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Abstract 
According to 3 § in the Equal Opportunities Act should employer fulfil their commitment to 

their employees and work targeted for the equality in working life. In the report we account 

for 3—11 §§ Equal Opportunities Act, in purpose to show employer obligations to work 

actively work for equality between the sexes. This is the main focus of the article and the 

answer to one of our issue of law. We have also written about how equality work and how the 

Equal Opportunities Act has grown up, how it work in today’s society and the thoughts about 

the future. 

  

The growth of equality work, the Equal Opportunities Act and a short history are partially 

written from European law, the Swedish government official reports and in government bills. 

Today’s work is also presented in the Swedish government official reports, in government 

bills and interpretations of the active work can be read in the chapter of the Office of the 

Equal Opportunities. Future thoughts are also written from European law and in the Swedish 

government official report 2006:22. 

 

During the time when we have written the report we have done our practice at Forshaga 

municipality. During the practice where had to arrange an education day around equality for 

the municipality leaders and the representatives for the union in Forshaga municipality. In the 

report you could read about a study we did during the education day. We asked questions to 

three municipality leaders as well as to the union representative, to further develop the 

answers and report more detailed about the diversity work. This gave us the second answer of 

or issue of law and how it works in real life. 

 

By way of introduction we used traditional legal method containing both justice dogmatism 

and justice positivism. On the basis of the justice dogmatism perspective we have used legal 

sources such as words of an Act and preparatory work from the government. Applicable 

sections of a law in the report are collected from the Equal Opportunities Act (1991:433). 

Further on we have used the justice positivism perspective when we done both quantitative 

and qualitative investigations in shape of inquiry investigations and interviews. The 

qualitative investigations showed that there was a high reliability since all participants 
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answered the same questions. The qualitative investigations showed to be valid since the 

questions covered only questions regarding equality work. 

 

Sammanfattning 
Enligt 3 § jämställdhetslagen (JämL) skall arbetsgivaren bedriva ett målinriktat arbete för att 

aktivt främja jämställdhet i arbetslivet. I uppsatsen redovisas 3—11 §§ JämL i syfte att påvisa 

arbetsgivarens skyldigheter att verka för ett aktivt jämställdhetsarbete, det är uppsatsens fokus 

samt svaret på en av rättsfrågorna. Det framgår även hur jämställdhetsarbetet och 

jämställdhetslagen har vuxit fram, hur det fungerar i nutid och tankarna om framtiden.  

 

Framväxten av jämställdhetsarbetet och jämställdhetslagen samt kort historik är delvis skriven 

ur EG-rätten, statens offentliga utredningar (SOU) och regeringens propositioner. 

Nutidsarbetet redovisas också i SOU-rapporter och regeringens propositioner och en tolkning 

av det aktiva jämställdhetsarbetet finns att läsa i kapitlet av JämO. Framtidstankarna är 

nedskrivna framförallt i EG-rätten och i SOU 2006:22. 

 

Under uppsatsens tillkomst har vi/författarna haft praktik på Forshaga kommun. Uppdraget på 

praktiken bestod i att anordna en utbildningsdag i jämställdhet för kommunens chefer och de 

fackligt förtroendevalda. I uppsatsen framgår en sammanställning av en enkätundersökning 

som skedde i samband med utbildningsdagen. För att vidareutveckla svaren och närmare 

redovisa hur jämställdhetsarbetet bedrivs idag samt hur förbättringar kan ske gjordes 

kvalitativa intervjuer med tre chefer och en fackligt förtroendevald, som också blev svaret på 

vår andra rättsfråga, hur det fungerar rent praktiskt.  

 

Inledningsvis i uppsatsen har vi använt oss utav traditionell juridisk metod som innefattar 

både rättsdogmatismen och rättspositivismen. Utifrån det rättsdogmatiska perspektivet har vi 

utgått från rättskällor som lagtext och förarbeten. Tillämpliga lagrum i texten är hämtade ur 

jämställdhetslagen (1991:433). Vidare använde vi oss utav det rättspositivistiska perspektivet 

då vi gjort både kvantitativa och kvalitativa undersökningar i form av enkätundersökningar 

och intervjuer. De kvantitativa undersökningarna visade sig ha en hög reliabilitet eftersom alla 

personer som svarat på enkäten hade fått samma frågor. Den kvalitativa undersökningen 

visade sig ha hög validitet då frågorna endast handlade om jämställdhetsarbetet på 

arbetsplatsen. 
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1. Inledning 
 

Det svenska samhället och kvinnans roll har förändrats radikalt de senaste 200 åren. Kvinnan 

har gått från att vara en obetald arbetskraft i hemmet till att bli en viktig del på den svenska 

arbetsmarknaden. Viktiga årtal som har spelat stor roll för jämställdheten är 1921 då den nya 

äktenskapslagen trädde i kraft som gjorde män och kvinnor likställda och kvinnor blev 

juridiskt myndiga. År 1923 infördes rätten till statlig tjänst även för kvinnor och några år 

senare, 1927, öppnades de statliga läroverken även för kvinnor. Förbudet mot att avskeda en 

kvinna på grund av giftermål eller havandeskap kom år 1938.1 År 1979 antogs Sveriges första 

jämställdhetslag, som sedan dess reviderats fyra gånger (1992, 1994, 1998 och 2000) 

 

Vad innebär egentligen begreppet jämställdhet? Det är lätt att blanda ihop det med begreppet 

jämlikhet som betyder att det ska råda jämlikhet mellan alla människor. 

Jämställdhetsbegreppet omfattar endast kvinnor och män, handlar om att män och kvinnor ska 

inneha lika rättigheter, möjligheter och även skyldigheter på alla plan i livet. Betyder även att 

kvinnor och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får påverka 

utvecklingen inom alla områden i samhället. Båda könen har rättighet att ha ett arbete som gör 

dem ekonomiskt oberoende, både män och kvinnor ska ha rätt att dela på skötseln av hem och 

familj. Jämställdhetsbegreppet sett ur arbetsgivarens vinkel innebär att 

jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt beslutsfattande på alla nivåer och i alla steg av 

ett utvecklingsarbete. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att redovisa vad arbetsgivaren har för skyldigheter att verka för ett 

aktivt jämställdhetsarbete. Syftet är vidare att genom lagens förarbeten och övrig doktrin 

redogöra hur jämställdhetslagen och jämställdhetsarbetet vuxit fram och hur det är tänkt att 

fungera i framtiden. Vi har valt att lägga uppsatsens tonvikt på arbetsgivarens aktiva åtgärder 

3—11 §§ jämställdhetslagen. Vi har under uppsatsens tillblivelse haft praktik på Forshaga 

kommun. Där fick vi i uppdrag att anordna en halv utbildningsdag i ämnet jämställdhet för 

kommunens chefer och fackligt förtroendevalda. Under utbildningsdagen fick de närvarande 

fylla i en enkät som handlade om kommunens jämställdhetsarbete. Vi har sedan sammanställt 

                                                 
1 SOU 1978:38 s.35. 
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enkäten och redovisar resultatet senare i uppsatsen. Ur enkäterna har vi valt ut tre chefer och 

en fackligt förtroendevald med avsikten att de närmare får redovisa hur de tycker att de 

bedriver sitt jämställdhetsarbete och vad som kan göras bättre. De som blev utvalda för 

intervju svarade på något sätt avvikande mot de andra inlämnade enkäterna. 

 

Med utgångspunkt ur ovan angivna syften vill vi här precisera våra frågeställningar. 

 

Vad säger jämställdhetslagen om kraven på arbetsgivaren och dennes aktiva åtgärder? 

Hur ser det aktiva jämställdhetsarbetet ut i Forshaga kommun? 

Vad säger EG om jämställdhetsarbetet som bedrivits hittills och hur ska jämställdhetsarbetet 

bedrivas i framtiden? 

Vad är/var lagstiftarnas vilja med lagstiftningen, förr, i nutid samt framtid? 

Hur implementerar man jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen? 

 

1.2 Avgränsningar 
Avgränsningarna i uppsatsen sträcker sig till att behandla enbart 3—11 §§ i 

jämställdhetslagen och dess aktiva åtgärder som åligger arbetsgivaren att arbeta med på 

arbetsplatsen. Det är dessa paragrafer som är av intresse i vår uppsats. I de förarbeten som 

redovisas i uppsatsen finns annan paragrafering än den nu gällande, de aktiva åtgärderna är 

det dock som redovisas utifrån de utredningar som behandlas i uppsatsen. Meningen med 

uppsatsen och dess huvudsyfte är att belysa de aktiva åtgärderna, i vissa fall har vi dock valt 

att beskriva olika samhällsfunktioner och olika påverkansaspekter som lagstiftningen ger i sin 

helhet, men strävan är att behålla fokusen på de aktiva åtgärderna.  

 

I uppsatsen redovisar vi svar från 22 enkäter som chefer och fackligt förtroendevalde samt 

delar av personalkontoret på vår praktikplats Forshaga kommun fått fylla i. Avgränsningarna i 

enkäten är även här frågeställningar samt påståenden härledda direkt till jämställdhetslagens 

3—11 §§.  

 

Vi har valt att titta på utvecklingen över tid gällande jämställdhetsarbetet, med start 1978 och 

fram till den senaste offentliga utredningen som finns på området, de tillhörande 

propositionerna och arbetet som parallellt löpt gällande EG-rätten med dess direktiv. 
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Avgränsningen här är likaledes de aktiva åtgärdernas utformning, utveckling samt den 

eventuella framtida lagstiftningen.   

1.3 Metod  
Vi fick i uppdrag av Forshaga kommun att anordna en utbildningsdag inom ämnet 

jämställdhet. Uppdraget bestod, förutom av utbildningsdagen, att göra en enkät med frågor 

som behandlade jämställdhetsarbetet i kommunen. Utifrån enkäten valde vi ut fyra lämpliga 

personer för intervjuer. För att nå målet av vårt uppdrag, har vi gjort en rättsdogmatisk 

undersökning för att utreda lagens verkliga betydelse. 

1.4 Traditionell juridisk metod 
Vi har som utgångsläge i uppsatsen använt oss utav traditionell juridisk metod, vilken 

innefattar rättsdogmatism och i ett senare skede även kommit in på rättspositivismen. Vi har 

tagit fasta på de befintliga rättskällorna och utrett vad lagstiftaren vill ha sagt med den 

gällande lagen (de lege lata), i detta fall jämställdhetslagen. För att få fram det, har vi gått 

tillbaka cirka trettio år i tiden för att fastställa hur lagstiftarna tänkte. Vi har även studerat vad 

lagstiftaren ämnar med lagen i framtiden (de lege ferenda). I vår studie av befintligt 

lagstiftningsarbete har vi hållit oss till lagstiftningens förarbeten för att tolka dessa. 

1.5 Empirisk studie 
Vi har gjort en empirisk studie genom att dela ut enkäter vid utbildningsdagen vi anordnade. 

Av enkäterna gjorde vi en kvantitativ undersökning och drog genom dem generella slutsatser 

om jämställdhetsarbetet i Forshaga kommun. Vidare ur enkäterna har vi valt ut ett antal 

relevanta personer för att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer. Frågorna är 

begränsade till att handla om jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen för att nå en hög validitet. 

Reliabiliteten är även hög, då 22 personer som är relevanta för uppsatsen har fått samma 

frågor i vår enkät. 

 

1.6 Rättsfråga 
Den första frågan som vi kommer att koncentrera oss på, är vad arbetsgivaren har för 

skyldigheter till att bedriva aktiva åtgärder. Den andra frågan vi har valt att titta på är hur det 

fungerar i praktiken. Vi skall genom doktrin och lag/förarbeten fastställa den första frågan, 

samt genom enkäter och intervjuer fastställa den senare frågeställningen.  
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1.7 Disposition 
Initialt i uppsatsen reder vi ut vilka avgränsningar vi valt att förhålla oss till, vidare metoden, 

samt rättsfrågan. I samma kapitel klargör vi även rättskällorna och tillämpliga lagrum, till sist 

beskriver vi de olika förarbeten som användes under uppsatsskrivandet. I kapitlen 2–9 

kommer i nämnd ordning först statens offentliga utredning från 1978 därefter en offentlig 

utredning från 1990 med tillhörande proposition från 1990/91. Depertementserien (Ds) från 

1990 utkom med ett remissyttrande som vi valt att ta med utifrån den senast nämnda 

propositionen, tillika Arbetsmarknadsutskottets betänkande från samma år. Vidare redovisas 

en statlig offentlig utredning som utkom 2005 med tillhörande proposition. Samt ytterligare 

en offentlig utredning vilken utkom 2006, den sistnämnda behandlar den framtida 

lagstiftningen på området.  

 

JämO: s sätt att tolka och behandla aktiva jämställdhetsåtgärder redovisas i efterföljande 

kapitel, där framgår en tydlig redovisning av de olika paragrafer som styr svensk lagstiftning 

på området, i vårt fall 3—11 §§ jämställdhetslagen. 

 

I kapitel 11 redogör vi för den vilja och lagstiftning EG-rätten gör gällande, i form av att 

redovisa en rad rapporter, direktiv samt färdplan fram till år 2010. 

 

I den avslutade delen av uppsatsen redovisar vi de olika enkätsvar och dess respondenter som 

deltagit i den empiriska studie som är gjord på Forshaga kommun. Till sist avslutas uppsatsen 

med en egen analys. 

1.8 Rättskällor 
De rättskällor vi har använt oss utav är lagtext, förarbeten i form av statens offentliga 

utredningar samt tillhörande propositioner och departementserier.  Vi har även använt oss 

utav utskottsbetänkande, Europaparlamentets direktiv och relevant doktrin.  

1.9 Tillämpligt lagrum 
De tillämpliga lagrum som kan hänvisas till i uppsatsen är från jämställdhetslagen (1991:433). 

Vi koncentrerar oss i uppsatsen på 3—11 §§, aktiva åtgärder från nämnda lag.  

1.10 Förarbeten 
I de följande kapitlen skall vi redogöra för de olika förarbeten som på området har varit 

aktuella. I följande ordning utreds vidare statens offentliga utredningar 1978:38, 1990:41, 
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2005:66, 2006:22, samt propositionerna 1990/91:113, 2005/06:113. Arbetsmarknadsutskottets 

betänkande 1990/91: AU17. 

2. Statens offentliga utredning SOU 1978:38 
Regeringen tillsatte den 21 oktober 1976 en kommitté för att utreda frågan om jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Kommitténs uppdrag var främst att utreda frågan om en lagstiftning 

mot könsdiskriminering var nödvändig.2 Lagförslaget menade att en lag kan ställa krav på en 

arbetsgivare att denne ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Lagen skulle hjälpa parterna 

att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Kommittéförslaget ålade arbetsgivarna en 

skyldighet att aktivt verka för jämställdhet. Redan för närmare 30 år sedan sa lagförslaget, 3 

§, att arbetsgivare i sin rekrytering ska söka personer av underrepresenterat kön och vid 

likvärdiga meriter ge det underrepresenterade könet företräde.3 Kommitténs lagförslag var en 

arbetsrättslig lag som omfattade arbetslivet och skulle förändra vanor och tankesätt hos den 

enskilda individen.4 

 

Avsikten med lagförslaget var att alla arbetsplatser skulle göras tillgängliga för båda könen 

och arbetsvillkoren skulle ändras så att både män och kvinnor skulle kunna förvärvsarbeta och 

dela på ansvaret i hemmet. Diskriminering på grund av kön fick helt enkelt inte förekomma 

och för att råda bot på det, menade kommittén att det skulle komma att krävas en aktiv 

personalpolitik.5  

 

För att uppnå jämställdhet ansågs det att arbetsmarknaden var det området som var mest 

påtagligt, att det behövdes ett ingripande jämställdhetsarbete. Arbetsgivarna valde oftast en 

man till en ledig anställning före en kvinna och tvärtom inom de kvinnodominerande yrkena. 

Det här systematiska sättet att anställa personal var tvunget att brytas.6 Lagförslaget innebar 

också att arbetsgivaren har en skyldighet, inte bara mot sina anställda, utan även mot dem som 

söker arbete. Kommittén menade att de med sitt förslag omfattade både arbetssökande och de 

redan anställda. De påtalade vidare att även visstidsanställda skulle omfattas av 

jämställdhetslagen.7 

 

                                                 
2 SOU 1978:38. s.3. 
3 A.bet. s.13. 
4 A.bet. s.59. 
5 A.bet. s.60. 
6 A.bet. s.62. 
7 A.bet. s.70. 
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Reglerna i 3 § i lagförslaget var menade som allmänt verkande och lade ansvaret på 

arbetsgivaren att vidta åtgärder för att främja jämställdhetsarbetet generellt. 

Arbetsmarknadernas parter sågs som huvudansvariga när det gällde att införa den nya lagen 

för att främja parternas arbete inom jämställdhetsområdet. I detta tidiga lagförslag gjordes 3 § 

dispositiv så att arbetsmarknadens parter kunde kringgå paragrafen genom kollektivavtal för 

att anpassa lagen till de rådande omständigheterna på arbetsplatsen.. Dock skulle inte den 

ambitionsnivå som föreskrevs i lagförslaget få underskridas.8 

 

Kommittén ansåg att särskilda skäl talade för att en svensk lag om jämställdhet i arbetslivet, 

skulle ställa vissa krav på arbetsgivaren att vidta aktiva åtgärder på arbetsplatsen. Några av 

skälen var att arbetsgivarna omedvetet diskriminerade det ena eller andra könet. Det hängde 

sannolikt ihop med att arbetsgivarna ansåg sig ha godtagbara skäl till att sortera bort det ena 

könet för vissa typer av arbete och därigenom ansåg sig inte omfattas av kravet om icke- 

könsdiskriminering. Men med en lag om aktiva åtgärder för arbetsgivaren så skulle det öka 

vaksamheten hos denne att tänka till innan han/hon anställde en arbetstagare. Ett annat skäl 

som talade för lagförslaget om aktiva åtgärder var att om en arbetssökande visste att 

arbetsgivaren hade krav på sig att anställa efter utbildning och erfarenhet, i stället för efter 

kön, skulle antalet sökande av det underrepresenterade könet öka.9 Lagförslaget om en 

framtida jämställdhetslag skulle bryta ett invant mönster och få arbetsgivarna att bli mer 

fördomsfria. Syftet var att stadga en skyldighet för arbetsgivarna att vidta aktiva åtgärder för 

att bryta den segregerade marknaden, för att både utbildnings- och befordringsmöjligheter 

skulle bli densamma för både män och kvinnor.10 

 

Utredningen visade vidare, att det fanns många olika sätt om hur arbetsgivarna kunde anpassa 

sina arbetsplatser för att både kvinnor och män skulle kunna ta anställning på arbetsplatsen. 

Till exempel, måste det finnas duschmöjligheter för båda könen, det ena könet ska inte vara 

utestängt från en arbetsplats därför att det inte finns separata dusch- och omklädningsrum. 

Arbetsgivarens skyldigheter var menade att sträcka sig längre än så, som när det gäller 

arbetskläder, skulle det finnas storlekar för både män och kvinnor. Det skulle även finnas viss 

enklare teknisk utrustning för att undvika tunga lyft. Dessutom skulle det göras insatser för ett 

                                                 
8 A.bet. s.71. 
9 A.bet. s.123. 
10 A bet s.124. 
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utvidgat arbetsinnehåll med syftet att bryta sönder uppdelningen av manliga respektive 

kvinnliga arbetsuppgifter.11 

 

Kommittén påpekade också att arbetsgivarna inte bara har en skyldighet att aktivt verka för en 

ökad jämställdhet. På arbetsplatser där det ena eller det andra könet var underrepresenterat, 

skulle arbetsgivaren aktivt vid anställning, utbildning och rekrytering vidta särskilda åtgärder 

för att finna personer av det underrepresenterade könet. Om två sökande av motsatt kön hade 

likvärdig utbildning och erfarenhet, föreslog rapporten att det underrepresenterade könet 

skulle få företräde. Kommittén diskuterade också om hur reglerna om jämställdhet skulle 

gälla. Den reglering som de ansåg troligast, att den passade syftet, var att arbetsgivaren aktivt 

hade för avsikt att vidta åtgärder så länge som det på arbetsplatsen förelåg en generell 

fördelning mellan könen. En siffra som föreslogs, är att det bör vara minst 40 procent av 

vartdera könet på arbetsplatsen.12  

                                                 
11 A.a. s.124. f 
12 A.a. s.127. 
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3. Statens offentliga utredning (SOU 1990:41) 
Utredning vidrör i stort samhällets olika områden där jämställdhetslagen (JämL) har kraft att 

agera och verka för ett jämställt samhälle. Två samhällsområden framträder som centrala, 

nämligen utbildningsområdet samt arbetsmarknadens område. Vi har valt att utifrån de aktiva 

åtgärderna och ett målinriktat jämställdhetsarbete som det åligger arbetsgivarrepresentanter 

samt arbetstagarrepresentanter att avtala om, enbart analysera området arbetsmarknaden, 

enligt den nuvarande 3 § i JämL samt de tillhörande 4—11 §§.  

3.1 Avtalen hålls och avtalsbrott är sällsynta 
I den enkät som ligger med som en bilaga i SOU (1990:41)13 finns en del frågor utredaren har 

velat haft svar på, dessa frågor skall närmare redovisas nedan.. Enkäten ligger till grund för de 

analyser utifrån den då gällande lagstiftningen, i enkäten går det att utläsa huruvida 

jämställdhetsarbetet fram till dess fortskridit. På den svenska arbetsmarknaden har det slutits 

kollektivavtal i form av medbestämmandeavtal (MBA), samt rena jämställdhetsavtal med 

karaktär av MBA mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas huvudorganisationer. De olika 

instanser som ombads svara på enkäten var förbund som var anslutna till SAF, LO, SACO 

och TCO men riktade sig även till ett antal utvalda kommuner och landsting. 109 stycken 

enkäter redovisades tillbaka till arbetsgruppen som arbetade med gällande SOU. 

Redovisningen av enkäten visade att dessa avtal täckte en stor del av arbetsmarknaden.  

 

I enkäten finns en fråga ställd huruvida det har funnits kollektivavtalstvister avseende aktiva 

åtgärder. Vid denna tidpunkt hade hittills ingen dom förkunnats i Arbetsdomstolen, avseende 

kollektivavtalstvister vad det gällde aktiva åtgärder. Man valde att tillföra en fråga om andra 

intressetvister förekommit på förhandlingsnivå där lag (JämL) eller avtal (Jämställdhetsavtal) 

åberopats. I de svar som inkom framkom det att elva14 av de totalt 109 enkätsvaren innehöll 

uppgifter om tvister rörande avtalsbestämmelser angående aktiva åtgärder. Två av dessa svar 

inkom från arbetsgivarförbund, två från kommuner samt ett från landsting. De övriga sex 

svaren inkom från arbetstagarförbund.  

 

                                                 
13 Se bil.1. 
14 Statens offentliga utredning 1990:41 s. 431. 
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3.2 Jämställdhetsarbetet varierar mellan olika sekt orer  
En generell bedömning av enkätsvaren kan inte göras enligt utredaren,15 det var heller inte 

syftet. Syftet med enkäten och dess frågor om aktivt jämställdhetsarbete, var att erhålla 

information hur man ser på frågorna kring jämställdhetsarbetet och de aktiva åtgärderna ute 

på arbetsplatser samt i arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Utredarens mål har varit att 

inte ge något mått för det arbete som bedrivs utan ett intryck.16 Detta intryck förmedlas av 

utredaren som att ett mycket aktivt arbete bedrivs ute på arbetsplatserna. Resultatet innebär i 

det arbetet ett starkare skydd mot kvinnornas situation, men att i vissa fall, lyser detta skydd 

och även det aktiva arbetet med sin frånvaro. Enligt utredarens bedömning gäller detta inom 

både offentlig samt privat sektor. Generellt gäller att större och enskilda företag är mer 

välvilliga att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete, jämfört med små och medelstora företag 

som sällan arbetar med dessa frågor. De olika faktorer som kan spela en avgörande roll är 

”företagets arbetskraftsbehov, ett bättre organiserat fackligt arbete, större ekonomiska resurser 

och kanske ett högt anseende att värna om”.17 Utredaren drar även slutsatsen att ett bra 

jämställdhetsarbete på en stor arbetsplats kan ge synergieffekter ner till mindre företag.  

 

Inom den statliga sektorn finns rapporter från statens arbetsgivarverk (SAV) från 1987 och 

1988 som redovisar jämställdhetsarbetet. Verket har enligt följande förordning rätt att inhämta 

denna information. På begäran av Statens arbetsgivarverk skall myndigheterna lämna verket 

uppgifter om upprättade jämställdhetsplaner och genomförda jämställdhetsåtgärder. 

Förordning (1986:452).” Med utgångspunkt från de uppgifter som vid denna tidpunkt inkom 

till verket kan utredaren se att jämställdhetsarbetet inom den statliga sektorn under en tio års 

period ökat i omfattning. Det är till stor del beroende av det noga och preciserade 

medbestämmandeavtal för det statliga arbetstagarområdet (MBA-S).18 Vid denna tidpunkt 

reglerades den statliga verksamheten av ovannämnda förordning, som ålade arbetsgivaren att 

årligen upprätta en handlingsplan för sitt arbete med jämställdhetsfrågor. Där skall det framgå 

vilka mål och effekter som skall eftersträvas. Ser man utvecklingen inom det statliga området, 

komparativt kommuner och landsting, ger detta en bild av skevhet i utvecklingen gällande 

jämställdhetsfrågor. Den statliga förordningen som ligger till grund för dess verksamhet ger 

också en stor fördel utvecklingsmässigt rörande just dessa frågor. Som anställd ses även ett 

lagstöd som en trygghet om man vill driva jämställdhetsfrågor vidare, således ges även de 

                                                 
15 A.bet. s.293. 
16 A.bet. s.293. 
17 A.bet. s.293. 
18 A.bet. s.294. 



 16 

fackliga företrädarna inom den statliga sektorn mandat att driva dessa frågor vidare. Enligt 

utredarens bedömning ses fackets agerande och engagemang inom den statliga sektorn, som 

mycket större inom detta område jämfört med övriga delar av arbetsmarknaden.19 

 

Jämställdhetsarbetet har en del ”startmotorer” och särskilt inom den statliga sektorn under 

denna period. Utredaren nämner tre viktiga insatser, nämligen olika typer av projekt som 

startades upp i samband med integrerandet av jämställdhetsfrågor och försöksverksamheter 

samt forskningsuppdrag. Till det kan även tilläggas, att den statliga synen sedan 1978 på 

jämställdhetsaspekten vilar på och utgör saklig grund enligt regeringsformen för tillsättning 

av statliga tjänster. Det kan ha haft en ingalunda ringa betydelse för utvecklingen inom 

jämställdhetsarbetets främjande inom området. 

 

Inom kommuner och landsting har utvecklingen inte framskridit lika fort som inom det 

statliga området. Från enkäten som nämnts ovan, framgår det att av 22 tillfrågade kommuner, 

har sju uppgett att de inte har planer på, eller någon målsättning gällande jämställdhetsarbetet 

i sin kommun. Bland de svar som inkom framkommer en del svar som kan ge en bild av 

varför arbetet inte framskridit. Det anges bl a att frågor rörande jämställdhet får handläggas 

utanför ordinarie arbetstid. Det finns ett uttalat ointresse gällande dessa frågor i kommunens 

ledning. I de övriga svar som inkommit gör utredaren den bedömningen, att i de kommuner 

som har en jämställdhetshandläggare eller en tjänsteman som är tillsatt att arbeta med dessa 

frågor, utförs det på mycket olika sätt. Det i sin tur ger en skiftande kvalitet på 

jämställdhetsarbetet.20 

 

3.3 Utredarens sammanfattade bedömning av jämställd hetsarbetet 
Jämställdhetsarbetet under tiden från 1979, då lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan 

kvinnor och män i arbetslivet tillkom, fram till 1990 då denna SOU utkom, kan man se att 

arbetet med att främja jämställdheten i Sverige har gått trögt. En rad olika faktorer tros ha 

inverkat på detta t ex traditionella könsrolluppfattningar samt traditionella yrkesval.21  

 

Att bilda sig en uppfattning om de aktiva åtgärder som arbetsgivaren samt arbetstagaren skall 

arbeta med är svårt. Att se effekter av under denna period, rent konkret, vet man att det 

                                                 
19 A.bet. s.294. 
20 A.bet. s.294. 
21 A.bet. s.297. 
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arbetas med dessa frågor. Men en stor och övergripande förändring går ej att utläsa. Man kan 

se att arbetsmarknaden under denna period inte haft stor personalrörlighet, inte heller 

skapades yrkesutbildningar som var könsneutrala. Utredaren vill även ge sken av att det nu är 

dags att skärpa kraven,22 för att de olika tröghetsfaktorer som finns inbyggda i 

arbetsmarknaden skall med hjälp av en ”vassare” lagstiftning ge parterna möjlighet att 

utveckla sitt jämställdhetsarbete, samtidigt ge de aktiva åtgärderna en utvecklingspotential. 

 

En avigsida som utredaren uppmärksammar då det gäller JämO: s roll som kontrollorgan, är 

att dennes aktionsradie ständigt har krympt utifrån det antal kollektivavtal som skrivits på 

arbetsmarknaden. Att det blev på det sättet är givet, då jämställdhetslagen sattes ur spel i stora 

delar, då avtal i detta fall tog över lag. Utredaren anser att lagen som tillsyningsinstrument är 

tämligen urholkad,23 eftersom lagen inte ger JämO mandat att ingripa utifrån den del av lagen 

som styr dennes arbete. 

 

3.4 Reglerna om aktiva åtgärder bör byggas ut samt konkretiseras 
Syftet med aktiva åtgärder i arbetslivet är att ge kvinnor och män som grupper samma 

möjligheter samt likadana förutsättningar i arbetslivet, men även en möjlighet att bryta det 

traditionellt invanda könsrollstänkande.  

 

Lagstiftningen kan inte enligt utredaren vara snäv i sitt uttryck, den måste harmonisera med 

samhället i stort. Här skall hänsyn tas till andra samhällsområden såsom föräldraansvar, 

barnomsorg samt utbildning och socialförsäkring.24  

 

Enligt den gällande lagstiftning som utredaren har att ta hänsyn till då denna utredning 

gjordes, finns vissa begränsningar i form av inskränkningar i jämställdhetslagens 6 §. Enligt 

denna paragraf som i inledningen lyder ”En arbetsgivare skall inom ramen för sin verksamhet 

bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet” framgår det i 

förarbete prop. 1978/79:175 s. 134 till lagen att jämställdhetsinsatserna får ske i relation till 

arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt.25 Med det menas att en del mindre 

företag, familjeföretag mm. får undantas denna regel. Utredarens syn på detta är att någon 

lagreglering inte behöver ändras, men däremot bör man ansvarfullt hantera denna regel så att 
                                                 
22 A.bet. s.299. 
23 A.bet. s.299. 
24 A.bet. s.305. 
25 A.bet. s 306 
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man inte urholkar de aktiva åtgärderna och de specifika egenskaper dessa är tänkta till. 

Utredaren anser även att en gräns till hur litet ett företag är, samt de anställda i detsamma kan 

vara utan att en lagreglering säger att det skall upprättas en handlingsplan för 

jämställdhetsarbete. Utredarens förslag grundar sig på samma resonemang som lagen 

(1980:1103) om årsredovisning mm. i vissa företag. Här finns gränsen att upprätta en 

årsredovisning om antalet anställda överstigen tio arbetstagare i medeltal under 

räkenskapsåret.26 Således föreslår utredaren att samma regel om antalet anställda i ett företag 

skall omfattas om regler att upprätta en handlingsplan för jämställdhetsarbete.27  

 

3.5 Aktiva åtgärder och avtalen 
Utredaren kan se att den rådande lagstiftningen i JämL kan ersättas genom lokala 

kollektivavtal. Den dispositiva egenskapen ger i detta fall ett negativt utfall gentemot 

arbetstagaren eftersom man kan avtala om sämre avtalsförhållanden än själva lagen. 

Utredaren ser att några större vinster utifrån rådande lagstiftning inte är av värde, därför 

föreslår utredaren att aktiva åtgärder i lokala avtal inte är att föredra mellan arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationer, samt att det inte skall ges möjlighet att kunna avtala om aktiva 

åtgärder på lokal nivå.  

 

Ett alternativ som utredaren framkommer med, är att ställa högre krav på innehållet i avtalen 

så att de kan ersätta lagens regler men samtidigt klargöra Jämställdhetsombudsmannens 

(JämO) tillsyn samt dennes mandat att utöva tillsyn. Kraven skulle då öka på 

arbetsmarknadens parter,28 och de aktiva åtgärderna skulle kunna bedrivas på det lokala 

planet. JämO kan använda tvångsmedel om arbetsgivaren inte följer lagens bestämmelser. 

JämO kan förelägga arbetsgivaren vite om denne inte lämnar uppgifter om arbetsplatsen samt 

att Jämo kan vända sig till jämställdhetsnämnden med begäran om ett vitesföreläggande om 

inte arbetsgivaren vidtar aktiva åtgärder om aktivt jämställdhetsarbete.29 Utredaren vill se en 

utveckling så att reglerna skall ställa konkreta krav på arbetsgivaren utifrån ny lagstiftning. 

Med detta innebär utredarens förslag att reglerna i framtiden inte skall kunna göras svagare än 

lagen. Reglerna föreslås bli tvingande så som diskrimineringsförbudet, man kan alltså inte 

                                                 
26 A.bet. s.310. 
27 A.bet. s.318. 
28 A.bet. s.318. 
29 Nya jämställdhetslagen. s.44. 
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träffa avtal som ersätter lagreglerna. Vidare föreslås JämO till övervakare av systemet, så att 

arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter.30 

 

Utredaren kan se att systemet som föreslås kan ge en viss risk åt de företag som inte vill, eller 

har fackliga organisationer som driver jämställdhetsarbete, eftersom förslaget är att 

miniminivån i avtalen inte får understiga lagen. Risken är att företagen kopierar lagtexten och 

för in det som ett lokalt avtal. Ingen utveckling kommer således att ske runt 

jämställdhetsarbetet. Vidare gör utredaren bedömningen att risken torde vara liten eftersom ett 

starkt engagemang kring dessa frågor gör sig gällande på arbetsplatserna runt om i landet. Då 

den dispositiva möjligheten ges, kan man se att ett starkt förankrat arbete kan ge arbetet en 

skjuts framåt på det lokala planet då avtalen kan göras mer konkreta och de fackliga 

företrädarna kan lättare påkalla avtalsbrott.31 

 

Utredaren kommer fram till att aktiva åtgärder samt dess lagstiftning bör ändras till ”I en ny 

regel anges att arbetsgivaren skall verka för att utjämna skillnader i löner och andra 

anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är lika eller av lika värde”.32 

                                                 
30 Statens offentliga utredning 1990:41 s.319. 
31 A.bet. s.320. 
32 Departementsserien 1991:3 s.51. 
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4. Regeringens proposition 1990/91:113 
I propositionen framförs regeringens förslag och bedömningar i frågor om kvinnor och 

ekonomi, kvinnors villkor i arbetslivet, män och föräldraledighet, utbildning och jämställdhet, 

kvinnorepresentation samt våld mot kvinnor. Ståndpunkter innebär att utvidga och förstärka 

handlingsplanen för arbetet med jämställdhet som redovisats i propositionen om 

jämställdhetspolitiken inför 90-talet (prop.1987/88:105, AU 17, rskr.364).  

 

Regeringen föreslår att en ny jämställdhetslag skall ersätta den nu gällande lagen (1979:1118) 

om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Den nya lagen skall se till att förbättra 

främst kvinnors villkor i arbetslivet. För att uppnå målet skall arbetsmarknadsparterna 

samarbeta. Reglerna om arbetsgivarens aktiva jämställdhetsarbete skall breddas. 

Arbetsgivaren skall förutom de regler som finns, underlätta för både kvinnor och män att 

förena förvärvsarbete och föräldraskap samt motverka att arbetstagare utsätts för sexuella 

trakasserier. Arbetsgivare med minst tio anställda, skall varje år upprätta en plan för 

jämställdhetsarbete.33  

 

Reglerna om aktiva åtgärder skall kunna ersättas med andra regler i kollektivavtal. Förbudet 

mot könsdiskriminering skall omfatta både direkt och indirekt könsdiskriminering. Förslaget 

om den nya lagen innebär en anpassning till de bestämmelser som gäller inom den Europeiska 

gemenskapen (EG).34 

 

4.1 Jämställdhetslagen (JämL) 
Jämställdhetslagen (1979:1118), kom till för att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om 

arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Lagen ersatte den tidigare lagen (1979:503) 

om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, vilken aldrig trädde i kraft. Förarbetena 

lades dock till grund för utformningen av den nya lagen. Lagstiftningen ansåg att det var 

viktigt med en aktiv personalpolitik för jämställdhet mellan kvinnor och män, för att upphäva 

effekten av sedvanliga värderingar och föreställningar om olika arbetens lämplighet för 

kvinnor respektive män. Lagen skulle också skydda enskilda mot diskriminering på grund av 

kön. En ny lag skulle ge ett grundläggande och tydligt uttryck för samhällets erkännande av 

                                                 
33 Regeringens proposition 1990/91:113. s.3. 
34 A.prop. s.4. 
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principen om jämställdhet mellan kvinnor och män (prop.1978/79:175 s 27 f). Motiveringen 

var, att det som sker i arbetslivet för strävandena till jämställdhet även kan generera till andra 

samhällsområden, det begränsade lagens tillämpningsområde till arbetslivet. En väsentlig del i 

sammanhanget för att uppnå jämställdhet var att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden. 

Det skulle bli en jämnare fördelning av kvinnor och män inom olika arbeten och olika nivåer. 

I förarbetena (prop.1978/79:175 s.28) menade man att det inte går att separera 

diskrimineringsförbudet och det aktiva jämställdhetsarbetet. Det skulle istället ses till helheten 

och finna regler som tillsammans var ägnade att främja en utveckling i riktning mot 

jämställdhet mellan könen. Enligt 1979 års jämställdhetslag låg huvudansvaret för 

jämställdhetsarbete i arbetslivet på arbetsmarknadens parter. Förutsättning var att arbetsgivare 

och arbetstagare själva skulle hitta arbetsmetoder och lösningar som passade dem. 

Utformningen av jämställdhetslagens regler är könsneutrala. De materiella bestämmelserna är 

regler om diskrimineringsförbud och regler om aktiva åtgärder.35 

 

Förbudet mot könsdiskriminering (2—5 §§) avser i lagen att utgöra ett skydd för den enskilde. 

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare eller arbetssökande på grund av hans eller 

hennes kön. Diskrimineringsförbudet gäller även vid anställningsförfarandet och innebär att 

en arbetsgivare inte får utse någon framför någon annan av motsatt kön, om den som förbigås 

har bättre sakliga kvalifikationer för arbetet. Man får heller inte diskrimineras i fråga om 

arbets- och anställningsvillkor samt vid ledning och fördelning. Regler kallas 

presumtionsregler. Arbetsgivaren kan ha gjort sig skyldig till diskriminering enligt de regler 

och har möjlighet att bevisa att beslutet inte gjorts på grund av kön, utan andra sakliga skäl. 

 

 En annan karaktär av diskriminering kan infinna sig vid uppsägning, omplacering, 

permittering, avskedande osv. Det skall i de fallen inte göras någon jämförelse med en person 

av motsatt kön och är istället en bevisfråga om arbetsgivarens handlande har sin grund i 

arbetstagarens könstillhörighet. De materiella reglerna om aktiva åtgärder skyddar inte den 

enskilde arbetstagaren utan tar sikte på behandlingen av män och kvinnor som grupper i 

arbetslivet. Avsikten med reglerna är att arbeta pådrivande och uppmana till ökade 

ansträngningar när det gäller att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Enligt 6 § är en 

arbetsgivare skyldig att idka ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i 

arbetslivet. Det innebär att arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att arbetsförhållandena skall 

                                                 
35 A.prop. s.57. 
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passa både män och kvinnor samt verka för jämn könsfördelning i olika typer av arbete och 

inom olika typer av arbetskategorier. Vid ojämn könsfördelning på en arbetsplats skall 

arbetsgivaren försöka att få det underrepresenterade könet att söka arbete. Reglerna om aktiva 

åtgärder är dispositiva och innebär att de kan ersättas av bestämmelser i ett kollektivavtal. 

Diskrimineringsförbuden är däremot av tvingande karaktär.  

 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) och de fackliga organisationerna har delat ansvar att se 

till att bestämmelserna följs. Ansvaret är fördelat, JämO svarar för efterlevnaden av lagen, de 

fackliga organisationerna ser till att avtal om jämställdhet i arbetslivet följs. 

Jämställdhetsnämnden har även den till uppgift att se till efterlevnaden av lagen. Nämndens 

huvudsakliga uppgift är att, efter framställning från JämO, pröva förelägganden om aktiva 

jämställdhetsåtgärder. Om ett diskrimineringsfall skall upp till arbetsdomstolen, får inte JämO 

föra talan för arbetstagaren om denne är knuten till en facklig organisation, det skall då 

organisationen göra. JämO: s talerätt är begränsad till frågor av principiellt intresse.36 En 

enskild arbetstagare som vare sig kan få hjälp av JämO eller utav den fackliga organisationen 

kan själv väcka talan mot arbetsgivaren i tingsrätt. Tingsrättens fastställande kan överklagas 

till arbetsdomstolen som yttersta instans.37 

4.2 Aktivt jämställdhetsarbete 
Regeringens förslag i propositionen är att arbetsgivare skall vara skyldig enligt lag att skapa 

gynnsammare förutsättningar för män och kvinnor att förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

Ett annat förslag från regeringen är att arbetsgivaren är skyldig att hindra att arbetstagare 

utsätts för sexuella trakasserier eller för trakasserier på grund av en anmälan om 

könsdiskriminering. Utredningens förslag överensstämde med regeringens förslag på den 

punkten som handlade om trakasserier. En av utredningens förslag var att arbetsgivaren skulle 

vara skyldig att anställa den som tillhörde det underrepresenterade könet, förutsatt att sökande 

av olika kön har lika eller likvärdiga meriter. Utredningen behandlade inte frågan om 

regeringens förslag som handlade om att underlätta för män och kvinnor att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap.38 I flertalet remissinstanser kritiserades förslaget från 

utredningen att anställa en av det underrepresenterade könet, förutsatt lika eller likvärdiga 

meriter. Kritiken innebar att de tyckte att arbetsgivarens fria anställningsrätt kränktes. Andra 

                                                 
36 A.prop. s.58. 
37 A.prop. s.59. 
38 A.prop. s.68. 
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remissinstanser ansåg att en del frågor tillhörde arbetsmiljölagen och lagrådets yttrande höll 

med, men att de avvägningar som gjorts skulle godtas.39 

4.3 Utredningens sammanfattning av betänkandet 
Utredaren har kartlagt hur JämL fungerar i praktiken och analyserat resultatet av 

kartläggningen. För att göra JämL mer tillämplig föreslås en del förändringar. Förslag till 

förändringar är; regel om att det förekommer könsdiskriminering av sökande med olika kön 

och likvärdiga meriter. Det skall vara tydligt att arbetsgivaren har haft ett 

könsdiskriminerande syfte. Det innebär att arbetsgivaren inte har velat anställa personer av det 

ena könet. Ett annat förslag är när det handlar om bedömningen av arbeten med lika värden. 

Förslaget innebär att man kan använda sig av andra hjälpmedel än en överenskommen 

arbetsvärdering. Ytterligare förslag är att det klargör att lagen gäller både direkt och indirekt 

diskriminering. Fler förslag är att alla större arbetsgivare skall ha en skyldighet att årligen 

upprätta en plan för jämställdhetsarbetet, det är en tvingande regel. Regler om aktiva åtgärder 

skall konkretiseras och kunna bli ersatta av kollektivavtal. JämO: s tillsynsområde skall 

utvidgas och innefatta, övervakning av att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter att upprätta 

en jämställdhetsplan. 

4.3.1 Tillämpningen av jämställdhetslagen 
För att ta reda på hur JämL fungerar i praktiken på arbetsmarknaden, har det skickats ut 

enkäter till alla arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och gjorts studiebesök på ett antal 

arbetsplatser.40 På den större delen av arbetsmarknaden har lagen om aktiva åtgärder ersatts 

av kollektivavtal. Att göra en bedömning på det aktiva jämställdhetsarbetet är svårt. Hos en 

del arbetsgivare fungerar det bra medan det hos andra fungerar sämre eller inte alls. 

4.3.2 Utvecklingen sedan jämställdhetslagens tillko mst 
Det råder ännu stor ojämlikhet på arbetsmarknaden som i hög grad är könsuppdelad. Innan 

själva JämL trädde ikraft, hände det mycket i utvecklingen vad det gällde jämställdhet. Även 

om inte utvecklingen har gått framåt särskilt mycket under 1980-talet så har ändå JämL haft 

betydelse, speciellt att intresset för aktivt arbete för jämställdhet har väckts och att 

inställningen till kvinnor och mäns arbetsuppgifter i arbetslivet har förändrats. För att kunna 

arbeta med jämställdhetsarbete krävs det samhällsinsatser, JämL är bara ett verktyg för att 

uppnå målen.41 

                                                 
39 A.prop. s.69. 
40 A.prop. s.146. 
41 A.prop. s.147. 
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4.3.4 Jämställdhetslagens räckvidd och allmänna utf ormning 
JämL är en könsneutral och arbetsrättslig lag, och är bara gällande i arbetslivet. Att JämL är 

könsneutral främjar arbetet med att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden.42 

4.3.5 Det aktiva jämställdhetsarbetet 
JämL förarbeten går ut på att det aktiva jämställdhetsarbetet skall vara ett naturligt led i den 

allmänna verksamheten på arbetsplatserna. Arbetsmarknadens parter är ansvariga för det 

aktiva jämställdhetsarbetet och har befogenhet att skapa avtal som går utanför JämL och 

begränsar JämO: s kontroll. Det finns däremot inget som talar mot att lagens krav kan skärpas 

och att tillsynsområdet för JämO utökas. Det är redan lagstadgat att arbetsgivare skall bedriva 

ett målinriktat arbete för att främja jämställdhetsarbete i arbetslivet. I propositionen föreslås 

även att arbetsgivarna årligen skall vara skyldig att upprätta en jämställdhetsplan. Om en 

arbetsgivare har färre än tio stycken arbetstagare, undantas de från skyldigheten att upprätta 

jämställdhetsplan. Den allmänna skyldigheten att bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete 

består dock.43 De grundläggande reglerna i JämL är det planmässiga jämställdhetsarbetet. 

Reglerna är tvingande såsom reglerna om diskriminering. Avtal i dessa hänseenden får inte 

träffas om de ersätter lagens regler. På 1980-talet skedde en utjämning av löner mellan 

kvinnor och män, det har nu enligt rapporter åter börjat öka. Arbetsmarknadens parter är 

ansvariga för löneutvecklingen och det föreslås enligt propositionen, att det skall införas en 

skyldighet för arbetsgivaren att verka för löneutjämning mellan kvinnor och män som 

genomför lika eller likvärdigt arbete. Reglerna om det planmässiga jämställdhetsarbetet är 

som skrivet ovan tvingande medan andra regler om aktiva åtgärder kan ersättas med 

kollektivavtal om jämställdhet.44 För att det i fortsättningen skall vara möjligt med 

kollektivavtal krävs det att avtalen håller samma norm som lagens regler.45 

                                                 
42 A.prop. s.148. 
43 A.prop. s.152. f 
44 A.prop. s.153.  
45 A.prop. s.154. 



 25 

     

5. Ds 1991:3 Remissyttrande utifrån (SOU 1990:41) 
I de remissyttranden som inkommit till civildepartementet, framkommer sammanfattningsvis, 

att remissinstanserna i stort är nöjda med utredningens bedömningar. Remissinstanserna ser 

arbetet som positivt i det fortsatta jämställdhetssträvandet.  

 

Flera av de olika remissinstanserna anser dock att utredningen i en del hänseenden har gått 

försiktigt fram, man har önskat sig ett vidare tillämpningsområde utifrån den tilltänkta lagen.  

De olika remissinstanserna lämnar olika svar och man kan skönja olika meningar i huruvida 

man anser att lagen är könsneutral eller inte. En majoritet stödjer utredningens förslag som de 

har framfört i lagförslaget. Flera olika instanser anser dock, att man skall införa i lagen att den 

i större utsträckning skall verka för att förbättra kvinnornas ställning. Man vill således att den 

skall vara mindre könsneutral och ge kvinnorna starkare ställning rent lagtekniskt.46 

 

”En arbetsgivare som har tio eller fler anställda, skall varje år upprätta en plan för det 

jämställdhetsarbete som arbetsgivaren avser att bedriva under det kommande året. 

Skyldigheten gäller inte om endast familjemedlemmar är anställda i verksamheten.47 ”I de 

svar som inkommit gällande jämställdhetsplanen så framgår det att en knapp majoritet 

ansluter sig till utredningens förslag”. Svenska Kommunförbundet anser att 

jämställdhetsarbetet skall ske frivilligt och att det skall lagstadgads om tvingande planer.48 

Landstingsförbundet anser att arbetet förvisso är av vikt, men att lagstiftningen inte i detalj 

skall reglera arbetsgivarens arbete med jämställdhet. Svenska Arbetsgivarföreningen däremot 

menar att utredningen inte visar effekten av en framtvingad jämställdhetsplan, inte heller kan 

man i utredningen se om ett företag som tvingats att framta planen är bättre än ett företag som 

på frivillig väg låtit sig arbeta fram en plan. 

                                                 
46 Departemetsserien 1991:3 . s.5. 
47 A.a.s. 42. 
48 A.a. s.49. 
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6. Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1990/91: AU1 7 
Arbetsmarknadsutskottet har ingen erinran mot regeringens förslag att den nya lagen skall 

underlätta för kvinnor och män att förena föräldraskap samt förvärvsarbete. Ingen erinran 

finns heller mot förslaget att arbetsgivaren lagligen skall vara skyldig att motarbeta sexuella 

trakasserier samt att en arbetstagare som anmäler könsdiskriminering skall vara skyddad från 

arbetsgivaren gällande trakasserier.49 

 

Vidare föreslår regeringen ändringar beträffande jämställdhetsplan, om det anser utskottet 

följande: Utredningen från (SOU 1990:41) hade föreslagit en regel av betydelsen att 

arbetsgivaren skulle som en aktiv åtgärd särskilt värna om det fysiska och psykiska 

välmåendet hos löntagare av det underrepresenterade könet. Regeringen har i sitt förslag valt 

att inte ta med det som en lagregel, och har således tagit avstånd från just en sådan reglering i 

JämL. Regeringen anser att dessa krav redan finns inskrivna i den gällande arbetsmiljölagen. 

Motiveringen är att arbetsgivarens allmänna skyldighet att åstadkomma en god arbetsmiljö 

innefattar utredarens krav utifrån den offentliga utredning som tidigare omnämnts. I detta är 

utskottets kommentar att man som arbetstagare nogsamt skall uppmärksamma situationer där 

personal från arbeten som domineras av arbetstagare av motsatt kön, bevaka denna situation 

utifrån gällande arbetsmiljölagstiftning och att de ansvariga personer på arbetsplatserna som 

har exempelvis ansvar för arbetsmiljön väljer att bevaka detta. Utskottet anser att det är 

nödvändigt om en jämnare könsfördelning skall få genomslag, att inom arbetsplatser där 

könsfördelningen är sned så gäller det för arbetsgivare och arbetskamrater att nogsamt bevaka 

dessa frågor utifrån arbetsmiljölagen. Utskottet har inte annat att tycka i än regeringen, men 

att man då nogsamt bevakar detta utifrån ovanstående beskrivning. 

  

Vänsterpartiet i sin motion A26, vill ha en regel om att arbetsgivaren genom aktiva åtgärder 

ska ha en skyldighet mot tidigare krav att särskilt anstränga sig att anställa arbetstagare av det 

underrepresenterade könet, om de sökande har samma kompetens och utbildning. Kritik har 

riktats mot förslaget från flera remissinstanser. Kritiken har främst varit att regeln skulle vara 

ett djupgående ingrepp i arbetsgivarens fria anställningsrätt. Utskottet motsäger sig också 

förslaget. De anser att man inte kan utforma en regel inom de aktiva åtgärderna som ger en 

                                                 
49 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1990/91: AU17 s. 41 
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konkret skyldighet i det enskilda fallet. Med hänsyn till de angivna skälen till det, avstyrks 

motionen A26.50 

                                                 
50 A.a. s.42. 
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7. Statens offentliga utredning (SOU 2005:66) 
Under 1990-talet har kvinna stärkt sin position genom att i allt högre grad bli ekonomiskt 

oberoende. Även har kvinnor minskat sitt deltidsarbetande och graden av obetalt arbete har 

bytts mot betalt arbete. Det har trots detta blivit en negativ utveckling i att kvinnans höjda 

utbildningsnivå inte har gett utkast i högre löner motsvarande utbildningsgraden.51 

Rättigheten till en jämställd arbetsmarknad är lika stor för båda könen och ett jämställt 

arbetsliv är till stora delar beroende av de ekonomiska villkor de enskilda individerna lever 

under.52Den svenska arbetsmarknaden är starkt könssegregerad både horisontellt och 

vertikal.53 Segregeringen har en stark koppling till löneskillnaderna mellan könen och 

skillnaderna har i stort sett varit oförändrade sedan 1980-talet när den första 

jämställdhetslagen var i kraft.54 

 

7.1 Arbetsmarknad och arbetsliv 
Jämställdhetsarbetets ryggrad sedan 70-talet har varit att kvinnor ska ha samma rätt till arbete 

och möjlighet till försörjning som män. Den första utredningen som tillsattes 1972 hade som 

sitt främsta uppdrag att öka andelen kvinnor i arbetslivet och det kan sägas att JämL är en del 

av arbetsrätten.55  

 

Frågor som länge varit aktuella inom jämställdhetspolitiken är könssegregeringen och 

löneskillnaderna. De båda frågor har varit ämne för politiska insatser under en längre tid. Det 

är mot arbetsgivarna och arbetsmarknaden som JämL och JämO: s arbete riktar sig. JämL 

uttalar att arbetsgivarna genom aktiva åtgärder ska sträva mot en jämn fördelning av de båda 

könen och även se till att löneskillnaderna försvinner.56  

 

Arbetsmarknaden har under 1990-talet genomgått stora förändringar, arbetskraften har blivit 

rörligare och vunnit en ökad utbildningsnivå då alltfler väljer att studera vidare på högskola. 

Den största andelen av de högskoleutbildade är kvinnor. Trots det betyder inte den ökade 

utbildningsnivån att kvinnor har fått en tryggare plats på arbetsmarknaden. Det råder ännu 

stora skillnader mellan kvinnor och män. Villkoren på arbetsmarknaden präglas alltjämt av 

                                                 
51 Statens offentliga utredning 2005:66.s.10 
52 Konstruktion av genus och rätten i samhället s. 189. 
53 Yrke, status och genus s.145. 
54 Statens offentliga utredning 2005:66.s.11. 
55 Statens offentliga utredning 2005:66. s.147. 
56 A.bet. s.151. 
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både kön- och klasskillnader.57 Under 1990-talet var den fasta anställningen vanligast men 

andra anställningsformer blev allt vanligare. En förklaring som givits är den ökande 

arbetslösheten och i samband med den ökade arbetsgivarnas rädsla att tillsvidareanställa och 

därmed blev det allt vanligare med olika former av tillsvidareanställningar. Utav alla 

tidsbegränsade anställda låg år 2003, den kvinnliga delen tidsbegränsat anställda på 60 

procent.58  

 

Tidsbegränsade anställningar är otryggare och kvinnor är de som leder kategorin av dem som 

har tidsbegränsad anställning. Det påverkar arbetstagarens möjlighet att försörja sig och i 

förlängningen försvårar det för unga människor att skaffa bostad och att bilda familj. 

Samtidigt som det har skett en ökning av arbete på obekväm och oregelbunden arbetstid, har 

tillgången på barnomsorg under obekväm och oregelbunden arbetstid minskat.59 Utredningen 

i SOU 2005:66 visar att utvecklingen från 1990-talet har varit att istället för att närma sig 

jämställdhetsmålen, har mönstret varit det motsatta, vi har rört oss längre från målet att 

kvinnor och män ska ha samma möjligheter när det gäller arbete och anställningsvillkor.60 

 

Enligt västerländsk tradition har det alltid gjorts skillnad vad som är kvinnligt respektive 

manligt arbete. Det kan verka som ett omöjligt arbete att bryta den synen. Sett ur ett dystert 

perspektiv, jämför utredarna jämställdhetsarbetet med en amöba. När en arbetsplats börjar bli 

mer utjämnat i könsfördelningen, tenderar yrket inom sig att ändras och som exempel nämns 

läkaryrket. När alltfler kvinnor blir läkare med specialistinriktning, delar specialistläkarna upp 

sig i manliga respektive kvinnliga specialistområden.61 

 

För att nå målet om att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden krävs det särskilda insatser 

för att öka rörligheten i arbetskraften. I ett långsiktigt perspektiv bryts könsbarriärerna bäst 

genom att påverka unga kvinnor och män till att söka otraditionella arbeten och utbildningar. 

Arbetet för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden bör ske inom både utbildning och 

arbetsmarknaden.62 

 

                                                 
57 A.bet. s.152. f 
58 A.bet. s.153. 
59 A.bet. s.155. 
60 A.bet. s.156. 
61 A.bet. s.159. 
62 A.bet. s.160. 
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När man pratar om löneskillnader brukar man prata i termer som sakliga och osakliga 

löneskillnader. Sakliga löneskillnader är skillnader som kan påvisas och som är allmänt 

accepterade. Osakliga löneskillnader är sådana löneskillnader som påverkas av 

diskriminerande orsaker till exempel kön.63 Inom staten (tjänstemannaavtal) råder i stort sett 

jämställdhet med siffrorna 45 procent kvinnor och 55 procent män.64  Om man ser till 

tjänstetillsättningsnivå, är inte den statliga arbetsmarknaden könssegregerad. Trots det ligger 

skillnaden i löner mellan könen på 16 procent. Förklaringen till det menar arbetsgivarverket 

att männen har ett svårare arbete än kvinnor. Den föreslagna lösningen till att utjämna 

löneskillnaderna är att kvinnor måste förmås till att gå utbildningar, söka yrken och vara 

aktiva inom de sektorer män finns. Kritik som riktats till förslaget är att studier har visat att 

när kvinnor kommer in i mansdominerade yrken visar det sig att kvinnorna inte omfattas av 

den status som män uppburit genom yrket.65 

7.2 Förslag till nya mål för jämställdhetspolitiken  
Utredningen lämnar som förslag att det nya övergripande målet ska vara framåtsyftande. 

Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla 

områden. Det ser kommittén som en förutsättning för att vi ska ha möjlighet att forma vår 

framtid och våra liv. Det är inte bara kvantitativa förändringar eller att rätta till skevheter, utan 

handlar om att ändra hela genusordningen som idag råder.66 Fördelningen av makt och 

inflytande mellan kvinnor och män ser olika ut i olika delar av samhället.67 Det kvarstår stora 

skillnader på arbetsmarknaden mellan könen även om kvinnorna börjar komma ikapp männen 

i förvärvningsfrekvens. Till exempel är kvinnor i högre utsträckning arbetslösa och de har mer 

sjukfrånvaro och förtidspensioneras oftare.68 Under 1990-talet ökade skillnaden mellan olika 

kvinnogrupper och särskilt mellan ensamstående mödrar jämfört med sammanboende 

mödrar.69 Inom området utbildning har kvinnor en högre utbildningsnivå än män och fler 

kvinnor går vidare till högre studier.70  

 

Jämställdhetspolitiken strävar efter att fäder ska ha ett utökat ansvar vad det gäller deras barn 

och att kvotering har visat sig vara det mest effektiva medlet för att få män att vara hemma 

                                                 
63 A.bet. s.162. 
64 A.bet. s.163. 
65 A.bet. s.165. 
66 A.bet. s.463. 
67 A.bet. s.464. 
68 A.bet. s.467. 
69 A.bet. s.467. 
70 A.bet. s.467. 
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med sina barn. Trots det är det fortfarande bara 19 % av alla pappor som tar ut sin rätt till 

föräldrapenning.71 

                                                 
71 A.bet. s.469. 
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8. Regeringens proposition 2005/06:155 
Den nuvarande lagen anger inte hur jämställdhetsplaner bör eller ska upprättas. Den säger 

bara att den bör innehålla en översikt över alla åtgärder som anses behövliga för att 

jämställdhet ska kunna uppnås på arbetsplatsen.72Regeringens åsikter är att man närmat sig 

jämställdhetsmålen under 1990-talet.73Mycket återstår ändå att göra och inom många områden 

råder fortfarande bristande jämställdhet. Därför anser regeringen att det finns skäl att höja 

intensifieringen i arbetet för jämställdhet. Även ska det skapas tydligare mål med arbetet så 

det klart framgår vilka resultat som ska åstadkommas.74 

 

8.1 Behovet av en ny målstruktur 
Propositionen instämmer med SOU 2005:66. Utredningens förslag överensstämmer med 

regeringens bedömning.  Även en majoritet av de remissinstanser som yttrat sig förordar 

förslaget.75 

 

De nuvarande jämställdhetsmålen fastställdes 1994 och de övergripande målen i dagsläget, är 

att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla livets 

områden. Målen har varit fastställda sedan 1994 och har inte ändrats trots att den statliga 

styrningen har genomgått stora förändringar de senaste tio åren. Nu och i framtiden ska 

tyngdpunkten istället läggas vid resultatstyrning och en större vikt ska läggas på betydelsen av 

en tydlig koppling mellan mål insatser och resultat.76  

 

Regeringens förslag skiljer sig inte innehållsmässigt från de äldre målen. Frågor om makt och 

inflytande, utbildningsfrågor, arbete och obetalt arbete är alltjämt i fokus vad det gäller 

jämställdhetsfrågor. Regeringens nya förslag till nya delmål är istället att nya synvinklar inom 

området lyfts fram. Det bör inte bara vara en strävan efter att samma rättigheter och 

möjligheter uppnås utan det ska även leda till att ett visst resultat eller tillstånd åstadkoms. 

Jämställdhetspolitiken baseras på en förståelse om att kön och makt skapas strukturellt inom 

alla skikt i samhället. Därför har alla politikområden och verksamheter ett ansvar för att verka 

                                                 
72 Konstruktion av genus i rätten och samhället s.94. 
73 Regeringens proposition 2005/06 s. 39. 
74 A.prop.s. 40. 
75 Regeringens proposition 2005/06:55 s.41. 
76 A.prop. s.42. 
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för jämställdhet inom det egna ansvarsområdet.77 De mål som jämställdhetspolitiken ställer 

upp bör vara prioriterade och ta sikte på de mest centrala jämställdhetsproblem som finns i 

samhället. Det är viktigt att verksamheter som omfattas av jämställdhetsmålen bidrar till att 

verkställa målen och att de är medvetna om att jämställdhetsproblemen har sin grund i 

komplicerade samband som påverkar varandra.78 

8.2 Det övergripande målet i jämställdhetspolitiken  
Jämställdhetspolitiken bygger på en feministisk utgångspunkt, att det finns en slags ordning 

eller ett system som bevarar ojämställda maktförhållanden där mannen är ställd över kvinnan 

och mannen fungerar som norm i samhället. Arbetet med jämställdhet syftar till att bryta den 

systematiska ordningen att kvinnan är underställd mannen och att kvinnan har en svagare 

position i fråga om den sociala, politiska och ekonomiska biten.79 I Sverige råder demokrati, 

och i demokratin står medborgaren i centrum. Demokratin bygger på att varje medborgare 

tillskrivs lika värde och varje medborgare har rättigheter att fatta beslut om sin egna och om 

samhällets utveckling. I ett historiskt perspektiv har kvinnan inte haft dessa medborgerliga 

och demokratiska rättigheter.80 

 

En individs kön ska inte vara avgörande för dess försörjning, både skatter och 

socialförsäkringar möjliggör för båda könen att arbeta och ta hand om en familj. 

Förvärvsdeltagandet har jämnats ut, kvinnor har börjat närma sig männen när det gäller 

deltagandet i arbetslivet även om männens sysselsättningsnivå är något högre än kvinnans. 

Historiskt sett har kvinnan varit utestängd från att förvärvsarbete, det är enligt regeringen 

inget problem idag. Den bristande jämställdheten gäller i större utsträckning skillnader i 

förutsättningar och möjligheter beträffande utbildning och betalt arbete. Kvinnor har sämre 

möjligheter än män till karriär och kvinnor har sämre lönsamhet för sin utbildning i form av 

lägre lön. Kvinnorna arbetar oftare än män inom otrygga branscher och kvinnor har högre 

sjukfrånvaro.81 Löneskillnaderna har varit konstanta sedan mitten av 1990-talet. Regeringens 

mål är ekonomisk jämställdhet, kvinnor och män ska ha rätt att kunna försörja sig själva livet 

ut. Ett sätt att mäta hur målen uppnåtts är att studera skillnaderna i den disponibla inkomsten 

mellan könen.82 Kvinnor ska vidare ha samma möjligheter som män att starta eget företag för 

                                                 
77 A.prop. s.42. 
78 A.prop. s.43. 
79 Regeringens proposition 2005/06:155. s.44. 
80 A.prop. s.45. 
81 A.prop. s.47. 
82 A.prop. s.48. 



 34 

att kunna försörja sig själva. Delmålet om ekonomisk jämställdhet har även ett 

livscykelperspektiv, ett bra arbete och inkomst genererar i en god pension som i sin tur ger 

självständighet och trygghet.83 

                                                 
83 A.prop. s.49. 
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9. Statens offentliga utredning (SOU 2006:22) 
Regeringen tillsatte den 31 januari 2002 en parlamentarisk kommitté för att utreda och 

överväga en sammanhållen diskrimineringslagstiftning (dir 2002:11). Kommittén skulle även 

utreda om det ska bli en sammanslagning av några eller alla av 

jämställdhetsombudsmännen.84  

9.1 Utökade krav på aktiva åtgärder 
Den nuvarande lagstiftningen är uppdelad i sju civilrättsliga diskrimineringslagar: 

Jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet 

på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om 

förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) om 

förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om 

likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, 

lagen (2006:000) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever.85 Den här lagstiftningen som hittills existerat har genom sitt spridda upplägg varit svår 

att överblicka och har kritiserats för att vara splittrad.86 Lagförslaget ämnar göra lagstiftningen 

mer effektiv och mer heltäckande.87 Kommitténs förslag är därför att de gamla lagarna tas 

bort och istället införs en gemensam lag för hela området. Den nya lagen ska gälla inom 

arbetslivet, inom utbildningsväsendet, arbetsmarknadspolitisk verksamhet, eget företagande, 

med mera.88 Samtidigt som det nya lagförslaget införs ska de olika 

diskrimineringsombudsmännen slås samman till en enhetlig ombudsman, den enda som inte 

ska omfattas är barnombudsmannen. Ombudsmannens område ska förslagsvis regleras i två 

lagar, dels den nya lagen om att förbud mot diskriminering, och en ny lag som föreslås få 

namnet Ombudsmannen mot diskriminering.89 

9.2 Aktiva åtgärder i arbetslivet 
Om kraven på arbetsgivaren om aktiva åtgärder, skriver kommittén att de aktiva åtgärderna är 

en synnerligen viktig del av diskrimineringslagstiftningen.90 Vidare föreslår de att det ska 

                                                 
84 Statens offentliga utredning. 2006:22. s.123. 
85 A.bet. s.214. 
86 A.bet. s.214. 
87 A.bet. s.20. 
88 A.bet. s.21. 
89 A.bet. s.22. 
90 A.bet. s.708. 
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övervägas om regler om aktiva åtgärder även bör införas i arbetslivet för andra 

diskrimineringsgrunder än kön och etnisk tillhörighet.91 Kommittén anser att kravet på aktiva 

åtgärder inbjuder till effektivt arbete mot diskriminering och att reglerna om aktiva åtgärder 

ska vara så lika som möjligt för de olika diskrimineringsgrunderna.92 Ett effektivt arbete mot 

diskriminering kan förhindra att en enskild arbetstagare drabbas av diskriminerande 

behandling. Lagförslaget ämnar också vässa de befintliga aktiva åtgärderna, dels genom att 

effektivisera dem men även till att försöka hitta nya varianter av aktiva åtgärder.93 

9.3 Målinriktat arbete 
Av 3 § (4 § i förslaget) JämL, ska arbetsgivaren inom ramen för sin verksamhet bedriva ett 

målinriktat arbete för att främja jämställdhet i arbetslivet. Det målinriktade arbetet ska ske 

planmässigt, baseras på en noga utredd analys och ha ett uppsatt mål. Det målinriktade arbetet 

bör omfatta alla diskrimineringsgrunderna och inte bara som idag, omfatta endast jämställdhet 

och etnisk diskriminering94 

 

Enligt 4 § (5 § i förslaget) JämL, ska arbetsgivaren genomföra sådana åtgärder som med 

hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att 

arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnor och män. Regeln riktar sig mot 

arbetsmiljön, den ska vara anpassad så att båda könen kan dra nytta av till exempel 

omklädningsrum och arbetsrotation.95 Idag grundar sig lagstiftningen på hänsyn till kön, 

etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.96 Den lagstadgade skyldigheten 

bör även gälla de andra diskrimineringsgrupperna. Till exempel personer som diskrimineras 

på grund av ålder (innebörden äldre arbetstagare), inom den gruppen finns det många 

konkreta åtgärder att ta till när det gäller arbetsmiljöns organisation. Några åtgärder som 

kommittén finner lämpliga är att man är noga med kontorsmöblernas utformning men även 

friskvård på arbetstid är ett bra verktyg.97 

9.4 Att förena förvärvsarbete och föräldraskap 
5 § (6 § i förslaget) JämL, säger att arbetsgivare ska underlätta för både kvinnliga och manliga 

arbetstagare att kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap. Bestämmelsen kom till av en 

                                                 
91 A.bet. s.123. 
92 A.bet. s.709. 
93 A.bet. s.30. 
94 A.bet. s.716. f 
95 A.bet. s.718. 
96 A.bet. s.720. 
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utbyggd föräldraförsäkring och rätt för båda föräldrarna att vara hemma med barn. Det var en 

viktig förutsättning för kvinnors höga förvärvsfrekvens. Arbetsgivaren får inte försvåra för en 

förälder att vara föräldraledig,. Arbetsgivaren ska istället underlätta så att både kvinnor och 

män kan ta ut föräldraledighet. Åtgärder som kan vara aktuella, är att räkna tiden för vård av 

barn som en merit men även begränsning vad det gäller övertid kan vara av stor lättnad för 

småbarnsföräldrar. Särskilda åtgärder ska riktas mot männen på arbetsplatsen, de ska 

uppmuntras och stödjas för deras uttag av föräldraledighet.98 

 

9.4.1 Skyldighet att förebygga och förhindra diskri minering och 
repressalier 
6 § (7 § i förslaget) JämL, menar att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och 

förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier 

eller repressalier enligt lagen, även lagen om etnisk diskriminering behandlar detta. De övriga 

diskrimineringsgrunderna har inte omfattats av lagen mot trakasserier och arbetsgivaren har 

inte haft några skyldigheter på denna punkt. Det finns fyra typer av diskriminering: direkt 

diskriminering, indirekt diskriminering och instruktioner att diskriminera som inte kan 

hänföras till trakasserier och arbetsgivarens skyldigheter bör omfatta alla slag av 

diskriminering. Den nuvarande lagstiftningen riktar sig endast till arbetstagare, kommittén 

menar att lagen bör rikta sig till alla som vistas på arbetsplats.99 

 

9.5 Rekrytering 
7 § (8 § i förslaget) JämL, säger att arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetenshöjning 

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

och inom olika kategorier av arbetstagare. Det nya lagförslaget ska omfatta alla arbetstagare 

oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.100 Kommittén föreslår att alla arbetstagare ska 

omfattas av lagen men att delen om att främja en jämn könsfördelning ska stå kvar i sin 

nuvarande form.101 

 

                                                 
98 A.bet. s.724. 
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Arbetsgivaren ska verka för att lediga anställningar söks av både män och kvinnor, 8 § JämL 

(i förslaget 9 §). En arbetsgivare som utesluter ena könet i en platsannons har enligt 

nuvarande bestämmelser inte fullgjort sina skyldigheter.102 Det nya lagförslaget föreslår att 

alla ska ha rätt och möjligheter att söka lediga anställningar. En arbetsgivare som klart och 

tydligt i sin platsannons säger att alla oavsett funktionshinder, sexuell läggning eller vad det 

kan vara för diskrimineringsgrund, den arbetsgivaren har tydligt klargjort vilken linje som 

gäller på arbetsplatsen.103 Ett sätt att annonsera är att utreda vad den lediga platsen kräver för 

kompetens och hur man värderar olika meriter hos den sökande, även att annonsera i andra 

forum än vad man brukar annonsera i, till exempel i invandrartidningar.104 

 

Vad det gäller begreppet positiv särbehandling som behandlas i 9 § i nuvarande lagstiftning 

(10 § i förslaget) så ska den i stort sett stå kvar i sin lydelse. En arbetsgivare ska särskilt 

anstränga sig vid nyanställningar för att få personer av det underrepresenterade könet. 

Förutom det vill kommittén att arbetsgivaren även ska försöka se till att det finns arbetstagare 

på arbetsplatsen med olika etniska ursprung.105 Det är även när det gäller de andra 

diskrimineringsgrunderna möjligt att det kan finnas en ojämn fördelning och det bör vara i 

arbetsgivarens intresse att få en någotsånär blandad sammansättning av arbetstagare med olika 

etnisk bakgrund.106 

 

9.6 Lönefrågor 
Enligt 10 § (i förslaget 11 §), ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera bestämmelser 

och praxis, om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren mellan 

kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Vidare ska 

arbetsgivaren bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband 

med kön. Lagförslaget anser att reglerna om lönekartläggning bör flyttas över till den nya 

lagen.107 Kommittén anser vidare att det för närvarande inte är nödvändigt att vidga 

bestämmelsens tillämpningsområde till de andra diskrimineringsgrunderna.108 
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104 A.bet. s.731. 
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11 § handlar om att arbetsgivaren årligen ska upprätta en handlingsplan för jämställda löner. 

Kommittén tycker även här att den nuvarande bestämmelsen ska utan ändring i sak, flyttas 

över till den nya lagen och att eventuella ändringar i regeln får övervägas i andra 

sammanhang.109 

                                                 
109 A.bet. s.740. 
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10. Aktivt jämställdhetsarbete enligt JämO 
Ett stort antal arbetsorganisationer talar idag om ”humankapitalet”. ”Humankapitalet” är med 

andra ord personalen. De är kostbara för företagen och måste användas på rätt sätt. När det 

talas om personalen som en kostbar resurs så talas det om personalekonomi. En tanke med 

jämställdhet, är att använda det som ett konkurrensmedel. Jämställdhet kan också användas 

som ett verktyg att angripa problem som ineffektivitet i organisationer. Ett exempel på ett 

personalekonomiskt verktyg är jämställdhetsplanen. Nyckelfrågan inom jämställdhetsarbetet 

är hur man hushåller med sina personalresurser. Det gäller att på bästa möjliga sätt ta till vara 

män och kvinnors kompetens.110 

 

4—6 §§ i jämställdhetslagen (JämL) handlar om områden som hör till arbetsmiljön. 

Arbetsmiljön skall vara lämplig för de båda könen och det skall vara möjligt att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap. 

 

Det skall finnas handlingsplaner på alla arbetsplatser och innehålla konkreta målsättningar 

och åtaganden. Både JämL och arbetsmiljölagen ställer krav på att det skall finnas 

handlingsplaner. 

 

Ofta kan det finnas en välfungerande organisation för arbetsmiljöarbetet men kanske en sämre 

organisation för jämställdhetsarbetet. Lämpligt är då att utgå från arbetsmiljöarbetet och 

bygga på det med jämställdhetsfrågor.111 

 

Det finns i realiteten ingen mall för hur en jämställdhetsplan skall se ut. Det viktigaste är att 

utgå från den aktuella arbetsplatsen, vilka brister och problem som finns, och hur 

arbetsplatsen kan göras mer effektiv. Vid upprättning av en jämställdhetsplan börjar man med 

att göra en kartläggning av de rådande omständigheterna. Vidare funderar man ut konkreta 

åtgärder och sätter upp mätbara mål. Alla arbetsgivare med minst tio stycken anställda skall 

årligen upprätta en jämställdhetsplan. I företag av större karaktär kan det vara nödvändigt att 

                                                 
110 JämOs handbok om aktivt jämställdhetsarbete s. 9 
111 A.a. s.19. 
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sätta upp mätbara delmål. Planen skall alltså vara anpassad till arbetsplatsen och kan avse t.ex. 

Budgetår, kalenderår eller liknande.112 

 

10.1 Jämställda arbetsförhållanden (4 § JämL) 
Goda arbetsförhållanden har med arbetsmiljön, arbetsorganisationen och övriga 

arbetsförhållanden att göra. Praktiska åtgärder för jämställdhet på arbetsplatsen kan vara att ha 

omklädningsrum och duschar för både män och kvinnor, teknisk utrustning, verktyg och 

skyddskläder som passar de båda könen m.m.113   

 

Arbetsskador och rehabilitering är kostsamt för både arbetsgivaren och samhället.114 Det har 

visat sig att de konkreta åtgärderna som gjorts på arbetsplatserna, speciellt för kvinnorna, har 

varit de mest lönsamma för arbetsgivaren.  

 

Som nämnts ovan har JämL med arbetsmiljölagen att göra. De är tätt sammanflätade när det 

rör de aktiva åtgärderna. Arbetsgivarens ansvar är att tillsammans med arbetstagarna skapa en 

god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Arbetsgivarens ansvar skall sättas i relation till dennes 

resurser. Vilket innebär att kostnaderna måste vara rimliga i relation till de resultat som skall 

uppnås. Kontentan är att det går att kräva mer av en större arbetsgivare än av en mindre.115 

 

10.2 Att förena förvärvsarbete och föräldraskap (5 § JämL) 
Möjligheterna för män och kvinnor att förena förvärvarbete och föräldraskap är en viktig 

jämställdhetsfråga. Kvinnors höga förvärvsfrekvens och mäns expansion av sin smala 

livserfarenhet i förvärvslivet, beror på att vi i dagens samhälle har en väl utbyggd 

föräldraförsäkring och en laglig rätt för båda föräldrarna att vara lediga från arbetet för vård 

av barn. Kvinnor tar fortfarande det större ansvaret för hem och barn, män utnyttjar bara en 

liten del av möjligheten att vara föräldraledig. Det tros bero på att det slår hårdare mot 

familjeekonomin om mannen tar ut sin ledighet, eftersom män oftast har den högre 

inkomsten. När det gäller vård av barn tar männen ett större ansvar men det är dock inte 

jämställt på området.116  
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En jämnare könsfördelning av föräldraledigheten är av stor betydelse för att uppnå 

jämställdhet i både arbetsliv och familjeliv. Det krävs en ny syn på mansrollen och en 

förändring på arbetsmarknaden för att det skall bli möjligt för män och kvinnor att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap.117 Attityden på arbetsplatsen när det rör föräldraledighet 

måste få ökad uppmärksamhet. Det kan vara attityder hos männen själva, hos arbetsgivaren 

eller från arbetskollegor.118 Arbetsgivaren skall enligt lag underlätta för arbetstagaren att vara 

föräldraledig, det kan till exempel handla om en schemaomläggning.119 Andra exempel är att 

motverka övertid, genom att införa flextid eller individuella arbetstider, möjlighet att kunna 

arbeta i hemmet där arbetsgivaren kan underlätta genom att tillhandahålla fax, telefon och 

dator.120  

 

Det är även viktigt för chefer att få möjligheten att kombinera förvärvarbete och föräldraskap. 

Möjligheten till det kan ligga i ett delat chefskap eller att vara chef på deltid. Det kan leda till 

en högre kvalitet i hela arbetsorganisationen att dela och samverka om arbetsuppgifterna. Det 

ger också arbetstagare av det underrepresenterade könet att utveckla sin kompetens. 

Kompetensutvecklingen kan härledas till 7 § i JämL.121 

 

10.3 Att förebygga trakasserier (6 § JämL) 
Sexuella trakasserier är ett ovälkommet eller oönskat beteende som på grund av kön eller 

sexuell natur kränker en arbetstagares integritet i arbetet. Det är arbetsgivarens skyldighet att 

enligt lag förebygga och vidta åtgärder för det. Majoriteten som drabbas av sexuella 

trakasserier är kvinnor, men även män.122  

 

Enligt arbetsmiljölagen får det inte förekomma sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Arbetarskyddsstyrelsen har gett ut en föreskrift som heter ”Kränkande särbehandlig” och i 

den anges sexuella trakasserier. Föreskrifterna ställer krav på arbetsgivaren att denne skall 

planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling förebyggs. Det är i stort sett 

samma krav som anges i 6 § JämL. 
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Förbudet i JämL riktar sig till arbetsgivaren och inte till den som har trakasserat. Vid mycket 

allvarliga former av trakasserier såsom sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande eller våldtäkt, 

kan istället den som trakasserat bli straffbelagd enligt brottsbalken. Det krävs att den som 

trakasserar blir polisanmäld och att åklagaren väcker åtal.123 

 

En arbetstagare som slutat sin anställning på grund av könsmässiga eller sexuella trakasserier 

kan bli skyddad enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Förutsättningen är att arbetsgivaren 

har känt till trakasserierna men inte vidtagit åtgärder för att stoppa det. Arbetsgivaren anses ha 

framkallat en uppsägning och blir ansvarig för det. Uppsägningen kan ogiltigförklaras om 

arbetstagaren vill ha tillbaka sin anställning och få ett skadestånd.124 

 

Lagstiftaren har i jämställdhetslagens förarbeten visat hur en arbetsgivare skall arbeta aktivt 

för att förebygga och förhindra att sexuella trakasserier sker. Arbetsgivarens åtgärder skall 

vara ett led i det målinriktade arbetet för att främja jämställdhet i arbetslivet. Exempel på hur 

man förebygger och förhindrar sexuella trakasserier är att ha en policy och riktlinjer som 

klargör att det inte godtas på arbetsplatsen. Viktigt att göra det känt för arbetstagarna vad som 

gäller och att det finns författade rutiner för hur det skall hanteras på arbetsplatsen om det 

sker. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att det inte förekommer sexuella trakasserier 

på arbetsplatsen. Bästa sättet att förebygga, är att ha en öppen dialog om problemet, att utbilda 

arbetsledare och chefer hur man upptäcker förekomsten och hur en anmälan handläggs.125 

10.4 Jämn könsfördelning (7 § JämL) 
Arbetsgivaren är skyldig att främja jämn könsfördelning av kvinnor och män i olika yrken och 

inom olika kategorier av arbetstagare genom att utbilda, kompetensutveckla och göra andra 

lämpliga åtgärder.  

 

Jämn könsfördelning innebär att båda könen skall vara representerade till minst 40 procent i 

olika typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. De 40 procent handlar om 

varje yrkesgrupp och nivå i ett företag, inte totalt av hela arbetsstyrkan. Syfte med regeln är 
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att kvinnor skall ”få in en fot” på mansdominerade yrken och tvärtom. Åtgärder för att nå 

målen är arbetsutvidgning och arbetsrotation.126 

 

Ändrad arbetsorganisation medför ofta en mer jämställd arbetsplats och ger individen större 

inflytande. En ändrad arbetsorganisation kan till exempel vara självstyrande arbetslag. 

Individer som är tigande och tillbakadragna får en chans att kompetensutvecklas.127 

 

10.5 Rekrytering (8—9 §§ JämL) 
Arbetsgivaren är skyldig att se till att lediga anställningar söks av båda könen enligt 8 § i 

JämL. För att skapa jämn könsfördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatsen skall 

arbetsgivaren vid nyanställningar se till att få sökande till platsen av det underrepresenterade 

könet. Vidare skall arbetsgivaren se till att antalet arbetstagare av det könet ökar.  

 

De kvinnodominerande yrkena består ofta i underordnade yrken eller arbetssituationer av 

monoton karaktär. Männen arbetar oftare inom friare yrken och på olika typer av chefsposter. 

 

Det råder ett visst mått regelrätt diskriminering på den svenska arbetsmarknaden.128 

Diskrimineringen kan ske genom att bli bortsållad redan i ansökningarna på grund av 

homosexualitet, arbetshandikapp, småbarn, ett utländskt efternamn o s v. Många kvinnor kan 

också sållas bort för att de just är kvinnor eller män för att de är män. Flertalet arbetsgivare 

tycks dock tycka att det är bra med blandade arbetsgrupper, både när det handlar om etnicitet, 

ålder och kön.129 

 

Reglerna i JämL riktar sig till arbetsgivarens handlande när det handlar om anställning, 

utannonsering av ledigt arbete och vid rekryteringsprocessen.130 

 

För att inte något kön skall missgynnas redan innan anställningsbeslutet fattas, bör man som 

arbetsgivare, i samband med rekryteringen ställa sig några frågor. Det är frågor som: Vilken 

typ av kompetens behövs för arbetsuppgiften? Vilka skall vara med vid intervjuerna av de 

arbetssökande? Är erfarenheten att enbart män eller enbart kvinnor söker? Hur söker vi 
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människor? Är annonsen könsneutral? En annan viktig synpunkt är kompetensbegreppet. 

Vilka typer av kunskap och erfarenheter är av vikt? När det handlar om kunskaper och 

erfarenheter missgynnas ofta kvinnor.131  

 

En platsannons får inte vara könsdiskriminerande så att den missgynnar någon arbetssökande. 

Den kan däremot vara riktad att få sökande av det underrepresenterade könet. Av okunskap 

kan en platsannons formas så att den riktar sig till det ena eller andra könet. Det kan till 

exempel handla om ord och bilder som förknippas med kvinnligt eller manligt. Det är därför 

lägligt att annonsen utformas av kvinnor och män gemensamt. Det är också viktigt att vid 

själva anställningsintervjun ha med personer av båda könen.132  

 

Positiv särbehandling är när det är tillåtet att ge förtur för sökande av det underrepresenterade 

könet, tills det har blivit en balans på arbetsplatsen. Normalt sett, vid jämngoda 

kvalifikationer, skall arbetsgivaren välja det underrepresenterade könet. Eftersom positiv 

särbehandling har stöd i JämL, kan arbetsgivaren välja en sökande av det underrepresenterade 

könet som har sämre kvalifikationer men har god kompetens.133 

10.6 Lönekartläggning 
En arbetsgivare som ger en sämre lön och sämre anställningsvillkor till en arbetstagare av det 

ena könet än det motsatta könet, när de utför ett lika eller likvärdigt arbete, gör sig skyldig till 

en presumtion (antagande) för lönediskriminering. Presumtionen ligger i att skillnaden 

handlar om kön tills motsatsen är bevisad av arbetsgivaren. Det gäller för arbetsgivaren att 

bevisa att löneskillnaderna beror på arbetsstagarens objektiva villkor och inte 

könstillhörigheten. 

 

Alla arbetsgivare som har tio stycken anställda eller mer skall från den 1 juli 1994 kartlägga 

löneskillnaderna mellan kvinnor och män.134 Det är genom lönekartläggning det finns 

möjligheter att upptäcka och förebygga lönediskriminering. Kartläggningen skall även 

synliggöra om det finns subjektiva löneskillnader mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. 

Att synliggöra löneskillnader kan i framtiden användas som ett verktyg för en könsneutral 

lönesättning vid till exempel nyanställning. 
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Lika arbete och likvärdigt arbete är två olika typer av lönediskriminering. Lika arbete innebär 

att man i stort sett utför lika arbetsuppgifter. Likvärdigt arbete innebär att man kan ha olika 

arbetsuppgifter men att arbetet kräver samma typ av utbildning, bemödande, ansvar och 

arbetsmiljö. Lönekartläggningen skall därför göras mellan kvinnor och män i olika typer av 

arbete och mellan olika grupper av arbetstagare. Det skall göras oavsett om lönerna är 

fastlagda i olika kollektivavtal. 

 

Kvinnor och män behöver ovillkorligen inte ha samma lön för lika eller likvärdigt arbete. Det 

är i så fall viktigt att det kan motiveras sakligt och att det inte finns någon förbindelse mellan 

kön, varken direkt eller indirekt. 

 

Kartläggningen går till som så, att det är ett samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Den fackliga organisationen skall delta i samrådet som representanter för arbetstagaren. Om 

arbetstagaren inte är fackligt ansluten kan denne representeras av någon annan.135 Samverkan 

med kartläggningen skall ske i alla faser av arbetet. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att 

kartläggningen blir gjord på reglerat sätt. 

 

För att upptäcka om det pågår någon lönediskriminering, om det är syftet med kartläggningen, 

skall de fackliga organisationerna ha tillgång till löneuppgifter för enskilda personer. Skulle 

det finnas anledning till tystnadsplikt, finns det reglerat i medbestämmandelagen. 

 

Alla arbetstagare oavsett anställningsform och arbetsår skall omfattas av lönekartläggning. 

Det skall vara möjligt att undersöka alla delar av lönen. (Lön innebär alla anställningsvillkor 

som utgår som ekonomisk betalning)136  

 

Efter lönekartläggning skall det göras en analys av löneskillnaderna. Det räcker inte att bara 

göra en statistisk uppställning, den skall också granskas kritiskt. Analysen skall innehålla 

orsaker till löneskillnader. 

 

Det utslagsgivande i lönekartläggningen är kraven i arbetet. Hänsyn till krav på kunskap och 

förmåga, ansträngning, ansvar och arbetsförhållanden står reglerat i lagförarbetena. Ett sätt att 

                                                 
135 A.a. s.98. 
136 A.a. s.99. 



 47 

redogöra för kraven i arbetet och komparera olika arbeten är att använda sig av en systematisk 

arbetsvärdering.137 

 

Löneskillnader som inte kan förklaras på ett hållbart sätt skall rättas till. Om det skulle 

föreligga löneskillnader kan en plan läggas upp som stegvis utjämnar det. Planen skall vara 

konkret och innehålla uppgifter om personer, summor och tidpunkter för lönejusteringar. 

Metoden med löneutjämningar är i första hand till för att utjämna lönerna mellan kvinnor och 

män där kvinnoyrkena är undervärderade. 

 

Resultatet och åtgärderna av en lönekartläggning skall finnas med i jämställdhetsplanen. Av 

åtgärderna skall även en utvärdering göras. De enskilda arbetstagarnas löner skall vara 

anonyma, det ska inte framgå vem personen är i kartläggningen. 

 

Risken för att arbetsgivare blir anmälda för lönediskriminering minskar om det finns en väl 

utförd lönekartläggning, det är generellt vedertaget.138 När JämO utreder och granskar en 

anmälan lägger de stor vikt på om arbetsgivaren har följt bestämmelserna i JämL. 

Kartläggningen skall inte skickas in till JämO, de kan dock kontrollera att den finns med i 

jämställdhetsplanen. Arbetsgivare som inte följer lagen och gör en lönekartläggning kan 

vitesföreläggas av jämställdhetsnämnden.139 

10.7 Utvärdering av jämställdhetsplanen 
I JämL finns krav på att det årligen skall upprättas en handlingsplan och ytterligare ett krav på 

att den skall utvärderas. Det är viktigt att visa i utvärderingen hur man har genomfört de olika 

åtgärderna. Det skall föras in i nästkommande års plan och kan användas som ett slags 

verktyg för långsiktig förändring.140 För att kunna utvärdera handlingsplanen skall det även 

finnas konkreta åtgärder och mätbara målsättningar, utan det är det svårt att göra en 

utvärdering.141 Åtgärderna är de aktiva och iakttagbara handlingarna, de skall vara relevanta 

för de mål som ställs i respektive lagparagraf (4—9 §§). I utvärderingen skall det stå vem som 

är ansvarig och inom vilka tidsgränser de uppställda målen skall vara uppnådda.142 
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10.8 Aktörer  
Inom jämställdhetsarbetet är det många verksamma aktörer. Den första att nämna är 

jämställdhetsombudsmannen (JämO). Det är statlig myndighet som inrättades 1 juli, 1980 och 

finansieras genom anslag. Chefen för myndigheten kallas även JämO. Denne sitter för en 

tidsbegränsad period och är tillsatt av regeringen. JämO: s huvudsakliga uppgift är att se till 

att JämL följs över hela arbetsmarknaden. JämO: s arbete innefattar att bistå med information 

och vägledning till enskilda, företag och organisationer när det handlar om frågor som rör 

JämL och dess tillämpning. Framförallt skall de försöka arbeta för att arbetsgivarna frivilligt 

skall följa lagen.143 En annan del av JämO: s arbete är att ge råd och stöd till intresserade inom 

offentlig och privat verksamhet via telefonkontakt, konferenser och utbildning. Myndigheten 

följer också relevant forskning för jämställdhetsarbetet och dess centrala uppgifter är kontakt 

med massmedia och opinionsbildning. 

 

Vid diskrimineringstvister där arbetstagaren eller den arbetssökande är fackligt anslutna skall 

den fackliga organisationen i första hand hjälpa till. JämO kan däremot på begäran vara 

biträde i diskrimineringstvister till arbetstagare eller arbetssökande. Det skall vara en skriftlig 

anmälan för att JämO skall ta upp ett ärende vid tvist och de kan föra ett 

diskrimineringsärende till arbetsdomstolen.  

 

Kontrollen av jämställdhetsarbetet kan endera göras på eget initiativ av JämO eller efter 

anmälan. Vid anmälan av enskilda könsdiskrimineringsfall kan det vara lönt att kontrollera 

arbetsgivarens jämställdhetsåtgärder inom fler områden än det anmälda. JämO gör även 

stickprovskontroller på olika branscher eller slumpvis utvalda arbetsgivare. En annan typ av 

kontroll är när t e x en lokal fackklubb begär det. Begäran kan ske genom att ringa eller skriva 

till JämO. Till sist kan JämO själva ta upp ett ärende om det kommer till deras kännedom att 

något är fel på en arbetsplats.144  

 

Ärendet går till som så, att JämO tar kontakt med arbetsgivaren och de fackliga 

organisationerna på arbetsplatsen. Saknas det fackliga organisationer tar de istället kontakt 

med arbetstagarna. Arbetsgivaren är skyldig efter JämO: s begäran, att lämna alla uppgifter 

som behövs för utredningen. Om arbetsgivaren vägrar att lämna ut uppgifter kan JämO 

vitesförelägga arbetsgivaren. Det naturligaste är att utredningen klaras ut, om inte, håller 
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JämO överläggning med arbetsgivaren. Skulle problemen inte lösas kan det som ovan nämnts, 

att JämO beslutar om ett vitesföreläggande och den begäran lämnas in till 

jämställdhetsnämnden.145 

 

Inrättandet av jämställdhetsnämnden skedde samma år som JämO, alltså den 1 juli 1980. 

Jämställdhetsnämndens uppgift är att pröva frågor om vitesföreläggande enligt 35 § och 42 § 

överklagande, JämL.146 

 

En arbetsgivare kan bli vitesförelagd av JämO om denne inte lämnar uppgifter som har 

betydelse för ombudsmannens tillsyn. Ett vitesföreläggande kan överklagas hos 

jämställdhetsnämnden, nämndens beslut kan dock inte överklagas. Jämställdhetsnämnden kan 

efter JämO: s begäran förelägga att arbetsgivaren vid vite fullgör sina skyldigheter. Kan även 

ålägga arbetsgivaren att vidta andra åtgärder än de JämO begärt. I regel avgörs ett 

vitesföreläggande som rör jämställdhetslagens krav muntligt mellan JämO och 

arbetsgivaren.147 Storleken på ett vitesbelopp kan variera beroende på arbetsgivarens 

ekonomiska ställning. Det är JämO: s sak att yrka på ett vitesbelopp, det är dock 

jämställdhetsnämnden som avgör.148 

 

Regeringen har ett eget organ för jämställdhetsfrågor som kallas jämställdhetsenheten. 

Enheten behandlar alla typer av jämställdhetsfrågor, inte bara arbetslivet. En annan av deras 

uppgifter är att ser till att regeringskansliets och departementens olika utredningar och förslag 

har ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Enheten inrättades samma år som JämO och 

jämställdhetsnämnden, år 1980. Vid större internationella jämställdhetssammanhang är det 

enhetens ansvar att samordna Sveriges förberedelser.149 

 

Vid varje länsstyrelse i Sverige finns en expert för jämställdhetsfrågor. Tjänsten som expert 

för jämställdhetsfrågor tillsattes 1995 efter ett förslag från regeringen. Regeringen ansåg att 

det behövdes en regional och lokal förankring för de nationella målen för 

jämställdhetspolitiken. Det skulle innebära att man kunde arbeta mer effektivt med 

jämställdhetsfrågorna. Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för jämställdheten i länet. 
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Experten svarar direkt under länsstyrelsen, och har till huvuduppgift att utifrån de nationella 

målen för jämställdhetspolitiken och länets jämställdhetsstrategi främja jämställdhetsarbetet i 

länet. Experten hjälper till att skapa förfaringssätt, modeller och övervakar att kvinnors och 

mäns rättigheter tillfredsställs.150 
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11. EG- rätten och dess direktiv gällande jämställd het i 
Europa 1982- och framåt 
Grunderna för den europeiska gemenskapen fastslogs i Romfördraget från 1957. I artikel 119 

i fördraget föreskrivs att män och kvinnor skall ha lika lön för lika arbete, som i grunden hade 

med konkurrenshänsyn att göra. Regeln visade sig senare komma ligga till grund som en 

jämställdhetsregel.151 

 

Vid det tillfälle då man utredde huruvida en ny jämställdhetslag skulle införas i Sverige fanns 

inom EG fem olika direktiv som reglerar likabehandling av män och kvinnor i olika 

avseenden.  

 

1) Direktiv om lika lön för kvinnor och män. All lönediskriminering avseende lika lön för lika 

arbete skall inom medlemsländerna avskaffas genom direktivet om de skulle vara beroende av 

kön. Definitionen av lön, förutom ersättningen i rena pengar för utfört arbete, skall även 

eventuella förmåner som arbetstagaren kan åtnjuta inräknas som lön.152  

 

2) Direktiv om lika behandling av kvinnor och män vid anställning m.m. Meningen med 

direktivet och dess bestämmelser reglerar rätten att kvinnor och män skall behandlas lika i 

arbetslivet. Tillämpningen av direktivet skall tillämpas i frågor gällande anställning, 

befordran, yrkesutbildning samt arbetsvillkor. Den nationella lagstiftningen skall utformas så 

att den följer de krav som ställs i direktivet, det innebär även att enskilda anställningsavtal 

samt kollektivavtal som strider mot densamma är ogiltiga. Positiv särbehandling är enligt 

direktivet tillåtet.153  

 

3) Direktiv om lika behandling av kvinnor och män ifråga om social trygghet. Frågor som 

berör kvinnor och män rörande sociala frågor samt trygghet för båda könen får inte behandlas 

olika. Direktivet berör arbetstagare och egenföretagare som drabbas av sjukdom, ofrivillig 

arbetslöshet samt olycksfall, i delar även pensionärer och handikappade. De kategorier som 
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nämnts skall skyddas av den nationella lagstiftningen i varje land inom gemenskapen så dessa 

ges skydd om någon av de nämnda orsakerna berör individen.154 

 

4) Direktiv om lika behandling av kvinnor och män i fråga om företags- eller yrkesbaserade 

system för social trygghet. Direktivet kompletterar Dir. 79/7 genom att förstärka tryggheten i 

skrivna avtal om social trygghet. De olika personkategorierna i ovan nämnda direktiv berörs 

även i detta.155 

 

5) Direktiv om lika behandling vad gäller sociala rättigheter för män och kvinnor som är 

sysselsatta i egen verksamhet. Direktivet innefattar egenföretagare, jordbrukare samt personer 

sysselsatta i fria yrken och äkta makar, som ej är anställda eller delägare, men som reguljärt är 

engagerade i verksamheten. Enligt direktivet skall dessa personalkategorier hanteras lika då 

man fastställer olika privilegier som berör social trygghet. Det finns även bestämmelser som 

styr bolagsbildning mellan äkta makar, samt socialt skydd för en medhjälpande man eller 

hustru.156 

11.2 EG-kommissionen 
EG- kommissionen spelar en stor roll för jämställdhetsarbetet och har i sin strävan för att 

främja detta arbete lagt fram tre handlingsprogram för jämställdhet: 

 

 Det första handlingsprogrammet innefattade åren 1982—1985 och hade i sin innebörd två 

syften; en del var att stärka den enskildes rättigheter genom en förstärkt lagstiftning samt att 

som del två även tillåta positiva åtgärder, så kallad positiv särbehandling.  

 

Det andra handlingsprogrammet innefattade arbetet som skedde mellan åren 1986—1990 vars 

främsta syfte var avsikten att åstadkomma en förbättrad tillämpning av EG-rättens regler 

kring jämställdhetsområdet. Kommissionens vilja är härvidlag att utveckla en rättspraxis inom 

området samt att efterlevnaden av de gällande rättsreglerna effektivt bevakas.157  

 

Det tredje handlingsprogrammet gäller mellan åren 1991—1995 och det absoluta målet med 

programmet var att värna om kvinnors fulla deltagande och stärka deras bidrag gentemot det 
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ekonomiska och sociala livet. Programmet är indelat i tre områden, varpå det första området 

behandlar lagstiftningens tillämpning och utveckling. Syftet är även att medvetenhetsgöra och 

öka kunskapen om de lagliga rättigheter samt skyldigheter inom främst området lika lön för 

lika arbete med lika värde, men även att uppmärksamma arbetsgivarna på indirekt 

diskriminering.158 Det andra området gäller integreringen av kvinnor på arbetsmarknaden. 

Man vill påverka för att kvinnor så att de startar egna företag samt att man aktivt vill stödja 

lokala sysselsättningsalternativ.159 Område tre inom programmet vill uppnå en statushöjning 

bland kvinnor i samhället i stort inom Europa. Syftet är att gå utanför arbetslivet och satsa på 

information och utbildningsinsatser som ligger just utanför arbetet. Med detta vill man uppnå 

kvinnors uppmuntran och initiativförmåga så att fler kvinnor exploateras i massmedia som i 

sin tur kan utveckla fler och nyare former för produktion av program och material som i sin 

tur ger en ny och positivare image av kvinnor. Man vill uppmuntra åtgärder som ger kvinnor 

en representation i höga beslutande organ på, eller inom de områden som gäller det 

ekonomiska och sociala livet.160 

11.3 EG domstolen 
Domstolen anses inneha en betydelsefull roll gällande utformandet kring praxis, samt att 

domstolen innehar en framåtsträvande roll i sin utövning. Många aspekter av den dömande 

verksamheten anses ligga till grund i de nya regler och direktiv som utarbetats inom 

jämställdhetsområdet.161 

                                                 
158 A.st.72. 
159 A.a. s.73. 
160 A.a. s.73. 
161 A.a. s.74. 



 54 

 

 

12. EG-rätt och jämställdhet  
Jämställdheten är en grundläggande princip inom gemenskaprätten och Europeiska unionens 

mål är att kämpa mot alla former av könsdiskriminering. Målet är att alla trots sitt kön ska bli 

behandlade lika och på lika villkor. EU: s institutioner har för att omsätta jämställdhetsmålet i 

praktiken vidtagit en mängd åtgärder. Ett exempel är direktiv 75/117/EEG om lika lön för 

män och kvinnor. En central del i EU: s insatser för ett jämställt Europa är direktiv 

76/207/EEG (numer direktiv 200273/EEG) om likabehandling i fråga om tillgång till 

anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 162 

 

12.1 Bakgrund 
EU har sedan länge engagerat sig i jämställdhetsarbetet. Redan 1957 fanns i artikel två i 

fördraget som nämner främjande av jämställdhet är en grundläggande uppgift för 

gemenskapen. Gemenskapen skall i all sin verksamhet främja jämställdhet mellan kvinnor 

och män, artikel 3.2. Regelverket fastslår vidare att män och kvinnor är lika inför lagen men 

att jämställdheten mellan könen hindras av att de inte har samma rättigheter i praktiken.163 

 

12.2 Rapport om jämställdhet kvinnor och män – 2006   
Rapporten visar att det fortfarande råder skillnader mellan könen. Framförallt är det en 

bristande balans mellan yrkesliv och familjeliv som leder till att arbetstagare lämnar 

arbetsmarknaden.  Insatserna måste öka för att hjälpa män och kvinnor att kunna förena sina 

arbeten och familjen, detta inte minst för att få upp födelsetalen som fortsätter att vara låga.164 

 

Lagstiftning om jämställdhet har visat sig vara av avgörande betydelse för implementeringen 

av likabehandlingsdirektivet i arbetslivet. Tidsfristen för genomförandet av direktivet (2002) 

om likabehandling gick ut den 5 oktober 2005 och de flesta av staterna har införlivat 

direktivet i sin nationella lagstiftning. Direktivet är till skillnad från det förra (76/207/EEG) 

mer detaljerat i sin ton. Till exempel skrivs det att Tillämpningen av principen om 

likabehandling innebär att det inte får förekomma direkt eller indirekt diskriminering på 

                                                 
162 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c00015.htm 
163 Europeiska gemenskapernas kommission 2004/0194 (COD) s 1 
164 Rapport om jämställdhet kvinnor och män - 2006.s.3. 
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grund av könstillhörighet i den offentliga eller privata sektorn.165 Vidare säger direktivet att 

det är medlemsstaterna själva som skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

likabehandlingsdirektivet efterföljs.166  

 

I mars 2005 antog arbetsmarknadens parter ett ramprogram för insatser för jämställdhet. 

Frågorna handlade om att kritiskt granska de traditionella könsrollerna och öka kvinnors 

inflytande i de beslutsfattande frågorna. Frågeställningarna betonar även att en god balans 

mellan arbetsliv och familjesituation måste uppnås och könsrelaterade löneskillnader 

åtgärdas. Rapporten visar på en positiv trend vad det gäller kvinnors insats på 

arbetsmarknaden. Ett framtida spörsmål är dock hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män 

ska minska, rapporten visar att det inte har skett några betydande skillnader fram till år 

2005.167  

 

Trots den positiva trenden med kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är ökningen främst 

inom kvinnodominerande yrken. Det har lett till en ökad segregation på arbetsmarknaden. 

Även kvinnors karriärutveckling försvåras i och med svårigheterna att kombinera 

familjeansvar med fördomar och könsdiskriminerande lönesättning.168 

 

Jämställdheten är en viktig faktor i den europeiska strategin för tillväxt och sysselsättning. 

Trots det visar rapporten att medlemsstaternas nationella satsningar inom 

jämställdhetsområden, att frågan blivit mindre synlig och går saktare än tidigare. För att driva 

frågan framåt behöver Europas länder sammanstråla i gemensamma krafter med särskilda 

åtgärder för att kombinera jämställdhetsperspektivet i all politik.169 Arbetsmarknadens parter 

bör engageras i att använda en effektiv tillämpning av gällande lag. Likaledes bör arbetets 

kvalitativa och arbetsmiljöns innehåll ses över gemensamt av medlemsstaten och 

arbetsmarknadens parter. Det måste göras ekonomiskt attraktivt för kvinnor att börja arbeta 

och genom det bli ekonomiskt oberoende.170 Om kvinnor och män kan förena arbetsliv och 

familjeliv bidrar det till en ökad jämställdhet, och genom det till en förbättrad arbetsmiljö. 

Politiken ska utformas så att den omfattar kvinnor och män under alla skeden i deras liv, även 

                                                 
165 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG 
166 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG 
167 Rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män. s.6. 
168 A.a.s.6. 
169 A.a.s.7. 
170 A.st..7. 
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ungdomsåren. Satsningarna bör främst vara att med förnyat tänkande, finna lösningar för att 

förena arbete och samtidigt kunna skaffa familj.171 

 

12.3 Färdplan för jämställdhet 2006-2010 
I den här färdplanen har man tagit tillvara på erfarenheterna från gemenskapens ramstrategi 

för jämställdhet 2001—2005.  Extra fokus har lagts inom vissa områden där det är värt att 

nämna att skapa möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor och män, att ge kvinnor 

och män möjlighet att kombinera privatliv och yrkesliv, att kunna uppnå en jämn 

könsfördelning i beslutsfattandet och att främja jämställdhet i utrikespolitiken.172 

 

Jämställdhet är en grundläggande rättighet och en av EU: s gemensamma värderingar. Den är 

också av absolut nödvändighet för att EU ska kunna uppnå sina mål om tillväxt, 

arbetstillfällen och för den sociala sammanhållningen. Tack vare lagstiftningen om 

likabehandling har EU gjort många framsteg vad det gäller jämställdhet, bland annat genom 

åtgärder för att främja kvinnors ställning. För framtiden är man dock rädd att kvinnor återigen 

ska bli utsatta på arbetsmarknaden. Dessa farhågor kommer sig av den hårdnande 

konkurrensen på världsmarknaden som ställer höga krav på flexibilitet och en rörlig 

arbetskraft. Anledningen till att man tror att det kan komma att drabba kvinnor hårdare, är att 

de måste välja mellan barn eller karriär. I förlängningen leder det till låga födelsetal och som 

följd av det en minskad arbetskraft och i slutänden är det ett hot mot EU: s politiska och 

ekonomiska ställning.173  

 

För att underlätta för människor att ta sig in på arbetsmarknaden och samtidigt ha familj måste 

arbetsvillkoren bli mer flexibla. Kvinnor och män måste kunna kombinera barn och yrkesliv. 

Om arbetsvillkoren blir flexiblare förbättras arbetsglädjen och därigenom produktiviteten, 

däremot går anpassningen och strukturen alltför långsamt för att kunna tillgodose ett samhälle 

där både män och kvinnor arbetar. Männen tar alltjämt ut för lite föräldraledighet och 

kvinnorna bär fortfarande huvudansvaret för barn och övriga familjemedlemmar. Männen bör 

uppmuntras till att dela föräldraledigheten med kvinnorna och genom det ta ett större ansvar 

inom familjen.174 

                                                 
171 A.a.s.8. 
172 En färdplan för jämställdhet2006-2010. s.2. 
173 A. a.s.8. 
174 A.a. s.5. 
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Kvinnor och män väljer ofta traditionella utbildningsvägar, det gör att kvinnor hela tiden 

hamnar inom lågstatusyrken. För att få bukt med det ska man redan från tidig ålder göra lärare 

och barn uppmärksamma på stereotypa könsroller och uppmuntra flickor till att söka sig till 

icketraditionella kvinnoyrken. Det är dock lika viktigt att få pojkar att våga söka sig till yrken 

som betraktas som traditionella kvinnoyrken175  

 

För att jämställdhet ska kunna uppnås krävs det ett engagemang på högsta politiska nivå. 

Rapporten visar att det är samhällsstyrningen som måste ändras både hos arbetsmarknadens 

parter och i det civila samhället, för det krävs jämställdhetsministrarnas stöd. Deras uppgift 

blir att tillsammans med kommissionen uppmuntra och stödja arbetsmarknadens parters 

jämställdhetsarbete såväl i näringslivet som i de enskilda branscherna. Utredningen visar att 

ansvarsskyldigheten är ett viktigt och centralt inslag i ett fungerande samhälle, därför kommer 

kommissionen att övervaka resultatet av jämställdhetsarbetet och även ge vägledning i 

jämställdhetsfrågor. Kommissionsledamöterna kommer även att se till att 

jämställdhetspolitiken följs upp på jämställdhetsministrarnas möten och de kommer också att 

samarbeta med andra grupper som verkar för jämställdhetsfrågor. 176 

 

År 2008 ska det läggas fram en rapport hur färdplanen genomförts och ska sedan utvärderas år 

2010 och vid den tidpunkten även läggas fram förslag på hur arbetet bör följas upp. 

 

12.4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/5 4/EG 
Bestämmelserna i direktiv 76/207/EEG, 86/378/EEG, 75/117/EEG, 97/80/EEG, har nu 

omarbetats och för att det ska bli tydligt har de viktigaste bestämmelserna samlats i en enda 

text.177  

 

Vi har valt att bara ta med vissa delar i direktivet för att anpassa det efter arbetsgivarens 

ansvar och vad det gäller dennes ansvar uttalar direktivet att: Arbetsgivare och de som är 

ansvariga för yrkesutbildning uppmuntras till att vidta alla åtgärder för att bekämpa alla 

former av könsdiskriminering, samt vid anställning, befordran och yrkesutbildning följa 

                                                 
175 En färdplan för jämställdhet 2006-2010. s.8. 
176 A.a.s. 12.  
177 Direktiv 2006/54/EG punkt 1 
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nationell lagstiftning.178 Vidare bör medlemsstaterna tillsammans med arbetsmarknadens 

parter försöka lösa problemet att kvinnor fortfarande har lägre löner än män och att det ska 

finnas möjligheter för både kvinnor och män till flexibla arbetstider för att kunna kombinera 

arbete och familjeliv. Denna punkt inbegriper också att föräldrarna får rätt till rimlig 

föräldraledighet och tillgång till barnomsorg till ett överkomligt pris.179 

 

Medlemsstaterna bör främja dialogen med arbetsmarknadens parter för att säkerställa att 

principen om likabehandling efterföljs.180 Medlemsstaterna bör även fastställa avskräckande 

sanktioner om de åsidosätter skyldigheterna i direktivet (2006/54/EG).181 Det är också viktigt 

att komma ihåg, att likabehandlingsprincipen inte endast ska inskränkas till lagstiftning. 

Allmänheten måste göras medveten om lönediskrimineringen för att kunna förändra attityden. 

Här kommer dialogen mellan arbetsmarknadens parter att spela en betydande roll.182  

 

12.5 Artiklarna rådets direktiv 2006/54/EG 
Artikel 15 i direktivet säger att en kvinna som är moderskapsledig ska ha rätt att gå tillbaka 

till sitt arbete eller likvärdigt arbete efter avslutad ledighet. Om det har skett några 

förbättringar på arbetsplatsen, skall kvinnan ha rätt att få ta del av de förbättrade 

arbetsvillkoren.183 Även faderskapsledighet och adoptionsledighet skall omfattas av sådan 

reglering som nämnts ovan, det stadgas i artikel 16.184 Den sociala dialogen stadgas i artikel 

21, där det påtalas att medlemsstaterna ska främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter i 

syfte att främja likabehandling. Ett exempel är att parterna ska övervaka praxis på 

arbetsplatserna vad gäller om tillträde till anställning, yrkesmässig befordran och även 

övervakning av kollektivavtal också vidare.185 Medlemsstaterna åläggs att uppmuntra 

arbetsmarknadens parter att främja likabehandling av kvinnor och män igenom att arbeta fram 

flexibla arbetslösningar så att arbetstagare lättare kan förena arbete och familjeliv.186 Artikel 

21 framhåller också att det måste arbetas fram en lämplig plan som gör att arbetstagarna med 

jämna mellanrum blir informerade om företagets jämställdhetsarbete.187 

                                                 
178 Direktiv 2006/54/EG s.23. 
179 A.a. s.22. 
180 A.a. s.25. 
181 A.a. s.26. 
182 A.a. s.26. 
183 A.a. s.30. 
184 A.a. s.31. 
185 A.st.31. punkt 1. 
186 A.st.31. punkt 2. 
187 A.st.31. punkt 4. 



 59 

 

Medlemsstaterna skall implementera de delar i direktivet som inte redan är i nationell 

lagstiftning senast 15 augusti, 2009. Medlemsstaterna får, om det blir svårigheter, vänta 

ytterligare ett år innan implementeringen sker, men ska ta till alla nödvändiga åtgärder så att 

de mål direktivet ger ska komma att uppfyllas. 
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13. Enkätundersökning 
Under en halvdag i samband med uppsatsskrivandet och praktiktjänstgöring anordnade vi i 

Forshaga kommun den 14 december 2006 en utbildningsdag för alla chefer och fackligt 

förtroendevalda samt delar av personalkontoret. Vi lämnade vi ut en del frågor och 

påståenden som vi här nedan skall analysera. Utbildningsdagen ingick som en del av vår 

praktiktjänstgöring hos Forshaga kommun som ville ha hjälp med att dels öka förståelsen 

kring jämställdhetsfrågor men även att få tips och idéer huruvida man kan implementera 

arbetet med aktiva åtgärder gällande jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen Forshaga kommun.  

 

Under utbildningsdagen träffade vi 13 chefer samt 5 fackligt förtroendevalda. 2 personer hade 

annan anställning t.ex. personalarbetare och ingår inte i materialet som nedan presenteras. 

 

Syftet med frågorna eller i vissa fall påståenden var att ta ”tempen” på de personer som har en 

ledande befattning i kommunen. Med frågornas hjälp ville vi undersöka vilka kunskaper var 

och en av de båda kategorierna anställda hade inom området jämställdhet. Vi valde även att i 

frågorna/påståenden uppmuntra till egna kreativa lösningar på eventuella problem, om nu 

några sådana fanns.  

 

Frågorna besvarades anonymt så när som inom vilken förvaltning de arbetade för. De som 

ville kunde anmäla sig som frivilliga att träffa oss för en djupare intervju kring nedanstående 

frågor, 7 anmälde sitt intresse. Av de anmälningarna har vi valt ut 3 chefer för vidare intervju 

samt 1 fackligt förtroendevalda, svaren från dessa personer redovisas separat. De övriga svar 

som inkom redovisas sammantaget. 

 

Det sammantagna resultatet redovisas som den generella kompetensen på området aktiva 

åtgärder av jämställdhetsarbetet i Forshaga kommun. De frågor och påståenden som vi valt att 

analysera något djupare är frågorna/påståenden nummer 1, 4 och 8. Vi valde samtidigt att 

tillföra en fråga som inte finns med i materialet ”Hur kan du implementera 

jämställdhetsarbete som en naturlig del på din arbetsplats”?  Denna fråga är till för att få 

idéer på hur man kan hjälpa Forshaga kommun att implementera jämställdhetsarbetet i 

kommunens löpande arbete.  
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13.1 Frågorna och svaren 
1) 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. 

 

Hur uppfyller ni dessa krav på din arbetsplats? 

 

Svar från de fackligt förtroendevalda: Genom platsansökan, man kan på detta vis påverka 

manliga och kvinnliga sökanden att få personal av det andra könet i arbetsgruppen. En klar 

majoritet av enkäterna, fyra av fem anser att arbetsplatserna är anpassade både för män och 

kvinnor, samt att arbetsplatserna är jämställda i den mån det går. I ett svar framgår det att 

alltför få män finns på arbetsplatsen.  

 

Svar från cheferna: De allra flesta tycker att kraven till stor del är uppfyllda, 12 av 16. En chef 

anpassar mötestider för att tiderna ska passa småbarnsföräldrar, trots att detta inte passar 

chefen själv alla gånger. En chef tycker att arbetsplatsen lämpar sig för båda könen ”sisådär”. 

På en av arbetsplatserna saknas det omklädningsrum för kvinnor. Flera chefer inom 

socialkontoret svarar att arbetsplatsen är anpassad för män och kvinnor men att män inte söker 

sig till arbetsplatsen. En chef svarade att arbetskamraterna gör varandra uppmärksamma på 

om någon behandlas olika. 

 

2) Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap. 

 

Hur gör ni på er arbetsplats? 

 

Svar från de fackligt förtroendevalda: I de svar som inkom var alla positiva till en jämställd 

syn gällande uttag av föräldraledighet. Generellt kan man se att både kvinnor och män 

behandlas lika i frågor om föräldraledigheten. De som har behov av reducerad tid i tjänst 

nekas inte. Det är fullt ut arbetstagaren som bestämmer samt att vikarier alltid anskaffas vid 

längre ledighet. Alla behandlas lika i denna fråga oavsett kön.  

 

Svar från cheferna: Femton av sexton chefer anser att de behandlar manliga respektive 

kvinnliga föräldrar lika. Båda könen har lika stor rättighet till föräldraledighet. En chef 
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uttrycker sig emellertid annorlunda. Chefen anser att de är generösa med föräldrars behov av 

föräldraledigheten, men att behoven ligger i konflikt med verksamhetens behov. En annan 

chef skriver att även den som är förälder ska ha samma chans till karriär, det ska inte påverkas 

av hur mycket man kan jobba övertid. En kommenterar att manliga anställda med barn 

uppmuntras till föräldraledighet.  

 

 

3) 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. Lag (2005:476). 

 

Vilka åtgärder har ni vidtagit på din arbetsplats, om inga, hur skulle du vilja göra? 

 

Svar från de fackligt förtroendevalda: Om det inträffar, anmäls det omgående med ett rättsligt 

efterspel som följd. I förebyggande syfte förs det diskussioner kring vad lagen säger och vad 

som är acceptabelt eller inte. Vanligt verkar vara att man för dessa diskussioner i olika typer 

av värderingsdiskussioner. Om problem uppstår tas de upp på arbetsplatsträffarna eller i 

medarbetarsamtalen, det sistnämnda ställer krav på att man har en förtrolig chef.  

 

Svar från cheferna: Sex av sexton chefer anser att frågor om trakasserier ska lyftas på 

personalträffar. Fem av de sex cheferna har frågan som en stadig punkt på 

arbetsplatsträffarna. En av cheferna tycker att frågan om trakasserier ska dryftas vid behov 

och en annan chef säger att när de märkt av sexuella trakasserier har det olämpliga beteendet 

tagits upp med den som utövat det. Två av cheferna nämner att inga kränkande 

bilder/almanackor får sättas upp på arbetsplatsen och en av dessa tillåter heller inget 

kränkande prat på arbetsplatsen. 

 

4) 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. 

 

Beskriv hur du skulle vilja arbeta/arbetar med detta idag? 
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Svar från de fackligt förtroendevalda: De svar som inkom vidrör alla statusen på yrken som 

innebär att fler kvinnor söker sig till dessa yrken än män, det är yrken inom skola och vård. 

För att råda bot på det, framgår det av svaren att statusen bör höjas. Fler män bör utbilda sig 

inom utbildningssektorn samt vårdsektorn, högre lön bör attrahera fler män till dessa yrken.  

 

Svar från cheferna: Tretton av sexton anser att de främjar en jämn könsfördelning genom 

lämpliga åtgärder som utbildning kompetensutveckling m.m. En har inte svarat på frågan och 

en tycker att det är svårt att genomföra dessa åtgärder på grund av att adekvata resurser 

saknas. Två har satsat pengar på kompetensutveckling. En chef tydliggör för sina anställda 

vad jämställdhetsarbete innebär. En erbjuder lämpliga åtgärder inom området i form av kurser 

i paritet med ansvar. På en arbetsplats sker utveckling och kompetens utifrån behov och 

arbetsutformning.  

 

 

5) Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. 

 

Stämmer detta på din arbetsplats, ge exempel? 

 

Svar från de fackligt förtroendevalda: Det entydiga svaret är ja, samt att alla utannonserade 

tjänster söks på kompetensgrunder och inte kön. I ett svar framkommer att man i vissa fall 

vinklar sina ansökningar så att det underrepresenterade könet ges företräde vid anställning.  

Svar från cheferna: Femton av sexton nämner i platsannons att både manliga och kvinnliga 

sökanden är välkomna att söka. En av sexton har inte svarat på frågan. En påtalar att inom 

yrken som ena könet är underrepresenterat ska det andra könet gärna ses som sökande. En 

säger sig bli mer påverkad i intervjuledet, att det kan bli snudd på kvotering.  

 

 

6) 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 samt se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. 

 

Konkretisera hur du arbetar med detta påstående: 

 



 64 

Svar från de fackligt förtroendevalda: I platsannonserna skrivs att man gärna ser t ex. manliga 

sökanden till tjänsten, men att man vid urvalet av ansökningar även gör en bedömning av 

vilket kön man bör välja så att en sådan jämn könsfördelning som möjligt uppnås. Viktigt vid 

tillsättning av tjänst är även kompetensen, man får inte låta kravet på jämn könsfördelning 

undanröja kompetenskravet på vissa tjänster.  

 

Svar från cheferna: En av sexton svarade inte på frågan. Övriga femton har väldigt varierande 

svar.  En anser sig arbeta på en sådan liten arbetsplats med endast kvinnor så denne inte kan 

svara på frågan överhuvudtaget. En anser att det är svårt att rekrytera män eftersom det är 

mest kvinnor som har den eftersökta utbildningen, men denne lämnar ett förslag att man 

måste påverka individer tidigare i livet. En säger sig inte tro på kvotering. En försöker få 

arbetsförmedlingen att få fram personer av det underrepresenterade könet. 

 

 

7) I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 

anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år kartlägga och 

analysera 

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

arbetsgivaren, och 

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

likvärdigt. 

   Arbetsgivaren skall bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt 

samband med kön. Bedömningen skall särskilt avse skillnader mellan 

- kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och 

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

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

arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Lag (2000:773). 

 

Hur bidrar Du till att detta uppfylls/vad kan ev. göras bättre? 

 

Svar från de fackligt förtroendevalda: Det är viktigt att analysera lönekartläggningen som 

kommunen gör samt att noga se efter vad statistiken säger, man bör ställa bra frågor till 

arbetsgivaren utifrån kartläggningen. 

 



 65 

Svar från cheferna: På denna fråga var det återigen en av sexton som inte svarade på frågan. 

Utav de återstående femton personerna så var det tre stycken som varje år gör kartläggningar 

och analyser av lönefrågan och de nämner också att de vidtar åtgärder om oskäliga 

löneskillnader hittas. En tycker att de åtgärdar frågan genom att de är flera chefer som 

samarbetar vid lönesättningar och en annan anser sig inte behöva göra några åtgärder då de 

endast är kvinnor i gruppen.  

 

8) Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där 

redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt fråga 7. I planen skall anges vilka 

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

är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en 

tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så 

snart som möjligt och senast inom tre år. 

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

efterföljande års handlingsplan. Lag (2000:773) 

 

Hur skulle du vilja arbeta med detta påstående/vad kan ev. göras bättre? 

 

Svar från de fackligt förtroendevalda: En svårighet som påvisas i enkätsvaren är de 

individuella lönerna, detta system ses som ett problem att uppnå jämställda löner. Man vill 

även se bättre lönekartläggningar samt uppföljning av dem. Ett svar påvisar att den personen 

inte har vetskap om en sådan plan som beskrivs i påståendet.  

 

Svar från cheferna: Sju av sexton har inte svarat på frågan.  En svarar att analysen är mycket 

viktig då det inte är en självklarhet att män och kvinnor har lika löner. Vidare anser denna 

person att när det föreligger löneskillnader så ska det kunna förklaras varför det är skillnader i 

lön mellan könen. En säger att den vill ha individuell lönesättning i större utsträckning sen 

måste det till en höjd status inom vårdarbetet för att få till en jämnare könsfördelning. En 

menar att det är/har varit lättare att få gehör beroende på kön och att de har med handlingsplan 

men att den inte redovisas tydligt. En tycker att ansvaret om handlingsplaner ska läggas på 

personalkontoret. En känner överhuvudtaget inte till att handlingsplan ska upprättas. 

 

9) Arbetsgivaren skall förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren 

är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen skall 
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kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda 

löner. 

 

Stämmer detta/beskriv hur arbetet förlöper, kan man arbeta annorlunda? 

 

Svar från de fackligt förtroendevalda: Svaren påvisar att ett gott samarbete bedrivs kring dessa 

frågor idag. Arbetsgivare och fackförbund träffas och gör en kartläggning av läget, sedan 

utförs en analys utifrån kartläggningen. Detta ger en procentsats som diskuteras, efter det förs 

diskussioner om vad som bör prioriteras. En handlingsplan upprättas och efter det genomförs 

lönesamtal, sist en återträff för avstämning mellan arbetsgivare och fackförbund.  

 

Svar från cheferna: Sex av sexton har inte svarat på frågan. En säger att de har 

samverkansgrupp med fackliga representanter regelbundet under året och en annan säger att 

de samverkar med facket vid lönesättning. För att nå framgång snabbare, så säger en person 

att de centrala parterna måste styra mer. Det lokala arbetet i en kommun går för sakta 

eftersom löneutrymmet är förhållandevis litet. 
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14. Intervjuer från enkäten 
Utifrån de svar som inkom från intervjun valde vi att titta på en del av frågorna som för oss 

var viktiga utifrån arbetet i kommunens jämställdhetsarbete. De frågor vi valde ut från 

enkäten var fråga 1, 4 samt 8. En egen fråga som vi valde att ställa var ”hur kan du 

implementera jämställdhetsarbete som en naturlig del på din arbetsplats”. 

 

Fyra personer som i enkäten valt att ställa upp på en intervju kallades, tre chefer och en 

facklig förtroendevald. I nämnd ordning redovisas svaren nedan utifrån de angivna 

frågeställningar som ovan redovisats. De personer som intervjuades valde samtliga att ställa 

upp med namn samt befattning. Den första personen vi träffade var Kerstin Björklund som 

arbetar på skolområde Skived i Forshaga kommun, hennes befattning är rektor. Den andra 

personen heter Håkan Eilard och arbetar som rektor/verksamhetschef på skolområde Ullerud i 

Forshaga kommun. Tredje personen heter Sigbritt Johansson och arbetar som facklig 

förtroendevald inom kommunen och representerar lärarförbundet. Den sista personen vi 

intervjuade heter Åke Sjöberg och är ansvarig chef på Miljö- och byggnadskontoret. Vi har 

medvetet valt två kvinnor och två män för intervjuomgången. 

 

14.1 Intervju Kerstin Björklund 
1) 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. 

Hur uppfyller ni dessa krav på din arbetsplats? 

 

På denna fråga har Kerstin utifrån enkäten svarat. ”Ok. Vi arbetar aktivt med elever, det ger 

även effekter på personalen, jämställdhetsplan finns dessutom”. 

 

Vi frågade Kerstin om hon med egna ord kunde konkretisera detta svar något. 

Svar: Absolut alla anställda vet att vi har en jämställdhetsplan inom skolområdet. Planen tas 

upp på arbetsplatsträffarna (APT) löpande var tredje vecka och en punkt som alltid tas upp är 

jämställdhet. Diskussionen förs utifrån de två läroplaner som reglerar skolans verksamhet. Det 

finns tre läroplaner - en för förskolan (Lpfö 98), en för det obligatoriska skolväsendet, 
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förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). 

Läroplanerna länkar i varandra genom att de är uppbyggda på likartat sätt och uttrycker 

samma syn på kunskap, utveckling och lärande, men regler om jämställdhet finns även i 

dessa. De regler som finns anger tydligt hur man skall arbeta med dessa frågor.  

 

Inom skolområde Skived brukar vi inom personalgruppen arbeta med ”tankegympa”. Man 

kan t.ex. leka med tanken ”om jag som är man fick vara kvinna, vad skulle jag då önska mig i 

julklapp?”. Detta egentligen för att man skall få känna på att bryta tankebanor och tänja på 

invanda föreställningar och mönster. Man kan även föra diskussioner om man är en ”hård tjej, 

eller en hård kille” vad är skillnaden? En hård kille är mer accepterad än en hård tjej. Likaså 

om man är ”en mjuk kille eller en mjuk tjej”, vad är skillnaden? Tjejerna förväntas vara mjuka 

och en mjuk kille kan ses som ”töntig”. Tankegympan är bra att använda på APT träffarna 

eftersom den personal som arbetar i de lägre åren med elever oftast är kvinnliga medarbetare. 

På detta sätt tränas man i att möta elever som är killar samt dess manliga föräldrar då 

personalen sitter i utvecklingssamtal.  

 

4) 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. 

Beskriv hur du skulle vilja arbeta/arbetar med detta idag? 

 

På denna fråga har Kerstin utifrån enkäten svarat. ”Vi försöker att aktivt se till detta genom att 

ha ‘glasögon’ med fokus på detta.” 

 

Vi frågade Kerstin om hon med egna ord kunde konkretisera detta svar något. 

 

Svar: Jag som chef för verksamheten måste alltid ha på mig mina ”jämställdhetsglasögon”, 

det gäller min personal likaså. Personalen kan ibland hamna i diskussioner med pappor om 

deras oro då deras son tar på sig klänningar och tycker att det är spännande. Som personal 

skall man i detta fall inte hålla med utan beskriva ur ett pedagogiskt perspektiv hur man kan 

agera och varför, barnet söker säkert sin personlighet och kan behöva genom lek och prat 

både hemma och i skolan få utöva det.  

Vidareutbildning i olika jämställdhetsfrågor samt att skicka iväg personal på kurser är inte att 

föredra. De olika ”insatser” som görs genom små och korta nedslag ger ingen långvarig effekt 
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hos personal. Som chef är det mitt arbete och ansvar för dessa frågor som skall ligga till grund 

för det vardagliga arbetet. Det skall inte vara en ”tillfällighet” att man arbetar med 

jämställdhet i vardagen, man skall försöka sträva att arbeta med frågorna i vardagsarbetet som 

en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Det är mitt ansvar att följa aktuell 

lagstiftning och förmedla de gällande regler som skall gälla på skolan. 

 

8) Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där 

redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt fråga 7. I planen skall anges vilka 

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

är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en 

tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så 

snart som möjligt och senast inom tre år. 

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

efterföljande års handlingsplan. Lag (2000:773) 

Hur skulle du vilja arbeta med detta påstående/vad kan ev. göras bättre? 

 

På denna fråga har Kerstin utifrån enkäten svarat. ”Vi har med det, men redovisar det inte 

tydligt i vår verksamhet. Kan nog även i vår kommun vara/har varit lättare att få gehör 

beroende på kön. Vara observant är viktigt ” 

 

Vi frågade Kerstin om hon med egna ord kunde konkretisera detta svar något. 

 

Svar: Bara för att man är man skall det inte få avgöra lönesättningen, det är kompetensen som 

skall avgöra. Inom skolområde Skived tjänar generellt män mest, det beror på att män i större 

utsträckning tar på sig fler uppgifter och andra uppdrag än kvinnor gör. En del 

utvecklingstjänster inom skolområdet ansöks och tas i anspråk i större utsträckning av män än 

kvinnor. Men skillnaderna som finns är marginella, men man kan ändå se en skillnad. 

Tidigare för runt trettio år sedan fanns det en större skillnad, man kunde då som kvinna vara 

mer välutbildad som lärare än en man men ändå tjäna mindre, så är det inte idag beroende på 

att man är inriktad på lönesättningen utifrån kompetensen och inte på könet.  

 

Hur kan du implementera jämställdhetsarbete som en naturlig del på din arbetsplats? 
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Svar: genom APT samt att arbeta med likabehandlingsplaner. Vi måste som personal och 

ledare för verksamheten lära oss att fundera och faktiskt svara på en del frågor som vi skall 

ställa till varandra. Man kan t.ex. ställa sig frågorna, Hur arbetar vi med jämställdhetsfrågorna 

i vårt arbetslag?, Använder vi som personal samma röstläge och ordval till tjejer och killar?, 

Förväntar vi oss samma saker av tjejer och killar?, Hur beter sig eleverna för att få 

uppmärksamhet?  

I en likabehandlingsplan skall man påvisa hur man arbetar och agerar i olika genusfrågor. 

Detta skall personalen komma fram till genom att arbeta runt de olika frågorna, samt att man 

som arbetsledare måste vara medveten om ”könsspelet” som kan finnas på en arbetsplats. 

Med det menas att om en man (eller kvinna) kommer ny till en grupp och blir 

underrepresenterad, kan detta föregås av att en grupp vill driva igenom något, och att få sin 

vilja igenom kan man ibland se att kvinnor eller män kan använda sig av olika metoder. 

Kvinnor kan ta till sorgen och att visa sig ledsen, männen genom att bli arga och upprörda. 

Detta är inte heller legitimt.  

 

14.2 Intervju Håkan Eilard 
1) 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. 

Hur uppfyller ni dessa krav på din arbetsplats? 

På denna fråga har utifrån enkäten Håkan svarat. ”Sisådär.” 

 

Vi frågade Håkan om han med egna ord kunde konkretisera detta svar något. 

 

Svar: Skolan – förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats, mycket stor andel (100%) i de 

lägre åren (Förskoleklass – åk.6) fler män i de äldre åren (åk.7 – åk.9). Det är inte acceptabelt 

men det är oerhört svårt att locka manliga sökanden till tjänster som utannonseras inom de 

lägre åren, där de manliga sökanden behövs som allra mest. Man skulle kunna locka och 

stimulera manliga sökanden till dessa platser, men det är svårt då tiden till en sådan kampanj 

eller ett sådant mål inte ges. Man skulle från regeringsnivå behöva satsa mer på denna 

yrkeskategori för att få full effekt i hela landet, det är ett nationellt problem. 
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4) 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. 

Beskriv hur du skulle vilja arbeta/arbetar med detta idag? 

På denna fråga har Håkan utifrån enkäten svarat. ”Svårt, adekvata resurser saknas.” 

 

Vi frågade Håkan om han med egna ord kunde konkretisera detta svar något. 

 

Svar: Om målet skulle vara att alla som anställs i förskolan skulle vara män, då skulle man 

behöva annonsera mycket bredare, inte rekrytera inom kommunen utan från hela landet. Man 

skulle från kommunens sida behöva bestämma sig för en enorm satsning, att Forshaga 

kommun skall bli bäst i landet på att arbeta och anställa jämlikt inom förskolan. En enorm 

ekonomisk satsning och tid skulle behövas. Man skulle behöva vara otroligt tydlig i varför 

man valt att rekrytera på detta vis, om målet skulle vara 50 % män och 50 % och kvinnor. 

Lyckades man med en sådan satsning skulle det ge positiva effekter ut i landet och fler skulle 

troligtvis ta efter, risken är att antalet arbetssökande män inte riktigt räcker till. 

 

En annan risk som är påtaglig och som kan ha en viss inverkan på att manliga sökanden 

uteblir till tjänster som utannonseras i de lägre åren och i all synnerhet till fritids och 

förskoleklass kan vara, den debatt om pedofili som var aktuell i slutet av 1990 talet. 

 

8) Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där 

redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt fråga 7. I planen skall anges vilka 

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

är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en 

tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så 

snart som möjligt och senast inom tre år. 

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

efterföljande års handlingsplan. Lag (2000:773). 

Hur skulle du vilja arbeta med detta påstående/vad kan ev. göras bättre? 

 

På denna fråga har Håkan utifrån enkäten svarat. ”Håkan har inte angett något svar på denna 

fråga” 
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Vi frågade Håkan om han med egna ord kunde konkretisera detta svar något. 

 

Svar: Detta ansvar ligger på lönekontorets ansvarsområde. Skolområde Ullerud har ”inget att 

skämmas för”, det föreligger inga osakliga löneskillnader inom skolområdet. Fler kvinnor har 

uppdrag utöver ordinarie tjänst än män, detta ger de kvinnorna en liten högre lön eftersom de 

valt att vidareutveckla sig och det i sin tur ger en högre kompetens till skolområdet.  

 

Varje år inkommer skolområdet med en kvalitetsredovisning till Barn- och 

utbildningsnämnden. I den redovisningen skulle man eventuellt kunna välja att lägga in 

lönestatistik, jämställdhets index i olika frågor. Tiden är det som begränsar att så inte sker.  

 

En lösning för att skapa mer tid och kvalitet i det arbete som idag inte sker, men som är 

viktigt skulle vara att, anställa en intendent som ansvarade för denna löpande rapportering 

samt uppföljning. Svårt att besitta all kunskap ensam som verksamhetschef/rektor. 

 

Hur kan du implementera jämställdhetsarbete som en naturlig del på din arbetsplats? 

 

Svar: Aktivt jämställdhetsarbete finns inte idag inom skolområdet, man kan kalla det ”passivt 

jämställdhetsarbete”. Idag bedrivs inget operationellt arbete med dessa frågor, beror i stort på 

att de flesta riktlinjer och pärmar finns på personalkontoret.  

 

Skolans huvudsakliga uppdrag är det sociala uppdraget och kunskapsuppdraget som i sig 

genomsyras av jämställdhetsarbete. Detta riktar sig mot eleverna på och inom skolområdet. 

Här sköts uppdraget på ett mycket bra sätt, men allt kan göras mycket bättre. Ett alternativ 

som kan ge effekt skulle vara om man kunde bli coachad av en central handledare i dessa 

frågor från personalkontoret.  

 

Idag utifrån det uppdraget skolan har genom skolplaner mm, görs det en del i arbetet med 

jämställdhet. Personalen brukar ibland filma sig själva och elever på Förskoleklassen och upp 

till årskurs tre för att sedan gå igenom materialet och analysera om man kan se skillnader 

mellan män och kvinnor samt mellan pojkar och flickor, vid diskussioner och motsättningar.  

Inom spannet årskurs fyra till sex arbetar man mycket med relationsövningar. I olika kill- och 

tjejgrupper samt på högstadiet årskurs sju till nio arbetar man med sex- och samlevnad och för 

diskussioner utifrån den information och de frågor som ges. 
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Om man får drömma skulle en jämnare fördelning mellan män och kvinnor inom skolan få 

vara en verklighet, det skulle ge en tryggare och en mer sammanhållen skola, tryggare och 

gladare elever samt personal. Att anställa jämställdhetspedagoger inom skolan är en dröm, ett 

projekt i den riktningen skulle vara otroligt kul att få utveckla och driva.  

 

14.3 Intervju Sigbritt Johansson 
1) 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. 

Hur uppfyller ni dessa krav på din arbetsplats? 

På denna fråga har utifrån enkäten Sigbritt svarat. ”Ser som om vi är jämställda.” 

 

Vi frågade Sigbritt om hon med egna ord kunde konkretisera detta svar något. 

 

Svar: Med de arbetsuppgifter som åligger mig inom det fackliga uppdraget anser jag att det är 

jämställt. Det är bra ordning och reda på det arbetet som görs inom jämställdhet.  

 

På en ombudsutbildning, överenskom de fackliga parter om en samverkan med kommunerna 

gällande en satsning på jämställdhetsarbetet. Man ville nå alla yrkeskategorier inom skolan 

och arbeta brett med dessa frågor. Man ville även verka för en utjämning av löner mellan 

yrkeskategorierna så att fler män attraherades av att arbeta med yngre barn. 

 

Den nya lärarutbildningen genomförs nu på svenska universitet och är lika lång och ger lika 

många högskolepoäng, det i sin tur underlättar för oss då vi skall sätta löner. Man kan inte 

längre hävda att vissa yrkeskategorier har mindre utbildning än andra.  

 

En ”fälla” som man kan se är att omsättningen på personal är mycket större i de lägre åren än 

i de äldre åren, vilket skapar en fälla för dem som söker sig till dessa arbeten. Arbetsgivaren 

är ofta medveten om denna problematik och är inte heller intresserad av att driva upp lönerna, 

vilket ger en svaghet i systemet då löneförhandlingarna skall ske.  
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4) 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. 

Beskriv hur du skulle vilja arbeta/arbetar med detta idag? 

På denna fråga har Sigbritt utifrån enkäten svarat. ”Svårigheter inom skolan på grund utav att 

fler kvinnor är utbildade. Höj statusen för att rekrytera män”. 

 

Vi frågade Sigbritt om hon med egna ord kunde konkretisera detta svar något. 

 

Skolan behöver höja statusen inom ”yrkeskategorin män”, genom att höja lönen. Tidigare 

inom förskolan och skolan fanns det många män, men många slutade eller sökte sig till de 

äldre åren då alla pedofilaffärer uppdagades. Många kände sig säkert oskyldigt utpekade och 

valde att inte fortsätta. På grund utav det startades genom ett initiativ av manliga 

förskolelärare killgrupper, där man fick uttrycka sig och diskutera runt känslan av att vara 

man inom denna verksamhet, tyvärr finns inte detta forum kvar längre. 

 

Det är en låg prioritet på utbildning eftersom löneskillnaderna inte är så stora, de män som 

tjänar mer gör det på grund av att de kan arbeta vidare under ett mer konstant förhållande till 

sitt arbete. Kvinnorna är oftast hemma för barnafödande samt föräldraledighet, viktig att 

ihågkomma dessa då man lönesätter så att de kvinnor som finns hänger med lönemässigt. 

 

Man kan inte gå förbi kommunallagen/skollagen vid rekrytering av personal. En del pratar 

kvotering mm, men man skall se till kompetensen, detta är viktigt. Man kan således inte 

anställa en man som saknar behörighet före en kvinna som har behörighet, men vid ”dött 

lopp” bör mannen ges företräde till anställning.    

 

Som lärarstuderande kommer man till ett skolområde och träffar sin VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) samordnare. Denna skall agera utifrån att den studerande får 

regelrätt utbildning utefter den inriktning eleven har bestämt. Men de flesta VFU samordnare 

ser till att de hinner med att göra nedslag i alla verksamheter. Det är bra eftersom man 

behöver se och pröva på helheten inom skolsystemets alla delar.  

 

8) Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där 

redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt fråga 7. I planen skall anges vilka 
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lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som 

är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en 

tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så 

snart som möjligt och senast inom tre år. 

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

efterföljande års handlingsplan. Lag (2000:773). 

Hur skulle du vilja arbeta med detta påstående/vad kan ev. göras bättre? 

 

På denna fråga har Sigbritt utifrån enkäten svarat. ”Svårigheter eftersom vi har individuella 

löner.” 

 

Vi frågade Sigbritt om hon med egna ord kunde konkretisera detta svar något. 

 

Svar: Fackligt kräver man bättre lönekartläggning. Den största utmaningen är att hitta en bra 

kartläggning utifrån att man använder individuell lönekartläggning. Förskolelärarna är i 

princip bara kvinnor, vilket i sig gör det svårt att bara lönekartlägga en yrkeskategori som 

nästan bara består av kvinnor. Det är lite enklare i de äldre åren där mycket fler män arbetar, 

här arbetas det även aktivt med de eventuella ”snedsitsar” som kan uppstå lönemässigt. Där 

man ser att en specifik yrkeskategori ligger lägre i lön, har facket drivit igenom att hela 

gruppen skall ha en viss summa i kompensation för detta. Problemet som uppstår genom att 

individuell lönesättning tillämpas kan man inom yrkesgruppen inte riktigt nå fullt ut.  

 

 Hur kan du implementera jämställdhetsarbete som en naturlig del på din arbetsplats? 

 

Svar: Dels gäller det att utbilda barnen inför nästa generation. Detta kan vara svårt i sig, 

eftersom det oftast är en kvinnodominerad arbetsplats där barnen börjar sin skolgång.  

 

Måste driva och sträva att fler män skall komma in i skolan, alla skall ha samma grundvillkor, 

sen kan man fördela ut arbetsuppgifterna och sätta lönen efter kompetens. 

 

Man skall som ansvarig lärare ”se” barnen och påverka dem. Om småflickor kommer till 

skolan och visar sin bara mage, skall man ta en diskussion med föräldrar om hur detta kan 

uppfattas av andra och att man inte i småbarnsålder skall ingå i modet som den branschen vill 
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påverka barnen att göra, man skall våga sätta gränser. Man kan behöva lyfta dessa frågor och 

göra dem begripbara för barnen så att de inser att det inte är acceptabelt. 

 

Jämställdhetsarbetet måste bli en naturlig del av verksamheten, både hos de anställda och hos 

eleverna. Vi kan inte nå framgång i arbetet, om en part arbetar för och den andra mot.  

 

 

14.4 Intervju Åke Sjöberg 
1) 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. 

Hur uppfyller ni dessa krav på din arbetsplats? 

På denna fråga har utifrån enkäten Åke svarat. ”Vi bedriver i Forshaga mestadels tillsyn enl. 

diverse lagar, kontorsmiljö och fältarbete. Tror att kraven till stor del är uppfyllda.” 

 

Vi frågade Åke om han med egna ord kunde konkretisera detta svar något. 

 
Svar: Det finns ingen könsskillnad alls på Förvaltningen. Vid tillsyn ute på arbetsplatser kan 

man ibland upptäcka att en del kvinnliga inspektörer blir behandlade på ett nedvärderande sätt 

så som ”lilla gumman”, ”du kan väl inte veta allt”. En del företagare eller affärs föreståndare 

ringer ibland till förvaltningen för att få vissa beslut som är fattade av kvinnliga inspektörer 

bekräftade av en man, som i detta fall är förvaltningschef. Det finns sex kvinnor anställda och 

två män inom förvaltningen, den andre mannen arbetar som byggnadsingenjör.  

 

På arbetsplatsträffarna (APT) tas inte jämställdhetsfrågor upp, det har inte varit aktuellt att 

arbeta löpande med under ett verksamhetsår. Fördelningen i arbetsuppgifter och lönesättning 

inom miljö- och bygg är till största del som så att män arbetar mest med miljö och kvinnor 

mest med livsmedel och hälsoskydd. Skillnaden i lön ligger på ca: 3000: -/mån till männens 

fördel.  

4) 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. 

Beskriv hur du skulle vilja arbeta/arbetar med detta idag? 



 77 

På denna fråga har Åke utifrån enkäten svarat. ”Tyvärr inte alls.” 

 

Vi frågade Åke om han med egna ord kunde konkretisera detta svar något. 

 

Svar: Vi strävar efter att få män till att söka tjänster som oftast är inom livsmedel och 

hälsoskydd, försöker även att se så att jämn åldersfördelning tillskapas. Men det är ett litet 

kontor och omsättningen på personal är låg, därför får man arbeta långsiktigt. Om man söker 

tjänstledigt eller föräldraledigt så tas alltid hänsyn till att få in män på dessa tjänster. De flesta 

vikariat som går ut, är genom att kvinnorna är mammalediga och det i sin tur ger flest 

kvinnliga ansökningar. Problem då vi vill ha män.  

 

8) Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där 

redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt fråga 7. I planen skall anges vilka 

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

är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en 

tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så 

snart som möjligt och senast inom tre år. 

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

efterföljande års handlingsplan. Lag (2000:773). 

Hur skulle du vilja arbeta med detta påstående/vad kan ev. göras bättre? 

 

På denna fråga har Åke utifrån enkäten svarat. ”Bör göras av personalavdelningen i första 

hand.” 

 

Vi frågade Åke om han med egna ord kunde konkretisera detta svar något. 

 

Svar: Svårt att bevaka och påverka i en liten förvaltning, kan tycka att det bör skötas genom 

personalkontoret. En viktig aspekt som noga bevakas är att då kvinnor är hemma och är 

föräldralediga skall man bevaka löneutvecklingen för dem. Det har hänt att kvinnor som varit 

hemma är de som har fått det största lönepåslaget, de har helt enkelt hamnat efter i 

löneutvecklingen.  

 

Hur kan du implementera jämställdhetsarbete som en naturlig del på din arbetsplats? 
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Svar: Lika lön för samma arbete. Det skulle i princip krävas att man hade jämn 

könsfördelning på förvaltningen, samt att man arbetade strategiskt utifrån en handlingsplan 

just för att uppnå det man strävar efter.  

 

Man skulle behöva aktualisera dessa frågor i chefsgruppen, noga bevaka utvecklingen och 

begära att uppföljningar sker.



 

15. Slutdiskussion 
Vi har gjort en djupdykning i JämL och dess förarbeten. Mycket har förändrats till det 

positiva, till exempel så har arbetsgivaren numer en skyldighet att bedriva ett aktivt 

jämställdhetsarbete. Kvinnor och män har närmat sig varandra i sysselsättningsstatistiken och 

löneskillnaderna mellan könen minskar. Från 1980 finns det också en statligt tillsatt 

tillsynsman, Jämställdhetsombudsmannen (JämO), vars uppgift är att se till att arbetsgivarna 

följer JämL och dess tillämpning. JämO har vissa befogenheter som är till god nytta för den 

missgynnade arbetstagaren. Om inte en arbetsplats följer lagens anvisningar kan JämO göra 

en kontroll av arbetsplatsen och om inte överenskommelse med arbetsgivaren nås kan JämO 

yrka på vitesbelopp. Men förändringen åt det positiva hållet sker långsamt, den första 

jämställdhetslagen kom 1979, alltså för snart 30 år sedan.  

 

Trots dessa framsteg återstår mängder med arbete för att få jämställdhet i Sverige. 

Jämställdhetslagens paragrafer om aktiva åtgärder är ganska intetsägande och är lätta för 

arbetsgivaren att kringgå. Ett exempel som kan nämnas är vid tillsättning av tjänster, om 

arbetsgivaren väljer en kvinna istället för en man till ett kvinnodominerat yrke kan 

arbetsgivaren som exempel hävda att kvinnan har något längre utbildning än mannen och 

därför var kvinnan mer passande för arbetet. Visserligen åligger det arbetsgivaren att bevisa 

att han/hon handlat rätt men risken är ändå överhängande stor att det inte kan bevisas något 

som ger fog för att mannen skulle ha haft tjänsten.  

 

JämL säger också att arbetsgivare med fler än tio anställda (13 §) ska varje år upprätta en 

jämställdhetsplan som handlar om de aktiva åtgärderna i 3—9 §§. Tyvärr är det nog så att det 

på många arbetsplatser står en jämställdhetsplan som hyllvärmare och de anställda vet knappt 

om att den finns, och vet de det, finns alltid ursäkten att på vår arbetsplats är vi jämställda.  

Sedan ställer vissa paragrafer orimliga krav på arbetsgivaren, till exempel 8 §. Den säger att 

arbetsgivaren ska verka för att både kvinnor och män söker lediga anställningar. Vår åsikt är 

att i alla fall mindre företag inte har råd att göra omfattande annonseringar och därför inte når 

ut till allmänheten. Dessutom är det så, att inom vissa yrkeskårer går det inte, trots alla 

ansträngningar från arbetsgivarens sida att hitta arbetskraft av det underrepresenterade könet. 

Vad det gäller handlingsplanen för jämställda löner är det samma sak som i ovanstående 

stycke, är det så att en man tjänar mer än en kvinna kan arbetsgivaren skylla ifrån sig på att de 
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har individuell lönesättning och något med mannen gör att han förtjänar högre lön. Som 

exempel kan nämnas att mannen kanske har mer drivkraft än kvinnan eller att han har tagit på 

sig ett förtroendeuppdrag på arbetsplatsen. 

 

JämL är, enligt vår åsikt, i nuvarande form tämligen tandlös i sitt utförande. Den är vag och 

tar inte sikte på något fastställt mål. För att vara verkningsfull bör lagen uttrycka vad 

lagstiftaren vill uppnå med jämställdhetsarbetet och den kontrollerande delen (JämO) måste 

vara mer utbyggd. Vidare anser vi att informationen runt jämställdhets- perspektivet är alltför 

diffust. Det borde vara mer tydligt vad lagstiftaren ämnar med lagstiftningen, att både kvinnor 

och män behövs i arbetslivet och att båda könen är nödvändiga för en god arbetsplats och i ett 

framtida konkurrenskraftigt perspektiv. Arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer bör 

informeras och entusiasmeras för att få en kraft och en vilja att bedriva aktivt 

jämställdhetsarbete. I sin nuvarande tappning förefaller jämställdhetsarbetet bli ytterligare ett 

papper att fylla i, utan någon verksamhet bakom. Ett arbete med jämställdhet är, som vi 

tycker, inte något som görs över en dag och det är ett hårt arbete att få till stånd. Men med en 

bra och kraftfull lagstiftning samt god utbildning i jämställdhetens fördelar är vi en god bit på 

väg. 

15.1 Forshagas jämställdhetsarbete 
Forshaga kommun har arbetat fram en jämställdhetsplan188 för åren 2005—2006 där det 

framgår vilka riktlinjer som råder inom områdena jämställdhet samt mångfald. I planen 

framgår det vilka aktiva åtgärder som finns och hur man skall arbeta med dessa. 

 

15.2 Kommunövergripande jämställdhetsarbete  
I planens inledning redogörs för hur man skall arbeta med Målinriktat kommunövergripande 

jämställdhetsarbete. Det framgår i två punkter av planen att det är kommunstyrelsens 

arbetsutskott som har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet: 

• Årligen fastställa handlingsplan för jämställdhetsarbete i kommunen 

• Utvärdera hela kommunens jämställdhetsarbete och redovisa detta i 

årsredovisningen – som antas av kommunfullmäktige  

 

 

                                                 
188 Se bilaga 2. 
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15.2.1Förvaltningsnivå 
Inom varje förvaltning finns även här ett ansvar att bedriva jämställdhetsarbete. Ansvaret 

ligger på respektive förvaltningschef och denne skall utifrån kommunens jämställdhetsplan 

aktivt bedriva arbetet i samverkanssystemet samt svara för att frågan lyfts och diskuteras när 

förvaltningen sammanträder i samverkansgruppen. Även inom ledningsgruppen åligger det 

förvaltningschefen att diskutera och utvärdera planen samt sammanställa de olika enheternas 

jämställdhetsarbete som i sin tur skall redovisas i årsredovisningen. Årsredovisningen antas 

av kommunfullmäktige men skall innan dess föredras i respektive nämnd samt inför 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

15.2.2 Enhetsnivå 
Varje enhetschef har det yttersta ansvaret att bedriva jämställdhetsfrågorna inom den egna 

enheten. Precis som förvaltningscheferna skall även enhetscheferna arbeta utifrån 

jämställdhetsplanen och driva enhetens frågor inom samverkanssystemet. Enhetschefen skall 

utvärdera och sammanställa enhetens arbete kring jämställdhetsfrågor och redovisa till 

förvaltningschefen.   

 

15.2.3 Aktiva åtgärder 
Generellt kan man se att Forshaga kommun har tagit ett starkt grepp om de åtgärder som 

åligger arbetsgivaren att ansvara över. De aktiva åtgärderna som finns angivna i 

Jämställdhetslagens 3—11 §§ finns tydligt angivna i kommunens jämställdhetsplan.  

 

De paragrafer som reglerar arbetsförhållandena i jämställdhetslagen 4—6 §§ vill kommunen 

arbeta med så att alla som vill skall få arbeta heltid. Detta ansvarar enhetschefen för på den 

förvaltning som berörs, gemensamt med personalkontoret. Det finns tydliga hänvisningar och 

struktur i hur man skall gå till väga i kommunens jämställdhetsplan.189 Förläggningen av 

arbetstiden så att man kan anpassa föräldraskap med arbetslivet finns även det noga angivet i 

planen. Kommunen har ett 3—3 system, det innebär att man arbetar tre dagar och är ledig tre 

dagar, systemet prövas på ett av kommunens äldreboenden. Flextid samt årsarbetstid nyttjas 

samt att övertidsarbete för småbarnsföräldrar bör undvikas. Inskrivet i planen framkommer 

det även att både kvinnor och män skall vara representerade i de olika grupper som lever och 

verkar inom kommunen; då de olika grupper som nyttjas sammansätts skall jämn 
                                                 
189 Se bil 2. 
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könsfördelning beaktas. Vidare skall varje enhetschef, de fackliga företrädarna samt 

personalkontoret arbeta för att ingen arbetstagare skall känna sig kränkt på grund av sexuella 

trakasserier eller bli utsatt på grund av anmälan om könsdiskriminering. I planen anges det 

tydligt att den som mottager en anmälan, har skyldighet att agera i form av att ta kontakt med 

personalkontoret för vidare åtgärder. 

 

Vidare i jämställdhetsplanen behandlas och fastslås huruvida man skall arbeta med 

rekryteringen utifrån de aktiva åtgärderna samt lagens 7—9 §§. Kommunen har beslutat att 

man skall sträva efter en jämnare könsfördelning på alla nivåer. Ansvaret för att det följs upp 

och fungerar åligger varje anställande chef samt personalkontoret. Alla lediga anställningar 

skall framställas så att det underrepresenterade könet blir engagerade att söka den lediga 

tjänsten. Kommunens vilja ytterliggare, är att, genom att ange kriterier för den lediga tjänsten 

och på så sätt inbjuda de som traditionellt är underrepresenterade inom just den aktuella 

yrkesgruppen.  

 

Vad det gäller lönefrågor som behandlas i 10 § JämL, vill Forshaga kommun förhindra 

osakliga löneskillnader. Ansvaret ligger på personalkontoret samt lönesättande chef. 

Personalkontoret använder sig i det arbetet av ett arbetsvärderingssystem som förkortas BAS. 

Om kontoret anser sig efter analysen ha hittat osakliga löneskillnader, skall genom förslag 

detta åtgärdas. Mål och tidsplan för hur man skall komma tillrätta med eventuella osakliga 

löneskillnader skall fastställas av kommunstyrelsens arbetsutskott.    

 

De paragrafer som inte tagits upp i jämställdhetsplanen är 3 §. I den finns arbetsgivarens 

skyldigheter att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet, i 

detta kan man se att en jämställdhetsplan är just ett sådant arbete. Den 11 § som anger att 

arbetsgivaren skall upprätta en handlingsplan för jämställda löner finns inte angiven i 

Forshaga kommuns jämställdhetsplan.  

 

15.3 Hur är kunskapen i Forshaga Kommun? 
Vi träffade 22 stycken personer vid utbildningsdagen vi anordnade under vår 

praktiktjänstgöring på Forshaga kommun. Alla deltog i enkätunderökningen, dessa 

respondenter har en betydande roll för Forshaga kommuns arbete, gällande jämställdhet samt 

dess aktiva åtgärder. Av de 22 som deltog var 13 chefer, 5 fackligt förtroendevalda samt 2 
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personer med annan anställning. Vi vill ge Forshaga kommun lite tips och idéer på hur man 

kan arbeta med jämställdhetsarbetet i kommunen. En välskriven och genomarbetad 

jämställdhetsplan finns att tillgå för de personer som har en ledande befattning inom 

kommunen, men lever planen? Finns kunskapen hos de ledande personer som skall använda 

den? Vi använder oss av svaren från de 22 enkäter som ligger till grund för analysen samt de 

fyra intervjuer vi genomförde strax efter utbildningsdagen med tre chefer samt en fackligt 

förtroendevald. 

15.3.1 Intervjubaserad diskussion 
Vi fick väldigt intressanta svar vid intervjuerna. Alla respondenterna var ense om att de var 

villiga att lägga ned mer tid på jämställdhetsarbete men de hade olika förslag på hur det skulle 

gå till. Vår åsikt utifrån intervjuerna är att Forshaga kommun inte har hittat någon enhetlig 

strategi för sitt jämställdhetsarbete. Det märktes inte minst på de två första respondenterna där 

den första respondenten sade att det inte behövdes någon speciell utbildningsdag utan det var 

hennes arbete som chef att hela tiden ha jämställdhetstänkandet som grund i den dagliga 

verksamheten. Den andra intervjun var i stort sett tvärtom, respondenten tyckte att kommunen 

skulle anställa en intendent för att ansvara för den löpande rapporteringen. Han ansåg att tid 

och ekonomi inte finns för att bedriva ett större jämställdhetsarbete. Båda var dock överens 

om att det är oerhört svårt att rekrytera män till skolan, framförallt till de yngre klasserna.  

 

Vi baserar våra åsikter på dessa två intervjuer då vi tycker att de är spännande sett i ett 

jämställdhetsperspektiv. Våra funderingar har varit huruvida dessa åsikter om 

jämställdhetsarbete har något ursprung i att den första respondenten är kvinnlig och den andra 

respondenten är manlig. Den manliga ”skyller” sitt passiva arbete med jämställdheten på att 

de flesta riktlinjer och pärmar finns på kommunkontoret. Det tror vi är en vanlig ursäkt för att 

slippa göra något åt en besvärlig situation, att skylla ifrån sig på sin överordnade. Den 

kvinnliga uttalar inte heller några direkta riktlinjer som hon går efter, utan anser att 

jämställdhetsarbetet hör till vardagen. Här kan man då tycka att det faktiskt är Forshaga 

kommuns skyldighet att skicka ut riktlinjer till sina enhetschefer så de har en tydlig plan att 

följa. Även om man arbetar med jämställdheten i vardagen på arbetsplatsen är det viktigt med 

ett starkt stöd från sina överordnade. Vi tycker att det på varje arbetsplats skall finnas 

riktlinjer och dokument som personalen kan ta del av och framförallt ha ett mål uppställt för 

sin verksamhet.  
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På vår fråga om osakliga löneskillnader svarade båda att på deras arbetsplats råder 

jämställdhet när det gäller löner. Visserligen hade männen på kvinnans arbetsplats något 

högre lön än sina manliga kolleger men det kunde härledas till att männen tog på sig fler 

uppgifter. Här tror vi att det är viktigt att kommunen uttalar vad det är för uppgifter som kan 

ge högre lön, alltså att det finns riktlinjer för vad som kan generera i en hög lön. Till exempel 

om en man/kvinna tar på sig ett speciellt uppdrag, kan man inrätta en mall att gå efter hur 

mycket extra det ger i lön. 
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16. Nödvändiga förändringar för kommunen 
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang i vår bedömning, kan vi se att kunskapen 

gällande JämL samt kommunens jämställdhetsplan hos chefer och fackligt- förtroendevalda är 

väldigt varierande. De flesta frågorna som finns med i enkäten är besvarade med egna åsikter 

som härrör sig till egna personliga lösningar på de frågor och påståenden respondenterna fått 

tagit ställning till. Det i sin tur leder till att de olika förvaltningarna i kommunen troligtvis har 

olika nivåer och kvalité på sitt jämställdhetsarbete. 

 

För att fullt ut harmonisera arbetet med jämställdhetsarbetet i kommunen bör man satsa på att 

utbilda de chefer som arbetar på förvaltningsnivå samt enhetsnivå. Dessa äger också enligt 

jämställdhetsplanen i Forshaga kommun det fulla ansvaret att bedriva detta arbete uti 

organisationen. Problemet som vi ser det i kommunen, är att det är ett lågprioriterat arbete 

som i vissa delar och av vissa chefer bedrivs i någon form eller inte alls. Det finns inget 

sammanhållet grepp om arbetet på någon av de olika nivåer som finns.  

 

Bild 1. 
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Vi skulle föreslå en lösning som kan se ut som följande, med en bild som illustrerar vårt 

resonemang. 

 

1) På det allra första trappsteget i arbetet med jämställdhetsarbete skall man satsa på den 

utbildning som vi ovan beskrev till de olika chefer som arbetar med jämställdhet. Denna 

utbildning bör fokusera på en grundläggande förståelse om jämställdhetsarbetet i stort.  

2) Att undersöka förutsättningarna till att bedriva arbetet bör göras. Man skall här se efter 

eventuella kostnader arbetet kan förväntas kosta. Eventuellt kan man i detta skede behöva få 

ett politiskt beslut på att kommunen är villig att satsa pengar på arbetet. 

3) Planera och organisera bör för Forshaga kommuns del inte innebära några problem 

eftersom en handlingsplan190 redan är utarbetad och beslutad. Här finns de ansvariga för 

arbetet framtaget och delegeringen är klarlagd. 

4) En inventering av verksamheten bör göras där man kan se antalet anställdas fördelning på 

respektive förvaltning bland kvinnor och män. Inom varje förvaltning bör man på enhetsnivå 

titta på en likadan inventering. Denna inventering kan ligga till grund för vart man bör sätta 

ned foten i kommunen, för att aktivt arbeta med jämställdhetsarbetet. Med detta sagt kan en 

inventering avgöra vart behovet i kommunen är som störst. Här bör också det största arbetet 

göras allra först. 

5) En kartläggning och en analys bör göras varje år som skall ligga till grund för den 

jämställdhetsplan som kommunen varje år skall revidera utefter årets arbete.  

6) Mål och åtgärder, detta arbete kan vi anse vara det viktigaste och att det betydelsefullaste 

här är, att man varje år koncentrerar sig på att komma till rätta med de eventuella upptäckter 

analysen visat. 

 7) Ett politiskt beslut bör fattas så att personalkontoret och cheferna ges möjlighet att 

genomföra de eventuella förbättringar eller förändringar som kartläggningen och analysen 

påvisar. Om det genererar kostnader som inte ryms i budget, bör man sträva efter att genom 

politiska beslut tillskapa medel för detta arbete. 

8) Att följa upp resultaten är ett måste för kommunen. Här kan man för varje år se hur arbetet 

förlöper och om målen som finns uppsatta nås, eller om man behöver revidera och 

omformulera målen. I dessa fall bör man återgå till punkt 4 i trappan. 

                                                 
190 Se bil 2. 



 87 

 

 

 

Bild 2. 

 
 
 
För att få ytterliggare snits i arbetet kan man välja att låta en person som i huvudsak skall 

arbeta med jämställdhetsfrågor i kommunen, arbeta utefter ovanstående schema. Vi föreslår 

att man skall ha som inriktning och övergripande strategi med arbetet 

jämställdhetsintegrering och dess styrmedel vars politiska beslut är fattade utifrån 

målbeskrivningar på lokal och nationell nivå. Personalen skall få ta del av den 

jämställdhetslag som finns samt de riktlinjer JämO utarbetat. Brukarna likaså, elever samt 

kommuninnevånare kan vara exempel på individer som genom information får ta del av 

kommunens strategi, genom informationsträffar och genom kommunens hemsida.  För att nå 

de uppsatta politiska målen som skall finnas, är medlet kartläggning, analys och utvärdering 

som bild 1 ovan redovisar. Kommunen bör ständigt sträva efter ett utvecklings- och 

förändringsarbete som i sin tur skall leda den samlade kompetensen i kommunen och dess 

arbete till målet, jämställda verksamheter. 

 

Strategi för  
jämställdhet 
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Detta är ett krävande arbete och kräver ett idogt arbete. En del respondenter från vår 

enkätunderökning resonerade just att det skulle finnas en central person som arbetade med 

dessa frågor, personalkontoret skulle vara dennas hemvist.      

 

Ett förslag som även är värt att lyfta är just den styrka en tvärfacklig organisation runt 

jämställdhetsfrågor kan ge. En kommitté skulle sammansättas och arbeta utifrån den analys 

som gjorts, denna organisering är vedertaget i andra sammanhang, bland annat under 1980- 

talet då ”kvinnokommittén”191 bildades. Denna kommitté utsåg nio personer som valdes under 

två år, deras uppgift var att bevaka utvecklingen på deras arbetsplats i jämställdhetsfrågor 

samt uppmuntra till att arbetet framskred. I dagens läge och för Forshaga kommuns del kan 

man se att en tvärfacklig kommitté bestående av ett antal fackligt engagerade förtroendevalda 

ledamöter från ett antal fackförbund i nära samarbete med arbetsgivaren skulle kunna nå 

framgång i ett liknande arbete, detta skulle utveckla alla kommunens förvaltningar oberoende 

av den fackliga tillhörigheten hos de anställda samt entusiasmera arbetsgivaren i det framtida 

arbetet med jämställdhetsfrågor.      

                                                 
191 Kvinnan och arbetslivet. s. 78 
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