhetsplan s.36 
101 Prop 1978/79:175 s.136 
102 Jämställdhetsombudsmannen, (2006), Grundbok - att arbeta fram en jämställdhetsplan s.32 
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Lagstiftare menar att det med jämn könsfördelning avses att uppnå 60/40.103 Dessa mått 
gäller inom varje avdelning, yrkesgrupp, förvaltning och inte bara generellt på hela 
arbetsplatsen. Det långsiktiga målet bör dock vara 50/50. Det handlar inte om att det ska 
finnas 50 kvinnliga sekreterare och 50 chefer som är män, det är ingen jämn fördelning, då 
det inte avser en viss typ av arbete i den mening som förarbetena avser. Som tidigare sagts 
måste varje specifik yrkesgrupp/kategori beaktas. Detta gäller särskilt vid nyanställningar där 
regeln är verksam.104  
    17 § JämL tillåter även positiv särbehandling och med det menas att arbetsgivaren har rätt 
att anställa en kvinna eller man med tillräckliga kvalifikationer trots att hon/han har sämre 
meriter än de andra som sökt. Det kan även förklaras som att 17 § tillåter ”diskriminering” 
om syftet är att främja jämställdheten på arbetsplatsen. Sökanden måste dock vara 
kvalificerad för arbetet, det är ett krav och att det finns något dokument, exempelvis en 
jämställdhetsplan eller något personalpolitiskt dokument som styrker positiv 
särbehandling.105 Det här för att noga förankra positiv särbehandling i opinionen och bland 
de arbetstagare som berörs.106 Det är dock viktigt att inte blanda ihop positiv särbehandling 
med kvotering som är förbjuden enligt EG-rätt.107  

5.1.5 Lönefrågor 
 
Det har länge funnits statistik gällande löner på våra arbetsplatser men lönestatistik uppdelat 
på kvinnor och män är ett relativt nytt fenomen.108 Arbetsgivaren är enligt 10-11 §§ JämL 
som tidigare nämnts skyldig att kartlägga och analysera skillnader i lön mellan kvinnor och 
män, som ej är sakliga. Det finns all anledning för kvinnor att kräva samma lön för lika eller 
likvärdiga arbeten som männen. Dock bör det vara ett kritiskt förhållningssätt till de värden 
det handlar om. Lika viktigt som det är att arbeta för att minska löneklyftor mellan kvinnor 
och män och klyftan mellan antalet kvinnliga respektive manliga chefer, lika viktigt kan det 
vara att arbeta för att förändra företagen i en icke-hierarkisk riktning och minska 
löneklyftorna rent generellt.109  
    Enligt 10 § JämL är arbetsgivaren skyldig att analysera och kartlägga skillnader i lön 
mellan kvinnor och män. Syftet med regeln uppges ge en möjlighet till att upptäcka, åtgärda 
och förhindra skillnader i lön för arbete som är lika eller betraktat som lika. Arbetsgivaren är 
enligt propositionen110 och 10 § JämL ålagd att kartlägga och analysera: 
• Löner 
Ange vilka olika former av löner och lönerutiner som finns. 
• Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos 
arbetsgivaren. 
I den här delen av kartläggningen är syftet att få fram väsentlig information om 
kollektivavtals lönebestämmelser men även andra löneförmåner som till exempel tjänstebil, 
bostads - och reseförmåner och andra delar som även det utgör lön. Här ingår även: 
• Kriterier för inplacering i betalningsgrupper, eller om annan klassificering för att dela 
in arbetstagare i olika grupper finns, som till exempel ett arbetes svårighetsgrad  

                                                 
103 Prop 1978/79:175 s.20 
104 A.prop. s.135f 
105 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.116f  
106 Prop 1978/79:175 s.83 
107 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.116f  
108 Roth, Ann-Katrine, A.a. s.121  
109 Alvesson, Mats m.fl, (1999), kön och organisation, s.216 
110 Prop 1999/2000:143 
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• Kriterier och system som finns för att kunna bedöma individers kvalifikationer och 
insatser.  
• Reglerna för löneförmåner 
Genom att kartlägga reglerna fångas alla typer av löneförmåner upp. Dessutom ges en 
möjlighet att kontrollera om det finns orättvisor i reglerna som gör att behandlingen av 
kvinnor och män är olika. Alla arbetstagare bör ingå i kartläggningen, oavsett typ av 
anställning och ställning på arbetsplatsen. I ett avgörande om ett vitesföreläggande mot ett 
företag som inte hade en kartläggning fälldes företaget då de ej hade inkluderat alla 
arbetstagare i kartläggningen. Det betyder att även tillfälliga arbetstagare och arbetstagare 
som utför arbete på andra ställen än i arbetsgivarens lokaler.111

    Arbetsgivaren ska även analysera: 
• Löneskillnader  
Arbetsgivaren ska analysera om skillnader i lön har att göra med kön, både direkt och 
indirekt, eller på annat sätt uttryckt; Lönerna ska vara sakliga. Propositionen112 uppger att det 
efter att en analys av löneskillnader gjorts, blir lättare att vidta åtgärder. När analysen av 
löner sker ska den som det föreskrivs i 10 § JämL, utgå ifrån grupp av kvinnor och män som 
utför arbete som är att betrakta som lika eller likartade. Även ”grupp av arbetstagare som 
utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som 
utför arbetet som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar 
anses vara kvinnodominerat”113. Med det avses att arbeten som till exempel sjuksköterska 
som är kvinnodominerat, har en undervärdering där ett samband med att kvinnor ofta arbetar 
inom vården finns. Följden av det här blir att arbetet blir underbetalt. En annan orsak är att 
lönespridingen ofta är mindre inom kvinnodominerade sektorer.114

    Enligt 11 § JämL ska arbetsgivaren varje år upprätta en handlingsplan över jämställda 
löner. Innehållet i handlingsplanen är: 
• Redovisning av kartläggningen och analys  
Resultatet av arbetet i 10§ JämL. 
• Vilka åtgärder som behöver vidtas 
Justeringar i löner och andra åtgärder som behöver vidtas i syfte att åstadkomma lika lön för 
arbete som är lika eller att betrakta som lika. 
• Kostnadsberäkning 
• Tidsplanering 
Målsättningen för de två ovanstående punkterna är att justeringarna för lika lön ska vara 
åtgärdade inom tre år.115 Resultatet av åtgärderna ska vara inkluderade i nästkommande års 
plan enligt 11 § JämL. Undantag att upprätta en handlingsplan görs för arbetsgivare med 
färre än tio arbetstagare, men den arbetsgivaren ska dock bedriva de övriga delarna i 
jämställdhetsanalysen. Om en arbetsgivare inte följer reglerna i 10-11 §§ JämL kan 
arbetsgivaren enligt 35 § JämL bli ålagda vid vite att åtgärda brister. 
    I 12 § JämL åläggs arbetsgivaren att samverkan med arbetstagarorganisationen till vilken 
han eller hon är bunden. Av regeln framkommer att arbetsgivaren ska hålla 
arbetstagarorganisationen till vilken han eller hon är bunden med information så att 
organisationen kan medverka vid kartläggning, analys och handlingsplanen för jämställda 
löner. Informationen som arbetsgivaren tillhandahåller ska vara sådan att det ger 
arbetstagarorganisationen en möjlighet att medverka vid arbetet med kartläggningen, 
analysen och handlingsplanen. Arbetsgivaren kan även ge information till andra företrädare 
                                                 
111 A.prop. s.66f 
112 Prop 1999/2000:143 s.67 
113 10 § 2 st, 2 p,  JämL  
114 Prop 1999/2000:143 s.68 
115 A.prop. s.78 
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än arbetstagarorganisationen om han eller hon så önskar. Informationsskyldigheten till 
arbetstagarorganisationen innebär inte att arbetsgivaren är tvungen att komma överens med 
den i frågor kring kartläggningen eller planerade åtgärder. Arbetsgivaren måste iaktta 
tystnadsplikten och skadeståndskrav enligt medbestämmandelagen (1976:580) se 21,22,56 §§ 
och sekretesslagen (1980:100) 14kap 7,9,10§§. Då det handlar om enskilda arbetstagares 
löneuppgifter eller andra förhållanden. En ytterligare faktor för arbetsgivaren att ta i 
beaktande är att arbetstagarorganisationen inte kan kräva att få ta del av alla anställdas löner 
vid arbetet med löneanalysen. Det ska bara ske om det är nödvändigt för arbetets fortsatta 
gång. Regeringens bedömning är i det här fallet att information om enskild individs lön 
framförallt är aktuell då jämförelse av lön sker mellan män och kvinnor som befinner sig i 
samma grupp enligt kartläggningen i 10 § JämL. I sådana fall kan det bli aktuellt med 
löneinformation om det inte går att ta reda på om osakliga löneskillnader föreligger utan den 
informationen. Det är jämställdhetsnämnden som i ärende om vitesföreläggande får 
bestämma om information av enskild individs lön behövs.116  
 

5.2 Praktisk implementering av skyldigheterna i jämställdhetsplanen 
 

5.2.1 Arbetsförhållanden 
 
Då det gäller arbetsförhållanden och arbetets organisation följer här några områden som kan 
vara viktiga för arbetsgivaren att se över; För att få en bild över hur könsfördelningen ser ut 
på företaget kan arbetsgivaren se över könssammansättningen i arbetsgrupperna. Dela upp i 
olika yrkeskategorier och i olika kön, undersök därefter hur stor del av arbetet som innehåller 
monotona arbetsmoment eller högt arbetstempo för att ta reda på hur olika grupper av 
anställda reagerar. Arbetsgivaren ska även verka för att alla anställda oavsett yrkeskategori 
eller kön har möjlighet till ett innehållsrikt och utvecklande arbete i den mån det går. Det kan 
även vara intressant för arbetsgivaren att se över statistik gällande sjukskrivningar. Är fler 
kvinnor är män sjukskrivna, är någon yrkeskategori värre drabbad än en annan? Arbetstidens 
förläggning kan vara en betydande faktor då till exempel många kvinnor har ofrivilliga 
deltidsanställningar som gör det svårare att klättra i organisationen och få mer ansvar. Även 
frågan om tillexempel flextid eller obekväm arbetstid uppdelat på kön kan vara en intressant 
aspekt att undersöka.117

    Angående den fysiska arbetsmiljön ska arbetsgivaren se över och kartlägga 
arbetsförhållanden så att de passar både kvinnor och män. När det gäller anpassning av 
arbetsförhållandena finns det beskrivet att det kan handla om allt från anpassade 
kontorsstolar till separata dusch- och omklädningsrum. Även här är statistik intressant då 
arbetsgivaren kan utläsa hur olika kvinnodominerande respektive mansdominerade grupper 
drabbas av sjukfrånvaro, arbetsskador och förtidspensioneringar. Den psykiska arbetsmiljön 
är även den viktig för att få ett tillfredsställande arbetsklimat. Är arbetsklimatet anpassat för 
både kvinnor och män? Kan det finnas omständigheter hos arbetsgivaren som försvårar för 
kvinnor eller män att få/ vilja få anställning?118

 

                                                 
116 Prop 1999/2000:143 s.87, s.105f, s.183  
117 Jämställdhetsombudsmannen, (2006), Grundbok - att arbeta fram en jämställdhetsplan s.19 
118 A.a. s.19f 
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5.2.2 Förvärvsarbete och föräldraskap 
 
När det gäller förvärvsarbete och föräldraskap är arbetsgivarens uppgift här att kartlägga hur 
kvinnor och män i organisationen utnyttjar sina föräldraledighetsdagar. Ett mål kan här vara 
att försöka öka andelen män som tar ut föräldraledighet och att samtliga ska känna att det är 
möjligt att förena föräldraskap och arbete. En viktig åtgärd kan här vara att se till att de som 
har barn kan få en flexibel och individuell arbetstid i den mån det är möjligt, så att problem 
med hämtning och lämning på till exempel förskola undanröjs. Ett orosmoment hos just 
kvinnor i samband med föräldraledighet kan vara att komma efter i kompetens eller 
löneutveckling, och för detta kan behövas någon garanti. För män å andra sidan kan det 
handla om mer arbetsorganisatoriska faktorer, till exempel att få bort möjliga hinder i 
arbetsmiljön. Sådana hinder kan vara misstycke eller negativa attityder hos arbetsgivare eller 
arbetskamrater gentemot män som vill ta sitt ansvar som förälder. Föräldraledigheten är på så 
sätt både ett orosmoment för kvinnor och män då de riskerar att komma utanför 
arbetsgemenskapen. Arbetsgivaren kan aktivt arbeta med dess frågor genom att göra 
kartläggningar av till exempel hur mycket föräldraledighet kvinnor respektive män tar ut. Om 
det kanske finns behov utav mer flexibla arbetstider eller om vissa möten eller dylikt är 
förlagda så att de försvårar för föräldrar att förena familjelivet med arbetet.119

 

5.2.3 Sexuella trakasserier 
 
För att kunna bedriva ett aktivt arbete mot kränkningar av den här typen är det viktigt att göra 
en kartläggning av hur det faktiskt ser ut på arbetsplatsen idag. Förekommer kränkning på 
arbetsplatsen, till exempel kränkande bilder, kränkningar som har samband med kön eller 
sexuell läggning? Förekommer det kränkningar eller trakasserier riktade mot vissa enstaka 
individer eller speciellt mot kvinnor eller män som grupp? 
    Målsättningar här torde självklart vara att något av ovan nämnda ej ska förekomma på 
arbetsplatsen. Det är inget som går att förebygga med lathet utan här krävs ett aktivt arbete 
och engagemang hos främst arbetsgivaren men även hos varje enskild arbetstagare. Åtgärder 
som kan vara lämpliga i förebyggande syfte mot dessa typer av kränkningar och trakasserier 
kan vara att ha en policy eller riktlinjer som klargör att beteenden som dessa ej accepteras på 
arbetsplatsen. Policyn ska skrivas in i jämställdhetsplanen.120 I propositionen121 anges att 
arbetsgivaren i sin personalpolitik ska förklara att sexuella trakasserier inte accepteras. 
Information om arbetsgivarens inställning och vilka påföljder som kan inträffa är ett medel 
för att påverka de anställda. JämO har en handlingsplan mot kränkande behandling som bör 
innehålla vissa regler. En sådan plan kan förväntas innehålla; 
• En presentation av företagets värdegrund.  
• En definition av centrala begrepp på området: till exempel, kränkande behandling, 
sexuella trakasserier. Det kan även vara vikigt att presentera juridiska definitioner och stöd. 
• En presentation av konsekvenserna för det företag eller den anställd som trakasserar. 
• En tydlighet vem en person kan vända sig till om denna blivit utsatt. Här krävs ett 
stort chefsansvar. 
• En tidsfrist som beskriver inom vilken tid arbetsgivaren kan förväntas att agera. 
• En beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtagas för att få bukt med problemen.  

                                                 
119 A.a. s.23f 
120 A.a. s.26f 
121 Prop 1990/91:113 s.72 
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• En hänvisning till inom vilken tid samtal med den drabbade och uppföljning ska 
ske.122  
    Arbetsgivaren ska se till att en plan som ovan upprättas och blir implementerad bland 
arbetstagarna. Arbetsgivaren ska även ha någon slags beredskap för hur dessa problem 
behandlas om dessa uppkommer. Då arbetsgivaren har det yttersta och huvudsakliga ansvaret 
för arbetsmiljön och allt som berör den är det viktigt att han/hon uppmärksammar och utreder 
i god tid om det skulle förekomma några slags trakasserier eller kränkningar på arbetsplatsen. 
Skulle arbetsgivaren se förbi sin utredningsskyldighet kan han/hon bli skadeståndsskyldig 
gentemot den utsatta parten. Arbetsgivaren måste alltså ta tag i uppkomna problem på 
arbetsplatsen direkt när de uppdagas. De konkreta åtgärder som fordras för att komma till 
bukt med problemen varierar från fall till fall. Det ställs högre krav på arbetsgivare med 
många anställda. Arbetsgivaren bör i sådana fall utse kontaktpersoner som de anställda kan 
vända sig till då de behöver stöd och råd men även för att få hjälp med att göra en 
anmälan.123

 

5.2.4 Intern och extern rekrytering 
 
I arbetet mot att uppnå en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen bör arbetsgivaren först 
och främst kartlägga könsfördelningen inom respektive yrkesgrupp för att se hur det ser ut i 
dagsläget och se vilka möjligheter som finns till intern rörlighet för att uppnå en jämnare 
fördelning. Det är här viktigt att arbetsgivaren lyssnar på sina anställda och uppmärksammar 
deras önskemål genom att till exempel göra enkätundersökningar eller under enskilda 
utvecklingssamtal. Arbetsgivarens nästa uppgift kan vara att undersöka om samtliga 
avdelningar och arbetsområden på arbetsplatsen är lämpade både ur fysisk och psykosocial 
arbetsmiljösynpunkt för både kvinnor och män, där exempelvis möjligheten för 
småbarnsföräldrar att förena arbetet med föräldraskapet på samtliga avdelningar är något att 
undersöka.   Arbetsgivare måste vidare som tidigare sagts sätta upp långsiktiga mål för sitt 
jämställdhetsarbete. Ett mål kan vara att, inom en viss tidsperiod, ha ökat andelen kvinnliga 
chefer/arbetsledare med ett visst antal procent. Det kan även vara en god idé att införa 
regelbundna utvecklingssamtal med alla anställda och införa mentorskap. Arbetsgivaren bör 
även utarbeta en plan i form av utbildning/kompetens för att kunna få det 
underrepresenterade könet att befordras till högre tjänster.124

    Kortsiktiga mål kan vara att öka andelen kvinnliga platschefer under ett år. Exempelvis att, 
i år ska vi rekrytera två nya kvinnliga platschefer. Processen med rekrytering ska under året 
utformas så att den är könsneutral och att kraven för yrket är relevanta. Det kan vara viktigt 
att se över hur företaget arbetar med hela rekryteringsprocessen och alla rutiner den 
innefattar.125  
    Ett direkt synligt och offentligt steg kan handla om att utforma platsannonser så att det 
underrepresenterade könet uppmanas att söka. Det kan också vara av stor betydelse var 
annonsen exponeras, tillexempel tidningar, Internet eller hos arbetsförmedlingen.126 
Förekommer en annons som anses diskriminerande kan den bli föremål för en 
offentligrättslig process där lagen tar sikte på arbetsgivarens aktiva åtgärder. Uppkommer fall 
som detta ovan nämnda kan JämO vända sig till jämställdhetsnämnden för att få ett 
vitesföreläggande. Att i annonsen presentera ett mål eller en värdegrund på företaget att 
                                                 
122 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.204  
123 Jämställdhetsombudsmannen, (2006), Grundbok - att arbeta fram en jämställdhetsplan s.27 
124 A.a.  s.32f och s.37f 
125 A.a. s.38 
126 A.a. s.37 

 22



tillexempel eftersträva en jämn könsfördelning på arbetsplatsen, är acceptabelt och kan vara 
ett bra sätt att förstärka företagets varumärke.127 Arbetsgivaren kan inte påverka mäns och 
kvinnors val av yrken och yrkesbana dock är det viktigt att han eller hon anstränger sig 
utifrån de möjligheter som finns och de medel som finns att tillgå. Vidare ska arbetsgivaren 
se till att det inte finns några diskriminerande faktorer i rekryteringsprocessen. Exempel på 
sådana kan vara att kvinnliga sökanden sorteras bort på grund av graviditet eller förväntad 
graviditet.128

5.2.5 Lönefrågor 
 
För att påbörja arbetet med kartläggningen kan arbetsgivaren börja med att samla in 
informationen om samtliga arbetstagare. Informationen som samlas in ska avse 
löneförmåner, arbetstagares kön, ålder, utbildning som är av betydelse för anställningen.129

    För bedömning om ett arbete är att betrakta som lika eller likvärdigt måste en jämförelse 
av de arbetsuppgifter som ingår i båda arbetena göras. Om det framkommer att arbetet inte är 
lika måste några skillnader framkomma. Sedan måste det fastställas om skillnaderna kan ha 
betydelse för lönesättningen. När det gäller frågan om likvärdigt arbete används olika 
huvudkriterier för att fastställa om ett arbete ska betraktas som likvärdigt.  
• Kunskap och färdigheter 
• Ansvar 
• Ansträngning 
• Arbetsförhållanden 
Det relevanta är att belysa och lyfta fram alla viktigare krav och att det här sker utan att 
hänsyn tas till vem som utför arbetet. JämO kan komma med förslag och råd. Av vikt är även 
att arbetsgivaren inte förväntas att jämföra sitt företags löner med vad andra arbetsgivare i 
samma bransch betalar.130 För att kunna jämföra löner mellan kvinnor och män som anses 
utföra arbete som ses som lika eller likvärdigt bör följande göras:  
• Gruppindelning: 
Personer som anses utföra ett lika eller likvärdigt arbete förs in i samma grupp. Det här kan 
ske genom att till exempel använda företagets system för statistik. Arbetsgivaren ska vid 
gruppindelningen inte ta hänsyn till att olika arbetstagare tillhör olika kollektivavtal eller inte 
är oorganiserade.   
• Rangordna grupperna 
I den här delen ingår att arbetsgivaren jämför svårighetsgraden av ett arbete med ett annat 
arbete och att de ovanstående huvudkriterierna beaktas. Handlar även om att se till vilka 
grupper som har högre krav i sitt arbete och vilka som har mindre krav. 
    Nu finns grunden för att jämföra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. För 
analysen av löneskillnader kan arbetsgivaren börja med att:  
• Jämför lönen mellan kvinnor och män som befinner sig i samma grupp.  
Analysen beror på företagets lönesystem. Om företaget till exempel använder individuell 
lönesättning måste arbetsgivaren se till varje individ för att kunna jämföra. Det som är 
relevant är arbetsgivarens förmåga att förklara alla orsaker till en löneskillnad. Därefter i 
syfte att undersöka om lika lön för lika arbete betalas ut ska arbetsgivaren: 
• jämföra lönen mellan grupper som anses utföra ett likvärdigt arbete 

                                                 
127 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.115  
128 Jämställdhetsombudsmannen, (2006), Grundbok - att arbeta fram en jämställdhetsplan s.39  
129 Prop 1999/2000:143 s.66 
130 A.prop. s.68f 
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Det här görs för att arbetsgivaren ska kunna se om kvinnor och män som befinner sig på 
samma nivå när det gäller svårighetsgrad och likvärdigt arbete behandlas lika. För att olika 
löner ska godkännas ur jämställdhetssynpunkt ska skillnader vara sakliga och bero på andra 
faktorer än lön. Ur lagens synpunkt är det viktigaste att arbetsgivaren utfört en analys om 
sakliga löneskillnader.131  
I sista punkten 10 § JämL står att arbetsgivaren ska se till kvinnodominerande yrken. Om 
arbetsgivaren har svårt att fastställa om arbetsplatsen är kvinnodominerad kan arbetsgivaren 
som hjälp se till antal procent kvinnor hos andra arbetsgivare inom samma bransch.132 För att 
arbeta med det här kan arbetsgivaren:  
• jämför kvinnodominerat arbete med icke kvinnodominerat arbete 
Här är jämförelsen med grupper av samma svårighetsgrad mest aktuell. Värderingen på 
arbete är i fokus, vilket betyder att uppgifter om lönenivåer och lönespridning inom 
respektive grupp behövs. Grupp som har högre lönenivå men lägre krav bör också tas med.  
• Analys av förekommande skillnader 
Jämförelse av de olika grupperna ska ske med hänsyn till om det finns samband mellan lön 
och kön. Finns det ett samband mellan lön och kön ska hänsyn till eventuellt kollektivavtal 
som reglerar löneläget ej tas.133  
    När det gäller den praktiska tillämpningen av 11 § JämL där arbetsgivaren ska framställa 
en handlingsplan för arbetet enligt 10 § JämL bör en tydlig målsättning för arbetet med lika 
löner för likvärdigt arbete finnas. Åtgärderna som är i åtanke att vidtas ska vara konkreta. 
När det gäller: 
• Löner 
Här handlar det om att uppskatta kostnaden för de lönejusteringar som arbetsgivaren planerar 
att genomföra och att planera den tid som förväntas gå åt för att ordna justeringarna. 
• Andra åtgärder 
Andra åtgärder vars syfte är att främja en jämställd löneutveckling som kan bli aktuellt ska 
också tidsplaneras. Det kan till exempel handla om att arbetsgivaren vill hjälpa arbetstagare 
med kompetensutveckling vilket gör det möjligt för dem att söka sig till andra tjänster med 
högre lön. Det kan också handla om att arbetsgivaren vill förändra företagets lönerutiner där 
det finns kritik ur jämställdhetssynpunkt.  
• Tidsgräns 
Tidsplaneringen har en gräns på tre år. Målsättningen måste alltså vara realistisk och kunna 
nås inom tre år. Tidsberäkningen räknas från den dagen kartläggningen och analysen för året 
är klar. Det finns en grundprincip där de lönejusteringar som kan bli aktuella ska planeras för 
genomförande så snart som möjligt, till exempel prioritering vid nästa lönerevision. 
Kartläggning och analys av löner ska göras varje år. Det betyder dock inte att nya planeringar 
angående åtgärder behöver göras varje år. Det kan istället handla om att några av de 
planerade åtgärderna behöver ändras eller tas bort, exempelvis vid eventuella förändringar i 
anställdas arbetsuppgifter och vid analys av föregående års arbete.134

    För att samverka med arbetstagarorganisationens företrädare enligt 12 § JämL vid 
kartläggningsarbetet enligt 10 § JämL, kan arbetsgivaren inleda med att vid ett möte 
diskutera hur arbetet med kartläggningen enligt 10 § JämL ska planläggas. Därefter kan 
arbetsgivaren ge företrädarna en möjlighet att ge sina åsikter i fråga om kartläggningen och 
analysen av lönesystem och löneskillnader. Även vid den avslutande delen bör arbetsgivaren 
ge arbetstagarnas företrädare möjlighet att delta. Skulle det vara så att det inte finns några 
företrädare på arbetsplatsen, ska arbetstagare ändå ges möjlighet att delta i arbetet. Om den 
                                                 
131 A.prop. s.74f 
132 A.prop. s.75f 
133 A.prop. s.76 
134 A.prop. s.78f, s.104 och s.105 
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situationen föreligger är det arbetsgivaren som ska planera hur arbetstagarnas medverkan ska 
gå till.135

 

5.2.6 Påföljder  
 
I 35 § JämL finns det reglerat vad som händer om arbetsgivaren åsidosätter sina skyldigheter 
angående aktiva åtgärder enligt ovan. I paragrafen synes att det är arbetsgivaren och JämO 
som står som motparter inför jämställdhetsnämnden. Ombudsmannen börjar med att 
redogöra för hur ärendet har handlagds innan framställandet till nämnden. JämO ska även 
redovisa vad som bör krävas av arbetsgivaren, vilka skäl som finns för framställningen och 
den utredning som genomförts.136      
    Vidare i 36 § JämL står att arbetsgivaren ska yttra sig över JämO:s framställning. 
Dessutom ska arbetsgivaren lämna de uppgifter som kan behövas. I propositionen137 till 
dagens lag, ansågs det inte nödvändigt att JämO vid vite ska behöva framtvinga att 
arbetsgivaren lämnar uppgifter, utan JämO kan be jämställdhetsnämnden om det. I dagens 
lagstiftning, 37 § 1st JämL meddelas att nämnden ska se till att ärendena som lämnas in till 
dem blir utredda efter vad som krävs. 37 § 2st som också behandlar jämställdhetsnämndens 
arbete uppger att nämnden i vissa fall ska komplettera utredningen om det skulle behövas, 
där det avses att nämnden ska verka för att se till att utredningen som görs ska bli så fullgod 
och omfattande som krävs för en så fullständig utredning som möjligt ska kunna göras.138  
    Ett exempel där arbetsgivaren har brutit mot föreskrifter gällande finns i ett rättsfall från 
jämställdhetsnämnden gällande företaget Majgården AB. Företaget blev kontaktat av JämO 
då arbetsgivaren ej uppfyllt vad som föreskrivs i 10-11 §§ JämL angående upprättande av 
kartläggning gällande löner. I samband med detta gav JämO information till företaget om 
kraven i 10-11 §§ JämL. JämO begärde in handlingar från företaget angående 
lönekartläggning och handlingsplan hur lönerna ska hanteras. Enligt 33 § JämL är 
arbetsgivaren bland annat skyldig att ge JämO de uppgifter som de begär in angående 
förhållanden i arbetsgivarens verksamhet som kan vara av betydelse för JämO:s tillsyn. En 
månad senare gav JämO information om att de var villiga att hjälpa Majgården AB med 
lönekartläggningsarbetet. Samtidigt redogjorde JämO för att ett föreläggande om vite från 
jämställdhetsnämnden kan komma att bli aktuellt om företaget ej lämnar in handlingar, enligt 
34 § JämL. Företaget skickade därefter in handlingarna men JämO fann dem ofullständiga. 
JämO skickade då ett granskningsprotokoll tillsammans med ett synpunktsbrev till företaget 
om vad som fattades. Då uppgifter uteblivit kallade JämO företaget till överläggning, men 
företaget hörde aldrig av sig. JämO skickade då en ansökan till jämställdhetsnämnden där de 
yrkade att nämnden enligt 35 § JämL ska förelägga bolaget att åtgärda första - fjärde punkten 
i 10 § JämL. Med vitet avsågs kartläggningen och åtgärder. Till stöd för JämO:s yrkande 
uppgavs vad företaget brustit i, med arbetet gällande lönefrågorna. Jämställdhetsnämnden 
ålade företaget att inom tre veckor efter att bolaget tagit del av den ansökan JämO kommit 
med, yttra sig över denna. Företaget hörde heller inte här av sig och kom inte in med något 
yttrande till nämnden, trots information om att ärendet kommer att avgöras i alla fall. Med 
det här som bakgrund, med uteblivna yttranden gällande ofullständiga uppgifter ansågs det 
yrkade vitesbeloppet på 100 000 kronor skäligt.139

                                                 
135 A.prop. s.82 
136 35 § JämL och prop 1979/80:129 s.29 
137 Prop 1979/80:129 s.29f 
138 A.prop. s.29f 
139 http://www.jamombud.se/jamojuridik/docs/majgarden.pdf - 2008-01-23 
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5.3 Efter jämställdhetsplanens upprättande 
 
Då jämställdhetsplanen enligt 13 § JämL är upprättad och varje aktiv åtgärd är presenterad 
ska den sedan implementeras i organisationen. Ovan har det givits förslag på hur 
implementeringen av varje aktiv åtgärd kan se ut. Innan planen kan implementeras hos de 
anställda måste arbetsgivaren gå igenom planen så att den motsvarar de krav som JämL har 
ställt upp. När detta är gjort ska planen göras känd bland de anställda i organisationen och 
detta genom att redogöra för de mål arbetsgivaren satt upp och de åtgärder som ska vidtas för 
att uppnå målen. Det som också ska redovisas för de anställda är arbetsplatsens 
grundprinciper angående jämställdhetsarbetet, exempelvis arbetsgivarens syn på sexuella 
trakasserier eller de övriga långsiktiga målen för jämställdhetsarbetet.  
    Arbetsgivaren behöver inte skicka in planen till JämO om inte myndigheten begär att få ta 
del av den, vilket finns reglerat i 33 § JämL. Om arbetsgivaren inte lever upp till kraven i 
jämställdhetsplanen kan JämO, då den arbetar för arbetstagarna som tidigare nämnts, be att få 
ta del av och granska den. JämO får information om eventuella brister genom till exempel 
ofullständigt jämställdhetsarbete hos arbetsgivaren som anmäls till myndigheten. JämO 
granskar även regelbundet jämställdhetsplaner på eget initiativ. Har JämO begärt att få ta del 
av ett företags jämställdhetsplan finns några punkter som myndigheten särskilt granskar; 
• Att jämställdhetsplanen är aktuell för pågående år. 
• Att arbetsgivaren har samverkat med arbetstagarnas företrädare vid upprättandet av 
planen. 
• Att planen innehåller de konkreta åtgärder och mål som efter arbetet med 4-9§§ och 
11 § JämL, arbetats fram och att målen som ställts upp är relevanta för verksamheten. 
• Att en utvärdering av föregående års jämställdhetsarbete finns med. Där ska också 
finnas med en diskussion och analys över hur lyckade föregående års åtgärder enligt planen 
har varit. 
    Om arbetsgivaren inte skickar in sin jämställdhetsplan till JämO efter att myndigheten 
begärt det, skickas en påminnelse till arbetsgivaren. I påminnelsen informeras arbetsgivaren 
om att JämO har befogenhet att vid vite förelägga arbetsgivaren att insända handlingarna till 
myndigheten. Det här innebär att om arbetsgivaren vägrar att upprätta en jämställdhetsplan 
eller att skicka in planen riskerar föreläggande om vite, vilket regleras i 34 § JämL140  
    Enligt 35 § JämL kan ett föreläggande om vite meddelas av jämställdhetsnämnden efter att 
JämO begärt detta. Om JämO inte vill göra en framställning kan även sådan göras utav en 
central arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till genom kollektivavtal. 
Framställningen innehåller enligt 35 § JämL, vilka åtgärder som bör åläggas arbetsgivaren, 
skälen till det och vilken utredning som redan genomförts. Skulle det visa sig att planen inte 
lever upp till JämL:s krav, tillhandahåller JämO råd och anvisningar som arbetsgivaren ska ta 
fasta vid innan han/hon skickar in en reviderad upplaga av jämställdhetsplanen. Efter att den 
reviderade planen har granskats av JämO:s utredare vidtas någon av följande åtgärder; 
• Att planen i stort stämmer överens med lagen och JämO avslutar därför ärendet med 
synpunkter och ett beslut om att eventuellt följa upp planen nästkommande år.  
• Att planen delvis lever upp till kraven i JämL och att JämO vill ha kompletteringar. 
Kompletteringarna får arbetsgivaren ytterligare tid att genomföra. 
• Att planen har stora brister vilket leder till att JämO kallar in arbetsgivaren till 
muntlig överläggning. Arbetsgivaren informeras samtidigt om regeln i JämL 35 §, där JämO 
kan ansöka om vitesföreläggande hos jämställdhetsnämnden om arbetsgivaren inte följer 
bestämmelserna.  
                                                                                                                                                              
  
140Jämställdhetsombudsmannen, (2006), Grundbok - att arbeta fram en jämställdhetsplan, s.15 
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I de flesta fall blir resultatet då JämO granskat jämställdhetsplanen att arbetsgivaren 
respekterar reglerna och följer lagen, vilket också uppmärksammades i förarbetet till den 
första JämL.141  Även om regeln angående lönekartläggningen förtydligats i syfte att göra det 
lättare för arbetsgivare att förstå vad som förväntas av dem, syns att i inlämnade ärenden hos 
jämställdhetsnämnden är arbetsgivarens brister i lönekartläggningsarbetet den vanligaste 
anledningen till att JämO skickar ärendet till jämställdhetsnämnden. År 2003 beslutades 
första vitesföreläggandet ifrån jämställdhetsnämnden angående en arbetsgivares brister i 
lönekartläggningsarbetet. Det här skedde då arbetsgivaren inte fullgjorde ålägganden enligt 
10-11 §§ JämL.142 Nämnden själv uppger att de även är till hjälp då det finns oklarheter som 
gör att nämnden istället för vite väljer att endast klargöra vad det är som gäller då ett företag 
eller myndighet har brister i sitt jämställdhetsarbete.143

    Trots det ser JämO en vilja hos arbetsgivare att följa lagen. En annan trend som JämO ser 
är de fackliga organisationernas påtryckningar på arbetsgivaren att följa lagen.144

 

6. Rättslig analys 
 
Att samma grundtanke kring jämställdhet i arbetslivet har funnits sedan den första JämL 
tillkom syns då en del av reglerna från den första JämL finns kvar i dagens författning och tas 
upp i senare förarbeten enligt ovan. Reglerna om aktiva åtgärder som åläggs arbetsgivaren 
har utvecklats och förändrats under tiden sedan den första JämL, vilket syns vid uppsatsens 
utredning om utvecklingen av aktiva åtgärder. Den statliga offentliga utredningen som 
gjordes innan den första JämL, uppgav att en lagstiftnings funktion bland annat skulle handla 
om en uppbrytning av invanda mönster, en attitydförändring. Det som var viktigt var även att 
arbetstagaren själv skulle ges en möjlighet att upptäcka om orättvisor förelåg. Den första 
paragrafen som ska finnas med i jämställdhetsplanen, 4§, handlar om att anpassa 
arbetsförhållanden. Arbetstagaren ska själv ges en möjlighet att utnyttja sina rättigheter, 
vilket är ett av syftena av anpassning av arbetsförhållandena i den första JämL. Då 
utredningen gjordes till den första JämL, låg fokus på arbetstagaren knuten till arbetsplatsen. 
Enligt ovan handlade det om orättvisor på arbetsplatsen mellan kvinnor och män, men även 
om att bryta upp traditionella mönster och se till att kvinnor tog för sig mer och kom in på 
annars traditionella mansdominerade yrken.  
    År 1991 utvecklas lagen ytterligare där kombinationen föräldraskap och förvärvsarbete ses 
som en jämställdhetsfråga. Nu syns en vidareutveckling där förvärvsarbetarens privatliv som 
en faktor i jämställdhetsarbetet blir aktuell, regeln om att arbetsgivaren ska underlätta 
föreningen mellan föräldraskap och förvärvsarbete. 
    En annan regel som kom till samtidigt var arbetsgivarens skyldighet att motverka sexuella 
trakasserier. För att styrka anledningen till varför sexuella trakasserier ska bli en del av 
arbetsgivarens ålägganden som en del av aktiva åtgärder använder regeringen sig av 
undersökningar som gjorts, exempelvis nämnda Frid-a. Samhällsdebatter och undersökningar 
blir aktuellt till varför lagstiftningen bör utvidgas. Det här visar att lagen måste gå utanför det 
som vid första anblicken verkar vara självklart för att uppnå jämställdhet, exempelvis 
reglerna om arbetsförhållanden, där ett syfte är att komma åt snedfördelningen på olika 
arbetsplatser.  

                                                 
141 Prop 1978/79:175 s.29 
142 http://jamo2.mon.pi.se/news/majgardenabvitesfore.asp - 2008-01-23 
143 http://www.jamstalldhetsnamnden.se 
144 Mailkontakt med Marit Borgström, JämO 2007-12-14 
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I frågor kring rekrytering fanns reglerna i dagens 7-9 §§ JämL redan i den första JämL. Det 
återknyter återigen till första JämL:s syfte, att komma åt en snedfördelning och uppbrytning 
av invanda mönster genom att få underrepresenterat kön att söka sig till sådana arbetsplatser 
där könsfördelningen är ojämn. En konkret åtgärd som gör det möjligt att få in kvinnor i 
mansdominerade branscher.  
    De ärenden som tydligast framkommer bland jämställdhetsnämndens ärenden är 
arbetsgivarens brister vad avser 10-11§§ JämL. Det avsnittet i dagens 10-11§§ JämL som 
handlar om lönekartläggning har tillkommit till JämL men inte i den första propositionen till 
den nuvarande lagen utan har tillkommit senare. Innan hade arbetsgivaren varit ålagd att 
upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Anledningen till att regeln i dagens JämL tillkom 
var att regeringen ville belysa och ge osakliga löneskillnader en prioritet i företagen och att 
arbetsgivarna skulle uppmärksamma att det förekommer. Då lagen var komplicerad för 
arbetsgivarna att tyda kom ett förtydligande. Kartläggningen blir mer konkret då det lades till 
att den även ska innehålla en kostnadsberäkning och tidsplanering. Att lagen blev mer 
konkret i och med att kostnadsberäkning och tidsplanering ska göras kan ses som att 
arbetsgivaren får en sorts krav på sig själv att genomföra åtgärderna. Att arbetsgivaren gör en 
egen kostnadsberäkning och tidsplanering kan också ses som en hjälp till att se om 
åtgärderna verkligen är genomförbara.  
    Tillsynen över JämL sker utav den statliga myndigheten JämO. Dess tillsynsområde har 
utökats sedan tillkomsten av dagens JämL. Sedan det inte längre går att frångå reglerna i 
JämL genom kollektivavtal syns att JämO har fått ett utökat ansvar och att det möjligtvis 
blivit lättare att få inflytande i arbetsgivarens jämställdhetsarbete. Till hjälp har JämO 
jämställdhetsnämnden som har möjlighet att utdöma vite till företag som ej är villiga att följa 
reglerna i 4-13 §§ JämL  

7. Empirisk undersökning 
 
Det finns många åsikter och stark kritik kring att använda empiri som en del av en 
rättsvetenskaplig uppsats. Utifrån Sandgren145 har vi dock valt att göra en empirisk 
undersökning för att ge en verklighetsbild. Sandgren menar att den traditionella juridiska 
metoden har sina begränsningar då den inte förmår utreda problem som inte ingår i gällande 
rätt. Ett sätt att utvidga den rättsvetenskapliga metoden är att använda empiriskt material. Vi 
menar även att det är relevant då uppsatsen ska kunna läsas och förstås av personer som inte 
är insatta i vad gällande rätt säger. Empiriska och praktiska exempel tror vi kan underlätta 
läsningen och på så sätt roa läsaren. Det framhäver även Sandgren i sin uppsats där 
uppsatsförfattarnas syfte med deras arbete avgör om den empiriska undersökningen är till 
nytta eller inte.146 Den empiriska undersökningen består av två delar. Dels har vi analyserat 
NCCs jämställdhetsplan för att se om de har uppfyllt de krav som ställs i delen om aktiva 
åtgärder i JämL och dels består den empiriska undersökningen av ett antal intervjuer som 
genomförts där anställda på företaget har svarat på ett antal frågor.  

                                                 
145 Sandgren, Claes, (1995-1996), Om empiri och rättsvetenskap, s.1037 
146 Sandgren, Claes, A.a. s.1035f 
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7.1 Den första empiriska undersökningen - Beskrivning av NCC 
Constructions Jämställdhetsplan 
 
NCCs jämställdhetsplan,147 har en giltighet från 070101-071231. Planen har ett enkelt och 
tydligt upplägg. Förutsättningarna för planen beskrivs på ett bra sätt och talar även om att 
värdering av den nu giltiga jämställdhetsplanen sker i samband då en ny plan upprättas för år 
2008. Att planen ska följas upp beskrivs tidigare som angeläget då det ger ett bra underlag 
för nästkommande jämställdhetsplan. Det kan till exempel handla om för högt eller för lågt 
ställda mål eller om hinder som har gjort att målen inte har kunnat nås.148  
    Den som är ansvarig för upprättandet av planen är Region västs jämställdhetsgrupp där 
berörda fackliga parter är representerade. Enligt 13 § 1st JämL ska arbetsgivaren varje år 
upprätta en jämställdhetsplan. Vidare ska enligt 13 § 3st JämL finnas en redovisning över 
föregående års plans åtgärder. Som första punkt i NCCs jämställdhetsplan har det gjorts en 
kartläggning över basuppgifter angående antalet anställda, åldersfördelning och antalet 
anställda i respektive anställningsform.  
    Då sedan jämställdhetsplanen presenterar de aktiva åtgärderna inleds varje område med en 
redovisning av vad som står i lagtexten. Därefter, följer en -mål och handlingsplan för varje 
område som anger vilka mål som eftersträvas, åtgärder som ska genomföras och vem som är 
ansvarig för åtgärderna. Gruppen har börjat med att beskriva arbetsförhållandena, som finns 
reglerat i 4 § JämL. Där anger den nämnda handlingsplanen de mål som är uppsatta för 
arbetet med arbetsförhållandena och de åtgärder som ska vidtas och även vem som är 
ansvarig för varje åtgärd. NCC har i sin plan med konkreta hinder och hur de ska lösas. 
Propositionen149 tar även upp långtgående åtgärder som till exempel utvecklingsarbete som 
kan vara till nytta för framtiden. Det här finns inte med i planen. 
    Planen fortsätter med 5 § JämL om förvärvsarbete och föräldraskap. I likhet med 
upplägget i föregående paragraf presenteras även här en mål- och handlingsplan för hur 
arbetet med detta ska fortgå.  
    NCC har fortsatt att redovisa för 6 § JämL om sexuella trakasserier i sin jämställdhetsplan. 
De har förutom den mål- och handlingsplan som finns med i jämställdhetsplanen även en 
reviderad handlingsplan mot diskriminering och trakasserier.150 I handlingsplanen står det 
mer utförligt om hur företaget ser på diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. 
Som ett mål i jämställdhetsplanen anges att medarbetarna ska ges ökad kunskap om den 
handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier som finns.151 Enligt 
22a § JämL som redovisats för ovan ska arbetsgivare som fått vetskap om att en arbetstagare 
anser sig blivit diskriminerad eller trakasserad. I enlighet med lagen har även företaget som 
en punkt i den upprättade handlingsplanen med, hur den som tar emot en anmälan om 
diskriminering eller trakasserier ska behandla fallet.  
    Den sista punkten i NCCs jämställdhetsplan behandlar 7-9 §§ JämL angående jämn 
könsfördelning genom intern och extern rekrytering. Den beskriver hur många kvinnor 
respektive män som ingår i regionens ledningsgrupp. Vidare har de presenterat hur många 
kvinnliga kandidater som sökte sig till linjechefsbefattningar och stabs och 
specialistfunktioner. Även här efter följer en mål - och handlingsplan över hur en jämnare 
fördelning genom intern och extern rekrytering ska uppnås. Handlingsplanen beskriver även 

                                                 
147 Se bilaga 1 
148 Prop 1990/91:113 s.76 
149 Prop 1978/79:175 
150 Se bilaga 2 
151 Se bilaga 2 
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som ett mål, ökad kunskap hos regionens chefer om fördelar med jämn könsfördelning. Det 
finns även beskrivet ett mål att antalet kvinnliga platschefer/arbetsledare ska öka från 5 till 8.  
    Vid vidare genomgång av vad som finns reglerat gällande vad en jämställdhetsplan ska 
innehålla så uppmärksammas att 10-11 § JämL har förbisetts när denna plan upprättats. De 
här paragraferna behandlar lönefrågor enligt beskrivning ovan. Uppgifter om detta ska enligt 
11 § JämL finnas med och måste därför utvärderas och sedan tas med i nästkommande 
jämställdhetsplan. Det som finns angående löner är en lönepolicy152. Policyn innehåller hur 
lönesättning ska ske, den ska baseras på sakliga grunder och inte påverkas av kön, etniskt 
ursprung, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. 
Det får inte förekomma någon osaklig diskriminering i något avseende.  
 

7.2 Den andra empiriska undersökningen - Intervjuer 
 
Intervjuer med anställda på NCC har genomförts. Sex intervjuer har gjorts med anställda som 
besitter olika positioner på företaget. Vi ansåg det relevant att ha med en facklig representant 
då han ej är arbetande på företaget och kan ge en annan vinkel av jämställdhetsfrågan på 
företaget. På grund av att kvinnor i den här branschen, och då även på företaget NCC är 
starkt underrepresenterade, är det viktigt att ha med en kvinnlig platschef/arbetsledare och en 
yrkesarbetande kvinna som intervjuperson. Den yrkesarbetande kvinnan arbetar som snickare 
på företaget. Intervjuer har även gjorts med en manlig platschef/arbetsledare och en manlig 
yrkesarbetare. En intervju med en tjänsteman på kontoret har även genomförts. 
Intervjufrågorna bifogas.153  
    Enligt redovisad begränsning redovisas den helhets bild av NCC:s jämställdhetsarbete som 
fåtts efter varje intervju. Vidare har sex stycken intervjuer på företaget NCC genomförts där 
valda personer har olika befattningar och olika kön, dels för att kunna dra paralleller mellan 
könen och dels för att se om åsikten skiljer sig beroende på vilken befattning personen har. 
En annan anledning är att det ska kunna ligga till grund för en intressant analys då den 
rättsliga blandat med den praktiska biten kan ge en bredare analys med exempel från 
verkligheten. 
 

7.2.1 Intervjuerna 
 
I intervjusvaren presenteras resultaten i flytande text och inga citat anges. Den första 
intervjun ägde rum med person A som är en manlig tjänsteman på företaget och han har 
följande åsikter gällande jämställdhet. Det är definitivt viktigt att arbeta med jämställdhet och 
han hänvisar till lagstiftningen för att stärka sitt argument. Dock menar han att även 
lagstiftningen kan innebära problem då personen inte känner sig helt införstådd med vad som 
står i lagen. Okunskap menar A vara det svåraste med jämställdhetsarbete. Ibland kan det 
vara så att det är lättare att ignorera vad lagen säger istället för att undersöka dess rätta 
ordalydelse. Mottot lika lön för lika arbete tror A är ett grundläggande instrument för att 
uppnå jämställdhet. Är lönerna könsneutrala tror han att mycket av det andra 
jämställdhetsarbetet kommer av sig självt. A menar att det är en mycket positiv inställning på 
NCC till jämställdhet. Dock kan han se en stor skillnad nu mot för ett antal år sedan, då det 
har rekryterats in fler och fler kvinnor i företaget. Då det gäller det aktiva 
jämställdhetsarbetet på NCC tror A att en stark företagskultur här är ett avgörande verktyg. 

                                                 
152 Se bilaga 4 
153 Bilaga 3 
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Cheferna måste våga säga ifrån. Därför är det viktigt att sätta jämställdhet i fokus och särskilt 
då A anser att branschen är konservativ och att det kan behövas ännu mer ansträngning i 
arbetet med de här frågorna. Ett verktyg som A nämner är det landsomfattande kvinnliga 
nätverket Stella. Här syns ett exempel på ett sådant nätverk som nämndes i 
problemformuleringen. Detta anser A är mycket positivt. A har dock inte själv läst den 
jämställdhetsplan som finns på företaget, men har hört den omnämnas i många sammanhang. 
Han anser även att det är en öppen och naturlig attityd på företaget kring jämställdhetsfrågor. 
Det känns inte tabu på något sätt och skulle jämställdhetssituationen på företaget ifrågasättas 
menar A att respons skulle ges direkt. Problem som uppkommer, uppmärksammas och följs 
upp. 
    Intervjuperson B som är facklig representant från Bygg 29:an anser följande. Jämställdhet 
är bra på pappret men B är tveksam till hur det fungerar i praktiken. Skulle vilja ha det mer 
jämställt men en faktor som direkt försvårar i den här branschen är de olika fysiska 
förutsättningar kvinnor och män har. Företaget självt är det viktigaste verktyget för att uppnå 
jämställdhet och som det är nu anser B att det är svårt för kvinnor att få arbete på 
”kollektivet”.  På tjänstemanna sidan är det betydligt lättare. Tror att det skulle vara bra med 
lite mer uppblandning på arbetsplatserna. B tycker att det finns en mycket god attityd mot 
jämställdhet på NCC. Han menar att NCC ger kvinnor chansen och de allra flesta, med några 
få undantag har en mycket positiv inställning till detta. Ett aktivt jämställdhetsarbete är B 
dock tveksam till hur det fungerar i praktiken. Han har aldrig läst jämställdhetsplanen på 
företaget och inte frågat efter den heller, då han aldrig tyckt det funnits några problem på 
området. Ställer sig dock väldigt positivt och tycker att det vore positivt om det rekryterades 
in fler kvinnor så att det kan bli mer jämställt. Han anser att lag och avtal är ett bra 
instrument för att få driva för jämställdhetsfrågan och är övertygad om att han skulle få gehör 
om han ifrågasatte jämställdhetssituationen på företaget. 
    Den tredje personen, C, som vi intervjuade är en manlig platschef och han anser följande 
om jämställdhetsarbete. Det är mycket viktigt med jämställdhet och då inte bara begreppet 
kvinna/man utav även uppmärksamma jämställdhet i alla lägen, exempelvis ålder. 
Svårigheter med att uppnå jämställdhet anser C är de fysiska faktorerna som exempel vis 
tunga lyft och genetiska betingelser. Det viktigaste instrumentet för att uppnå jämställdhet 
menar C är att se könsneutralt i alla lägen, bortse från om det är en man eller kvinna. Han har 
själv haft en kvinnlig yrkesarbetare på sitt bygge och tycker att det gick väldigt bra. De som 
arbetade hos honom på bygget hade också en positiv inställning. C tror att attityden mot 
jämställdhet på NCC är mycket god och har själv aldrig dragit några paralleller mellan 
könen. En skämtsam kommentar kan dock förekomma, men ur ett gott syfte. Han tror också 
att kvinnliga arbetsledare inte har svårt att få gehör i sina order. I stora drag tror han även att 
de anställda hos NCC är positivt inställda till ett aktivt jämställdhetsarbete. Dock vet han 
utav erfarenhet att det ibland är väldigt stressigt och att det är svårt att hinna med det 
önskvärda jämställdhetsarbetet. C tror att det är få som vet vad som står i 
jämställdhetsplanen, han har själv bara skummat igenom den. Dock har han fått information 
av företaget i frågan. Att prata om jämställdhet på NCC har han inte märkt några problem 
med. Han kan dock tänka sig att det kan förekomma. C antog själv att det skulle bli mycket 
kommentarer med kvinnor ute på byggen men så blev inte fallet. De flesta tycker det blir en 
”mjukare stämning” och därför trevligt att ha kvinnor med. Skulle en kvinnlig praktikant 
komma ut på bygget kan han dock tänka sig att det kan bli lite ”knepiga” diskussioner. Det är 
bra att kvinnor tar för sig mer nuförtiden. C säger vidare att NCC är bra på att tidigt 
uppmärksamma problem och följa upp dem. Gehör erhålls direkt, snabba besked om något 
skulle ifrågasättas. 
    För att få en jämförelse och en intressant vinkling är intervju person D, kvinnlig platschef 
på företaget. Hon anser det viktigt med jämställdhet men tänker själv inte så mycket på det. 
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Ibland kan det finnas en lite ”grabbig” attityd men kan då välja att inte alltid lyssna. Hon ser 
sig som vilken arbetsledare som helst och tycker att det är viktigt att få in både manliga och 
kvinnliga åsikter då män och kvinnor resonerar på olika sätt. Ett viktigt instrument att uppnå 
jämställdhet är företagens vilja att få in fler kvinnor i branschen. Själv har hon aldrig blivit 
bemött på ett annorlunda sätt då hon är kvinna och anser det helt naturligt att samma krav 
ställs på kvinnor som män. Även om hon tycker att det är viktigt med jämställdhet ska det 
inte gå före rätt man på rätt plats. Hon tror att männen är positivt inställda till kvinnor ute på 
byggen och tror att de tycker det är trevligt. Själv har hon inte läst jämställdhetsplanen men 
vet att det finns en. Hon känner heller inget intresse av att ta upp jämställdhetsfrågan då hon 
tycker att det är lättare att arbeta med killar och trivs bra med det. Om hon skulle ifrågasätta 
jämställdhetssituationen på företaget tror hon att det är någon skulle lyssna i första skedet, 
men vidare gehör beror på hur långt frågan dras. D anser att lika lön för lika arbete är väldigt 
viktigt. Som kvinna tycker hon att det är viktigt med en bra attityd och ödmjukhet inför 
okunskap.  
    Som femte intervjuperson, E, har vi valt en manlig yrkesarbetare och hans syn på 
jämställdhet redovisas här. E tycker absolut att det är viktigt med jämställdhet och tror att det 
blir mer och mer och mer kvinnor på byggarbetsplatser. Den fysiskt tunga miljön tror han 
dock kan vara lite tuff men tror inte att det innebär några större problem med exempelvis 
tunga lyft och mycket ”ute jobb”. Ibland kan en tjej vara starkare än en kille. Han tror att alla 
mår bra av att kvinnor arbetar på byggen. Ett viktigt instrument för att uppnå jämställdhet är 
att de yngre har en positiv inställning och lätt att anpassa sig då det kommer ut kvinnor i 
branschen. Många äldre kan ha svårt att acceptera förändringar i könssammansättningen. Han 
tror att det finns en god attityd i det stora hela på arbetsplatsen gentemot jämställdhet och han 
har själv arbetat med kvinnor på byggen sedan 80- talet. Dock har han svårt att avgöra om de 
anställda skulle vara positivt inställda till aktivt jämställdhetsarbete. Positivt att det går att  
läsa mycket om frågan i tidningar och dylikt. Han tror sig inte ha läst företagets 
jämställdhetsplan och pratar heller inte så mycket om jämställdhet på arbetsplatsen. Skulle en 
kvinna komma till arbetsplatsen skulle hon bli mottagen på samma sätt som en man. Han tror 
absolut att han skulle få gehör om han ifrågasatte jämställdhetssituationen på företaget men 
har aldrig själv behövt göra det.  
    Intervjuperson F som är en kvinnlig yrkesarbetare gav följande åsikter. Hon tycker det är 
viktigt att arbeta med jämställdhet och märker inga problem. Det som är svårast med att 
uppnå jämställdhet på arbetsplatsen är de fysiska skillnader som finns mellan kvinnor och 
män. Ibland kan det vara så att hon blir hänvisad till att lättare arbetsuppgifter på bygget. I 
början tyckte hon det här var jobbigt. Hon har arbetat länge på NCC då hon började redan på 
80- talet i företaget och känner att respekt kommer med tiden. Attityden på företaget är enligt 
F en blandning beroende på ålder och befattning. Äldre har svårare att acceptera ökad 
jämställdhet. Hon menar att det skett en förändring sen ett antal år tillbaka. Jargongen har 
blivit annorlunda. Förut kunde det till exempel förekomma olämpliga affischer och planscher 
ute på byggena. Något sådant förekommer inte längre. I början upplevde hon det väldigt tufft 
och fick svara för sig själv väldigt mycket. Det förekom ”typiskt barackprat” men har under 
senare år istället blivit mer prat om familjer och så vidare. F har inte läst jämställdhetsplanen 
men känner ändå att företaget bryr sig om jämställdhetsfrågor, genom att till exempel ha lika 
lön för lika arbete mellan kvinnor och män, vilket hon anser mycket positivt med NCC. Vet 
att det inte är så på alla företag, där hon har hört att lönediskriminering kan förekomma. Hon 
är inte säker på att hon skulle få gehör om hon ifrågasatte jämställdhetssituationen på 
arbetsplatsen och hon endast fått förfrågan från en platschef om separat omklädningsrum. 
Dock bryr hon sig inte om detta då hon inte har några problem alls att byta om tillsammans 
men männen och har heller aldrig tänkt på det. Hon anser att det är stor skillnad beroende på 
vem man arbetar hos vilket gehör hon skulle få.  
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8. Empirisk Analys 
 
Den första empiriska undersökning som gjorts är en beskrivning av företaget NCCs 
jämställdhetsplan. Det första som framkommer vid beskrivningen av den är att 10-11 §§ 
JämL som behandlar lönefrågor helt har uteblivit ur planen. Det här ska enligt 13 § JämL 
finnas i jämställdhetsplanen. Jämställdhetsplanen är bra utformad på så sätt att den är lätt att 
förstå och konkret i sina beskrivningar. En anmärkning vi dock har är att planen vid första 
anblicken är lite tunn. När det gäller informationen om basuppgifternas utformning anser vi 
att den är bristfällig då vi ställer oss frågande till om siffrorna i parenteserna är siffror från 
föregående år och i så fall om det är ett sätt att uppfylla kraven i 13§ 3st JämL om att 
redovisa de uppgifter som ska finnas med från föregående år. När det gäller 
arbetsförhållandena anser vi att företaget uppfyller kraven om de konkreta åtgärderna som 
står beskrivna i propositionen angående de hinder som finns men att långsiktiga mål saknas. 
    Då det gäller delen om föräldraskap och förvärvsarbete anser vi att de mål och åtgärder 
som finns uppsatta är väldigt konkreta och till för den enskilde medarbetaren. Angående 
långsiktiga och kortsiktiga mål i detta avseende anser vi att NCCs mål att underlätta för 
småbarnsföräldrar att delta i möten genom att förlägga mötena på bekväma tider är en 
mycket bra åtgärd. Detta är ett bra exempel på hur ett företag kan arbeta för att underlätta 
föreningen av förvärvsarbete och föräldraskap. Ett annat relevant långsiktigt mål är att öka 
antal dagar män är föräldralediga med x % till år y. Med ett mål som detta kan vi dra tydliga 
paralleller till ett långsiktigt mål som att främja kvinnors klättring på karriärstegen då 
kvinnan får chans att vara ute i arbetslivet när mannen är föräldraledig. Exempel på 
kortsiktiga mål som i likhet med det JämO anser vara viktigt som NCC har uppfyllt är att 
företaget ska främja kontakten med den föräldralediga som borta från arbetet mer än tre 
månader. Detta anser vi är en bra åtgärd för att förebygga utanförskap. 
    Vidare under punkten arbetsmiljö där sexuella trakasserier tas upp i jämställdhetsplanen 
tydliggörs det att sådant beteende ej accepteras på företaget. I planen står även att ett 
målmedvetet arbete för att förebygga sådana typer av trakasserier är av stor prioritet. Att 
detta är ett område som speciellt uppmärksammas ser vi tydligt genom den reviderade 
handlingsplan154 som finns upprättad och som redovisas i personalhandboken. Här kan vi se 
likheter med vad JämO anger, gällande att en policy/handlingsplan ska upprättas där det 
förklaras att sexuella trakasserier ej accepteras på arbetsplatsen. Detta ser vi som mycket 
positiv åtgärd och vi tror också det är bra på ett företag som NCC där det finns så få kvinnor. 
De kvinnor som då blir anställda i företaget kan då bli varse om att särskilt stöd finns i dessa 
frågor. En intressant uppgift om en åtgärd finns i jämställdhetsplanen som anger att en 
uppföljning utav målen i planen skall göras. Vi kan se ett tydligt långsiktigt mål då företaget i 
planen lägger vikt vid informationen gällande sexuella trakasserier som ska spridas i 
regionsledningen och bland övriga chefer. 
    7-9 §§ JämL som reglerar jämn könsfördelning genom intern respektive extern rekrytering 
kan vi i NCCs jämställdhetsplan se utförliga mål och åtgärder. En punkt som försvarar NCC 
är faktumet att få kvinnor intresserar sig för branschen redan vid valet av utbildning. Dock 
ser vi ett tydligt mål och vilja från NCC, att med bakgrund till andelen kvinnor som söker sig 
till branschen, försöka rekrytera kvinnor anpassat till andelen som utbildas i våra lärosäten. 
En långsiktig åtgärd i detta avseende är att företaget ska sträva efter att nyrekrytera 20-25 % 
under året. En annan viktig åtgärd är punkten gällande positiv särbehandling som har 
beskrivits. Detta tar NCC fäste vid och benämner positiv särbehandling som en åtgärd för att 
uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män.  

                                                 
154 Se bilaga 2 
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Av intervjuerna som genomförts på företaget NCC framkom att endast en av 
intervjupersonerna hade skummat igenom planen och de andra hade inte läst 
jämställdhetsplanen som finns och därmed kan sägas att de inte rättsligt vet vad som gäller. 
Dock har alla en positiv inställning till jämställdhetsarbetet och alla intervjupersoner skulle 
kunna tänka sig att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. Vid jämförelse av de olika 
intervjupersonerna går åsikterna isär. Person A och den fackliga representanten, person B, 
har olika åsikter om vilket verktyg som är viktigast för att uppnå jämställdhet. Att 
lagstiftningen är ett viktigt verktyg för att uppnå jämställdhet är för person A svaret, medan 
person B anser att företaget själv är det viktigaste verktyget och att lagstiftning är ett bra 
verktyg. Frågan är om han som facklig förtroendeman kan verka för arbetstagarna i syftet att 
få in fler kvinnor i branschen, då han inte har läst jämställdhetsplanen och om han då vet hur 
målet för ökad jämställdhet på arbetsplatsen ser ut. 
    Vid jämförelse av den kvinnliga och manliga platschefen tycker båda två att det är viktigt 
att arbeta med jämställdhet. Den manliga platschefen tar upp olika fysiska förutsättningar 
som en svårighet, medan den kvinnliga inte berör ämnet förutom att nämna att rätt man på 
rätt plats går före jämställdhet.  Den kvinnliga platschefen anser det viktigt att arbeta med 
jämställdhet men reflekterar inte själv mycket över det. Intrycket som ges är att den manliga 
platschefen är mer inställd på jämställdhet än den kvinnliga.  
    Slutligen, vid analys av den kvinnliga och manliga yrkesarbetaren menar den kvinnliga 
arbetaren att det har blivit betydligt bättre vad avser attityderna på arbetsplatsen, och att 
företaget är angelägna om jämställdhetsfrågor då till exempel lika lön för lika arbete gäller på 
NCC. Den manliga yrkesarbetaren ser också en förändring i attityder, och då framförallt hos 
de yngre arbetstagarna. Han medger att det fortfarande finns svårigheter att acceptera 
förändringar i könssammansättningen hos en liten del av de äldre på arbetsplatsen.  
 

9. Slutgiltig analys 
 
Att samma grundtanke kring jämställdhet i arbetslivet har funnits sedan den första JämL 
tillkom syns då en del av reglerna från den första JämL finns kvar i dagens författning och tas 
upp i senare förarbeten. Lagstiftningens funktion skulle leda till attitydförändring och 
uppbrytning av invanda mönster. Detta kan vi se tydliga exempel på i vår empiriska 
undersökning genom gjorda intervjuer på NCC där framförallt den kvinnliga yrkesarbetande 
menar att det har skett en stor attitydförändring ute på arbetsplatserna. Detta kan enligt oss 
ses som ett resultat av att lagstiftningen skärpts ett antal gånger och anställda på företag blivit 
mer och mer medvetna om vad som lyder under jämställdhetsbegreppet. Även den manliga 
platschefen anser att det skett en attitydförändring över tid. Intervjupersonerna har förövrigt 
en positiv inställning till jämställdhet på företaget.  
    Innan bestämmelserna i dagens JämL gick det att avtala bort vissa delar av reglerna i 
avsnittet om aktiva åtgärder. Idag är arbetsgivaren ålagd att följa alla reglerna i JämL 
gällande aktiva åtgärder. Intervju person A anser att lagstiftning är ett viktigt verktyg för att 
uppnå jämställdhet, däremot anser person B att företaget är det viktigaste verktyget. Här syns 
en skillnad, där person B som är från arbetstagarorganisationen redan är, eller i alla fall borde 
vara insatt i lagstiftningen tycker den är viktig men inte lika viktig som företaget självt. 
Person A anser att lagen är ett viktigast medel att uppnå jämställdhet trots att han själv 
uppger att kunskapen om den tyvärr är bristfällig. Ett exempel på detta har vi sett i 
intervjuerna, där endast en av intervjupersonerna har skummat igenom jämställdhetsplanen 
och resten av intervjupersonerna har inte läst den alls. Jämställdhetsplanen blir genom detta 
inte förankrad och implementerad hos de anställda på arbetsplatsen. Det som står skrivet i 
planen får sin nytta om den används aktivt på arbetsplatsen och inte glöms bort ståendes på 
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hyllan på kontoret. Företaget verkar inte ha nått ut till sina anställda med 
jämställdhetsplanen. Däremot har vi noterat en positiv inställning och uppmärksamhet kring 
jämställdhet på NCC då samtliga intervjupersoner menar att företaget är bra på att 
uppmärksamma och tidigt ta tag i uppkomna situationer. Alla utom en intervjuperson tror att 
de skulle få direkt gehör om de ifrågasatte jämställdhetssituationen på företaget, vilket visar 
att både arbetsgivare och arbetstagare anser att jämställdhetsarbetet är viktigt.  
    Den rättsliga analysen uppger att den första JämL bland annat syftade till att arbetstagare 
skulle få en uppfattning om deras egna rättigheter. Arbetstagaren ska ges möjlighet att 
upptäcka orättvisor i tidigt skede. Detta kan vi också se ett samband med att företaget 
reagerar snabbt i olika situationer som uppstår. Dock kan det vara svårt att upptäcka 
orättvisor om arbetstagaren inte vet vilka rättigheter den har och vad som gäller rättsligt. 
Detta blir en direkt nackdel då inte jämställdhetsplanen lästs, då rättigheter och åtgärder finns 
reglerade där. 
    Den kvinnliga yrkesarbetaren har inte läst jämställdhetsplanen. Det här kan anses lite 
förvånansvärt i och med att lagen är till för att ”främst förbättra kvinnors arbetsvillkor i 
arbetslivet”, som anges i 1 § 2st JämL. Det här kan ha samband med den attitydförändring 
den kvinnliga yrkesarbetaren uppger att hon upplevt genom åren, och därigenom återanknyta 
till det den manliga platschefen sa om att ”kvinnor tar för sig mer”. En hypotes är därför att 
om attityderna hos manliga anställda förändras gällande könssammansättningen på 
arbetsplatsen vågar kvinnor ta för sig mer.  Att den kvinnliga yrkesarbetaren dock är 
medveten om att företaget har lika lön för lika arbete utan att det finns en kartläggning med 
löneanalys på företaget är intressant. Det visar att ett visst budskap har förmedlats trots att det 
inte finns reglerat i jämställdhetsplanen. Det kanske är just lika lön för lika arbete som 
förvärvsarbetande kvinnor tycker är viktigt, där ett sådant uttalande är ett exempel på det. 
Intervjuperson A, tjänstemannen, anser också att lika lön för lika arbete är bland det 
viktigaste i jämställdhetsarbetet och tror själv att om företaget har detta som grund kommer 
det andra jämställdhetsarbetet mycket av sig självt. Viss reglering gällande löner kan vi se i 
den bifogade lönepolicyn, där företagets skäl till hur lönesättning görs anges. Den kvinnliga 
platschefen anser att rätt man på rätt plats är viktigare än jämställdhet och menar vidare att 
hon inte tänker så mycket på jämställdhet, vilket kan ses ur två synvinklar. Antingen är 
jämställdhetsarbetet så pass medvetet på företaget, att de anställda inte reflekterar över det, 
det sköter sig självt, som hon sa, att hon inte direkt reflekterar eller bryr sig om det. Den 
andra vinklingen är också intressant. Lagen är enligt ovan till för att främst förbättra kvinnors 
arbetsvillkor i arbetslivet, därför borde kanske detta ligga i hennes intresse.  
    Då det avser 4 § JämL som behandlar arbetsförhållanden, avseende lika villkor för kvinnor 
och män, finns det i NCCs jämställdhetsplan konkreta åtgärder för att undanröja hinder. 
Åtgärderna är enligt ovan av kortsiktig karaktär så som separata omklädningsrum och 
duschar. Det som upplevs fattas i planen angående arbetsförhållanden är långsiktiga åtgärder. 
Som tidigare nämnts finns enligt oss en förståelse för detta då företaget arbetar i projekt, där 
arbetsplatsernas utformning varierar. Med anledning av företagets beskaffenhet anser vi att 
de mål och åtgärder som finns angående arbetsförhållandena därför är direkt relevanta. 
    Det går att se en tydlig politisk influens i lagtexten då det handlar om att förena 
föräldraledighet med förvärvsarbete. I slutet av 1960- talet diskuterades det i politiken, och 
politiken formades efter att få pappor att ta mer familjeansvar och stödja kvinnor 
arbetsmarknadspolitiskt. Förvärvsarbete och föräldraskap regleras i 5 § JämL och detta kan 
vi tydligt se att NCC har tagit fasta vid. i jämställdhetsplanen där de förespråkar att detta ska 
kunna förenas. I planen finns konkreta åtgärder som till exempel att kontorstider ska kunna 
anpassas till hämtning på dagis och förläggning av möten ska ske på bekväma tider. Då det 
gäller de långsiktiga målen, finns det i planen beskrivet att företaget inom ett visst antal år 
vill öka antalet pappor som är föräldralediga. 
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I 6 § JämL där regler kring sexuella trakasserier behandlas, sågs i den rättsliga analysen att 
paragrafen har tillkommit med bakgrund av gjorde undersökningar, bland annat Frid-a. NCC 
har som ett komplement till punkten i jämställdhetsplanen gällande sexuella trakasserier en 
handlingsplan, där utförliga regler och åtgärder finns. Handlingsplanen har ett tydligt 
budskap att sådana trakasserier ej accepteras på företaget. Långsiktiga mål som går att finna i 
jämställdhetsplanen gällande sexuella trakasserier är att företaget vill sprida information ut i 
företaget, på området 
    7-9 §§ JämL reglerar intern respektive extern rekrytering. I NCCs jämställdhetsplan finns 
åtgärder om att få in kvinnor i mansdominerad bransch. NCC har som en del i 
rekryteringsarbetet att rekrytera kvinnor direkt från lärosätena. Då branschen är så pass 
mansdominerad som den, är syns ändå ett tydligt mål att antalet kvinnor anpassat till andel 
som utbildas ska försöka rekryteras in i branschen. En långsiktig åtgärd som går att se är att 
målet är att nyrekrytera 20-25% kvinnliga tekniker under året, där positiv särbehandling finns 
med som en åtgärd. 
    Kravet på att en kartläggning ska göras över löner enligt 10-11 §§ JämL kan anses som ett 
påtryckningsmedel från lagstiftning till arbetsgivaren att upprätthålla rättvisa 
löneförhållanden. Den empiriska undersökningen har dock visat något annat i detta fall, då 
lönekartläggningen i NCCs jämställdhetsplan har uteblivit. Dock finns en lönepolicy med 
tydliga mål och åtgärder för hur lönesättningen ska gå till. Där syns tydligt att någon typ av 
diskriminering på detta område ej är tillåtet. 
    Det som är utmärkande för just JämL är att arbetsgivaren är skyldig att uppmärksamma 
den enskilda arbetstagaren även som privat person och genomföra vissa åtgärder som inte är 
direkt kopplade till arbetet, till exempel att kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete. 
Arbetsgivaren är därmed enligt JämL skyldig att vidta vissa åtgärder för att följa lagen. Det 
finns olika medel att implementera lagens regler hos medarbetarna i företaget. 
Implementeringen kan ske antingen genom att förmedla vad som står i den befintliga 
jämställdhetsplanen, dokument och handlingsplaner, exempelvis NCCs handlingsplan mot 
sexuella trakasserier och lönepolicyn. Attityden gentemot jämställdhet som finns på företaget 
spelar även en avgörande roll i implementeringen av jämställdhetsarbetet. En medvetenhet 
hos arbetstagarna om vilken attityd som finns på företaget bidrar till en öppenhet och hjälp 
för arbetsgivaren att implementera jämställdhetsarbetet. Den attitydförändring som 
intervjuperson F säger har skett, kan ses som en ökad medvetenhet om företagskulturen, då 
anställda kan sägas ha växt med företaget och dess värderingar. 
    Då det gäller arbetsgivarens jämställdhetsarbete i praktiken och de krav på att vidta 
åtgärder som JämL anger, har företaget NCC till största del lyckats. När det gäller 
implementeringen av jämställdhetsplanen är svårt att säga huruvida den har lyckats, då ingen 
utav de arbetstagare vi intervjuat läst planen. Trots att ingen av dem har läst planen finns en 
medvetenhet och kunskap om jämställdhetsarbetet. Det här går inte på något sätt att 
generalisera men det kan sägas att företaget genom dess företagskultur och arbetsgivaren 
genom sina åtgärder lyckats att motivera intervjupersonerna till ett aktivt jämställdhetsarbete. 
För att se tillbaka till vad intervjuperson A sa är lagstiftning inte är det viktigaste verktyget 
att uppnå full jämställdhet, utan snarare får lagstiftningen ut sin fulla rätt i kombination med 
hur arbetsplatsen förmedlar budskapet och arbetar med jämställdhet. Då inte budskapet 
gällande jämställdhet på NCC blivit förmedlat bland de anställda genom implementering av 
jämställdhetsplanen kan vi ändå se att någon form av budskap har nåt ut i företaget då det 
finns en stor medvetenhet gällande jämställdhet. Alla intervjupersoner ställer sig som ovan 
nämnts också positiva till ett aktivt jämställdhetsarbete. Det intressanta kan vara att 
undersöka huruvida företaget i sig påverkas av ett aktivt jämställdhetsarbete vilket är svårt att 
säga.   

 36



En faktor som skulle kunna bli aktuell till följd av ett aktivt jämställdhetsarbete är mängden 
rehabiliteringsärenden som skulle kunna uppdagas. Att riskera en ökning av 
rehabiliteringsärenden till förmån för ökad jämställdhet och en högre kvinnorepresentation på 
arbetsplatserna är något som arbetsgivaren kan ha i åtanke innan han eller hon vågar ta steget 
mot jämn könsfördelning fullt ut. Detta kan vara ett resultat av att det inte råder full 
jämställdhet i den bransch företaget befinner sig i. Frågan i vårt fall då det gäller ett 
byggföretag som NCC är hur de ska se på jämställdhet i avsikten tungt arbete, och därför vad 
följden av att ha fler yrkesarbetande kvinnor skulle kunna bli ur rehabiliteringssynpunkt.  
    Övervakningen över JämL sker av JämO och jämställdhetsnämnden. Det här kan ses som 
att experter och inte arbetsdomstolen ska se till att lagen efterföljs i de här avseendena. Att 
JämO kan begära att arbetsgivaren ska skicka in sin jämställdhetsplan är en aktiv handling 
som gör det möjligt att kontrollera hur lagen efterföljs av arbetsgivare. JämO:s kontroll 
sträcker sig dock enbart till att få arbetsgivaren att upprätta en jämställdhetsplan, men 
kontrollen över hur den efterlevs och implementeras är begränsad, då det ligger på 
arbetsgivarens bord. 
    Avslutningsvis för att göra en sammanfattande och slutlig bedömning huruvida NCC följer 
lagen och praktiskt arbetar med jämställdhetsfrågor, då bortsett från att lönekartläggningen 
uteblivit ur jämställdhetsplanen, anser vi att lagen efterlevs. Det verkar även som att företaget 
lyckats att genom företagskulturen förmedla budskapet om hur jämställdhet ses på 
arbetsplatsen. 
 

10 Historien bakom lagen för att tycka något om framtida rätt 
 
Sverige har utsetts, senast år 2006, till världens mest jämställda land där den formella 
jämställdheten har kommit en bra bit på vägen.155 I uppsatsen har JämL:s historia och lagen 
som den ser ut idag tagits upp. Lagen har genomgått en hel del förändringar och både 
förstärkts och breddats. Ett praktiskt exempel från ett utvalt företag har gett en bild av hur 
lagen tillämpas idag. Frågan är hur lagen kommer utvecklas och förändras i framtiden.   
    Den senaste utredningen behandlar ett förslag om en sammanslagning av alla 
diskrimineringslagarna och dess ombudsmän som förväntas ske år 2008.156 Följden av det är 
fortfarande inte känt, men med tanke på att det är experter, JämO och jämställdhetsnämnden, 
som ser till att lagen efterlevs idag kan en sammanslagning av diskrimineringslagarna ses 
som att en del av den expertisen försvinner.  
    I en motion som har inlämnats av Tomas Bodström ges förslag på att arbetsgivare som ej 
upprättar en jämställdhetsplan kan riskera böter.157 Med tanke på det som framkommit i den 
empiriska analysen verkar inte själva planen vara det viktigaste verktyget för att uppnå 
jämställdhet. Det som verkar vara viktigare är själva budskapet som förmedlas på 
arbetsplatsen. Det skulle snarare vara viktigare att se till hur arbetsplatsen arbetar med 
jämställdhet.  Attityden ut på våra arbetsplatser borde vara viktigare än att det finns en 
skriven plan som är perfekt. Den har ingen nytta om den inte förmedlas bland de anställda.  
 
 

                                                 
155 Roth, Ann-Katrine, (2007), Jämställdhetsboken, s.32  
156 SOU 2006:55 
157 Motion 2007/08:A382 
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11. Källförteckning 
 

Offentligt tryck 
 
Motion 2001/02:A392 
 
Motion 1990/91:A25 
 
Motion 2007/08:A382 
 
Proposition 1978/79:175 - Med förslag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 
m m 
 
Proposition 1979/80:56 - Med förslag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 
m.m 
 
Proposition 1979/80:129 - Om ändring i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor 
och män i arbetslivet m.m 
 
Proposition 1987/88:105 - Om jämställdhetspolitiken inför 90-talet 
 
Proposition 1990/91:113 - Om en ny jämställdhetslag m.m 
 
Proposition 1993/94:147 - Jämställdhetspolitiken: delad makt - delat ansvar. 
 
Proposition 1997/98:55  - Kvinnofrid 
 
Proposition 1999/2000:143 - Ändringar i JämL m.m 
 
Proposition 2004/05:147 - Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering 
 
SOU 1978:38 Jämställdhet i arbetslivet – lag om jämställdhet, Gotab, Stockholm 1978, 
arbetsmarknadsdepartementet 
 
SOU 1990:41 Tio år med JämL - utvärdering och förslag, Graphic systems AB  
Göteborg 1990, civildepartementet 
 
SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv- Jämställdhetspolitiken mot nya mål, 
Elanders gotab AB, Stockholm 2005,  
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