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Sammanfattning 
Sverige har genom olika konventioner, bland annat Europakonventionen, åtagit sig att efterleva 

principen om icke-diskriminering. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur det 

aktiva åtgärdsarbetet ska bedrivas för att det ska uppnå sitt syfte att motverka diskriminering i 

arbetslivet på grund av kön. För att kunna göra det har en rättsdogmatisk metod använts. Rele-

vanta bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) har undersökts, likaså dess förarbeten. 

Det har varit knapphändigt med praxis från svenska domstolar på området och doktrinen har 

därför varit av stor betydelse för att förstå bestämmelsernas tillämpning. Genom undersök-

ningen har det framkommit att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta ett arbete med likabe-

handling och en lönekartläggning för att upptäcka och åtgärda osakliga skillnader mellan kvin-

nor och män. Likabehandlingsarbetet ska bedrivas i fyra steg och omfatta fem olika områden. 

Arbetsgivaren ska med hjälp av det aktiva åtgärdsarbetet bli medveten om vilka hinder den egna 

verksamheten utgör mot att uppnå målet om att motverka diskriminering och främja lika rättig-

heter och möjligheter oavsett kön. 
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1 Bakgrund 
Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna från år 1950 grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från år 1948. 

Rättigheterna som stadgas i Europakonventionen har sedan 1970-talet ansetts varit gällande 

även inom EU-rätten. Artikel 6.3 i EU-fördraget anger att de rättigheter som stadgas i konvent-

ionen ska fungera som allmänna rättsprinciper i unionsrätten. I svensk lag har Europakonvent-

ionen genomförts genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 

de mänskliga rättigheterna. Sverige är genom ratificeringen av Europakonventionen bunden att 

följa denna.1  

Principen om likabehandling är en del av EU-rätten och har framförts som ett av det europeiska 

samhällets gemensamma värden. EU har därför framtagit ett antal direktiv för att främja lika-

behandling i arbetslivet inom unionens gränser. Jämställdhetsområdet mellan kvinnor och män 

är ett av de mest utvecklade områdena inom EU-arbetsrätten. Det stadgas i artikel 119 i Rom-

fördraget från år 1957 att principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete ska säker-

ställas och upprätthållas av varje medlemsstat. Den sociala stadgan från år 1989 slog åter fast 

principen om likabehandling och lika möjligheter för kvinnor och män, och rättighetsstadgan 

från år 2000 förbjuder all diskriminering på grund av kön. I artikel 23 i rättighetsstadgan före-

skrivs jämställdhet mellan kvinnor och män på alla områden. Anställning, arbete och lön om-

fattas av detta. Jämställdheten mellan kvinnor och män infördes i samband med Amsterdam-

fördragets ikraftträdande som ett av gemenskapens grundläggande mål.2 

Den relativt omfattande lagstiftningen på jämställdhetsområdet mellan kvinnor och män har 

medfört ett antal förändringar för den nationella lagstiftningen hos medlemsstaterna. Flertalet 

medlemsländer har av EU-kommissionen stämts inför EU-domstolen för bristande uppfyllelse 

av direktiven. Detta har lett till ett stort antal vägledande rättsfall från EU-domstolen. Rådets 

direktiv 75/117/EEG utfärdades på jämställdhetsområdet för medlemsstaternas lagar om till-

lämpning av principen om lika lön för båda könen. Ett annat direktiv som utfärdades på området 

var rådets direktiv 76/207/EG, som reglerade genomförandet av principen om likabehandling 

av kvinnor och män i frågor om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt 

arbetsvillkor. Den 1 juni ersattes dessa direktiv av direktiv 2006/54/EG om lika möjligheter och 

likabehandling, vilket också innefattar EU-domstolens praxis på området.3 

Unionen ska i all sin verksamhet syfta till att undanröja brister i jämställdhet mellan kvinnor 

och män och främja jämställdheten mellan dem. Detta stadgas i artikel 8 FEUF-fördraget. Ar-

tikel 10 FEUF-fördraget stadgar att unionen ska söka bekämpa all diskriminering som kan här-

ledas till diskrimineringsfaktorerna vid utformandet och genomförandet av sin politik. Artikel 

19 FEUF-fördraget anger att rådet ska vidta lämpliga åtgärder för att motverka diskriminering. 

Europaparlamentet och rådet kan med stöd av artikel 153 FEUF-fördraget anta direktiv gällande 

jämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden och likabehandling av kvinnor och män på ar-

betsplatsen. I artikel 157 FEUF kommer principen om lika lön för lika eller likvärdigt arbete 

till uttryck.4 

Sedan år 1990 har EU bedrivit olika jämställdhetsprogram som gäller för fem år i taget. År 

2006–2010 gällde programmet En färdplan för jämställdhet. Färdplanen omfattade sex områ-

den på jämställdhetsområdet som EU skulle prioritera och ta initiativ på. Dessa områden inne-

fattade stärkande av jämlikhet i utvecklingspolicy, utraderande av alla former av våld som har 

                                                           
1 Henrikz & Swanstein, (2017), Diskrimineringslagen, s. 20; Nyström, (2011), EU och arbetsrätten, s. 91 
2 Nyström, (2011), s. 167 f. 
3 Nyström, (2011), s. 169 
4 Nyström, (2011), s. 170 
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att göra med kön, eliminering av alla genderbaserade stereotyper, jämlik representation i beslu-

tande, lika ekonomiskt oberoende för kvinnor och män samt förenande av privatliv och arbets-

liv. Under 2010-2015 prioriterade EU dessa områden i sitt jämställdhetsarbete: lika lön för ar-

bete av lika värde, lika möjlighet till ekonomisk självständighet för kvinnor och män, jämställd-

het i EU:s yttre åtgärder, jämställdhet i beslutsfattande samt värdighet, integritet och ett slut på 

könsbaserat våld. Som en fortsättning på 2010-2015 års strategi för likabehandlingsarbetet ska 

EU prioritera att öka kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden, främja en jämn könsfördelning, 

minska skillnaderna i lön och pension samt bekämpa könsrelaterat våld. Denna prioritering gäl-

ler år 2016-2019.5 Unionen har parallellt med detta antagit en jämställdhetsplan för 2016-2020, 

i vilken egenmakt för flickor och kvinnor samt kvinnors flickors totala åtnjutande av mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter betonas.6 

Trots det jämställdhetsarbete som har bedrivits inom EU de senaste åren är arbetsmarknaden 

inte jämställd mellan kvinnor och män. Inom unionen är arbetslösheten bland kvinnor högre än 

bland män och kvinnor tjänar fortfarande mindre än män för likvärdigt arbete, trots principen 

om lika lön.7  

Lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden har traditionellt sett förbehållits arbetsmark-

nadens parter. Genom EU-reglerna har lagstiftaren och domstolen fått en central roll i lönebild-

ningen. Att göra relevanta jämförelser av lön för att avgöra huruvida diskriminering förkommer 

eller inte har dock försvårats av den individuella lönesättningen och det har funnits svårigheter 

att genomföra principen om lika lön för lika arbete på den svenska arbetsmarknaden. Det före-

kommer fortfarande könsdiskriminering och i praktiken har inte kvinnor och män samma möj-

ligheter på arbetsmarknaden. Av DO:s årsrapport 2015 framgår att den tredje vanligaste skydds-

grunden som anges i inkommande diskrimineringsanmälningar är kön. Av majoriteten är dessa 

anmälningar gjorda av kvinnor.8 

Principen om icke-diskriminering och rätten att inte bli diskriminerad slås som tidigare konsta-

terats fast i de mänskliga rättigheterna.9 Brott mot konventionen och de mänskliga rättigheterna 

prövas av Europadomstolen.10 I svensk rätt stadgas denna princip i 1 kap 2 § Regeringsfor-

men.11 Ett omfattande regelverk kring förbudet mot diskriminering och dess omfattning åter-

finns i diskrimineringslagen (2008:567). Enligt 1 kap 3 § är lagen tvingade och de rättigheter 

och skyldigheter som stadgas i lagen kan därmed inte avtalas bort. Att lagens ändamål är att 

motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskri-

dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-

nedsättning, sexuell läggning eller ålder uttrycks i 1 kap 1 §. Av 3 kap 4 § framgår att arbetsgi-

vare inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett arbete med aktiva åtgärder. Enligt 3 kap 1 

§ diskrimineringslagen ska detta göras för att i förebyggande syfte förhindra och motverka dis-

kriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sex-

uell läggning eller ålder.  

1.1 Syfte 
Principen om icke-diskriminering är en grundläggande rättighet och enligt diskrimineringsla-

gens bestämmelser ska varje arbetsgivare arbeta aktivt för att motverka diskriminering. Trots 

                                                           
5 Nyström, (2017), EU och arbetsrätten, s. 198  
6 Nyström, (2017), s. 199 
7 Nyström, (2017), s. 197 
8 Henrikz & Swanstein, (2017), Diskrimineringslagen, s. 64 f; Nyström, (2011), EU och arbetsrätten, s. 204  
9 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 17 
10 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 20 
11 Del Sante, Flemström, Gabinus Göransson & Slorach, (2011), Diskrimineringslagen, s. 20 
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detta förekommer fortfarande könsdiskriminering på arbetsplatser runt om i landet och frågan 

är därför hur denna typ av diskriminering ska motverkas med hjälp av arbetsgivares arbete med 

aktiva åtgärder. Hur ska arbetet bedrivas enligt diskrimineringslagen för att ett tillfredsställande 

resultat ska kunna uppnås? Ett resultat som skulle innebära att lika möjligheter och rättigheter 

främjas oavsett kön. Syftet med denna uppsats är att undersöka detta och hur det aktiva åtgärds-

arbetet ska uppnå sitt syfte att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av kön. Detta 

kommer att göras genom att följande frågeställningar behandlas: 

- Vad innebär arbetsgivarens skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att motverka diskri-

minering och främja lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen, oavsett kön? 

- Hur ska arbetet utformas? 

- Vad händer om arbetsgivaren inte bedriver ett arbete med aktiva åtgärder? 

1.2 Metod 
För att kunna besvara hur det aktiva åtgärdsarbetet ska motverka diskriminering på grund av 

kön kommer en rättsdogmatisk metod att användas. Relevanta bestämmelser i diskriminerings-

lagstiftningen kommer att undersökas ingående, likaså lagförarbeten till lagen. Förarbeten till 

den tidigare jämställdhetslagen (1991:433) kommer också att beaktas eftersom att de ligger till 

grund för vissa av diskrimineringslagens nuvarande bestämmelser. Praxis och doktrin kommer 

att undersökas för att få en bredare förståelse för bestämmelsernas syfte och tillämpning.  
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2 Diskriminering 
2.1  Definition av diskrimineringsbegreppet 
Diskrimineringsbegreppet definieras enligt Svenska ordboken som att ”behandla, olika (eller 

sämre), göra åtskillnad, missgynna, förfördela, särskilja, särbehandling, orättvis behandling, 

missgynnande, åtskillnad”. Att diskrimineras innebär att missgynnas och bli sämre behandlad 

än någon annan som befinner sig i en jämförbar situation. Ett missgynnande i sig är inte till-

räckligt för att diskriminering enligt diskrimineringslagen ska anses föreligga.12 Missgynnandet 

måste kunna härledas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsätt-

ning, sexuell läggning eller ålder. Det måste dessutom vara fråga om något av följande område: 

arbetslivet, utbildning, arbetsmarknadspolitisk verksamhet, och arbetsförmedling utan offent-

ligt uppdrag, start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet, medlemskap i 

vissa organisationer, varor/tjänster/bostäder med mera, hälso- och sjukvård samt socialtjänst, 

socialförsäkringssystemet/arbetslöshetsförsäkringen/studiestöd, värnplikt och civilplikt, eller 

offentlig anställning. Har missgynnandet eller särbehandlingen inget direkt samband med dessa 

grunder och områden föreligger ingen juridisk diskriminering och diskrimineringslagen är då 

inte tillämplig.13  

Två olika typer av diskriminering som regleras i 1 kap 4 § diskrimineringslagen är direkt- och 

indirekt diskriminering. Med direkt diskriminering avses en situation där någon missgynnas 

genom att bli sämre behandlad än någon annan har eller skulle ha blivit i en jämförbar situation. 

Detta förutsätter att missgynnandet har samband med någon diskrimineringsfaktor. Det ska vara 

fråga om en arbetstagare, arbetssökande, praktikant eller en inhyrd person och personen ska 

omfattas av diskrimineringsskyddet.14  

Vad gäller rekvisitet missgynnande måste arbetsgivaren ha uppvisat någon form av agerande 

för att det ska vara fråga om ett missgynnande. Det är arbetstagaren som har bevisbördan för 

att arbetsgivaren skulle ha gjort sig skyldig till missgynnande genom sitt agerande. Den som 

upplever sig vara diskriminerad måste därför kunna visa att denne har blivit sämre behandlad 

än någon annan skulle ha blivit. Av förarbetena till tidigare lagstiftning på diskrimineringsom-

rådet framgår det att det ska vara fråga om en nackdel som inte är av bagatellartad skillnad i 

jämförelse med hur någon annan skulle ha blivit behandlad. I praxis från Arbetsdomstolen har 

det betonats att missgynnandet handlar om en upplevd nackdel, vilket innebär att agerande från 

arbetsgivarens sida som skyddspersonen upplever som en nackdel är tillräckligt för att kriteriet 

missgynnande ska vara uppfyllt. För att kunna avgöra huruvida ett missgynnande, exempelvis 

en nekad tjänst, innebär diskriminering från arbetsgivarens sida måste den arbetssökande därför 

kunna jämföra sig med någon annan person som befinner sig i en jämförbar situation. Det är 

inte tillräckligt att jämföra sig med den som blivit erbjuden anställningen. Annars kan varje 

missgynnande från arbetsgivarens sida ses som diskriminering.15  

Vid rekrytering kan meriter och personliga förutsättningar tas som utgångspunkt för att avgöra 

huruvida situationen är jämförbar eller inte. Vid lönesättning är jämförelsepersonens arbetsupp-

gifter och ansvar av betydelse. Har jämförelsepersonen samma arbetsuppgifter är situationen 

jämförbar och skillnader i lön kan då utgöra diskriminering, om skillnaderna kan härledas till 

                                                           
12 Henrikz & Swanstein, (2017), Diskrimineringslagen, s. 23  
13 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 28 
14 Iseskog, (2016), Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 31 
15 Iseskog, (2016), s. 35 f. 
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någon diskrimineringsfaktor. Är det fråga om ett likvärdigt arbete är förutsättningar och kvali-

fikationer, samt de krav som ställs på innehavaren av arbete, avgörande för om situationen är 

jämförbar eller inte.16  

Att missgynnandet ska ha ett direkt samband med någon diskrimineringsfaktor innebär att det 

måste kunna härledas från kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om det 

anses nödvändigt måste den som utger sig för att ha blivit diskriminerad kunna visa att den 

tillhör någon av skyddsgrupperna. Ju mindre påtaglig tillhörigheten till en viss grupp är, ju 

större bevisning torde krävas från den utsatte för att visa att diskriminering på den grunden har 

förekommit. Skulle arbetsgivaren vara i god tro gällande diskrimineringsfaktorn och inte ha 

vetskap om att den utsatte egentligen tillhör en viss skyddsgrund, kan inte någon direkt diskri-

minering anses föreligga.17 

Av 1 kap 4 § framgår att indirekt diskriminering avser situationer där en viss tillhörighetgrupp 

typiskt sett missgynnas genom arbetsgivarens tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller 

ett förfarandesätt. Tillämpning av bestämmelsen eller motsvarande kan till synes vara neutral, 

men innebär i praktiken att vissa tillhörighetsgrupper som skyddas i diskrimineringslagen miss-

gynnas genom att uteslutas.18 Exempel på ett sådant missgynnande kan vara att det ställs krav 

på en viss längd för att inneha ett visst arbete. Det kan indirekt medföra att kvinnor typiskt sett 

utesluts från att söka tjänsten eftersom att de generellt sett är kortare än män.19 Skulle kravet ha 

ett berättigat syfte och vara lämpligt och nödvändigt för att nå arbetsgivarens mål anses inte 

tillämpningen av det som diskriminering enligt 1 kap 4 §.  

2.1.1 Praxis 

Målet AD 2005 nr 87 rörde en kvinna som nekats anställning hos ett biltillverkningsföretag 

eftersom att hon inte var tillräckligt lång för att uppfylla företagets krav på viss kroppslängd. 

Målet bedömdes enligt jämställdhetslagens (1991:433) 16 och 17 §§ i sin lydelse före den 1 juli 

2005.  

Arbetsgivaren menade att kravet syftade till att minska belastningsskador hos de anställda, och 

arbetsgivaren ansåg därför att kravet var nödvändigt. Denne medgav att kravet visserligen drab-

bade kvinnor hårdare än män, eftersom att de i allmänhet är kortare, men avsikten med kravet 

var inte att utesluta kvinnor från verksamheten. Enligt Arbetsdomstolen förelåg det inga tvivel 

om att kravet införts för att försöka minska belastningsskadorna hos de anställda. Tillämp-

ningen av kravet innebar dock i praktiken att kvinnor missgynnades och det kunde inte med 

säkerhet fastställas att kravet faktiskt var nödvändigt. Arbetsgivaren ansågs därför ha gjort sig 

skyldig till indirekt diskriminering på grund av kön.20  

2.1.2 Undantag från förbudet mot diskriminering på grund av kön 

Arbetsgivaren kan under vissa omständigheter göra undantag från förbudet mot diskriminering 

på grund av kön, vilket framgår av 2 kap 2 §. Undantaget får endast tillämpas vid anställningar, 

befordran och utbildning för befordran och undantaget måste föranledas av ett verkligt och av-

görande yrkeskrav. Med yrkeskrav avses yrkeskvalifikationer, meriter eller andra förutsätt-

ningar som krävs för att arbetstagaren ska kunna uppnå ett tillfredsställande arbetsresultat. Att 

kravet ska verkligt innebär att det inte får användas som förevändning för att utesluta vissa 

sökanden som skyddas av diskrimineringsgrunderna från tjänsten. För att kravet ska anses vara 

                                                           
16 Iseskog, (2016), Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 46 ff. 
17 Iseskog, (2016), s. 34 f. 
18 Iseskog, (2016), s. 75 
19 Iseskog, (2016), s. 78 
20 AD 2005 nr 87 
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avgörande måste den efterfrågade egenskapen eller förmågan innebära att den arbetssökande 

kan utföra arbetet bättre än den som inte har denna egenskap eller förmåga. Till sist ska syftet 

med kravet vara berättigat. Med detta menas enligt förarbetena att kravet, i ett demokratiskt 

samhälle som respekterar människors grundläggande fri- och rättigheter, måste vara värt att 

sträva efter.21 Exempel på när ett sådant krav kan vara berättigat är vid anställning av skåde-

spelare, där det är väsentligt att en viss person överensstämmer med en viss karaktär.  

Arbetsgivaren kan, som en åtgärd för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som 

gäller annat än anställnings- och lönevillkor, göra ytterligare undantag från förbudet mot köns-

diskriminering. Detta framgår av 2 kap 2 § p.2. Med stöd av denna bestämmelse kan positiv 

särbehandling på grund av kön vara tillåten, under förutsättning att det görs för att främja jäm-

ställdhet mellan könen på arbetsplatsen. Undantagets syfte är således att komma till rätta med 

hinder som försvårar för kvinnor eller män att komma in på vissa sektorer av arbetsmarknaden. 

Att genom positiv särbehandling få in fler kvinnor på ledande positioner är exempel på hur 

regeln kan användas. Bestämmelsen kan även tillämpas för att öka andelen män inom kvinno-

dominerade sektorer.22 

Hur positiv särbehandling får användas inom arbetslivet för att främja jämställdhet mellan kö-

nen bestäms till stor del av EU-rätten, och EU-domstolen har uttalat sig om detta i flera mål. 

Tre villkor måste vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet för arbetsgivare att använda sig av 

positiv särbehandling. För det första måste de sökande ha lika eller nästan lika meriter. För det 

andra får egenskapen kön inte automatiskt eller ovillkorligt vara avgörande. Arbetsgivaren 

måste göra en objektiv bedömning av de sökandes personliga förhållanden och meriter. Till sist 

ska särbehandlingen stå i proportion till ändamålet. Med detta menas enligt förarbetena att åt-

gärderna som vidtas inte ska vara mer ingripande än nödvändigt. Är fördelningen mellan 40–

60 procent eller jämnare anses könsfördelningen vara jämn. Skulle det vara fråga om en fördel-

ning på exempelvis 10-90 procent är det motiverat att använda sig av positiv särbehandling för 

att utjämna könsfördelningen.23 

Av EU-domstolens praxis framgår det att användandet av undantaget om förbud mot diskrimi-

nering är en del av ett planmässigt arbete där syftet är att i praktiken främja likabehandling 

oavsett kön. Om positiv särbehandling används i samband med rekrytering ska det göras som 

en del av arbetsplatsens långsiktiga jämställdhetsarbete och inte ett tillfälligt infall som sker i 

ett enskilt rekryteringsärende.24 

2.1.3 Definition av begreppet kön 

Den tidigare jämställdhetslagen innehöll inte någon definition av begreppet kön då det inte an-

sågs nödvändigt. I diskrimineringslagen avser lagstiftaren med begreppet kön en person som är 

kvinna eller man och detta framgår av 1 kap 5 §. Även transsexuella omfattas av definitionen, 

vilket EU-domstolen sedan tidigare konstaterat.25 Den som har ändrat sitt kön, eller avser att 

göra detta, inkluderas i definitionen enligt 1 kap 5 §.  

2.2  Definition av begreppet arbetsgivare 
Som arbetsgivare enligt diskrimineringslagens mening räknas dels den juridiska person som 

arbetsgivare kan vara, exempelvis ett företag. Dels räknas den fysiska person som genom an-

ställningsavtal företräder arbetsgivaren. Personer som arbetsgivaren delegerat sin bestämman-

                                                           
21 Henrikz & Swanstein, (2017), Diskrimineringslagen, s. 68 
22 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 69 
23 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 69 f. 
24 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 70 f. 
25 Iseskog, (2017), Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 18 
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derätt eller funktion som arbetsgivare till är också att anse som arbetsgivare i diskriminerings-

hänseende. Detsamma gäller rekryterare och andra personer som representerar arbetsgivaren i 

ett anställningsförfarande. Skulle externt anlitade rekryterare eller dylikt, med syfte att hjälpa 

arbetsgivaren med rekrytering och anställningsförfarande, vidta diskriminerande åtgärder är ar-

betsgivaren att ses som ansvarig. Arbetsgivaren kan därmed inte anlita någon annan som vidtar 

diskriminerande åtgärder utan att själv bli ansvarig för den anlitades agerande.26 

2.2.1 Praxis  

I rättsfallet AD 2007 nr 16 tar Arbetsdomstolen ställning till arbetsgivarbegreppets omfattning. 

En företrädare för den fackliga organisation som arbetsgivaren samverkar med vid chefanställ-

ningsförfaranden har vid anställningsintervjun ställt frågor som den arbetssökande uppfattat 

som diskriminerade. Inom den nämnda arbetsgivarens verksamhet är det praxis att representan-

ter från arbetsgivaren, arbetstagarorganisationen och arbetstagarsidan medverkar vid intervjuer 

som rör anställningar av chefer. Detta görs för att samtliga parter ska känna sig bekväma med 

den person som erbjuds anställningen. Arbetsgivaren påpekar dock att det inte är fråga om att 

delegera sin bestämmanderätt till de övriga medverkande.27  

Arbetsdomstolen anser att företrädaren för den fackliga organisationen har medverkat i egen-

skap av facklig representant och inte på uppdrag av arbetsgivaren. Det kan inte styrkas att ar-

betsgivaren delegerat sin bestämmanderätt och företrädaren anses inte ha representerat arbets-

givaren vid anställningsintervjun. Personen omfattas inte av arbetsgivarbegreppet och arbetsgi-

varen kan därmed inte hållas ansvarig för representantens agerande vid intervjun.28 

2.3  Jämställdhetslagen och diskrimineringslagens utveckling 
Den första diskrimineringslagen på den svenska arbetsmarknaden, lag (1979:1118) om jäm-

ställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet, trädde ikraft den 1 juli 1980.29 Lagen gav uttryck 

för kvinnors rättigheter och tillkom för att skydda kvinnor mot diskriminering.30 Innan lagens 

ikraftträdande kunde kvinnor särskiljas, diskrimineras och missgynnas på den svenska arbets-

marknaden utan något rättsligt skydd.31 I lagen fanns bestämmelser om att förebygga diskrimi-

nering på grund av kön på arbetsplatsen och det skulle bland annat göras med hjälp av aktiva 

åtgärder.32 Enligt motiven till lagen skulle bestämmelserna om aktiva åtgärder användas för att 

bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och det var fråga om ett långsiktigt arbete.33 Lagen 

ansågs dock inte ha avsedd effekt och den 1 januari 1992 började den nya Jämställdhetshetsla-

gen (1991:433) att gälla.34 Den tillkom delvis på grund av krav att uppnå EU:s bestämmelser 

på området.35 Syftet med lagen var främst att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet och för att 

uppnå målet om jämställdhet mellan kvinnor och män skulle arbetsmarknadens parter sam-

verka.36 Reglerna kring det aktiva åtgärdsarbetet för att främja jämställdhet skulle utvecklas 

och bli mer omfattande än tidigare.37 Bland annat skulle arbetsgivarens arbete nu även innefatta 

                                                           
26 Iseskog, (2016), Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 38 f. 
27 AD 2007 nr 16 
28 AD 2007 nr 16 
29 Iseskog, (2016), s. 11 
30 Henrikz & Swanstein, (2017), Diskrimineringslagen, s. 64 
31 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 64 
32 Iseskog, (2016), s. 11 
33 Glavå & Hansson, (2016), Arbetsrätt, s. 347 
34 Iseskog, (2016), s. 11 
35 Nyström, (2011), EU och arbetsrätten, s. 204 
36 Prop. 1990/91:113 s. 3 
37 Prop. 1990/91:113 s. 3 
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att underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete och föräldraskap och arbetsgivare 

med minst 10 anställda skulle upprätta en plan för sitt jämställdhetsabete varje år.38  

Trots att nya bestämmelser antagits för att främja jämställdhet i arbetslivet var bestämmelserna 

om aktiva åtgärder fortfarande av relativt svag karaktär. De ansågs var vaga och oprecisa. 1994 

blev arbetsgivare med minst 10 anställda skyldiga att årligen kartlägga löneförhållandena på 

arbetsplatsen utifrån ett könsperspektiv. Kartläggningens resultat och de åtgärder som skulle 

vidtas med anledning av lönekartläggningen skulle redovisas av arbetsgivaren i en jämställd-

hetsplan. Ytterligare ändringar i lagen gjordes år 1994, 1998 och 2001 med syfte att tydliggöra 

och klarlägga bedömningar rörande lönediskriminering, diskrimineringsförbudets omfattning 

och bevisbördan.39  

Efter att regeringen presenterat prop. 2007/08:95 med förslag om en diskrimineringslag, trädde 

en samlad diskrimineringslag ikraft den 1 januari 2009.40 Den ersatte jämställdhetslagen, lagen 

(1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på 

grund av sexuell läggning, lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och kränkande be-

handling av barn och elever, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, lagen 

(2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan samt lagen (1999:132) om förbud mot 

diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder.41  

Till skillnad från den tidigare jämställdhetslagen blev diskrimineringslagen könsneutral och 

tillämpbar för båda könen.42 De aktiva åtgärdernas funktion kom i samband med den nya lagens 

ikraftträdande att analyseras för att se hur bestämmelserna och regelverket skulle utvecklas.43  

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har uttryckt kritik angående reglerna om aktiva åt-

gärder i diskrimineringslagen. De har ansett att bestämmelserna varit för otydliga.44  

Nya regler kring aktiva åtgärder antogs av riksdagen år 2016 och började gälla den 1 januari 

2017.45 I propositionen till dessa angavs att kravet på lönekartläggning numera skulle omfatta 

alla arbetsgivare med minst 10 anställda och ett allmänt krav på dokumentation av arbetet skulle 

införas.46 

  

                                                           
38 Prop. 1990/91:113 s. 3 
39 Iseskog, (2016), s. 11 f.; Nyström, (2011), s. 204 
40 Iseskog, (2016), s. 15 f. 
41 Del Sante, Flemström, Gabinus Göransson & Slorach, (2011), Diskrimineringslagen, s. 29 
42 Henrikz & Swanstein, (2017), Diskrimineringslagen, s. 64  
43 Iseskog, (2016), Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 16 
44 Prop. 2015/16:135 s. 25 
45 Iseskog, (2016), s. 16 
46 Prop. 2015/16:135 
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3 Aktiva åtgärder 
3.1  Bakgrund 
Diskrimineringslagens huvudsakliga syfte är att värna principen om människors lika värde och 

rätten för alla att bli behandlade som individer på lika villkor.47 Det aktiva åtgärdsarbetet fyller 

enligt prop. 2015/16:135 s. 26 en viktig funktion för att man i praktiken ska kunna uppnå detta 

syfte. I propositionen uttrycks att det aktiva åtgärdsarbetet, i kombination med diskriminerings-

förbudet, kan bidra till en fortlöpande förbättring i arbetet med att förhindra strukturell diskri-

minering. Genom de aktiva åtgärdernas fokus på konkreta åtgärder kan en attitydförändring i 

arbetet mot diskriminering ske. Det aktiva åtgärdsarbetet ska bedrivas på en strukturell nivå och 

arbetet ska uppmuntra till ökade ansträngningar för att motverka diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter. I prop. 2015/16:135 s. 25 anges att ett främjande av lika rättigheter 

och möjligheter skapar förutsättningar för ökad innovation och kreativitet inom arbetslivet. Ar-

betsgivaren kan därför dra nytta av mer kompetenser och erfarenheter om arbetet med aktiva 

åtgärder bedrivs på ett effektivt sätt. Att dra nytta av mer kompetenser och erfarenheter är något 

som enligt propositionen kan gynna hela samhället.     

3.2  Definition av aktiva åtgärder 
Med aktiva åtgärder avses ett arbete som syftar till att förebygga och motverka diskriminering 

inom arbetsgivarens verksamhet samt att främja lika rättigheter och möjligheter. Dessa rättig-

heter och möjligheter ska vara lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Arbetsgivarens skyldighet att vidta aktiva åtgärder regleras i 3 kap 1 § diskriminerings-

lagen och ska enligt 3 kap 5 § omfatta verksamhetens arbetsförhållanden, bestämmelser och 

praxis om lön och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompe-

tensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Det aktiva åtgärds-

arbetet för att motverka diskriminering på grund av kön kan delas i upp i två huvudsakliga delar: 

likabehandlingsarbetet och lönekartläggningsarbetet.48 Arbetsgivarens skyldighet att kartlägga 

löneförhållandena inom verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv uttrycks i 3 kap 8 och 

9 §§. 

3.3  Likabehandlingsarbetet 
Likabehandlingsarbetet ska enligt 3 kap 2 § genomföras i fyra steg. Det första steget är kart-

läggningsfasen. Under denna fas ska arbetsgivaren undersöka vilka risker för diskriminering 

och hinder mot likabehandling som kan finnas inom verksamheten. Det är fem olika områden 

som berörs av kartläggningsarbetet och dessa är: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis 

om lön och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensut-

veckling, samt möjligheter att förena arbete med föräldraskap. Inom områden som faller utanför 

dessa har arbetsgivaren ingen skyldighet att bedriva ett motsvarande arbete eftersom att upp-

räkningen är rättsligt uttömmande. Skulle arbetsgivaren vilja utöka arbetet med aktiva åtgärder 

till andra områden finns det däremot inget som hindrar detta.49  

Steg två är analysfasen. Här ska arbetsgivaren analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 

och i steg tre ska de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas vidtas. Detta 

steg benämns som åtgärdsfasen. Till sist följer uppföljningsfasen där likabehandlingsarbetet ska 

utvärderas och följas upp.50 

                                                           
47 Prop. 2015/16:135 s. 26 
48 Iseskog, (2016), Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 115, 149  
49 Iseskog, (2016), s. 115 f. 
50 Iseskog, (2016), Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 115 
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3.2.1 Arbetsförhållanden  

Arbetsförhållandena utifrån ett likabehandlingsperspektiv handlar om arbetsmiljön, med ut-

gångspunkt i likabehandling. Faktorerna arbetsinnehåll, teknik och arbetsorganisation omfattas 

av arbetsmiljöbegreppet, liksom hur dessa påverkar den anställde psykiskt, fysiskt och socialt. 

Med arbetsinnehåll menas arbetet i sig och utförandet av det, det vill säga arbetsuppgifter, ar-

betsställningar och så vidare. Begreppet arbetsorganisation syftar i detta sammanhang till att 

beskriva den anställdes möjlighet att påverka sitt eget arbete, exempelvis vad den ska göra, när 

den ska göra det etcetera. Det handlar med andra ord om hur arbetets utförande styrs i förhål-

lande till den enskilde individen som ska utföra arbetet. Utifrån ett likabehandlingsperspektiv 

ska arbetsgivaren arbeta för att främja lika möjligheter, till exempel individens möjlighet att 

förlägga arbetstiden enligt eget önskemål.51  

Vad gäller tekniken avses bland annat lokaler, redskap och stolar. Arbetsgivaren ska genom 

kartläggningen av arbetsförhållandena verka för att förutsättningarna vad gäller dessa faktorer 

är desamma oavsett kön.52 Utifrån ett jämställdhetsperspektiv ska arbetsgivaren därför under-

söka hur arbetsförhållandena påverkar respektive kön och om någon särskild åtgärd måste vid-

tas för att uppnå likabehandling inom verksamheten. Skulle arbetsgivaren inte ha den kompe-

tens som anses nödvändig för att genomföra kartläggningen är det troligt att utomstående med 

tillräcklig kompetens inom området skulle kunna anlitas.53 

 3.2.2 Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 

Till skillnad från den separata lönekartläggningen som arbetsgivaren ska göra är arbetet med 

bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor av generell karaktär och avser 

inte endast osakliga skillnader mellan kvinnor och män. Alla diskrimineringsgrunder omfattas. 

Kartläggningen ska göras på en strukturell och kollektiv nivå och detta innebär att exempelvis 

riktlinjer, bonussystem och kriterier för lönesättning ska granskas. Enskilda individers situation 

ska inte utredas.54  

3.2.3 Rekrytering och befordran 

Precis som inom övriga områden med aktiva åtgärder ska detta arbete göras i förebyggande 

syfte.55 Arbetsgivaren ska på ett generellt plan undersöka vilka hinder det kan finnas i samband 

med rekrytering och befordran som gör att vissa grupper inte kan eller vill söka sig till verk-

samheten.56 Det kan handla om vilka faktorer som i allmänhet gör att vissa grupper av männi-

skor söker ett visst arbete, och sedan undersöka hur detta förhåller sig till den egna verksam-

heten.57 Granskning av anställningskrav och kravprofil, för att säkerställa att alla sökande oav-

sett kön ges lika möjlighet att söka arbetet, är ytterligare ett exempel detta arbete.58  

3.2.4 Utbildning och övrig kompetensutveckling 

Skyldighet att vidta aktiva åtgärder inom området utbildning och kompetensutveckling stadgas 

i 3 kap 5 § diskrimineringslagen. Oavsett kön ska möjlighet till kompetensutveckling och kun-

skapsöverföring finnas tillgänglig i samma utsträckning och arbetsgivaren ska därför undersöka 

                                                           
51 Iseskog, (2016), s. 116 ff. 
52 Iseskog, (2016), s. 116 f. 
53 Iseskog, (2016), s. 121 ff. 
54 Henrikz & Swanstein, (2017), Diskrimineringslagen, s. 164; Iseskog, (2016), s. 126  
55 Iseskog, (2016), s. 115 f. 
56 Iseskog, (2016), s. 127 
57 Iseskog, (2016), s. 127 
58 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 165 
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och analysera om det föreligger hinder för att detta ska kunna uppnås.59 Vad gäller diskrimine-

ringsfaktorn kön bör arbetsgivaren eftersträva en jämn fördelning mellan könen vid fördelning 

av resurser som avser kompetensutvecklande möjligheter och dylikt.60 

3.2.5 Möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap 

Arbetsgivaren ska enligt 3 kap 5 § diskrimineringslagen främja möjligheten att förena förvärvs-

arbete med föräldraskap. Arbetstagare, oavsett kön, ska med hjälp av denna bestämmelse lättare 

kunna nyttja sin rätt att ta ut föräldraledighet.61 Arbetsgivaren ska därför i sitt kartläggningsar-

bete fundera över kombinationen av föräldraskap och arbete samt vilka faktorer som generellt 

sett försvårar denna kombination. Exempelvis kan det vara fråga om oregelbundna arbetstider 

eller ansvar som försvårar frånvaro från arbetsplatsen. Utifrån dessa allmänna frågeställningar 

ska arbetsgivaren fundera över vilka faktorer som påverkar just den egna verksamheten när det 

kommer till kombinationen av föräldraskap och arbete. Baserat på denna kartläggning ska ar-

betsgivaren undersöka hur detta påverkar verksamheten i övrigt; exempelvis huruvida de hinder 

som finns kan medföra att vissa grupper undviker att söka sig till verksamheten.62 

Att minska arbete på obekväm arbetstid och att tillhandahålla teknisk utrustning som till exem-

pel dator för att möjliggöra arbete hemifrån är exempel på åtgärder från arbetsgivarens sida. 

Kravet på att vidta åtgärder för att främja möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldra-

skap grundar sig på 16 § föräldraledighetslagen (1995:584) och det missgynnandeförbud som 

stadgas i bestämmelsen. Missgynnandeförbudet innebär att en arbetstagare eller arbetssökande 

inte får missgynnas av arbetsgivaren på grund av skäl relaterade till föräldraledighet i frågor 

som rör beslut om befordran eller utbildning till befordran, yrkespraktik, utbildning eller annan 

yrkesvägledning, löne- eller andra anställningsvillkor, fördelning och ledning av arbetet samt 

uppsägning, avsked, permittering eller annan ingripande åtgärd mot arbetstagare. Om arbetsgi-

vare inte verkar för att arbetstagare ska kunna utnyttja sin rätt till föräldraledighet kan det utgöra 

ett brott mot missgynnandeförbudet.63  

3.4  Lönekartläggning 
Innan den 1 januari 2017 skulle arbetsgivare med minst 25 anställda upprätta jämställdhetspla-

ner, inklusive en lönekartläggning, vart tredje år med syfte att uppnå jämställdhet mellan könen. 

Arbetet skulle ske i samverkan med fackliga organisationer, men diskrimineringslagen angav 

inte i detalj vad jämställdhetsplanen skulle innehålla. En genomgång av den fysiska arbetsmil-

jön för att kontrollera dessa lämplighet för både kvinnor och män, en beskrivning av arbetsmil-

jön utifrån ett psykosocialt perspektiv samt en redogörelse för hur många dagar som ägnats till 

utbildning och kompetensutveckling för kvinnor respektive mäns är dock exempel på områden 

som arbetsgivaren borde ha inkluderat i jämställdhetsplanen.64  

Sedan den 1 januari 2017 ska arbetsgivare genomföra en lönekartläggning varje år.65 Detta ska 

alla arbetsgivare göra enligt 3 kap 8 och 9 §§ diskrimineringslagen. Lönekartläggningen ska 

göras för att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga skillnader mellan män och kvinnor inom 

området lön och andra anställningsförmåner. Med oförklarliga och osakliga skillnader menas 

skillnader som inte kan förklaras utifrån annan grund än kön.66 Arbetsgivaren ska med hjälp av 

                                                           
59 Henrikz & Swanstein, (2017), Diskrimineringslagen, s. 165 
60 Iseskog, (2016), Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 131 
61 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 166 
62 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 166; Iseskog, (2016), s. 132 
63 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 166 
64 Wästfelt & Viklund, (2017), Arbetsrätt i praktiken, s. 148 
65 Iseskog, (2016), s. 149 
66 Iseskog, (2016), Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 125 
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kartläggningen och den efterföljande analysen bedöma huruvida eventuella löneskillnader mel-

lan män och kvinnor kan härledas till diskrimineringsgrunden kön eller inte.67 Begreppet lön 

inkluderar direkta och indirekta förmåner som kan härledas från anställningsavtalet.68 Exempel 

på förmåner är sjuklön, pensionsförmåner och avgångsvederlag. Även arbetsplatsens bonussy-

stem ska kartläggas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Med hjälp av lönekartläggningen ska 

skillnader som kan härledas till grunden kön åtgärdas.69  

Av 3 kap 9 § diskrimineringslagen framgår att arbetsgivarens analys särskilt ska kartlägga tre 

olika områden. Den första kartläggningen avser en analys mellan män och kvinnor som utför 

arbete som är att betrakta som likvärdigt. Den andra avser en analys mellan en grupp med ar-

betstagare som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som 

utför arbete som inte är eller anses vara kvinnodominerat men som ändå är att betrakta som 

likvärdigt. Det sista området där skillnader särskilt ska analyseras är en grupp med arbetstagare 

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

som utför ett arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat men som, trots att 

kraven i arbetet bedömts vara lägre, ger en högre lön. Genom att undersöka olika men likvärdiga 

yrken kan arbetsgivaren upptäcka den undervärdering på strukturell nivå som kan vara förknip-

pad med yrken som typiskt sett är eller har varit kvinnodominerade. Därmed kan osakliga lö-

neskillnader i jämförelse med likvärdiga arbeten upptäckas, och inte endast mellan arbetstagare 

på den specifika arbetsplatsen.70 

3.5  Främja en jämn könsfördelning på ledande positioner 
Inom ramen för arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivaren, för att motverka ojämlikhet mel-

lan könen, undersöka hur fördelningen ser ut på de ledande positionerna inom verksamheten. 

Denna bestämmelse återfinns i 3 kap 7 §. Om det anses nödvändigt ska arbetsgivaren vidta 

åtgärder för att främja en jämnare könsfördelning. Att upprätta utbildnings- och kompetensut-

vecklingsplaner för att möjliggöra att både kvinnor och män kan bli befordrade och tillsatta 

högre tjänster är enligt förarbetena exempel på åtgärder arbetsgivaren kan vidta. Att använda 

sig av mentorskapsprogram för att bryta könssegregering inom är verksamheten är ett annat.71 

De åtgärder som har vidtagits ska enligt andra stycket följas upp och utvärderas av arbetsgiva-

ren.  

3.6  Dokumentation 
Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras av arbetsgivaren. Den som har mindre än 25 

anställda är dock undantagen från kravet på dokumentation enligt 3 kap 13 §. Detsamma gäller 

för dokumentation av lönekartläggningsarbetet om arbetsgivaren har mindre än 10 anställda. 

Det finns inga speciella krav från lagstiftarens sida hur arbetsgivarens arbete ska dokumenteras, 

bara att det ska dokumenteras.72 Vad som ska dokumenteras framgår av 3 kap 13 och 14 §§ 

diskrimineringslagen. 13 § stadgar att dokumentationen ska innehålla en redogörelse för kart-

läggnings-, analys-, åtgärds- och uppföljningsarbetet så som det anges i 3 kap 2 § och doku-

mentationen ska omfatta de områden som anges i 3 kap 5 §. Det innebär att arbetet som avser 

arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekryte-

ring och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena för-

värvsarbete med föräldraskap ska dokumenteras.  

                                                           
67 Diskrimineringsombudsmannens webbplats, Lönekartläggning. 2018 
68 Henrikz & Swanstein, (2017), Diskrimineringslagen, s. 170 
69 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 170 
70 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 170 f. 
71 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 168 
72 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 171 ff. 
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I förarbetena till lagen rekommenderas att det aktiva åtgärdsarbetet görs i samband med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren ska göra på arbetsplatsen. Det rekommen-

deras också att det dokumenteras på samma ställe. Båda rör arbetsmiljön och skulle det före-

komma diskriminering, eller risk för det, har arbetsplatsen troligtvis även problem med den 

allmänna psykosociala arbetsmiljön. Reglerna för genomförandet av det systematiska arbets-

miljöarbetet har fungerat som utgångspunkt vid utformandet av de nya bestämmelserna kring 

det aktiva åtgärdsarbetet.73 

Vad gäller lönekartläggningsarbetet ska dokumentationen innehålla en kostnadsberäkning, en 

tidsplanering för när åtgärderna ska vara genomförda samt en redogörelse för hur samverkans-

skyldigheten har uppfyllts. Samverkansskyldigheten stadgas i 3 kap 11 § och innebär att arbets-

givare och arbetstagare ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder. Det framgår inte av lagen 

hur de ska samverka, men i prop. 1999/2000:143 s. 82 till den tidigare jämställdhetslagen ut-

trycks att arbetsgivaren bör samråda med arbetstagarsidan vid utformandet av arbetet med ak-

tiva åtgärder. Att genomföra åtgärderna får ta maximalt tre år. De lönejusteringar som behöver 

göras bör genomföras så snart som möjligt, exempelvis vid nästkommande lönerevision. Andra 

åtgärder som kan vidtas för att främja en jämställd löneutveckling är kompetensutveckling för 

vissa arbetstagare. Med hjälp av kompetensutveckling kan arbetstagare ges verktyg för att på 

sikt höja sin lön. Genom att utvärdera vidtagna åtgärder kan arbetsgivaren säkerställa att den 

uppsatta planeringen följs. Skulle planeringen inte ha följts kan arbetsgivaren med hjälp av 

utvärderingen analysera orsakerna till avvikelserna.74 

3.7  Tillsyn 
Tillsynen över diskrimineringslagen utövas i första hand av Diskrimineringsombudsmannen, 

vilket framgår av 4 kap 1 § diskrimineringslagen. I samband med diskrimineringslagens ikraft-

trädande 2009 ersatte Diskrimineringsombudsmannen de fyra tidigare ombudsmännen: Jäm-

ställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsman-

nen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Vad som menas 

med tillsyn i diskrimineringslagens mening definieras i 4 kap 1 a § och enligt denna definition 

handlar tillsynen om en självständig granskning vars syfte är att kontrollera om den granskade 

verksamheten uppfyller de krav som ställs i diskrimineringslagen. Enligt förarbetena till para-

grafen där begreppet definieras anses tillsynens viktigaste funktion vara av förebyggande art.75  

Vilka uppgifter Diskrimineringsombudsmannen har anges i lag om diskrimineringsombuds-

mannen och i förordningen med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen.76 Av dessa 

framgår det att ombudsmannen ska utöva tillsyn för att kontrollera att diskrimineringslagen 

följs.77 I första hand ska diskrimineringsombudsmannen enligt 4 kap 1 § diskrimineringslagen 

försöka se till att lagen följs frivilligt av de som omfattas av den. Detta innebär att förlikningar 

och uppgörelser utan rättslig inblandning eftersträvas.78 Skulle ett sådant försök misslyckas kan 

Diskrimineringsombudsmannen föra frågor som rör diskrimineringsersättning, ogiltighet och 

skadestånd till Arbetsdomstolen och frågor som rör aktiva åtgärder till Nämnden mot diskrimi-

nering.79 Nämnden mot diskriminering är en förvaltningsmyndighet vars uppgift är att pröva 

                                                           
73 Henrikz & Swanstein, (2017), Diskrimineringslagen, s. 173 
74 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 173 f.; Iseskog, (2017), Likabehandling och skydd mot diskriminering i ar-

betslivet, s. 169 f. 
75 Iseskog, (2016), s. 204 f.  
76 Iseskog, (2016), s. 205 f. 
77 Iseskog, (2016), s. 206 
78 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 183 
79 Iseskog, (2016), Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 206 
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framställningar om föreläggande av vite och pröva överklaganden av beslut om vitesföreläg-

gande.80 Diskrimineringsombudsmannen och nämnden är fristående från varandra för att und-

vika att samma myndighet är part och beslutar i samma ärende.81  

Ombudsmannen ska i övrigt verka för likabehandling, oavsett diskrimineringsfaktor, och ska ta 

initiativ till lämpliga åtgärder som rör diskrimineringsområdet.82  

Diskrimineringsombudsmannen ska medverka till att den som har blivit utsatt för diskrimine-

ring kan tillvarata sina rättigheter. För att kunna göra detta har ombudsmannen rätt att begära 

upplysningar av arbetsgivaren för att kunna kontrollera lagens efterlevnad. Exempel på sådana 

upplysningar är de som rör förhållandena i verksamheten som kan vara av betydelse för om-

budsmannens tillsynsfunktion, vilket anges i 4 kap 3 § p.1 diskrimineringslagen. Skulle arbets-

givaren företräda en enskild arbetstagare eller arbetssökande ska arbetsgivaren lämna ut de upp-

gifter som är nödvändiga för att ombudsmannen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Uppgifter om 

den tillsatte arbetstagarens utbildning, yrkeserfarenheter och andra meriter är uppgifter som 

ombudsmannen behöver för att kunna avgöra huruvida diskriminering har förekommit eller 

inte. Innan den 3 juli 2003 förelåg ingen skyldighet för arbetsgivaren att lämna ut uppgifter till 

ombudsmannen om det ansågs vara onödigt betungande för arbetsgivaren. I dagsläget förutsätts 

att arbetsgivaren inte besväras mer än nödvändigt av Diskrimineringsombudsmannen och det 

tidigare undantaget från skyldigheten att lämna ut nödvändiga uppgifter till Diskriminerings-

ombudsmannen om det anses onödigt betungande för arbetsgivaren har tagits bort. Skulle det 

föreligga särskilda skäl mot att lämna ut relevanta uppgifter kan arbetsgivaren vägra att lämna 

ut dessa.83  

Arbetsgivare som efter uppmaning från Diskrimineringsombudsmannen inte fullgör sin upp-

giftsskyldighet kan av ombudsmannen föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet. Detta 

stadgas i 4 kap 4 § diskrimineringslagen. Vitesföreläggandet kan enligt andra stycket överkla-

gas av arbetsgivaren till Nämnden mot diskriminering. Skulle nämnden anse att arbetsgivaren 

har fog för sin uppfattning att det finns särskilda skäl mot att inte lämna ut vissa uppgifter kan 

nämnden ändra ombudsmannens beslut. Ett beslut från nämnden kan inte överklagas.84 

3.7.1 Diskrimineringsombudsmannen roll i arbetet med aktiva åtgärder 

Diskrimineringsombudsmannen ska kontrollera att arbetsgivare uppfyller de krav diskrimine-

ringslagen ställer på arbetsgivare gällande arbetet med aktiva åtgärder. Genom att utöva tillsyn 

över arbetsgivare ska Diskrimineringsombudsmannen granska hur arbetet utförs. Detta kan ex-

empelvis ske genom att ombudsmannen begär upplysningar om hur kartläggningsarbetet har 

genomförts. Diskrimineringsombudsmannen kan kräva att få tillträde till arbetsplatser för att 

granska förhållandena på dessa, samt beordra arbetsgivare att närvara vid överläggningar.85  

Ombudsmannen ska i första hand försöka få arbetsgivare att frivilligt uppfylla kraven på aktiva 

åtgärder som ställs i diskrimineringslagen, men skulle detta misslyckas kan en framställan om 

föreläggande göras av Diskrimineringsombudsmannen.  

Föreläggandet kan avse kartläggning, analys, åtgärdsarbete och utvärdering, samt de olika mo-

menten som ingår i dessa. Enligt 3 kap 13 och 14 §§ diskrimineringslagen kan ett föreläggande 

även omfatta arbetsgivarens skyldighet att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. För att ett 

                                                           
80 Henrikz & Swanstein, (2017), Diskrimineringslagen, s. 185 
81 Henrikz & Swanstein, (2017), s. 185 
82 Iseskog, (2016), s. 206 f. 
83 Iseskog, (2016), s. 207 f. 
84 Iseskog, (2016), s. 208 
85 Iseskog, (2016), s. 209 
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vitesförläggande ska kunna göras gällande mot en arbetsgivare måste det av föreläggandet tyd-

ligt framgå vilka åtgärder arbetsgivaren förväntas vidta för att undvika vite och arbetsgivaren 

ska av vitesföreläggandet förstå vad denne förväntas göra. Av prop. 2007/08:95 s. 349 och 360 

samt prop. 2015/16:135 s. 78 framgår det att en framställan om vitesföreläggande ska innehålla 

en precisering, utöver den om vilka åtgärder som ska vidtas, om hur åtgärderna ska genomföras 

och när de ska vara genomförda.86 

I det fall Diskrimineringsombudsmannen inte är villig att göra en framställan om vitesföreläg-

gande till Nämnden mot diskriminering avseende arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder kan 

en sådan i stället göras av en kollektivavtalsbärande organisation. Den fackliga organisationen 

ska i sin framställan ange vilka åtgärder arbetsgivaren bör åläggas, vilken utredning som har 

gjorts och vilka skäl organisationen anger som stöd för sin framställan.87 

3.7.2 Nämndens beslut 

I nämndens beslut Ä 1-15 ålades arbetsgivaren att vid vite om 2 000 000 kr genomföra en löne-

kartläggning och bland annat analysera om löneskillnader mellan kvinnor och män inom verk-

samheten kan anses vara sakliga eller inte. Likvärdigt arbete skulle också kartläggas och ana-

lyseras för att upptäcka skillnader som kunde härledas till diskrimineringsgrunden kön.  

Enligt de gällande bestämmelserna innan den 1 januari 2017 skulle arbetsgivare genomföra en 

lönekartläggning vart tredje år. Arbetsgivaren i målet hade inte gjort detta trots upprepade på-

tryckningar från fackliga organisationer. 

  

                                                           
86 Iseskog, (2016), Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 209 f. 
87 Iseskog, (2016), s. 210 f. 
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4 Diskussion 
4.1 Vad innebär arbetsgivarens skyldighet att vidta aktiva åtgärder?  
Arbetsgivarens skyldighet att vidta aktiva åtgärder innebär att arbetsgivaren årligen måste bed-

riva ett arbete för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oav-

sett kön. Arbetet är av framåtsyftande karaktär och ska bedrivas på ett generellt plan. Det riktar 

sig således inte till någon enskild individ. Genom att bedriva ett aktivt åtgärdsarbete ska arbets-

givaren bli medveten om vilka hinder den egna verksamheten utgör mot att uppnå jämställdhet 

på arbetsplatsen. Därefter ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som krävs för att motverka dis-

kriminering på grund av kön.  

Om arbetsgivaren inte bedriver ett aktivt åtgärdsarbete eller inte genomför det på ett tillfred-

ställande sätt kan Diskrimineringsombudsmannen i sin tillsynsroll ingripa och utöva påtryck-

ningar mot arbetsgivaren. Påtryckningsmedlet Diskrimineringsombudsmannen kan använda sig 

av är framställan om vitesförläggande hos Nämnden mot diskriminering. Även kollektivavtals-

bärande organisationer kan använda sig av detta medel. Innebörden av vitesföreläggandet är att 

arbetsgivaren kan åläggas detta om den inte vidtar nödvändiga åtgärder. Denna möjlighet för 

fackliga organisationer att göra en framställan om vitesföreläggande har använts för att utöva 

påtryckningar mot arbetsgivaren att genomföra en lönekartläggning på arbetsplatsen. Bestäm-

melserna som avser arbetsgivarens skyldighet att kartlägga löneförhållandena på arbetsplatsen 

kan därför anses ha haft viss effekt. 

Att Diskrimineringsombudsmannen i första hand ska försöka förmå arbetsgivare att frivilligt 

följa diskrimineringslagen tyder på att det aktiva åtgärdsarbetet är tänkt att genomföras på ar-

betsgivarens eget initiativ och inte med tvång. Arbetet ska enligt propositionen uppmuntra till 

ökade ansträngningar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjlig-

heter. Detta talar för att Diskrimineringsombudsmannen bör försöka motivera arbetsgivare att 

själva vidta de åtgärder som är nödvändiga. Det anges även i propositionen att tillsynsfunkt-

ionen i första hand ska vara av förebyggande art. Det är därför rimligt att anta att ombudsman-

nen, så långt det är möjligt, ska verka för att förhindra att diskriminering uppstår överhuvudta-

get. En frivillig förändring av arbetsgivarens verksamhet torde därför vara att föredra. Genom 

att uppmuntra arbetsgivaren att verka för en jämställd arbetsplats kan nya hinder upptäckas och 

åtgärdas. Det aktiva åtgärdsarbetet är fråga om ett långsiktigt och framåtsyftande arbete och för 

att kunna uppnå diskrimineringslagens mål om att motverka diskriminering är arbetsgivarens 

inställning till arbetet av betydelse. 

4.2 Hur ska arbetet genomföras? 
Genomförandet av arbetet med aktiva åtgärder kan delas in i två olika delar. Den första är lika-

behandlingsarbetet och den andra är lönekartläggningen. Likabehandlingsarbetet ska bedrivas 

i fyra steg: kartläggningsfasen, analysfasen, åtgärdsfasen och uppföljningsfasen. Arbetsgivare 

ska kartlägga områdena som rör verksamhetens arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis 

om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetens-

utveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Arbetsgivaren ska se-

dan analysera resultatet av kartläggningen och fundera över vilka hinder mot lika rättigheter 

och möjligheter som kan finnas. Efter detta ska arbetsgivaren fundera över lämpliga åtgärder 

och sedan vidta dessa. Till sist ska arbetet följas upp och en utvärdering ska göras för att kon-

trollera om åtgärderna varit tillräckliga eller inte.  

Genom att kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp får arbetsgivaren insikt i hur verksam-

heten ser ut i praktiken, vad som fungerar bra och vad som måste åtgärdas för att diskriminering 

på grund av kön ska kunna motverkas.  



 

17 
 

Arbetsgivare med minst 25 anställda måste dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder och 

med hjälp av denna dokumentation kan arbetsgivaren se vilka framsteg som gjorts och vilket 

arbete som fortfarande återstår.  

Lönekartläggningen ska sedan 1 januari göras årligen av arbetsgivare med minst 10 anställda. 

Denna kartläggning ska innehålla en redogörelse för de anställdas löner. Män och kvinnors 

löner ska med hjälp av kartläggningen jämföras för att osakliga löneskillnader, som kan härle-

das till diskrimineringsfaktorn kön, ska upptäckas och åtgärdas. Lönekartläggningen kan fun-

gera som ett användbart verktyg för att uppmärksamma och åtgärda osakliga löneskillnader, 

eftersom att lönekartläggningen ska omfatta samtliga anställdas löner. Arbetsgivaren får därför 

en överblick över hur de faktiska löneförhållandena ser ut inom verksamheten.  

Då arbetsgivaren kan åläggas vitesföreläggande om lönekartläggningen inte genomförs sätts 

viss press på arbetsgivaren att faktiskt genomföra kartläggningen. Löneförhållandena på arbets-

platsen måste analyseras enligt 3 kap 8 och 9 §§. Det ska även göras en jämförelse med likvär-

diga arbeten för att upptäcka om vissa grupper kan anses vara diskriminerade, exempelvis män-

niskor som innehar arbeten som typiskt sett brukar vara kvinnodominerade. Skulle arbetsgiva-

ren enbart jämföra lönerna inom en viss grupp är det möjligt att diskriminering, i förhållande 

till likvärdiga arbeten, inte skulle upptäckas. Strukturell diskriminering skulle då vara svårare 

att motverka. 

Utöver detta ska arbetsgivaren, inom ramen för arbetet med aktiva åtgärder, verka för att främja 

en jämn könsfördelning på ledande positioner inom verksamheten. Att uppmuntra både kvinnor 

och män att delta i kompetensutvecklande aktiviteter och söka sig till ledande positioner ligger 

i linje med vad som uttrycks i propositionen; att arbetsgivaren, genom att främja lika rättigheter 

och möjligheter, kan dra nytta av fler kompetenser och erfarenheter.  

4.3 Hur ska åtgärdsarbetet förhindra diskriminering på grund av kön? 
Sverige och EU har under flera årtionden bedrivit ett omfattande jämställdhetsarbete med syfte 

att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. EU har 

som en del av sitt likabehandlingsarbete infört ett flertal direktiv på området, exempelvis direk-

tiv 2006/54/EG om lika möjligheter och likabehandling. Sverige har antagit lagar som jäm-

ställdhetslagen och diskrimineringslagen på området. Bestämmelserna om arbetsgivarens skyl-

dighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder är ett led i jämställdhetsarbetet. Avsikten med 

bestämmelserna är således att motverka diskriminering på grund av kön. De har dock kritiserats 

för att vara så vaga och otydliga att de inte kunnat uppnå sitt syfte. Detta tyder på att bestäm-

melserna måste vara tydliga för att kunna motverka diskriminering. Arbetsgivaren måste veta 

vad som förväntas av denne och vilka konsekvenserna blir om arbetet inte genomförs.  

Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas på ett generellt plan. Syftet med bestämmelserna är 

således att motverka diskriminering i allmänhet inom verksamheten. De ska inte tillämpas i fall 

som rör diskriminering av en enskild individ i en enskild situation. Genom att granska omfat-

tande områden av verksamheten finns det möjlighet att upptäcka och åtgärda risker som ännu 

inte drabbat någon enskild person. Att arbetet ska göras i preventivt syfte handlar om just detta; 

att åtgärda eventuella hinder mot lika rättigheter och möjligheter innan de hinner drabba någon 

som omfattas av diskrimineringsskyddet. I propositionen till diskrimineringslagen anges att ar-

betsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska mana till ökade ansträngningar för att motverka 

diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Det anges att aktiva åtgärder ska 

motverka diskriminering genom dess fokus på konkreta åtgärder. Arbetsgivaren måste enligt 

diskrimineringslagen vidta nödvändiga åtgärder och dessutom följa upp och utvärdera arbetet 
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för att kunna bedöma om åtgärderna haft avsedd effekt. Genom att göra detta måste arbetsgi-

varen reflektera, analysera och fram för allt bli medveten över vilka riskfaktorer verksamheten 

kan innebära.  

Eftersom att arbetsgivaren kan åläggas vitesförläggande om denne inte bedriver ett aktivt åt-

gärdsarbete sätts som tidigare nämnts viss press på arbetsgivaren att faktiskt kartlägga och ana-

lysera verksamheten. Då fackliga organisationer också kan utöva påtryckningar mot arbetsgi-

varen medför det indirekt att anställda inom verksamheten också har en möjlighet att påverka 

arbetet med aktiva åtgärder. Eftersom att arbetsgivaren ska samverka med kollektivavtalsbä-

rande organisationer när det kommer till arbetet med aktiva har de anställda möjlighet att på-

verka hur arbetet ska utformas. 

Vad gäller den separata lönekartläggningen som ska göras varje år anges i diskrimineringslagen 

att åtgärder ska vidtas löpande för att åtgärda osakliga skillnader som upptäckts. Detta innebär 

att arbetsgivaren inte kan vänta allt för länge med att vidta åtgärder för att utjämna osakliga 

skillnader mellan män och kvinnor i lönehänseende. Skyldigheten att löpande undanröja osak-

liga skillnader kan bidra till att män och kvinnor uppnår samma lönenivå, oavsett kön. Lönedis-

kriminering på grund av kön kan därför motverkas med hjälp av lönekartläggningen.  

Baserat på det som framkommit av undersökningen ska aktiva åtgärder förhindra diskrimine-

ring på grund av kön genom att risker och hinder analyseras och åtgärdas. Genom att granska 

verksamheten och analysera förfarandesätt så som riktlinjer, policys, bestämmelser och praxis 

om löner och så vidare, kan arbetsgivaren upptäcka osakliga skillnader som kan härledas till 

diskrimineringsgrunden kön. Här kan paralleller kan dras till förbudet mot indirekt diskrimine-

ring. Praxis och bestämmelser om exempelvis verksamhetens anställningsförfaranden kan vara 

sådana som i praktiken missgynnar personer som tillhör ett visst kön. Eftersom att det föreligger 

en skyldighet för arbetsgivaren att granska dessa förfarandesätt kan sådana problem upptäckas 

och åtgärdas, och därmed motverka indirekt diskriminering.  

I rättsfall AD 2005 nr 87 anses en kvinna ha blivit utsatt för indirekt könsdiskriminering på 

grund av att arbetsgivaren tillämpat ett anställningskrav som inte ansetts vara nödvändigt. Ef-

tersom att kravet inte ansågs nödvändigt skulle en fortsatt tillämpning av det rimligtvis ha in-

neburit ett hinder mot lika rättigheter och möjligheter oavsett kön.   

Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras och arbetsgivaren kan därför utgå från doku-

mentationen för att löpande kunna avgöra vilka nödvändiga åtgärder som måste vidtas för att 

åtgärda eventuella problem. Att arbetsgivaren torde kunna anlita utomstående för att kunna ge-

nomföra en tillfredsställande lönekartläggning talar för att arbetsgivaren inte kan undgå sitt 

ansvar genom att hänvisa till bristande kompetens på området.  

Av propositionen framgår det att det aktiva åtgärdsarbetet ska vara framåtsyftande och på sikt 

bidra till en attitydförändring i arbetet mot diskriminering. Med beaktande av att både Sverige 

och EU under en längre tid har bedrivit ett aktivt jämställds- och likabehandlingsarbete utan att 

uppnå önskat resultat är det rimligt att funder över huruvida de bestämmelser som finns på 

området är tillräckliga. För att kunna åstadkomma en tillräcklig attitydförändring för att uppnå 

målet om lika rättigheter och möjligheter oavsett kön är det möjligt att de aktiva åtgärderna 

borde få en mer framträdande roll i jämställdhetsarbetet. Med hänsyn till vad som framkommit 

av utvärderingar rörande de aktiva åtgärdernas effektivitet är det möjligt att bestämmelserna 

skulle kunna omfatta större områden, än de gör i dagsläget, för att uppnå önskad effekt.  

Hur arbetet med aktiva åtgärder ska utformas är i dagsläget upp till både lagstiftaren och ar-

betsgivaren. Lagstiftaren anger ramarna för arbetet och arbetsgivaren har därefter möjlighet att 

i viss utsträckning själv bestämma hur arbetet ska genomföras. För att diskrimineringslagens 
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mål ska kunna uppnås är det möjligt att lagstiftaren borde få en mer framträdande roll vad gäller 

bestämmelserna kring arbetets utformande.  

För att kunna förhindra diskriminering på arbetsplatser är det rimligt att anta att arbetsgivaren 

måste vara medveten om vad det är som typiskt sett kan leda till diskriminering. Arbetsgivaren 

bör dessutom vara medveten om hur detta förhåller sig till den egna verksamheten. Om arbets-

givaren uppfyller sin lagstadgade skyldighet att kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp sitt 

arbete finns det förutsättningar att bli medveten om dessa hinder och faktorer. Det innebär en 

möjlighet att, med hjälp av aktiva åtgärder, motverka diskriminering och främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön. 
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