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Abstract 

The purpose of this essay is to examine how gender equality can be used in the 

workplace, its possible effects, and what collaboration can contribute to the subject of 

gender equality. A combination of legal sociological and legal dogmatic methodology 

has been used to examine the EU and Swedish law, how equality should be 

approached and what previous studies have concluded. An interview has been 

conducted to provide a clearer picture of how gender equality appears in practice, in 

the modern workplace.   

 

An equality plan should be conducted every three years and applies to employers who 

are responsible for more than 25 employees. The manual should include a description 

of the measures considered necessary in the workplace in order to promote gender 

equality. How an equality plan should be developed is not specifically outlined in the 

current law, and thus this is left up to the employer to determine. The equality plan 

should be drawn up in collaboration with the employees, and usually in the presence 

of their union representatives. 

 

According to current studies the general workforce has seen an increase in the number 

of gender equality plans carried out, since the Equality Act was established, however 

few correctional measures are implemented. It has also proven difficult for employers 

to see any immediate effects of implementing these measures. One of the reasons for 

this may be that employers do not need to act on the measures outlined in their 

equality plans, but solely identify the measures deemed necessary. Similarly, studies 

and the interview conducted revealed that cooperation regarding gender equality in 

many cases is limited.   

 

A new investigation has suggested a more significant change in discrimination law, 

whereby the equality plan is replaced with systematic work on active measures. This 

systematic work seeks to clarify the legislation and make equality work a more liquid 

process that is continually evaluated and improved upon. Furthermore this approach 

aims to make active participation in equality promotion an obligation in the 

workplace. 

Keywords: Equality plan, collaboration, active measures 
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1. Inledning 

Dagens arbetsmarknad kan ännu inte ses som jämställd. I ett annars högutvecklat och 

modernt samhälle har mäns och kvinnors rätt till lika rättigheter fortfarande inte fått 

fullt genomslag. 2012 hade kvinnor 86 procent av mäns löner. Det kan jämföras med 

1974 då kvinnor hade 84 procent av mäns löner.1 Kvinnor tar ut betydligt fler 

föräldrapenningdagar än vad män gör under ett barns två första år. 2010 tog männen 

ut 20 procent av vad kvinnorna gjorde.2 Vidare arbetar kvinnor mer deltid än vad män 

gör, samtidigt som de utför mer obetalt arbete.3 En av de åtgärder som kommit till för 

att främja jämställdheten i arbetslivet är jämställdhetsplaner. 

 

Den första lagen som kom att reglera könsdiskriminering i arbetslivet utfärdades 

1980. Lagens ändamål var att främja kvinnors och mäns lika rätt gällande arbete, 

arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.4 Det var inte förrän 1992 när en ny 

jämställdhetslag upprättades som jämställdhetsplaner blev ett krav. Då behövde 

arbetsgivare med fler än 10 anställda upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete.5 

Anledningen var dåtidens kollektivavtal, som inte bidrog till ett mer aktivt 

jämställdhetsarbete och att ett krav på en årlig plan då skulle tvinga samman 

arbetsmarknadsparterna till diskussion.6 Den nuvarande lagen som reglerar området 

jämställdhet i arbetslivet är DL. I och med att den lagen trädde i kraft ändrades också 

kriterierna för jämställdhetsplaner. 

 

Arbetsgivare med fler än 25 anställda ska var tredje år upprätta en skriftlig plan för 

sitt jämställdhetsarbete. Den ska innehålla en översikt över vad arbetsgivaren behöver 

åtgärda under de kommande tre åren och vilka åtgärder arbetsgivaren har för avsikt att 

påbörja eller genomföra. Planen ska också innehålla en redovisning av de åtgärder 

som genomförts de senaste tre åren samt en översiktlig redovisning av arbetsgivarens 

handlingsplan för jämställda löner. Jämställdhetsplanen ska ske i samverkan med 

arbetstagarna.  

                                                        
1 SCB, På tal om kvinnor och män, 2014. s. 5 
2 SCB, På tal om kvinnor och män, 2014. s. 43 
3 SCB, På tal om kvinnor och män, 2014. s. 5 
4 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, 1979:1118 
5 Jämställdhetslag, 1991:433 
6 Prop. 1990/91:113 
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1.1 Syfte 
Denna uppsats syfte är att belysa den praktiska tillämpningen av det lagstadgade 

kravet på jämställdhetsplaner samt att undersöka arbetsmarknadsparternas 

samverkans roll i detta arbete. Detta genom att sätta jämställdhet och arbetet kring 

jämställdhet i relation till svensk och internationell rätt där den rättsliga fokusen 

kommer ligga på diskriminering och aktiva åtgärder. Vidare kommer en genomgång 

av studier och utredningar för att se hur jämställdhetsarbetet fungerat i arbetslivet. För 

att få en inblick av hur dessa kan se ut i arbetslivet kommer en intervju genomföras 

för att konkretisera jämställdhetsarbetet. 

Frågeställning blir:  

 

Hur kan jämställdhetsplaner användas i arbetslivet? 

 

Vad kan samverkan bidra till i arbetet med jämställdhetsplaner? 

 

I vilken mån kan jämställdhetsplaner ge effekt i arbetet för en jämställd arbetsplats? 

 

1.2 Metod 
I min uppsats har en kombination av metoder använts. Eftersom syftet med uppsatsen 

är att belysa hur jämställdhetsplaner och samverkan kan ge uttryck i arbetslivet har en 

rättssociologisk metod tillämpats. Det innebär att jag haft i åtanke att se på 

jämställdhetsplaner och samverkans effekter och konsekvenser. 7 En del i detta är 

rättsdogmatisk metod som fastställer gällande rätt och i detta fall görs det genom 

rättsakter som förarbeten, lagstiftning, rättspraxis och doktrin.  

 

Uppsatsen tar avstamp i den internationella rätten genom att belysa EU-rättens 

förhållande till jämställdhet och deras arbete kring detta. Med hjälp av sökmotorn 

Infotorg har följande sökord använts för att finna relevant information inom EU-

rätten: Jämställdhet, Jämställdhetsarbete, EU. Eftersom en del material inom EU- 

rätten inte finns att tillgå på svenska har även dessa engelska sökord använts: 

Equality, Gender equality.  

 

                                                        
7 Hydén, Håkan. Rättssociologi som rättsvetenskap. Studentlitteratur: Lund, 2002. s 15-16 
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Den huvudsakliga fokusen ligger på den svenska rätten och i synnerhet DL. Jag har 

valt att undersöka lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 

(1979:1118) och dess förarbeten eftersom den ligger till grund för JämL. och DL. 

Genom att ta hjälp av Eva Schömers avhandling har jag funnit relevant information 

inom området.8 Jag har sedermera valt att gå djupare in i varför lagarna kommit till 

för att få en bredare förståelse till jämställdhet inom arbetslivet. Arbetet fortsätter med 

en genomgång av DLs kapitel som reglerar aktiva åtgärder med fokus på 

jämställdhetsplaner och samverkan. Detta för att konkretisera lagens innehåll och 

tankarna bakom regleringarna. I uppsatsen används propositionerna från JämL. och 

DL eftersom de ligger till grund för DL. Jämställdhetsplaner regleras i 3 kap. 13 § DL 

och genom att belysa den och de aktiva åtgärderna i 3 kap. 4-9 §§ DL är tanken att ge 

en bild av vad som innefattas i arbetet med jämställdhetsplaner.  

 

För att ge exempel på hur jämställdhetsplaner kan och bör utformas har litteratur från 

JämO använts i form av deras grundbok tillsammans med annan litteratur som 

behandlar jämställdhetsarbetet. Grundboken hittades på DO:s hemsida (www.do.se) 

med sökordet: Jämställdhetsplan. Boken är en reviderad upplaga från november 2007 

(Även om litteraturen ursprungligen är skriven av JämO fann jag den relevant 

eftersom DO inte uppdaterat någon ny information om arbetet och fortfarande har 

kvar den som material på sin hemsida).9 DL är en vidareutveckling av JämL. och 

regleringarna kring jämställdhetsplaner och aktiva åtgärder är i stort oförändrade, 

vilket motiverar varför jag använt mig av JämOs material. Resterande litteratur fann 

jag genom universitetsbibliotekets sökmotor med orden: Jämställdhetsplan, 

Jämställdhetsarbete. 

 

Vidare kommer en genomgång av Schömers avhandling tillsammans med SOU 

2010:7, SOU 2014:41 och en rapport från statskontoret utgöra en del i arbetet som går 

igenom deras undersökningar som rör jämställdhetsplaner, aktiva åtgärders effekt och 

samverkan. Anledningen till valet av dessa studier föll på deras fokus om 

jämställdhetsarbetet och effekterna av sådant arbete. Jag har inte valt att sammanfatta 

                                                        
8 Schömer, Eva. Konstruktion av genus i rätten och samhället. Uppsala: Författaren och Iustus förlag, 

1999 

9 http://www.do.se/Documents/material-gamla-
ombudsman/Grundbokattarbetaframenjamstalldhetsplanrevnov2007.pdf (hämtad 08-02-15) 

http://www.do.se/
http://www.do.se/Documents/material-gamla-ombudsman/Grundbokattarbetaframenjamstalldhetsplanrevnov2007.pdf
http://www.do.se/Documents/material-gamla-ombudsman/Grundbokattarbetaframenjamstalldhetsplanrevnov2007.pdf
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hela studierna utan gått igenom den information jag funnit mest relevant till 

uppsatsen.  

 

Jag har också valt att utföra en intervju med syfte att få en egen bild av hur ett företag 

kan arbeta med jämställdhetsarbetet i form av jämställdhetsplan. Jag ser den inte som 

en källa att dra slutsatser från utan som ett komplement. Jag har valt att låta företagen 

vara anonymt efter begäran.  

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen kretsar kring jämställdhetsplaner och samverkan. Mitt huvudsakliga syfte 

är att se hur planerna kan användas i arbetslivet och hur samverkan kan se ut i 

samband med arbetet att utforma dessa. Eftersom jämställdhetsplanen enbart gäller 

för diskrimineringsgrunden kön kommer jag inte reflektera över någon annan 

diskrimineringsgrund i arbetet. Eftersom min avsikt har varit att belysa 

jämställdhetsplaner och jämställdhetsarbetet ur ett brett perspektiv har jag valt att inte 

fördjupa mig i handlingsplaner för löner, även om det är en del i jämställdhetsarbetet.   
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2. Internationell rätt  
2.1 Bakgrund till EU:s jämställdhetsarbete  
Jämställdhet är en av EU:s grundläggande värderingar. Arbetet med jämställdhet 

inom EU påbörjades 1957 då principen om lika lön för lika arbete blev en del av 

fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, också kallat 

Romfördraget. I artikel 119 stod det att kvinnor och män ska få lika lön för lika arbete 

och att alla medlemsstater ska säkerställa att denna princip tillämpas. Lönens 

innebörd i detta sammanhang är den minimi- eller grundlön samt alla övriga förmåner 

som arbetstagaren får i sin anställning. Artikeln förklarar också att lika lön utan 

könsdiskriminering innebär att ackordslön för lika arbete ska fastställas enligt samma 

beräkningsgrunder och att tidlön ska vara lika för lika arbete.10 1976 antogs 

likabehandlingsdirektivet. Direktivets syfte var att lika behandling skulle råda mellan 

kvinnor och män vad gäller rätten till anställning, befordran, yrkesutbildning, 

arbetsvillkor och social trygghet.11 1999 trädde Amsterdamfördraget i kraft. Detta 

innebar en förändring i principen om lika lön för lika arbete. Resultatet blev att 

kvinnor och män ska få lika lön för lika arbete eller för likvärdigt arbete.12 

2.2 EU:s jämställdhetsarbete idag 
Det nuvarande jämställdhetsarbetet regleras genom en rad olika källor. I enlighet med 

fördraget om europeiska unionen ska unionen byggas på värden som främjar 

principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.13 Unionen ska också arbeta för 

jämställdheten mellan könen genom att bekämpa diskriminering och social 

utestängning.14  I fördraget om europeiska unionens funktionssätt fastslås att unionen 

i all sin verksamhet ska försöka motverka bristande jämställdhet mellan kvinnor och 

män och främja jämställdhet.15 Vidare i fördraget fastslås att principen om 

likabehandling inte får hindra en medlemsstat att behålla eller besluta om åtgärder 

som gör det enklare för det underrepresenterade könet att bedriva yrkesverksamhet, 

t.ex. positiv särbehandling.16 

 

                                                        
10 Art. 119, Romfördraget 
11 Art. 1, Likabehandlingsdirektivet 
12 Artikel 141, Amsterdamfördraget 
13 Art. 2, Fördraget om Europeiska Unionen 
14 Art. 3, Fördraget om Europeiska Unionen 
15 Art. 8, Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 
16 Art. 157.4, Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt  
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EU:s lagstiftning gällande jämställdhet är förhållandevis omfattande och har påverkat 

den nationella lagstiftningen i många medlemsstater. I juni 2006 ikraftträdde direktiv 

om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor 

och män i arbetslivet, också kallat Recastdirektivet. Det är en sammanslagning av sex 

äldre direktiv som berör likabehandling av kvinnor och män.17 Syftet med direktivet 

är att säkerställa att principen om likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet 

genomförs. Det ska enligt direktivet göras genom bestämmelser om tillträde till 

anställning, arbetsvillkor samt företags- eller yrkesbaserade system för social 

trygghet.18 Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja dialogen mellan 

arbetsmarknadsparterna i deras arbete för jämställdhet i arbetslivet.19 

Medlemsstaterna ska vidare uppmuntra arbetsgivarna att på ett systematiskt och 

planerat sätt arbeta med likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet gällande 

tillträde till anställning, yrkesutbildning och yrkesmässig befordran.20 Arbetsgivarna 

ska också uppmuntras att dela med sig av relevant information angående 

jämställdhetsarbetet till arbetstagarna, t.ex. statistisk om könsfördelning, 

löneskillnader och förbättringsåtgärder.21  

 

Direktivet om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av 

kvinnor och män i arbetslivet är ett minimidirektiv, vilket betyder att medlemsstaterna 

får behålla eller införa bestämmelser som är mer gynnsamma än vad som förespråkas 

i direktivet. Däremot får ingen sänka skyddsnivån för arbetstagare inom området som 

omfattas av direktivet.22 

 

 

 

 

 

                                                        
17 Recastdirektivet 
18 Art. 1 Recastdirektivet  
19 Art. 21.1 Recastdirektivet 
20 Art. 21.3 Recastdirektivet 
21 Art. 21.4 Recastdirektivet 
22 Art. 27.1-2 Recastdirektivet 
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3. Svensk rätt 
3.1 Bakgrund 
Den första svenska lagstiftningen om jämställdhet mellan könen kom 1980. Lagens 

syfte var att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter i arbetslivet.23 Denna lag ligger till grund för den kommande 

lagen JämL. och också till DL, vilka behandlas senare i kapitlet.  

 

1972 tillsatte dåvarande regering en delegation vars syfte var att fördjupa samt 

utveckla den helhetssyn som skulle vara vägledande för arbetet kring jämställdhet 

mellan kvinnor och män.24 Detta genom att bevaka och utreda frågor om jämställdhet 

mellan könen. Delegationen kom fram till att en lagstiftning mot könsdiskriminering 

varken var nödvändig eller borde rekommenderas med huvudargumentet att ett förbud 

mot diskriminering inte kan få någon nämnvärd effekt. Det som istället behövdes var 

aktiva handlingar för jämställdhet.25  

 

Under 1975/76 års riksmöte genom ett riksdagsbeslut skapades 

jämställdhetskommittén i Sverige och övertog den tidigare delegationens arbete.26 

Jämställdhetskommittén fick i uppgift att utreda frågan om en lagstiftning mot 

könsdiskriminering. I deras resonemang om varför en lagstiftning behövs beskriver de 

att en lag mot könsdiskriminering inte ”löser” jämställdhetsproblemet men att den blir 

ett viktigt instrument i det samlade arbetet för jämställdhet. En lag kan ge enskilda 

skydd mot diskriminering pga. sitt kön. Den kan också ställa krav på arbetsgivare att 

aktivt bedriva arbete för ökad jämställdhet och att det blir ett stöd för 

arbetsmarknadsparterna att driva på jämställdhetsarbetet.27 På grundval av 

jämställdhetskommitténs betänkande i form av deras SOU lade dåvarande regering 

fram ett förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och som 

också kompletterade proposition 1978/79:175.28 De huvudsakliga punkterna i 

lagförslaget förbjöd könsdiskriminering vid bland annat anställning och befordran. 

Den ålade också arbetsgivare att inom ramen för sin verksamhet bedriva målinriktat 

                                                        
23 1 §, Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, 1979:1118 
24 SOU 1978:38. s 27 
25 SOU 1975:58. s 75-76 
26 SOU 1978:38. s 28 
27 SOU 1978:38. s 62 
28 Prop. 1979/80:56. s 1 
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arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet29 (Lagen om jämställdhet mellan 

kvinnor och män i arbetslivet trädde i kraft den 17 december 1979). 

 

I lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet fanns inga regleringar 

gällande jämställdhetsplaner. Enligt arbetsmarknadsdepartementet ansågs det inte 

nödvändigt att lagstadga några specifika regler kring jämställdhetsplaner då det redan 

fanns krav på målinriktat och planmässigt arbete i de aktiva åtgärderna. Statsrådet var 

övertygad att planmässigt jämställdhetsarbete skulle ske naturligt mellan arbetsgivare 

och arbetstagare, vilket då skulle leda till upprättande av planer eller program.30 Det 

skulle då inte behövas regler om förbestämda former av planer i lag. Dessutom hade 

arbetsmarknadsparter redan avtalat om att planmässigt bedriva jämställdhetsarbete.31 

 

1992 trädde JämL. i kraft och upphävde då föregående lag från 1980. Regeringen 

föreslog att en ny lag skulle ersätta föregående med målet att förbättra kvinnornas 

villkor i arbetslivet. För att uppnå jämställdhet i arbetslivet skulle arbetsmarknadernas 

parter samverka och regleringen kring det aktiva jämställdhetsarbetet skulle byggas 

ut. Arbetsgivare med fler än 10 anställda skulle varje år utforma en plan för sitt 

jämställdhetsarbete.32 Utredningen i samband med JämL. visade att den tidigare 

lagens förarbeten om att jämställdhetsarbetet skulle bedrivas planmässigt bara hade 

uppfyllts i liten omfattning och att det inte hade förekommit särskilt mycket konkreta 

jämställdhetsplaner.33 Vidare förklaras att kollektivavtalen om jämställdhet inte 

bidragit till mer aktivitet mellan de lokala parterna. Ett krav på en årlig 

jämställdhetsplan gör att parterna tvingas samman till samverkan om vad som behövs 

göras hos arbetsgivaren.34 

 

Den 6 mars 2008 överlämnade dåvarande regering propositionen till den nuvarande 

lagstiftningen, DL.35 I och med denna lag ändrades regleringarna kring 

jämställdhetsplaner. Antalet anställda som krävdes för att upprätta planer höjdes till 

fler än 25 anställda och upprättandet av planer ändrades till vart tredje år istället för 

                                                        
29 Prop. 1979/80:56. s 3 
30 Prop. 1978/79:175. s 98 
31 Prop. 1978/79:175. s 97 
32 Prop. 1990/91:133. s 3 
33 Prop. 1990/91:133. s 74 
34 Prop. 1990/91:133. s 74 
35 Prop. 2007/08:95 
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varje år. Enligt förarbetet skulle småföretag undantas för att minska den 

administrativa bördan som medföljde i samband med jämställdhetsplaner.36 Vidare 

fann regeringen det onödigt att uppdatera eller revidera jämställdhetsplaner varje år 

eftersom den relativt korta tiden inte kommer ge några större förändringar. En 

treårsperiod är att föredra eftersom arbetsgivare då kan planera långsiktigt och se över 

vilka åtgärder som behövs på arbetsplatsen.37 Detta är således dagens reglering, men 

vad det innebär mer detaljerat och konkret kommer att behandlas i följande kapitel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
36 Prop. 2007/08:95. s 339 
37 Prop. 2007:08:95. s 338 
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4. Jämställdhetsarbete 

4.1 Samverkan 
I tredje kapitlet i DL behandlas aktiva åtgärder mot diskriminering. Lagen fastslår att 

arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika 

rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett diskrimineringsgrund.38 Parterna ska 

särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra 

anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför lika arbete eller arbete som kan 

betraktas som likvärdiga.39 Samverkan i det här sammanhanget innebär att 

arbetsgivare och arbetstagare gemensamt verkar aktivt med de frågor som behandlar 

främjandet av lika rättigheter och möjligheterna som finns på arbetsplatsen. Hur 

samverkan mellan parterna ska ske är enligt förarbetet inte nödvändigt att beskriva i 

lag utan bör lämnas till parterna själva. Det innebär att parterna själva bestämmer i 

vilken omfattning de ska samverka och hur de kan anpassa de behov som finns på 

arbetsplatsen. Även om parterna ska samverka har arbetsgivaren det yttersta ansvaret 

vilket kan innebära att parterna inte behöver vara överens.40 

4.2 Jämställdhetsplaner  
En arbetsgivare med fler än 25 anställda ska vart tredje år upprätta en 

jämställdhetsplan. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på 

arbetsplatsen enligt 4-9 §§ i kapitlet aktiva åtgärder samt en redogörelse över vilka 

åtgärder som avses startas eller ska genomföras de kommande åren. De åtgärder som 

gjort de senaste åren ska tas med i efterföljande plan. Planen ska också innehålla en 

överskådlig redovisning av handlingsplanen för jämställda löner som arbetsgivaren 

ska göra enligt 3 kap. 11 § DL41 En jämställdhetsplan bör upprättas i samråd mellan 

arbetsgivare och arbetstagare.42 En fortsatt förklaring på hur samverkan mellan 

parterna borde se ut under konstruktionen av en plan anges inte, utan de bör samverka 

men arbetsgivaren har det yttersta ansvaret. 

 

En jämställdhetsplans utformning och innehåll är inte möjlig att närmare beskriva i 

lag. Det bör istället DO via sin informations- och rådgivningsverksamhet hjälpa till 

med och därigenom tillförse lämpliga sätt att utforma en plan. Ett av de första stegen 

                                                        
38 3 kap. 1 §, DL 
39 3 kap. 2 §, DL 
40 Prop. 2007/08:95. s 324 
41 3 kap. 13 §, DL 
42 Prop. 2007/08:95. s 346 
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borde vara att inventera de rådande förhållandena på arbetsplatsen. På så vis kan 

arbetsgivaren ringa in viktiga strategiska områden. Det kan vara områden som 

lönepolitik, utbildningsinsatser, rekryteringspolitik och så vidare. Eftersom 

uppföljning av planen är nödvändig får arbetsmarknadsparterna också möjlighet att se 

hur resultatet av deras arbete blivit och om åtgärderna varit effektiva och rätt 

utformade eller inte.43 Det betonas i förarbetena att jämställdhetsplaners innehåll och 

omfattning beror på arbetsplatsens storlek och verksamhet. En liten arbetsplats med 

liten personalstyrka kan göra en enkel plan som fortfarande följer lagen och är 

effektiv medan ett större företag kanske måste utveckla planen och göra delplaner till 

olika verksamheter och enheter inom organisationen.44 

 

Den handlingsplan för löner som ska redovisas i jämställdhetsplanen regleras i 3 kap. 

10-12 §§ DL. Var tredje år ska arbetsgivaren kartlägga och analysera bestämmelser 

och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren 

samt löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som kan betraktas som 

lika. Detta i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och 

andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Arbetsgivaren ska också bedöma 

om löneskillnader som förekommer kan ha direkt eller indirekt samband med kön.45 

Arbetsgivaren ska utefter detta upprätta en handlingsplan för jämställda löner och i 

den redovisa resultaten av analysen och kartläggningen. I planen ska också anges 

vilka åtgärder som anses nödvändiga och kommer att vidtas i arbetet för att uppnå lika 

lön för lika arbete.46 

 

4.2.1 Aktiva åtgärder 
Jämställdhetsplanen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behöver göras på 

arbetsplatsen enligt 4-9 §§.47 Dessa behandlar områdena arbetsförhållanden och 

rekrytering. Följande stycken kommer att beskriva de aktiva åtgärderna och dess 

innebörd. 

 

 

                                                        
43 Prop. 2007/08:95. s 347 
44 Prop. 1990/90:113. s 75-76 
45 3 kap. 10 § DL 
46 3 kap. 11 § DL  
47 3 kap. 13 § DL 
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Arbetsförhållanden 

Arbetsgivaren ska i enlighet med 3 kap. 4 § DL vidta åtgärder som med hänsyn till 

sina resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska 

lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning.48 Regeln bör fokuseras på arbetsmiljön, arbetets organisation och 

övriga arbetsförhållanden. 

 

Arbetsgivaren ska enligt 3 kap. 5 § DL hjälpa kvinnliga och manliga arbetstagare att 

kombinera förvärvsarbete och föräldraskap. Regeln innebär att arbetstagarna lättare 

ska kunna utnyttja sin rätt till föräldraledighet, för båda könen.49 

 

Arbetsgivaren ska ta till åtgärder för att förebygga och förhindra att någon 

arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna eller för sexuella trakasserier enligt 3 kap. 6 § DL.50 

 

Rekrytering 

Enligt 3 kap. 7 § DL ska personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning ha möjlighet att söka lediga anställningar och arbetsgivaren ska arbeta 

för att det inte sker någon diskriminering i samband med sökandet. Regeln gäller 

främst vid utannonsering av lediga tjänster.51 

 

Genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder ska 

arbetsgivaren gynna en jämn fördelning mellan kvinnor och män i varierande typer av 

arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Detta enligt 3 kap. 8 § DL.52 

 

Råder det inte jämn könsfördelning i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori 

av arbetstagare, ska arbetsgivare vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få 

sökande av det underrepresenterade könet. Det fastslås i 3 kap. 9 § DL. Arbetsgivaren 

ska över tid försöka öka arbetstagarantalet av det underrepresenterade könet.53 

                                                        
48 3 kap. 4 § DL 
49 3 kap. 5 § DL 
50 3 kap. 6 § DL 
51 3 kap. 7 § DL 
52 3 kap. 8 § DL 
53 3 kap. 9 § DL 
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4.2.2 Tillsyn och ersättning 
DO är en statlig myndighet som har i uppgift att utöva tillsyn över DL och se till att 

den följs. DO har kontakt med myndigheter, företag, organisationer och enskilda 

personer i syfte att förebygga diskriminering. Genom att göra analyser, föreslå 

lagändringar, skriva rapporter samt uppmärksamma beslutsfattare på diskriminerande 

strukturer försöker DO motverka diskriminering. De utbildar också 

arbetsmarknadsparter och det civila samhället för att förebygga diskriminering. DO 

kan granska hur arbetsgivare sköter sina åtgärder för att förebygga diskriminering. 

Det kan t.ex. vara granskning av jämställdhetsplaner.54 De som omfattas av förbuden i 

DL och av skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och repressalier 

är skyldiga att på begäran av DO lämna relevanta uppgifter om förhållandena i 

verksamheten som kan ha betydelse för tillsyn, lämna uppgifter om meriter, ge 

ombudsmannen tillträde till arbetsplatser och komma till överläggningar med 

ombudsmannen.55 Den som inte delar med sig av sådan information som DO begär, 

inte beviljar tillträde till arbetsplatser eller inte kommer till överläggning med 

ombudsmannen kan åläggas vite.56 

 

En arbetsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot 

trakasserier eller sexuella trakasserier eller som bryter mot förbuden mot 

diskriminering eller repressalier ska enligt DL betala diskrimineringsersättning för 

den kränkning som överträdelsen innebär. När ersättningen bestäms ska särskilt syftet 

att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas.57 Ersättningen ska alltså verka 

preventivt så att sådana överträdelser inte förekommer.  Ersättningen ska betalas till 

den som blivit kränkts. En arbetsgivare som bryter mot diskriminerings- eller 

repressalieförbudet som anges i 2 kap. 1§ samt 2 kap. 18 § DL ska betala ersättning 

för den förlust som uppkommer. Ersättning för förlust avser ersättning för ekonomisk 

skada. Förutsättningen för ersättning är att en arbetstagare blivit diskriminerad eller 

utsatts för repressalier och på grund av att hen mist lön, anställningsförmåner eller 

behövt sjukvård i samband med diskriminering eller repressalier.58  

                                                        
54 http://www.do.se/sv/Om-DO/Vad-DO-gor/ (hämtad 06-02-15) 
55 4 kap. 3 § DL 
56 4 kap. 4 § DL 
57 5 kap. 1 § DL 
58 Prop. 2007/08:95. s 554 

http://www.do.se/sv/Om-DO/Vad-DO-gor/
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4.2.3 Utformning av jämställdhetsplaner 
Eftersom förarbetet till DL ålägger DO att via sin informations- och 

rådgivningsverksamhet i mån av behov hjälpa till att forma och ge lämpliga exempel 

på hur en jämställdhetsplan kan utformas, har de utformat bland annat en grundbok 

där de som arbetar med jämställdhetsarbete guidas genom regleringar kring 

jämställdhetsplaner och hur dessa kan upprättas. Detta tillsammans med doktrin 

sammanslås nedan till en beskrivning av hur en utformning kan gå till.  

 

Det första steget i arbetet med jämställdhetsplaner bör vara att kartlägga arbetsplatsen 

ur ett jämställdhetsperspektiv.59 De punkter som borde kartläggas är 

arbetsförhållandena mellan kvinnor och män, förutsättningarna för föreningen av 

förvärvsarbete och föräldraskap, förekomsten av trakasserier eller sexuella 

trakasserier, könsfördelningen på arbetsplatsen, kvinnor och mäns benägenhet att söka 

arbete och utveckling, jämställdhet vid rekrytering och rekrytering samt kvinnor och 

mäns löner i olika typer av arbete inom verksamheten.60 

 

Med arbetsförhållanden menas de fysiska, organisatoriska och psykosociala 

förhållandena som råder på arbetsplatsen. En arbetsplats ska utformas på så vis att 

arbetstagarna inte påverkas eller utsätts för negativa fysiska eller psykiska 

belastningar. Rådet är att kartlägga könsfördelning inom de olika yrkena inom 

organisationen, se över arbetsförhållanden som arbetstider och de praktiska 

förhållandena som råder. En sådan åtgärd kan vara att kartlägga arbetsgruppers 

könssammansättning. Vidare bör mål sättas upp för att villkoren mellan kvinnor och 

män kan bli likvärdiga. Till slut borde förhållanden som inte är jämställda åtgärdas, 

direkt eller under en längre period.61 Exempel på sådana åtgärder kan vara att införa 

arbetsrotation, underlätta arbetstidsrelaterade problem och anordna seminarier eller 

träffar där fördomar och negativa attityder anknutna till kvinnor och män diskuteras.62 

 

När det gäller föräldraskap och föreningen med förvärvsarbetet ska arbetsgivaren 

kartlägga hur män och kvinnor använder sina föräldraledighetsdagar och fördelningen 

                                                        
59 JämO. Att arbeta fram en jämställdhetsplan. 2007. s 9 
60 Schömer, Eva. Konstruktion av genus i rätten och samhället. Uppsala: Författaren och Iustus förlag, 
1999. s 95  
61 JämO. Att arbeta fram en jämställdhetsplan. 2007. s 21 
62 JämO. Att arbeta fram en jämställdhetsplan. 2007. s 23 
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mellan dem. Detta kan med fördel göras genom en enkät där de anställda får uttrycka 

sina åsikter och önskemål om hur arbetsgivaren enligt dem borde åtgärda eventuella 

problem.63 En åtgärd skulle kunna vara en policy som meriterar föräldraledighet.64  

 

Oavsett om det förekommer trakasserier och sexuella trakasserier eller inte på en 

arbetsplats måste arbetsgivare förebygga och förhindra dessa. Det rekommenderas att 

diskutera inom grupper om det finns oacceptabla attityder eller kränkande beteende 

inom organisationen. Det ska utarbetas riktlinjer, förhållningssätt eller policys mot 

trakasserier som visar på att sådant beteende inte tolereras. Arbetsgivare bör också ha 

en plan på hur ärenden ska hanteras om det skulle förekomma trakasserier.65 

 

En jämställdhetsplan borde också innefatta kartläggning och åtgärder för rekrytering 

vid lediga tjänster samt intern rörlighet. Med andra ord ska arbetsgivaren försöka 

främja jämn fördelning av kvinnor och män vid extern rekrytering och i olika arbeten 

inom den egna verksamheten där det ena könet är underrepresenterat, t.ex. 

chefskategorin. Vid nyrekrytering får inte annonser vända sig till ett specifikt kön om 

inte det finns en underrepresentation av kvinnor eller män. Intervjuguider får heller 

inte missgynna sökande till en tjänst. I dessa fall kan arbetsgivare i annonser 

uppmuntra det underrepresenterade könet att söka tjänsten eller vidta positiv 

särbehandling.66 När det gäller intern rekrytering eller rörlighet kan arbetsgivaren 

kartlägga könsfördelningen på arbetsplatsen samt undersöka intresset av att internt 

rekrytera det underrepresenterade könet.67  

 

En modell som kan användas för att arbeta med jämställdhetsplaner är ett så kallat 

jämställdhetsledningssystem. Målet är att ständigt förbättra jämställdhetsarbetet, 

vilket i sin tur kan leda till att arbetsplatsen till slut når längre än vad lagens krav 

sträcker sig.68 Modellen tar sin början med ett ledningsbeslut om att införa själva 

systemet. En viktig del i denna modell är att ledningen integrerar och visar att 

företaget vill uppnå jämställdhetsmålen. Ledningen måste visa sitt engagemang för att 
                                                        
63 JämO. Att arbeta fram en jämställdhetsplan. 2007. s 27 
64 JämO. Att arbeta fram en jämställdhetsplan. 2007. s 28 
65 JämO. Att arbeta fram en jämställdhetsplan. 2007. s 33-34 
66 JämO. Att arbeta fram en jämställdhetsplan. 2007. s 43-44 
67 JämO. Att arbeta fram en jämställdhetsplan. 2007. s 41 
68 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 128 
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organisationen ska följa med.69 Nästa steg i modellen är att kartlägga den aktuella 

situationen som råder. Genom en utredning där hela organisationen medverkar, alltså 

allt ifrån arbetstagare från ”golvet” till fackliga representanter och ledningen, kan en 

projektgrupp skapas som planerar hur arbetsplatsen ska bli mer jämställd. Denna 

grupp behöver utbildas för att i sin tur kunna utreda och kartlägga jämställdheten på 

arbetsplatsen och utveckla nödvändiga åtgärder.70 Eva Amundsdotter och Minna 

Gillberg som skapat denna modell har också utvecklat en verktygslåda med fyra 

boxar som ska hjälpa organisationer att kartlägga förhållandena på arbetsplatser. 

Första lådan ska åskådliggöra kvinnor och mäns representation på arbetsplatsen.71 Det 

kan innebära att se över hur många kvinnor respektive män som arbetar inom olika 

yrken och positioner, intresse av att byta arbetsuppgifter och andra relaterade frågor.72 

Den andra lådan handlar om befattningsstrukturen i organisationen. I detta område 

borde gruppen se över hur könsfördelningen ser ut på olika befattningar inom 

verksamheten och om karriärmöjligheter finns för både kvinnor och män.73 Den tredje 

lådan ska utreda föräldraskap och förvärvsarbete och den fjärde lådan handlar om hur 

företaget bemöter omvärlden.74  

 

Efter att utrett och kartlagt jämställdhetsläget på arbetsplatsen ska en 

jämställdhetspolicy formuleras. Ledningen ska genom att göra en policy visa hur de 

förhåller sig till jämställdhetsarbetet och redogöra de riktlinjer som arbetsgruppen 

kommit fram till.75 Sedan ska mål utformas som skapar inspiration och möjligheter att 

utvärdera. Målen ska dock inte bara skrivas ner utan de måste förverkligas.76 Nästa 

steg i processen är att genomföra det företaget utrett och kartlagt. Det borde upprättas 

en handlingsplan där ansvar utses, vilka resurser som finns att tillgå och tidpunkter då 

                                                        
69 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 132 
70 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 142-143 
71 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 147 
72 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 149 
73 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 151 
74 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 155 och 158 
75 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 170 
76 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 171  
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målen ska vara uppnådda.77 Fortsatt ska arbetet följas upp. Genom att hela tiden 

utvärdera och se på hur resultaten av det förväntade målen blivit kan ledningen och 

arbetsgruppen justera och förbättra sitt arbete.78 De sista stegen i modellen innefattar 

redovisning i syfte att både internt inom organisationen men också för omvärlden visa 

sitt engagemang för jämställdhetsarbetet och utvärdering. Utvärderingen innebär att 

företaget följer upp jämställdhetsarbetet och är grunden till det fortsatta arbetet. 

Genom att formulera nya målsättningar kan arbetet fortsätta kontinuerligt och inte 

stanna upp.79 

 

Vikten av att samverka vid uppförandet av en jämställdhetsplan i alla dess skeden 

genomsyras i JämOs grundbok. Det är viktigt att de fackliga organisationerna som 

finns på arbetsplatsen deltar i hela processen. Arbetsgivare bör bilda en grupp med 

representanter från både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.80 

 

Arbetet med att upprätta en jämställdhetsplan är inte en självklarhet och kräver tid och 

resurser. I följande kapitel kommer empiriskt material behandlas i syfte att se hur 

samhället anammat det aktiva jämställdhetsarbetet, hur de aktiva åtgärderna enligt 

utredningar kan komma att ändras och exemplifiera hur regleringarna tillämpas i 

praktiken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
77 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 181 
78 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 183 
79 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 184-187 
80 JämO. Att arbeta fram en jämställdhetsplan. 2007. s 15 
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5. Tidigare studier och empiriskt material 
5.1 Avhandling 

Eva Schömer gjorde under 1993-1994 en omfattande undersökning inom 

tillverkningsindustrin om det aktiva jämställdhetsarbetet.81 Anledningen till valet av 

tillverkningsindustrin var främst att både arbetare och tjänstemän omfattades inom 

sektorn. Könsfördelningen var också förhållandevis varierad och företag inom 

tillverkningsindustrin sysselsatte fler än tio arbetstagare vilket var kravet för 

upprättandet av jämställdhetsplaner i JämL.82 Enkäten skickades ut till 922 företag av 

olika storlek i hela Sverige och 428 svarade. Enkäten innehöll frågor om kännedomen 

om jämställdhetsarbete, om det bedrevs jämställdhetsarbete på arbetsplatsen och 

uppgifter om arbetsplatsen och om den som svarade. Dessutom fanns en fråga där de 

svarande kunde uttrycka eventuella synpunkter.83  

 

De stora företagen som deltog i studien var också de som hade störst kunskap om 

JämL. innehåll. De små företagens vetskap om innehållet var mycket liten, om ens 

befintlig. De medelstora företagen hade lite högre kunskap. Vid frågan om företagen 

hade upprättat en jämställdhetsplan var det endast 21 procent som gjort detta. De som 

upprättat en plan hade inte märkt av någon större förändring i verksamheten och de 

förändringar som gjorts bestod mestadels av upprättande av jämställdhetsgrupper eller 

kommittéer. De anledningar som angavs till varför det inte inrättades 

jämställdhetsplaner var att frågorna kring jämställdhet var lågt prioriterade, andra 

saker var viktigare eller att arbetsplatsen redan var jämställd och en plan ansågs 

onödig. 36 procent av de svarande ansåg att de bedrev ett arbete för att främja 

jämställdheten på arbetsplatsen.84  

 

                                                        
81 Schömer, Eva. Konstruktion av genus i rätten och samhället. Uppsala: Författaren och Iustus förlag, 

1999. s 119 
82 Schömer, Eva. Konstruktion av genus i rätten och samhället. Uppsala: Författaren och Iustus förlag, 

1999. s 104-105 
83 Schömer, Eva. Konstruktion av genus i rätten och samhället. Uppsala: Författaren och Iustus förlag, 

1999. Bilaga 1  
84 Schömer, Eva. Konstruktion av genus i rätten och samhället. Uppsala: Författaren och Iustus förlag, 

1999. s 119 
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Schömer skriver i sin avhandling att jämställdhetsarbetet i tillverkningsindustrin inte 

kommit så långt, beroende på fördomar kring vad som är kvinnligt och manligt samt 

en ovilja att förändra dessa synsätt. Genom de biologiska könen uppstår de 

traditionella förväntningarna av vad som anses kvinnligt respektive manligt och därav 

yrkesrollerna i arbetslivet. Det tunga, smutsiga arbetet ska således utföras av män 

medan kvinnor har andra uppgifter vilket leder till sociala normer som utgår från att 

kön är olika enligt naturen. För att få en bättre effekt av jämställdhet i arbetslivet 

måste jämställdhetsarbetet vidgas utöver bara arbetslivsområdet.85 

5.2 Offentliga utredningar 
2008 beslutade regeringen att tillsätta en utredare för att undersöka effekterna av de 

bestämmelser som reglerar aktiva åtgärder. Syftet med undersökningen var att se om 

bestämmelserna haft effekt i arbetet för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön 

eller de andra diskrimineringsgrunderna.86 I och med utredningen gjordes en studie 

med syfte att klargöra de konkreta effekterna aktiva åtgärder haft, kartlägga och 

bedöma de kostnader som genomförandet av aktiva åtgärder medför samt att 

kartlägga organisationernas uppfattning om hur arbetet med de aktiva åtgärderna kan 

förbättras.87 I studien intervjuades 18 arbetsgivare eller huvudmän med olika stora 

organisationer.88 

 

I redogörelsen av intervjuerna framkommer det att oftast är personalchefer eller Vd:n 

för företagen som har det högsta ansvaret gällande jämställdhetsarbetet. I de flesta fall 

sker någon form av samverkan med arbetstagarorganisationer, även om den 

samverkan kan vara begränsad. Det den fackliga sidan haft störst intresse av är 

samverkan vid lönekartläggning. Hur arbetet gått till har enligt intervjuerna varit 

olika. Vissa företag har använt sig av partsammansatta grupper medan andra inte 

blandat in arbetstagarna i jämställdhetsarbetet. Vissa har inte upprättat någon 

jämställdhetsplan alls.89 Arbetsgivarnas syn på regleringarna är varierande. De mindre 

företagen påpekade att regleringarna borde vara mer konkreta eller att det borde 

finnas föreskrifter. Andra företag var nöjda med det externa material som finns att 

                                                        
85 Schömer, Eva. Konstruktion av genus i rätten och samhället. Uppsala: Författaren och Iustus förlag, 
1999. s 359 
86 SOU 2010:7. s 280 
87 SOU 2010:7. s 281 
88 SOU 2010:7. s 25 
89 SOU 2010:7. s 300 
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tillgå och som underlättar tolkning och praktiskt arbete. En synpunkt som de 

intervjuade kom med var att regleringarna kring jämställdhet ofta hanteras som en 

arbetsmiljöfråga, alltså att jämställdhetsarbetet ska leda till en god arbetsmiljö för 

anställda.90 

 

Enligt studien upprättas jämställdhetsplaner vanligast genom en partsammansatt 

grupp. Det förekommer dock att personalchefer själva upprättar planen. Frekvensen 

på hur ofta den uppdateras är varierande men vanligast är att en större översyn av 

planen sker var tredje år. Anledningarna till varför det tagit längre tid än ett år (vilket 

var kravet i JämL.) är att ledningens beslutande har dragits ut på tiden eller att de 

ansvariga för planarbetet haft andra åtagande. Planarbetet bedrivs generellt på central 

nivå i företagen förutom i kommunerna där planer formas både på central nivå och i 

förvaltningarna. Två företag hade inte upprättat någon jämställdhetsplan alls.91 

Kostnaderna för planarbetet är låga eftersom arbetet sällan uppdateras. I de privata 

företagen beräknas tiden runt 20 timmar totalt per år och i de kommunala uppgår det 

till cirka 80 timmar. Inga av de företag som deltog i undersökningen har genom en 

jämställdhetsplan kunnat se några direkta effekter. Däremot är planarbetet enligt dem 

viktigt och får organisationerna att tänka i jämställdhetsbanor eftersom det finns ett 

krav på den ska uppdateras.92 Enligt reglerna kring jämställdhetsplan ska arbetsgivare 

redogöra för de åtgärder som är tänkta att genomföras. Enligt intervjuerna är dock det 

förhållandevis få åtgärder som genomförs och inte de som gjorts har inte kostat 

mycket pengar.93 

 

De intervjuade företagen hade överlag en åsikt om att lagstiftningen om 

jämställdhetsarbetet skulle kunna bli bättre genom att fokusera på fördelarna med att 

arbeta med jämställdhet än att enbart fastslå vad som ska göras.94 

 

Ett liknande uppdrag ålades statskontoret 2010.95 De skulle enligt beslut från 

regeringen undersöka effekterna samt kostnaderna av bestämmelserna i de aktiva 

                                                        
90 SOU 2010:7. s 301 
91 SOU 2010:7. s 313 
92 SOU 2010:7. s 314 
93 SOU 2010:7. s 333 
94 SOU 2010:7. s 334-335 
95 Statskontoret. Aktiva åtgärder mot diskriminering – effekter och kostnader 2011:4. s 2 
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åtgärderna som regleras i DL.96 Deras undersökning skulle vara mer omfattande än 

SOU 2010:7 studie där endast 18 personer blev intervjuade.97 Statskontoret 

genomförde därför en enkätundersökning som skickades till 220 arbetsgivare och 17 

utbildningssamordnare. 79 arbetsgivare och 10 utbildningssamordnare svarade på 

enkäten vilket enligt statskontoret är en låg svarsfrekvens jämfört med andra 

enkätundersökningar de gjort på andra områden. I och med att många valt att inte 

svara valde statskontoret att göra en bortfallsanalys med endast en fråga från enkäten. 

Den gjordes via telefon och visade att det även med en fråga var svårt att få svar kring 

de aktiva åtgärderna. Enligt statskontoret indikerar detta att de som svarat på enkäten i 

första hand också är de som i högre grad arbetar med de aktiva åtgärderna och att 

intresset för regleringarna generellt är lågt.98 

 

Enkätundersökningen visar på att de flesta arbetsgivare har arbetat aktivt mot 

diskriminering. Samtliga arbetsgivare har upprättat en policy mot trakasserier. Många 

av de svarande har genomfört utbildningar i jämställdhet och i hur man rekryterar 

utan att diskriminera. En stor del har också upprättat policys för att arbetstagarna ska 

kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete. Sammanfattningsvis har arbetsgivarna 

utfört insatser mot diskriminering i hög grad, i synnerhet gällande 

diskrimineringsgrunden kön. I svaren framkommer att regleringarna kring de aktiva 

åtgärderna har liten påverkan på de insatser som görs utan det är 3 kap. 10-13 §§ DL 

som föranlett och påverkat arbetsgivarna att arbeta med insatser mot diskriminering. 

Både i SOU 2010:7 och i statskontorets undersökning framkommer att insatserna görs 

på grund av lagstiftningen och av intresse för företaget. Genom att påvisa sin 

verksamhets inställning till jämställdhet kan företagen ses som attraktiva och moderna 

vilket i sin tur kan locka arbetskraft.99 

 

I SOU 2014:41 gav regeringen genom direktiv 2012:80 uppdraget till 

arbetsdomstolens administrativa chef tillsammans med en rad experter att utreda och 

lämna förslag på krav på hur aktiva åtgärder i DL kan förändras för att bättre kunna 

fungera som effektiva medel i syfte att förebygga diskriminering och främja lika 

                                                        
96 Statskontoret. Aktiva åtgärder mot diskriminering – effekter och kostnader 2011:4. s 11  
97 SOU 2010:7. s 25 
98 Statskontoret. Aktiva åtgärder mot diskriminering – effekter och kostnader 2011:4. s 13-14 
99 SOU 2010:7. s 95 & Statskontoret. Aktiva åtgärder mot diskriminering – effekter och kostnader 
2011:4. s 16 
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rättigheter och möjligheter. Vidare hade de i uppgift att föreslå krav på aktiva åtgärder 

som är tydliga och ändamålsenliga och analysera de förslagen i förhållande till 

gällande regler. Utredarna hade också i uppdrag att undersöka möjligheten med 

sanktioner i samband med aktiva åtgärder och hur tillsynen över de aktiva åtgärderna 

ska gå till.100  

 

Utredarna föreslår att aktiva åtgärder ska omfatta alla diskrimineringsgrunder.101 De 

vill också att en definition införs av vad begreppet aktiva åtgärder innebär. Genom att 

definiera begreppet kan det leda till en mer förståelig reglering. Aktiva åtgärder bör 

enligt utredarna definieras som ett förebyggande och främjande arbete som ska vidtas 

för att verka för lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Vidare 

vill de att åtgärderna ska ses som ett kontinuerligt arbetssätt som ser över 

organisationen strukturer som kan leda till diskriminering.102  

 

Reglerna kring aktiva åtgärder i DL fastslår skyldigheterna att åtgärder ska vidtas men 

ger inga konkreta förslag, vilket enligt utredarna försvårar arbetsgivarnas 

tillvägagångssätt och tillsynen av regleringarna. Utredarna föreslår därför att de 

nuvarande reglerna ersätts med ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder.103 Det 

systematiska arbetet med aktiva åtgärder bör fungera som det gör inom 

arbetsmiljöområdet och i regleringen kring lönekartläggning. Det systematiska arbetet 

föreslås ersätta jämställdhets- och handlingsplanen för jämställda löner och 

dokumenteras årligen.104 Det systematiska arbetet ska bedrivas genom att undersöka 

om det finns risker för diskriminering, repressalier eller andra hinder för arbetstagares 

lika rättigheter och möjligheter. Organisationer ska analysera orsaker till risker och 

hinder som kan leda till diskriminering och vidta relevanta åtgärder mot dessa. De ska 

sedan följa upp och analysera arbetet för att ständigt förbättra arbetsplatsen ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Det ska vara ett pågående arbete som hela tiden strävar till en 

mer jämställd arbetsplats.105 Arbetet ska omfatta vissa områden som är lika de 

områden som för närvarande finns i 3 kap. DL. Det gäller arbetsförhållanden, löne- 

och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och 
                                                        
100  SOU 2014:41. s 3 & 67 
101 SOU 2014:41. s 232 
102 SOU 2014:41. s 234-237 
103 SOU 2014:41. s 238 
104 SOU 2014:41. s 249 & 281 
105 SOU 2014:41. s 242 
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kompetensutveckling samt möjligheter att förena arbete och föräldraskap.106 Dagens 

lagstiftning rörande jämställdhetsplan samt handlingsplan för löner gäller enbart 

arbetsgivare som sysselsätter fler än 25 arbetstagare. Utredarna föreslår att det 

systematiska arbetet ska gälla för alla arbetstagare oavsett storlek men att den 

skriftliga dokumentationen endast ska gälla för arbetsgivare med fler än 25 

arbetstagare. Däremot ska arbetsgivare med fler än 10 arbetstagare skriftligt 

dokumentera lönekartläggningen. Det blir alltså en förändring inom 3 kap. DL där ett 

systematiskt arbetssätt, likt det inom arbetsmiljöområdet, ersätter det nuvarande 

planarbetet med jämställdhet och lönekartläggning. De vill också förändra 

samverkansregleringen genom att ställa ett krav på att samverkan sker vid det 

systematiska arbetet eftersom det spelar en viktig roll i hur framgångsrikt arbetet 

blir.107 

5.3 Intervju 
Intervjun gjordes med avsikt för att få en slumpmässig inblick i hur ett företag kan 

arbeta med jämställdhet och hur en jämställdhetsplan i praktiken kan se ut.  

 

Företaget som intervjuades till denna studie är ett kommunalt bolag. Deras 

jämställdhetsplan utgår från en kommunövergripande jämställdhetsplan. Deras egna 

plan anpassas alltså utifrån den egna verksamheten och den kommunövergripande 

används som en grund att arbeta från. Arbetet med att ta fram den egna planen kan 

ske i en partsammansatt grupp eller en referensgrupp. Den jämställdhetsplan som togs 

fram 2014/15 gjordes av personalchefen som sedan stämde av med facket och 

chefsgruppen. Som ett sista moment beslutas godkännandet av jämställdhetsplanen i 

ledningsgruppen.  

 

Samverkan mellan företaget och facket sker i mindre skala i arbetet med 

jämställdhetsplanen. En av anledningar till det är för att den kommunövergripande 

planen redan finns som mall men också för att utformningen av jämställdhetsplanen 

enligt företaget hellre tas fram från grunden själva, för att sedan stämma av med 

facket och ge tillfälle till åsikter och hur de förhåller sig till den. Företaget förklarar 

att eftersom det måste vara mätbara mål i en plan gör att en mall skapas i och med att 

de år efter år fortsätter uppdatera sin plan och sina åtgärder. Det i sin tur leder till 
                                                        
106 SOU 2014:41. s 248  
107 SOU 2014:41. s 275 
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mindre arbete kring arbetet att ta fram en jämställdhetsplan och då behövs inte 

samverkan i någon större grad. 

 

Jämställdhetsplanen används på flera områden. Den ligger i en så kallad 

personalhandbok och ska vara ”levande” genom att bland annat ta med punkter ur den 

på arbetsplatsträffar. Vidare används den vid rekrytering av anställda och 

feriearbetare. Vid rekrytering av feriearbetare försöker de i möjligaste mån anställa 

unga kvinnor eftersom den gruppen är underrepresenterad på företaget. Planen 

används också när de följer upp medarbetarenkäter. De försöker använda den på 

många olika sätt med målet att den till slut är så pass integrerad i verksamheten att 

den används omedvetet.  

 

När personen som intervjuades började arbetet med jämställdhetsfrågor, när JämL. 

kom var det ” något som katten släpat in” enligt många. Det som personen lägger stor 

vikt vid är att inte gå ut med ”pekpinnen” när det gäller arbetet kring jämställdhet. Det 

krävs att arbetet läggs upp med tanken om att de finns anställda som inte är 

involverade eller intresserade av det och det är viktigt att ha i åtanke. Istället för att 

kasta ut det bland folk så måste det jobbas med förståelse kring jämställdhet.  

5.3.1 Företagets jämställdhetsplan  
Deras jämställdhetsplan är uppbyggd med inledning och bakgrund vilka går igenom 

DLs regel kring jämställdhetsplaner samt de förändringar som skett i DL 2012 och 

2013. Planen är uppbyggd med ett kapitel för varje åtgärd som regleras i 3 kap. 4-9 §§ 

DL. Varje kapitel innehåller en beskrivning av aktuell reglering och följs av en 

åtgärdsplan. Åtgärdsplanerna är utformade med mål, åtgärd, ansvar och uppföljning. 

Målen förklarar vad företaget vill uppnå för att förebygga diskriminering. Åtgärderna 

beskriver hur de ska gå tillväga för att uppnå målen. Ansvarsområdet hänvisar till 

vilken chef som är ansvarig vid eventuella frågor eller problem som uppstår. 

Uppföljningen förklarar hur arbetet ska fortlöpa. 

 

 

 

 

 



  
 

29 

6. Analys 
6.1 Internationell och svensk rätt  
De EU-rättsliga regleringar som rör jämställdhet inriktar sig främst på likabehandling 

mellan kvinnor och män och att motverka diskriminering. Inom EU-rätten finns inga 

krav på jämställdhetsplaner men medlemsstater ska uppmuntra arbetsgivare att arbeta 

med likabehandling av kvinnor och män på ett systematiskt och planerat sätt.108 

Medlemsstaterna ska också vidta åtgärder för att främja en dialog mellan 

arbetsmarknadsparterna i deras arbete för jämställdhet.109 Reglerna ingår i 

Recastdirektivet vilket är ett så kallat minimidirektiv. Det innebär att medlemsstaterna 

inte få ha sämre förhållanden än de krav som ställs i direktivet men bestämmelser som 

är mer gynnsamma än vad som föreskrivs får införas eller behållas.110 Ett mer 

förklarande direktiv med krav på ett plan- eller systematiskt arbete med uppföljning 

skulle kunna ge medlemsländer lättare att förstå och integrera bestämmelserna.  

 

Svensk lagstiftning kring jämställdhet och diskriminering regleras huvudsakligen i 

DL. Jämställdhetsarbetet ska bedrivas planmässigt samt vara målinriktat och främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett kön.111 Arbetsgivare som sysselsätter fler 25 

arbetstagare ska var tredje år upprätta en jämställdhetsplan som ska innehålla en 

översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen i 3 kap. 4-9 §§ DL.112 Planen 

bör upprättas i samverkan med arbetstagarparten som vanligtvis representeras av 

fackliga organisationer.113 

 

Arbetsgivare behöver dock inte vidta några åtgärder. Enligt kravet i 3 kap. 13 § DL är 

det arbetsgivarens skyldighet att redogöra för de åtgärder som behövs på 

arbetsplatsen, men själva genomförandet är inget krav. Risken finns att planen blir ett 

dokument som samlar damm på kontoret, och inte används som den är tänkt. 

Samverkanskravet fungerar på ett liknande sätt. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska 

samverka för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Hur själva 

samverkan mellan parterna bör ske är enligt förarbetena inte nödvändigt att beskriva i 

lagrummet utan det är upp till dem själva att anpassa sin samverkan och 

                                                        
108 Art. 21.3 Recastdirektivet 
109 Art. 21.1 Recastdirektivet 
110 Art. 27.1-2 Recastdirektivet 
111 3 kap. 3 § DL 
112 3 kap. 13 § DL 
113 Prop. 2007/08:95. s 346 
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jämställdhetsarbetet efter arbetsplatsens behov. Det yttersta ansvaret ligger hos 

arbetsgivaren, vilket innebär att oavsett om parterna är överens eller inte så 

bestämmer arbetsgivaren i slutändan. Skulle parterna vara oense i arbetet kan 

arbetsgivaren fortfarande genomföra åtgärder eller planer eftersom samverkanskravet 

enbart kräver att det skett samverkan, men inte att parterna ska vara överens. Ett krav 

på att aktiva åtgärder som ansetts vara behövliga måste genomföras och samtidigt ett 

krav på att planarbetet måste ske i samverkan, tror jag, kan leda till att arbetet faktiskt 

genomförs så som det är tänkt och att åtgärderna kommer i bruk.  

 

DO är den myndighet som har ansvaret att utöva tillsynen över DL och se till att lagen 

följs.114 I sin uppgift ska de ha kontakt med arbetslivet och myndigheter för att 

förebygga diskriminering. De ska också göra analyser och föreslå lagändringar, 

rapportera och uppmärksamma beslutsfattare om diskriminerande strukturer.115 En del 

av deras arbete är granskning av hur arbetsgivare arbetar med jämställdhet i enlighet 

med DL. De som omfattas av DL är också skyldiga att lämna uppgifter över rådande 

förhållanden i sin verksamhet som rör jämställdhetsarbetet.116 Nekas utlämnade av 

information kan DO ålägga vite.117 Eftersom arbetsgivare inte måste genomföra de 

åtgärder de redovisat kan det uppstå en problematisk situation där uppföljning och 

tillsyn försvåras eller inte går att fullfölja. Tydligare lagstiftning om 

jämställdhetsplaner kan enligt mig hjälpa DO att utöva den tillsyn som åligger dem. 

Om arbetsgivarna måste genomföra de åtgärder de ansett vara nödvändiga på 

arbetsplatsen enligt mitt tidigare förslag så tror jag att DO enklare kan följa upp att 

åtgärderna genomförts. Det kan samtidigt leda till att arbetsgivare faktiskt går igenom 

hela processen med sin plan.  

 

6. 2 Upprättande av jämställdhetsplan 
Hur en jämställdhetsplan ska utformas och vad den ska innehålla är enligt förarbetena 

inte möjligt att förklara ingående i lagen utan det åligger DO. Via sin informations- 

och rådgivningsverksamhet ska de hjälpa arbetsgivare att utforma jämställdhetsplaner. 

                                                        
114 4 kap. 1 § DL 
115 http://www.do.se/sv/Om-DO/Vad-DO-gor/ (hämtad 06-02-15) 
116 4 kap. 3 § DL 
117 4 kap. 4 § DL 

http://www.do.se/sv/Om-DO/Vad-DO-gor/
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Det första steget bör vara att kartlägga arbetsplatsen ur ett jämställdhetsperspektiv.118 

Det innebär att kartlägga de arbetsförhållandena som regleras i 3 kap. 4-9 §§ DL. 

Efter genomförda kartläggningar bör lämpliga åtgärder vidtas. Vidare kan 

målsättningar vara lämpligt för att få kunna utvärdera och fortsätta processen. Jag 

ställer mig frågande till varför det inte i lagen går att vara mer förklarande. Om 

lagstiftningen förklarat hur arbetet bör utformas och fördelarna med att aktivt arbeta 

med jämställdhet skulle det kunna vara enklare för berörda att utforma och arbeta med 

en hållbar plan.  

 

Eva Amundsdotter och Minna Gillbergs modell som kallas 

jämställdhetsledningssystem har som mål att ständigt förbättra jämställdhetsarbetet på 

arbetsplatser. Detta genom ett systematisk arbete som ska ses som en konternuerlig 

process som kan nå längre än vad lagen kräver.119 Modellen omfattar hela 

organisationen, från ledningen till arbetstagarna och de fackliga representanter.120 

Genom kartläggning, åtgärda, redovisa och utvärdera ska arbetet inte stanna upp utan 

heal tiden fortstätta.121 Det är positivt att tanken med modellen omfattar hela 

organisationen. Genom att ledningen visar sitt engagemang och involverar alla 

anställda kan alla få känna sig hörda och bidra i den mån som känns rätt för dem. Det 

är också enligt mig viktigt att hela tiden följa upp och förbättra åtgärder istället för att 

uppnå ett mål eller en åtgärd och sedan vara nöjd. Om företaget integrerar 

jämställdhetsarbetet som en del av verksamheten behövs det inte ses som en uppgift 

som måste genomföras utan som en naturlig del. Det jag finner problematiskt är att 

denna modell kan kännas krävande och tidsödslande och eftersom det inte finns något 

krav på att utföra ett sådant omfattande arbete för att förbättra villkoren mellan 

kvinnor och män finns också risken att arbetsgivare väljer bort den.  

 

Både Jämo och modellen gjord av Amundsdotter och Gillberg menar att samverkan är 

en viktig del i jämställdhetsarbetet. Jag tror också att det är viktigt att båda parter är 

med i arbetet för att få med både ledningen och de anställdas synpunkter och idéer. 

                                                        
118 Prop. 2007/08:95. s 347 
119 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 128 
120 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 142-143 
121 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok. 2 uppl., 
Stockholm: Bilda, 2003. s 131 
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Det kommunala bolaget som intervjuades valde i deras senaste jämställdhetsplan att 

enbart stämma av med facket för att sedan verkställa planen med ledningens 

godkännande. Bolaget nämner också att samverkan endast sker i mindre skala vid 

arbete med jämställdhet. Detta på grund av det redan finns en kommunövergripande 

plan som mall men också att bolaget hellre tar fram grunderna i planen själva för att 

sedan låta facket yttra sig om hur de förhåller sig till den. Jag kan förstå att företag 

med god kännedom om den egna arbetsplatsen känner att planen kan utformas utan 

fackets hjälp och att det också kan ses som en icke nödvändig procedur att samverka 

genom hela planen. Men jag fasthåller min åsikt att samverkan vid utformning av 

själva planen och hur arbetet bör ske kan bli bättre om båda parterna deltar och 

diskuterar för att få en helhetsbild av vad som behövs göras. 

 

Modellen utgår från ett systematiskt arbetssätt med tanken att kontinuerligt följa upp 

och förbättra. I SOU 2014:41 föreslås att jämställdhets- och handlingsplanen för lika 

löner tas bort och ersätts av ett systematiskt arbetssätt vilken behandlas senare i 

kapitlet.  

6.3 Ett nytt, systematiskt arbetssätt 
Eva Schömer undersökte under 1993-94 den dåvarande tillverkningsindustrins aktiva 

jämställdhetsarbete. Det framkom att de stora företagen hade störst vetskap om vad 

JämL. innehöll medan de små företagens vetskap var mycket begränsad. Endast 21 

procent av de som svarade på enkäten hade upprättat en jämställdhetsplan men 

majoriteten hade inte märkt av någon större förändringar i verksamheten. De 

anledningarna som gavs i varför inte jämställdhetsplaner inte upprättats var att 

jämställdhetsfrågor var lågpriorieterade, att andra saker var viktigare eller att 

jämställdhetsplanen redan ansågs vara jämställd.122 Schömer ansåg att de redan 

konstruerade könsrollerna om vad som anses vara kvinnligt och manligt medförs in i 

arbetslivet. Det fanns en ovilja att förändra detta synsätt.123 Tunga, smutsiga arbeten 

är således för män medan kvinnor ska arbeta med annat.124 Även om avhandlingen 

utkom 1999 är min uppfattning att den fortfarande är lika aktuell idag. Jag håller med 

                                                        
122 Schömer, Eva. Konstruktion av genus i rätten och samhället. Uppsala: Författaren och Iustus 
förlag, 1999. s 119 
123 Schömer, Eva. Konstruktion av genus i rätten och samhället. Uppsala: Författaren och Iustus 
förlag, 1999. s 356 
124 Schömer, Eva. Konstruktion av genus i rätten och samhället. Uppsala: Författaren och Iustus 
förlag, 1999. s 357 
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Schömer i vad som anses kvinnligt respektive manligt redan från barnsben 

konstrueras och att förväntningarna på könsrollerna medförs i yrkeslivet. Hon skriver 

i sina slutsatser att jämställdhetsfrågan måste angripas från fler håll än inom 

arbetslivsområdet vilket jag delar uppfattning om.125 Finns det redan förväntningar på 

vad som anses vara kvinnligt och manligt innan arbetslivet försvårar detta arbetet att 

sudda ut dessa synsätt.  

 

I de undersökningarna som gjordes i SOU 2010:7 och statskontoret framkom att 

majoriteten av de som deltagit aktivt arbetar mot diskriminering och med ett 

planmässigt jämställdhetsarbete. Däremot har inga av de medverkande kunnat se 

några direkta effekter i samband med deras jämställdhetsarbete men de påpekar att 

planarbetet är en viktig del eftersom kravet på uppdatering av planen får 

organisationen att tänka i jämställdhetsbanor.126 Det är relativt få åtgärder som 

faktiskt genomförs hos de intervjuade arbetsgivarna och de som utförs kostar lite 

pengar.127 Majoriteten hade upprättat policys mot trakasserier och sexuella 

trakasserier. Företagen hade en gemensam åsikt om att lagstiftningen skulle kunna bli 

bättre genom att vara mer förklarande och fokusera på fördelarna med att bedriva 

jämställdhetsarbete.128 I båda undersökningarna uppgav arbetsgivarna att 

jämställdhetsarbetet påverkas av lagstiftningen och av egenintresse. Genom att visa 

sitt intresse och inställning för jämställdhet kan företaget, både internt och externt, ses 

som modernt och attraktivt. Detta kan i sin tur locka viktigt arbetskraft och samtidigt 

ge omvärlden en bra bild av företaget.129 

 

Resultaten av de ovannämnda studierna visar att jämställdhetsarbetet har blivit mer 

vanligt än vid tidpunkten då JämL. trädde i kraft. Det är i och för sig underligt att inte 

alla arbetsgivare valt att göra en jämställdhetsplan när det är ett lagstadgat krav. En av 

anledningarna till varför så är fallet kan vara det som Schömers undersökning gav, 

nämligen att arbetsgivaren finner arbetsplatsen redan jämställd och att det inte behövs 

                                                        
125 Schömer, Eva. Konstruktion av genus i rätten och samhället. Uppsala: Författaren och Iustus 
förlag, 1999. s 359 
126 SOU 2010:7. s 314 
127 SOU 2010:7. s 333 
128 SOU 2010:7. s 334-335 
129 SOU 2010:7. s 95 & Statskontoret. Aktiva åtgärder mot diskriminering – effekter och kostnader 
2011:4. s 16 
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en plan. En annan bidragande faktor kan vara att arbetet anses lågt prioriterande. 

Undersökningarna visar också att det inte går att se några direkta effekter av deras 

jämställdhetsarbete. Intervjun med det kommunala bolaget gav inget svar om 

jämställdhetsplanen bidragit till någon märkbar effekt. Eftersom få företag vidtagit 

några konkreta åtgärder förstår jag också att effekterna är svåra att upptäcka. 

Samverkan förekommer till viss del enligt undersökningarna, även om den är 

begränsad. De fackliga representanterna intresseras sig mest av lönekartläggningen. 

Det är likt det kommunala bolaget som samverkar i liten grad. En av anledningarna 

kan vara att jämställdhetsarbetet ses som företagets uppgift och att det inte behövs 

något större samarbete.  

 

Väl värt att uppmärksamma är företagens egenintresse av jämställdhet. Ett företag 

som visar intresse och aktivt arbetar med jämställdhet kan få genomslag i omvärlden 

och i den egna organisationen. Idag används uttrycket employer branding som 

kortfattat innebär de funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelarna som en 

anställd får hos ett företag och som arbetsgivaren förknippas med.130 Jag tror att vissa 

arbetsgivare använder sitt jämställdhetsarbete som en del av att stärka sitt varumärke 

och attrahera arbetskraft.  

 

 I SOU 2014:41 föreslås en omfattande förändring av rådande DL. De vill ta bort 

jämställdhets- och handlingsplaner för löner samt förändra de aktiva åtgärderna och 

ersätta dessa med ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder. Förslaget är liknande 

jämställdhetsledningssystemet som Amundsdotter och Gillberg skapat, med en mer 

definierande lagstiftning, vilket arbetsgivare i studierna efterfrågat. Min åsikt är att ett 

systematiskt arbete som pågår hela tiden är att rekommendera framför den nuvarande 

lagstiftningen med en plan. Ett systematiskt arbete kan förhoppningsvis leda till en 

mer jämställd arbetsplats. 

 

 

 

 
                                                        
130 Dyhre, Anna & Parment, Anders. Employer Branding – Allt du behöver veta för att bli en attraktiv 
arbetsgivare. 1:1 uppl., Malmö: Liber AB, 2013. s 11 
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7. Slutsatser och framtida forskning  
Enligt den svenska rätten ska arbetsgivare med fler än 25 arbetstagare upprätta en 

jämställdhetsplan. Hur planen ska utformas finns inte närmare beskrivet i lagen. Även 

om det finns information att hitta i förarbeten eller hos DO är den inte lättåtkomlig 

vilket arbetsgivare gärna skulle vilja se enligt studierna. Jag har funnit att 

jämställdhetsplaner kan användas till mer än vad som föreskrivs i lagstiftningen. 

Genomförs t.ex. jämställdhetsledningssystemet eller ett systematiskt arbetssätt kan 

arbetet ske kontinuerligt och inte förbli punktinsatser som ska ses över var tredje år. 

Däremot har jag inte funnit något konkret exempel på detta. Jag delar åsikt med vad 

Schömer kommit fram till, att arbetet med jämställdhet inte bara kan angripas i 

arbetslivet utan borde arbetas med i fler områden.  

 

En del i jämställdhetsarbetet omfattar samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Det som framkommit är att samverkan sker i liten mängd och att det inte 

ses nödvändigt i företagets upprättande av jämställdhetsplan. JämO, Amundsdotter 

och Gillberg och SOU 2014:41 påpekar samverkans betydelse och att 

jämställdhetsarbete borde ske tillsammans med så många inblandade som möjligt. 

Vad samverkan kan bidra med är således svårt att besvara men min åsikt är att 

samarbete kan leda till att fler får sina röster hörda och att fler problem kan bli 

åtgärdade.  

 

I undersökningarna har inga direkta effekter påträffats men planarbetet har fått 

arbetsgivare att tänka i jämställdhetsbanor. Det är svårt att besvara varför eftersom 

som få åtgärder genomförts. Det är enligt min mening lämpligt med en lagstiftning 

som ser till att åtgärder genomförs eller att ett systematiskt arbetssätt införs där arbetet 

blir ett krav. Jämställdhetsarbetet har dock påverkat företagens egenintresse eftersom 

det kan ge en attraktiv bild av dem i omvärlden. Det är också min mening att 

framtidens företag måste fokusera på omvärlden och hur deras företag ses bland 

människor.  

 

Jag har genom denna uppsats försökt att se hur den svenska arbetsmarknaden 

förhåller sig till jämställdhetsarbete. Det hade varit intressant att göra en omfattande 

empirisk studie med fokus på vilka aktiva åtgärder som genomförs och hur de gett 

effekt hos arbetsgivare som valt att genomföra dem. 
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide: 

 

1. Hur tog ni fram er jämställdhetsplan? 

2. Samverkade ni med facket när ni tog fram er jämställdhetsplan? 

3. Om ja, hur samarbetade ni? 

4. Hur används den på er arbetsplats? Hur får anställda ta del av den/arbetet? 

5. Har jämställdhetsplanen enligt dig haft effekt? 
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