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Abstract 

This paper is about employer’s obligation to establish plans for equality between the sexes and 

the practical use of these plans. The aim is to clarify what national and international law states 

about plans for equality between the sexes, and to examplify how plans for equality between 

the sexes is used in practice. 

For this paper juricprudential metod with a social science perspective is used. Current law has 

been examined, but this paper also contains an empirical part consisting of interviews with two 

individuals from a municipality and a private company, and an examination of the two 

organizations’ plans for equality between the sexes. 

Employers with over 25 workers owe to establish a plan for equality between the sexes. Plans 

for equality between the sexes is a part of employers’ obligation to work with active measures. 

The purpose of active measures is to accelerate and help drive forward an increase in efforts to 

combat discrimination. 

Plans for equality between the sexes can be made in several ways depening on organization’s 

size and activity. The equality work should be targeted, but the law does not impose any 

requirements regarding distinct and measurable goals. A lack of distinct and measureable goals 

may result in less effictive equalitywork. Nor is there any requirements that employers have to 

implement the measures that has been written in the equalityplan. 

The company’s plan is drawn up with vague goals and formulation. The plan seems more like 

a equality policy. The lack of concreteness may make it hard to make sure that their plan for 

equality between the sexes has contribute to increased equality in the organisation. The 

municipality’s more concret plan may make it easier, and shows an example where the 

equalityplan may have contributed a greater equality. 

Key words: equalityplans, equality, discrimination 
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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om arbetsgivares skyldighet att upprätta jämställdhetsplaner samt den 

praktiska användningen av dessa planer. Syftet med uppsatsen är att utreda den rättsliga 

regleringen kring jämställdhetsplaner samt att försöka ge exempel på hur jämställdhetsplaner 

används i praktiken. Rättsvetenskaplig metod med ett samhällsvetenskapligt perspektiv har 

använts till denna uppsats. Gällande rätt har studerats och analyserats, men uppsatsen består 

också av empiri i form av intervjuer och undersökningar av två organisationers (vilka 

organisationer!!) jämställdhetsplaner. 

Arbetsgivare med fler än 25 anställda vid kalenderåret är skyldiga att upprätta en 

jämställdhetsplan. Jämställdhetsplaner är en del av arbetsgivares skyldighet att arbeta med 

aktiva åtgärder. Syftet med aktiva åtgärder är att påskynda och bidra till att driva fram en ökning 

av ansträngningar för att motverka diskriminering. 

Jämställdhetsplaner kan utarbetas på olika sätt beroende på organisationens storlek och dess 

verksamhet. Jämställdhetsarbetet ska vara målinriktat, men det finns inga krav på att målen ska 

vara tydliga och konkreta, vilket kan bidra till ett mindre effektivt jämställdhetsarbete. Det finns 

heller inget krav på att arbetsgivare verkligen ska genomföra de åtgärder som uppställts i 

jämställdhetsplanen.  

Företagets plan är utformad med mer vaga mål och formuleringar. Planen har mer formen av 

en jämställdhetspolicy. Bristen på konkretion bidrar till att det är svårt att avläsa ifall deras 

jämställdhetsplan bidragit med ökad jämställdhet i organisationen. Kommunens mer konkreta 

plan gör det lättare, och visar också på ett exempel där jämställdhetsplanen kan ha bidragit 

med en ökad grad av jämställdhet. 

Nyckelord: jämställdhetsplaner, jämställdhet, diskriminering 
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Förkortningar 

DiskL – Diskrimineringslagen 

DO – Diskrimineringsombudsmannen 

EUF – Fördraget om europeiska unionen 

FEUF – Fördraget om europiska unionens funktionssätt 

JämO – Jämställdhetsombudsmannen 

Prop. - Proposition 
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1. Inledning 
År 1980 infördes den första jämställdhetslagen i Sverige. I och med denna lag bestämdes det 

att samtliga arbetsgivare skulle bedriva ett målinriktat och aktivt jämställdhetsarbete för att 

främja utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle genom aktiva åtgärder.1 1992 kom en ny 

jämställdhetslag, där det lagstiftades att varje arbetsgivare med fler än tio arbetstagare varje år 

ska upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete, en så kallad jämställdhetsplan.2 I förarbetena 

till 1992-års lag påpekades att jämställdhetsarbetet i väldigt liten utsträckning skett planmässigt. 

För att öka det planmässiga arbetet, ansåg lagstiftaren att det fanns ett behov av att införa ett 

krav på jämställdhetsplaner i lagen.3 

I dag, år 2014, har arbetsgivare med fler än 25 anställda det senaste kalenderårsskiftet 

skyldighet att upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år. En jämställdhetsplan ska innehålla 

en översikt över jämställdhetsåtgärder som behövs göras på arbetsplatsen, samt vilka av dessa 

arbetsgivaren har för avsikt att åtgärda under de närmsta åren.4 

Kravet på att upprätta en jämställdhetsplan har alltså funnits i över tjugo år. Kvinnor har dock 

idag fortfarande lägre lön5, innehar färre chefspositioner6 samt arbetar i större utsträckning 

deltid7 än män. Sveriges arbetsmarknad är alltså idag fortfarande inte jämställd.  

Frågan är därmed hur jämställdhetsplanerna används i praktiken. Kan kravet på 

jämställdhetsplaner på något vis ha bidragit till en högre grad av jämställdhet? Fungerar 

jämställdhetsplaner som levande dokument eller skrivs planen ut och sätts i en pärm, för att 

sedan förvaras i en dammig hylla på något kontor? Är jämställdhetsplaner ett bra medel för att 

uppnå en högre grad av jämställdhet mellan kvinnor och män? 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda den rättsliga regleringen kring jämställdhetsplaner både 

utifrån nationell och internationell rätt, samt belysa jämställdhetsplaners funktion i praktiken. 

Jag vill undersöka vad jämställdhetsplaner ska innehålla, visa exempel på hur de kan utformas 

och belysa i vilken mån de faktiskt används. Jag vill också försöka hitta exempel på i vilken 

                                                           
1 Prop. 1978/79:75 sid 78 
2 13§ Jämställdhetslagen 
3 Prop. 1990/91:113, sid 74 
4 3 kap. 13§ DiskL 
5 SCB: På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012, sid 78 
6 SCB: På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, 2012, sid 102-103 
7 SCB: På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, 2012, sid 52-53 
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mån arbetsgivares skyldighet att upprätta en jämställdhetsplan faktiskt skulle kunna bidra till 

att skapa en mer jämställd arbetsmarknad.   

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar utformats: 

Hur kan jämställdhetsplaner komma att användas i praktiken? 

I vilken mån kan jämställdhetsplaner bidra till att öka jämställdhet mellan män och kvinnor?  

1.2. Begreppsdefinition 

Med jämställdhet menar jag att varje individ ska ha samma makt och möjligheter att forma 

samhället och sina egna liv oavsett kön. Begreppet jämställdhet ska alltså förstås utifrån 

denna definition i denna uppsats. (källa) 

1.3. Metod 

För denna uppsats har rättsvetenskaplig metod använts. Rättsvetenskaplig metod innebär att 

gällande rätt till viss del analyseras, men även andra metoder används för att analysera 

rättsregler. Empiriska metoder såsom intervjuer och enkäter kan användas.8 Då syftet med 

denna uppsats är att belysa i vilken mån jämställdhetsplaner kan bidra med att öka jämställdhet 

mellan kvinnor och män, har också ett samhällsvetenskapligt perspektiv använts.  Detta för att 

visa på hur jämställheten har förändrats över tid sedan kravet på jämställdhetsplaner infördes. 

Diskrimineringslagen (2008:567) är den lag som främst studerats eftersom det är där 

regleringen kring jämställdhetsplaner regleras. Även den tidigare Jämställdhetslagen 

(1991:433) har studerats dels för att det var i denna lag som kravet på jämställdhetsplaner först 

fastslogs, och dels för att få en bild av hur rätten utvecklats. Dessa lagars förarbeten har också 

studerats för att bidra till en större förståelse för bakgrunden till utformningen av lagtexten samt 

syftet med införandet av kravet på jämställdhetsplaner. 

Även internationell rätt, främst EU-rätt, har studerats. Fokus har varit på de rättskällor som 

berör likabehandling mellan män och kvinnor och jämställdhet. Likabehandling av män och 

kvinnor och likalöneprincipen är stora och välutvecklade område inom EU-rätten, men någon 

specifik reglering kring ett krav på upprättande av jämställdhetsplaner finns inte i EU-rätten. 

Regler kring hur arbetet med jämställdhet, vilka åtgärder som vidtas på EU-nivå samt vilka 

krav som ställs på medlemsstater och specifika rättssubjekt har beskrivits för att belysa hur min 

frågeställning behandlas i ett internationellt perspektiv.  

                                                           
8Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2. uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2007, sid 39 
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Litteratur som behandlar jämställdhetsplaner och hur de bör utformas har studerats. För att hitta 

litteratur som behandlar just dessa ämnen har sökningar gjorts i Linnéuniversitetets 

bibliotekskatalog. De sökord som har använts är: jämställdhetsplaner (2 träffar), 

jämställdhetsplan (2 träffar), jämställdhetsarbete (18 träffar) och diskrimineringslagen (6 

träffar). Utifrån de sökresultat som uppkommit har ett urval av böcker gjorts. De flesta av 

böckerna visar dock främst på varför organisationer ska arbeta med jämställdhet eller berör 

jämställdhetsarbete i skola och förskola. En del av böckerna fungerar mer som handböcker för 

arbetsgivare i deras jämställdhetsarbete och har en lägre grad av vetenskaplig förankring. Detta 

innebär att tillgången på litteratur har varit något begränsad. 

Jämställdhetsombudsmannen (numera ersatt av diskrimineringsombudsmannen då den nya 

diskrimineringslagen infördes) har givit ut en skrift med titeln ”Att arbeta med 

jämställdhetsplan”. Denna skrift beskriver den metodik som enligt JämO kan vara lämplig att 

utgå från vid upprättandet av en jämställdhetsplan. Därför har denna skrift använts i stor 

utsträckning för att beskriva hur en jämställdhetsplan bör utformas. Visserligen bygger den på 

metodik från den tidigare jämställdhetslagen, men jag bedömer denna källa ändå som pålitlig. 

Lagstiftningen har enbart ändrats på så vis att färre arbetsgivare har skyldighet att upprätta en 

jämställdhet plan, samt att de jämställdhetsplaner som upprättas ska gälla för tre år istället för 

ett år. Trots förändringarna i lagstiftningen bedömer jag att metodiken i skriften fortfarande är 

tillämplig. De andra böcker som valts ut berör främst jämställdhetsarbete i allmänhet och inte 

jämställdhetsplaner i huvudsak. Därför har dessa böcker fått fungera som stöd till skriften från 

JämO. Även litteratur som behandlar kommentarer kring diskrimineringslagen har också i 

mindre utsträckning fått fungera stöd. 

För att ta få en bild av hur processen kring vitesföreläggande för utebliven jämställdhetsplan 

går till, på vilka grunder vitesföreläggande utdömts och hur stor summa ett vite vanligtvis 

brukar utdömas på, har jag velat studera fall kring vitesföreläggande från Nämnden för 

diskriminering. Dock har jag endast hittat ett enda fall. Detta fall rör dock lönekartläggning och 

inte jämställdhetsplaner, och har dessutom fått avslag på vitesföreläggande. Efter 

mailkorrespondens med kansliet på Nämnden mot diskriminering har det visat sig att det under 

flera år inte har funnits några ärenden i nämnden, förutom det jag hittat. I dagsläget finns två 

ärenden i nämnden, men inga beslut är ännu fattade i dessa ärenden. Av denna anledning har 

således inga studier av vitesförelägganden varit möjlig. 

För att dessutom få en bild av hur jämställdhetsplaner kan användas i praktiken, har kvalitativ 

metod i form av intervjuer använts. Intervjuerna har varit semistrukturerade. En intervjuguide 
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har gjorts med öppna frågor för att intervjupersonen själv ska vara fria att berätta. Jag har då 

haft möjlighet att kunna följa upp intressanta saker som dykt upp under intervjuns gång, men 

samtidigt har intervjun varit något styrd för att fokusera på de ämnen som berör uppsatsens 

frågeställning. Samma intervjuguide har använts till båda intervjuerna eftersom jag velat kunna 

jämföra intervjupersonernas svar med varandra för att kunna hitta eventuella likheter och/eller 

skillnader.  

Med tanke på kursens omfattning bedömde jag att tiden inte varit tillräcklig för att dels 

genomföra en grundlig rättslig utredning kring jämställdhetsplaner, samt dels studera och göra 

intervjuer på fler än två företag. Därför blev min bedömning att det inte fanns någon möjlighet 

att göra en studie som skulle bli statistiskt representativ. Dessa intervjuer och undersökningar 

har därför inte haft syftet att bli just statistiskt representativa, utan de ska snarare bidra till att 

ge en bild av och visa exempel på hur rättsreglerna används i praktiken. 

En av intervjuerna har gjorts med HR-chefen för ett stort företag med flera filialer runt om i 

Sverige och Europa. Under intervjun med HR-chefen på företaget berättade han att den 

medarbetare som främst arbetat fram jämställdhetsplanen numera har fått en ny tjänst inom 

organisationen. Jag fick medarbetarens kontaktuppgifter. Genom mailkorrespondens skickade 

jag min intervjuguide även till medarbetaren. Då medarbetaren främst skulle ge svar på hur han 

praktiskt arbetat fram jämställdhetsplanen ansåg jag att mailkorrespondens var tillräckligt och 

en telefonintervju överflödig. Personen i fråga arbetar numera inte med jämställdhetsfrågor, 

men kunde ge mig svar på frågor kring hur det praktiska arbetet med att ta fram 

jämställdhetsplanen gått till. Den andra intervjun har gjorts med en personalstrateg på en 

mellanstor kommun i södra Sverige. Personalstrategen är den person som främst har arbetat 

med att ta fram jämställdhetsplanen på kommunen. 

Urvalet av verksamheter har gjorts främst utifrån antalet anställda, av den enkla anledningen 

att arbetsgivare med färre än tjugofem anställda vid kalenderåret inte är skyldiga att uppföra en 

jämställdhetsplan. För att försöka få en bredare bild av arbetet med jämställdhetsplaner i 

organisationer har jag valt att göra mina undersökningar på dels ett privat företag och en 

kommun. Tanken med detta var att belysa eventuella skillnader kan te sig mellan hur 

jämställdhetsplaner utformas i privat och offentlig sektor. Företaget är dessutom en 

mansdominerad organisation, medan kommunen å andra sidan är kvinnodominerad. Vad det 

kan få för verkningar i arbete med jämställdhetsplanen är också en av anledningarna till att just 

dessa organisationer valts att studeras. 
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Organisationernas jämställdhetsplaner och policys har också studerats för att ta reda på hur 

jämställdhetsplaner kan vara utformade. Även uppföljningar av jämställdhetsplanerna har blivit 

undersökta för att hitta exempel på hur jämställdheten förändrats över tid. Den plan jag fått ta 

del av från kommunen sträcker sig mellan 2012 och 2014, och går alltså ut i år (2014). Då 

företaget inte har gjort någon uppföljning av tidigare jämställdhetsplan har det inte funnits något 

material att studeras. Detta har bidragit till att mina försök att hitta exempel på hur 

jämställdheten har förändrats över tid endast har statistik från kommunens uppföljning som 

utgångspunkt. Uppföljningen är från kommunens tidigare jämställdhetsplan från åren 2009-

2011. De exempel på förbättringar i jämställdheten som jag hittat i kommunens uppföljning har 

sedan kompletterats med statistik, som berör samma områden, från Statistiska centralbyrån 

(SCB). Jag har valt att använda statistik från år 2010 och 2012, det vill säga statistik från ungefär 

samma år som kommunens uppföljning är från. Anledningen till det är att jag vill kunna jämföra 

statistiken med varandra och hitta eventuella likheter och skillnader. En sådan jämförelse blir 

mer relevant om statistiken är från ungefär samma tidsperiod. Statistiken från SCB visar dock 

endast på att förändringar har skett, men i vilken mån kravet på jämställdhetsplaner är en 

bidragande faktor framgår ej. Detta gör att min studie inte på något sätt blir statistiskt 

representativ, men den fyller ändå sitt syfte genom försök att lyfta fram exempel på hur 

jämställdhetsplaner kan bidra till att öka graden av jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Båda intervjupersonerna och deras organisationer har velat vara anonyma. Av den anledningen 

kommer företaget benämnas just ”företaget” och kommunen ”kommunen”. Organisationernas 

jämställdhetsplaner har av samma anonymitetsanledning, inte heller bifogats som bilaga i 

uppsatsen. Vill någon titta närmare på dessa dokument får personen i fråga då vända sig till 

mig, så kan jag tillhandahålla planerna. 

1.4. Avgränsningar 

Denna uppsats kommer endast behandla jämställdhetsplaner i allmänhet. Lönekartläggning är 

en stor del av jämställdhetsplaner, men någon närmare genomgång kring lönefrågor kommer 

inte att göras. Jag bedömer att uppsatsens omfattning inte räcker till för en utredning kring 

lönefrågor då det i sig är en stor forskningsfråga. 

  



11 
 

2. Jämställdhetsplaner i svensk rätt 

2.1. Aktiva åtgärder 

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att 

uppnå ett jämställt arbetsliv. Syftet med aktiva åtgärder är att påskynda och bidra till att driva 

fram en ökning av ansträngningar för att motverka diskriminering. Aktiva åtgärder är inte i 

första hand tänkt att tillämpas i enskilda fall. Istället ska de vara framåtriktade i ett generellt 

eller kollektivt sammanhang.9 

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

och möjligheter i arbetslivet oavsett kön.10 Arbetsgivarens jämställdhetsarbete ska vara 

målinriktat för att aktivt gagna jämställdhet mellan könen.11 En del i arbetet med aktiva åtgärder 

är att upprätta en jämställdhetsplan. Detta ska ske vart tredje år, men gäller dock endast 

arbetsgivare med fler än 25 arbetstagare. Kravet på att upprätta en jämställdhetsplan finns 

endast för diskrimineringsgrund en kön.12 

2.2. Syftet med jämställdhetsplaner 

I den första jämställdhetslagen13 fanns inga krav på upprättande av jämställdhetsplaner. Det 

fanns endast krav på aktiva åtgärder. I förarbetena till 1992 års jämställdhetslag skrivs det att 

jämställdhetsarbetet ska bedrivas planmässigt. I propositionen står också att detta i väldigt liten 

utsträckning följdes, trots kollektivavtal om jämställdhet på större delen av arbetsmarknaden. 

Regeringen ansåg att ett lagstadgat krav på jämställdhetsplan behövdes. Ett sådant krav skulle 

bidra till ett mer planmässigt jämställdhetsarbete. Jämställdhetsfrågan skulle också komma 

högre upp på agendan för arbetsmarknadsparterna eftersom de i större utsträckning skulle bli 

tvungna att diskutera frågan både hos enskilda arbetsgivare och arbetsplatser.14 

2.3. Jämställdhetsplaners innehåll och utformning 

Jämställdhetsplanen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs genomföras på 

arbetsplatsen för att arbetsplatsen ska uppfylla de krav som ställs på aktiva åtgärder, samt 

förslag på hur arbetsgivaren tänkt genomföra dessa åtgärder under de närmsta tre åren.15  

                                                           
9 Prop. 2007/08:95 sid 318 
10 3 kap. 1§ DiskL 
11 3 kap. 3§ DiskL 
12 3 kap. 13§ DiskL 
13 Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet  
14 Prop. 1990/91:113 sid 74 
15 3 kap. 13, 4-9§§ DiskL 
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De åtgärder som ska vara med i jämställdhetsplanen för att arbetsplatsen ska uppfylla de krav 

som ställs på aktiva åtgärder regleras i 3 kap. 13 § diskrimineringslagen. 3 kap. 13 § hänvisar 

vidare till 3 kap. 4-9 §§, där dessa åtgärder preciseras närmare.  

3 kap. 4 § fastslår att arbetsgivaren ska genomföra åtgärder för att se till så att 

arbetsförhållandena är lämpliga för alla arbetstagare oavsett kön. Hur omfattande dessa åtgärder 

ska vara beror på arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt.16 Arbetsgivare ska 

underlätta för både kvinnor och män att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete, enligt 3 

kap. 5 §.17 Åtgärder för att förhindra och förebygga att någon arbetstagare utsätts för trakasserier 

och repressalier som hör samman med kön ska också, enligt 3 kap. 6 §, vidtas.18 

3 kap. 7 § stadgar att arbetsgivare även ska se till så att vem som helst, oavsett kön, har möjlighet 

att söka lediga tjänster.19  

Även när det gäller utbildning, kompetensutbildning och andra lämpliga åtgärder ska 

arbetsgivare verka för en jämn fördelning mellan könen, vilket fastslås i 3 kap. 8 §.20 Om det, 

på en arbetsplats, inte i huvudsak föreligger jämn fördelning mellan män och kvinnor i en viss 

typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren, enligt 3 kap. 9 §, 

vid nyanställning arbeta särskilt för att få sökande från det underrepresenterade könet. 

Arbetsgivaren ska försöka få andelen av det underrepresenterade könet att öka efter hand. Finns 

det särskilda skäl som talar emot sådana åtgärder eller om det inte är rimligt att kräva åtgärderna 

med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt, är arbetsgivare inte 

skyldig att vidta sådana åtgärder.21 Särskilda skäl kan exempelvis vara sysselsättningsläget på 

orten eller omdispositioner vid strukturförändring.22 Det ska dock vara fråga om speciella 

omständigheter. Att en arbetsgivare har små resurser är inte ett tillräckligt skäl.23 

Arbetsgivare ska också upprätta en handlingsplan för jämställda löner. I planen för jämställda 

löner ska resultatet av den kartläggning och analys av lön och anställningsvillkor, som 

arbetsgivare är skyldiga att genomföra, för att upptäcka skillnader mellan kvinnor och män 

finnas med. Vilka eventuella lönejusteringar och andra åtgärder som behövs genomföras för att 

                                                           
16 3 kap. 4§ DiskL 
17 3kap. 5§DiskL 
18 3 kap. 6§ DiskL 
19 3 kap. 7§ DiskL 
20 3 kap. 8§ DiskL 
21 3 kap. 9§DiskL 
22 Prop. 1978/79: 175, sid 136 
23 Prop. 1990/91:113, sid 102  
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uppnå lika lön för lika eller likvärdigt arbete, ska också vara med. Planen för jämställda löner 

ska också vara en del av den större jämställdhetsplanen.24  

De åtgärder som har genomförts under de tre år som jämställdhetsplanen sträcker sig, ska sedan 

tas med och redovisas i efterföljande plan.25 Anser arbetsgivaren att det finns andra åtgärder 

som är lämpliga att vidta, förutom de som lagen föreskriver, är det självklart att de också kan 

tas med i jämställdhetsplanen.26 

Det finns ingen generell mall för hur en jämställdhetsplan ska vara utformad. 

Diskrimineringsombudsmannen kan utifrån sin informations- och rådgivningsverksamhet bidra 

med hjälp i arbetet med att utforma en lämplig jämställdhetsplan.27 

Hur planens närmare innehåll och omfattning bör se ut beror på arbetsplatsens storlek och dess 

karaktär. I större organisationer, till exempel större företag och myndigheter, kan det vara 

lämpligt att upprätta en särskild plan för exempelvis varje verksamhetsområde, enhet eller 

avdelning. I större företag kan det vara passande att ha en plan för olika avdelningar, till 

exempel en plan för montering, en för lager, en för produktion och en för administration. För 

landstinget kan det vara lämpligt med en plan för varje enskild enhet; för skilda sjukhus, kliniker 

eller andra vårdenheter.  Kommuner kan ha delplaner för de olika förvaltningarna och för olika 

verksamheter som faller under de olika förvaltningarna. För att arbetsgivaren ska uppfylla sin 

skyldighet att upprätta en jämställdhetsplan för hela organisationen, kan de mindre delplanerna 

sammanställas till en större, övergripande för hela organisationen. I den större redovisas 

arbetsgivarens strategi för jämställdhetsarbetet.28 

På mindre arbetsplatser med färre anställda kan jämställdhetsplanen vara av ett enklare slag. 

Om det på arbetsplatsen till exempel finns en yrkeskategori som bara består av anställda av 

samma kön, kan det vara lämpligt att ange i jämställdhetsplanen att arbetsgivaren ska försöka 

anställa en person av det underrepresenterade könet nästa gång det behövs nyanställas.29 

Jämställdhetsplanerna kan alltså utformas på olika sätt beroende på arbetsplatsen, men planen 

bör innehålla strategiskt viktiga områden såsom rekrytering, lönepolitik, arbetstider, utbildning, 

arbetsförhållanden och liknande. Eftersom alla arbetsplatser är olika, påpekas det i förarbeten, 

                                                           
24 3 kap. 10, 11, 13§§ DiskL 
25 3 kap 13§ st. 3 DiskL 
26 Prop. 1990/91:113, sid 75 
27 Göransson, Håkan Gabinus (red.), Diskrimineringslagen, 3. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013, sid 111 
28 Prop. 1990/91:113, sid 75-76 
29 Prop. 1990/91:113, sid 76 
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att det inte är meningsfullt att göra en slags förteckning på vad som ska finnas med i en 

jämställdhetsplan. Istället är det bättre att utgå från de förhållandenen som råder på den aktuella 

arbetsplatsen. Det är viktigt att de åtgärder som tas upp i planen verkligen kan genomföras 

under de år som jämställdhetsplanen sträcker sig. Mer långsiktiga mål bör istället finnas med i 

andra typer av dokument, till exempel policys eller kollektivavtal.30 

2.4. Uppföljning av jämställdhetsplanen 

Jämställdhetsplanen ska följas upp med hur de tänkta åtgärderna genomförts. Har de tänka 

åtgärderna inte kunnat fullföljas ska anledningen till det redovisas i planen. Genom detta kan 

arbetsgivare och arbetstagare genomföra en självkontroll av det arbete som utförts. 

Arbetsgivare och arbetstagare kan genom en uppföljning också få en bild av åtgärdernas 

rimlighet; har de utformats på ett lämpligt sätt? Är målen för högt eller för lågt satta? Finns det 

något hinder som måste undanröjas innan en åtgärd kan genomföras? Genom uppföljning av 

tidigare års plan, får arbetsgivare och arbetstagare dessutom underlag för den kommande 

planen. Därför bör också tidigare års uppföljning redovisas i den nästkommande planen.31 

2.5. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

3 kap. 1 § DiskL fastslår att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att uppnå lika 

rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, samt motverka könsdiskriminering. Syftet 

med samverkan är att uppnå ett mer jämställt arbetsliv med lika möjligheter och rättigheter.32  

I prop. 2007/08:95 påpekas att arbetsmarknadsparters gemensamma arbete med 

jämställdhetsfrågor är en förutsättning för att lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 

uppnås. Samverkan innebär att både arbetsgivare och arbetstagare gemensamt arbetar för att 

jämställdhetsarbetet drivs aktivt på arbetsplatsen. Arbetstagarna representeras vanligtvis genom 

arbetstagarorganisationen, men finns ingen sådan på arbetsplatsen innebär det inte att 

arbetstagarna bör lämnas utanför. Det är i sådana fall upp till arbetsgivaren att ta ställning till 

på vilket sätt det är lämpligt för arbetstagarna att delta i samverkan.33 

Även om arbetstagare och arbetsgivare tillsammans samverkar för att driva frågan kring 

jämställdhet, är det ändå arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret. Har en arbetsgivare inte 

                                                           
30 Prop. 1990/91:113, sid 76 
31 Prop. 1990/91:113, sid 76 
32 Prop. 2007/08:95, sid 324 
33 Prop. 2007/08:95, sid 324 
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upprättat en jämställdhetsplan kan hen aldrig skylla på bristande intresse från arbetstagarsidan. 

En jämställdhetsplan måste upprättas även om arbetstagarorganisationen väljer att inte delta.34 

Innan 1992 fanns inget krav på jämställdhetsplaner. Detta skulle istället regleras genom 

kollektivavtal. I propositionen till den äldre jämställdhetslagen från 1992 påpekas att ett 

regelverk kring jämställdhetsplaner kan bidra till att öka arbetsmarknadsparters arbete med 

jämställdhet. På grund av lagregleringen tvingas parterna att diskutera vad som kan och ska 

göras på den enskilda arbetsplatsen eller hos arbetsgivaren för att öka graden av jämställdhet.35 

2.6. Sanktioner 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den myndighet som har hand om tillsynen över 

diskrimineringslagen.36 Arbetsgivare som omfattas av skyldigheten att upprätta en 

jämställdhetsplan, har skyldighet att lämna ut uppgifter om förhållanden i verksamheten som 

kan ha betydelse för tillsynen till DO om myndigheten begär det. Arbetsgivaren har också 

skyldighet att ge DO tillträde till arbetsplatser eller lokaler där verksamhet bedrivs för 

undersökningar som kan ha betydelse för tillsynen, samt att infinna sig på överläggningar med 

diskrimineringsombudsmannen.37 

Den som inte fullgör sina skyldigheter att upprätta en jämställdhetsplan kan föreläggas med vite 

att fullgöra sin skyldighet. Ett sådant föreläggande meddelas av Nämnden mot diskriminering 

på framställning av DO. Om DO inte vill göra en framställning till Nämnden mot 

diskriminering, kan den centrala arbetstagarorganisationen med vilken arbetsgivaren är bunden 

av kollektivavtal, istället göra en framställning. I framställningen ska det vara angivet vilka 

åtgärder den som framställningen är riktad till, bör åläggas. Även de skäl som ger stöd till 

framställningen samt vilken utredning som gjorts, ska anges.38 

Lagen bygger på att arbetsgivaren i första hand ska förmås att följa lagen frivilligt. DO ska i 

första hand få dem som omfattas av lagen att frivilligt följa den.39 Att förlägga en arbetsgivare 

med vite ska ses som en sista utväg. Innan beslut om vitesföreläggande fattas ska försök att få 

arbetsgivaren att frivilligt följa lagen ha prövats.40 

  

                                                           
34 Prop. 2007/08:95, sid 324 
35 Prop. 1990/91:113, sid 74 
36 4 kap. 1§ DiskL 
37 4 kap. 3§ p.1, 3, 4 DiskL 
38 4 kap. 5§ DiskL 
39 4 kap. 1§ DiskL 
40 Prop. 2007/08:95, sid 349 
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3. Jämställdhet enligt EU-rätten 

3.1. Likabehandling mellan kvinnor och män 

Likabehandling mellan män och kvinnor är ett väl utvecklat område inom EU-rätten. 

Principen för likabehandling mellan män och kvinnor är ett av Europeiska unionens mest 

grundläggande värden.41 I Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastslås att 

unionen ska, i all sin verksamhet, arbeta för att undanröja den bristande jämställdhet som 

råder mellan män och kvinnor.42 Unionen ska, vid utformning och genomförande av sin 

politik, försöka bekämpa all diskriminering på grund av kön.43 I stadgan om de grundläggande 

mänskliga rättigheterna fastslås att all diskriminering på grund av kön är förbjuden.44  

Jämlikhet mellan män och kvinnor ska säkerställas på alla områden, inklusive anställning, 

arbete och lön. Principen om jämlikhet mellan män och kvinnor hindrar dock inte positiv 

särbehandling av det underrepresenterade könet.45 Det är också möjligt för medlemsstaterna 

att, i syfte att säkerställa full jämställdhet i praktiken, besluta eller behålla åtgärder som har 

till ändamål att göra det lättare för det underrepresenterade könet att bedriva en 

yrkesverksamhet eller för att förebygga eller kompensera för nackdelar i yrkeskarriären, s.k. 

positiv särbehandling.46 

3.2. Recastdirektivet 

Direktivet om genomförandet av principen av lika möjligheter och likabehandling av kvinnor 

och män i arbetslivet, det s.k. recastdirektivet, samlade ihop och ersatte en mängd äldre 

direktiv som reglerade likabehandling mellan män och kvinnor i arbetslivet.  

Recastdirektivet är ett s.k. minimidirektiv. Medlemsstaterna har möjlighet att lagstifta om 

bestämmelser som är mer fördelaktiga än de som direktivet föreskriver.47 Genomförandet av 

detta direktiv är heller ingen tillräcklig motivering för att sänka skyddsnivån för arbetstagare 

på det område som omfattas av direktivet, så länge bestämmelserna i direktivet uppfylls.48 

Syftet med direktivet är att tillförsäkra att principen om lika möjligheter och likabehandling 

av män och kvinnor i arbetslivet genomförs. Direktivet innehåller därför bestämmelser 

angående tillträde till anställning samt befordran och yrkesutbildning, arbetsvillkor och lön 

                                                           
41 Art. 2 EUF 
42 Art. 8 FEUF 
43 Art. 10 FEUF 
44 Art. 21.1 Rättighetsstadgan 
45 Art. 23 Rättighetsstadgan 
46 Art 157.4 FEUF 
47 Art. 27.1 Recastdirektivet 
48 Art. 27.2 Recastdirektivet 
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och företags- och yrkesbaserade system för social trygghet. 49 Direktivet fastslår också att 

både direkt och indirekt diskriminering är förbjuden när det gäller villkor för anställning, till 

verksamheter för egenföretagare och till yrkesutövning, inklusive urvalskriterier och krav för 

anställning inom alla verksamhetsgrenar på alla nivåer i arbetslivet inräknat befordran. 

Diskriminering får inte heller förekomma när det gäller anställnings- och arbetsvillkor, 

inräknat villkor för att anställningsförhållande ska upphöra och löner. 50 Positiv särbehandling 

är dock tillåtet inom ramen för artikel 157.4 FEUF för att säkerställa full jämställdhet mellan 

män och kvinnor.51 

Medlemsstaterna ska i enlighet med nationell lagstiftning, nationella kollektivavtal eller 

nationell praxis uppmuntra arbetsgivare till att främja likabehandling mellan män och kvinnor 

på ett planerat och systematiskt sätt när det gäller anställning, yrkesutbildning och yrkesmässig 

befordran. Arbetsgivare ska också uppmuntras att med lämpliga mellanrum förse arbetstagare 

och/eller arbetstagares företrädare med information kring likabehandling mellan män och 

kvinnor på företaget i syfte att främja likabehandling mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. 

Informationen bör innehålla uppgifter kring andelen kvinnor och män på olika nivåer i 

organisationen, deras löner och löneskillnader, samt eventuella åtgärder för att tillsammans med 

arbetstagarrepresentanterna förändra situationen till det bättre.52 Medlemsstaterna ska också 

genom nationell lagstiftning, nationella kollektivavtal eller nationell praxis uppmuntra 

arbetsgivare förebygga diskriminering genom att vidta effektiva åtgärder för att förebygga alla 

former av könsdiskriminering, särskilt trakasserier och sexuella trakasserier, när det gäller 

tillträde till anställning, yrkesutbildning och yrkesmässigbefordran.53 

3.3. Gender mainstreaming 

Art. 8 FEUF föreskriver att Europeiska unionen i all sin verksamhet ska syfta till att undanröja 

bristande jämställdhet mellan män och kvinnor, samt främja jämställdhet mellan dem. Detta 

kallas gender mainstreaming.  

Gender mainstreaming innebär att jämställdhetsaspekten ska vara en del av alla insatser och 

allmän politik, istället för att vara avgränsad till enbart vissa specifika jämställdhetsåtgärder. 

Jämställdhetsaspekten ska på ett aktivt och väl synligt sätt tas hänsyn till när policys, insatser 

och program utformas. Detta innebär att lagstiftaren hela tiden måste fråga sig vilka effekter 

                                                           
49 Art 1. Recastdirektivet 
50 Art. 14 Recastdirektivet 
51 Art. 3 Recastdirektivet 
52 Art. 21.3-4 Recastdirektivet 
53 Art. 26 Recastdirektivet 
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åtgärder och politik kan få på kvinnors och mäns situationer. Dessa effekter måste sedan tas 

hänsyn till när åtgärder och politik utformas och verkställs. Utvecklingspolitikens utformning 

eller valet av skollängd exempelvis, kan innebära olika märkbara effekter för män och kvinnor. 

Eventuella effekter bör då tas med i beräkning innan beslut, för att i högre grad bidra till ökad 

jämställdhet mellan kvinnor och män.54  

Gender mainstreaming ska användas för att integrera könsaspekten i alla policys och program 

utfärdade av Europeiska Unionen samt i alla dess medlemsländer. Gender mainstreaming är i 

sig inte ett mål. Det är snarare en strategi för att för att uppnå jämställdhet mellan män och 

kvinnor.55 

3.4. Likalöneprincipen 

Artikel 157 FEUF fastslår att alla medlemsstater i EU ska fastställa att principen om lika lön 

för lika eller likvärdigt arbete för män och kvinnor ska säkerställas. I begreppet lön räknas den 

gängse grund- eller minimilön, men också andra förmåner i form av kontanter eller 

naturaförmåner som arbetstagare, direkt eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund av 

anställningen. Lika lön utan lönediskriminering innebär att ackordslön för lika arbete ska 

fastställas enligt samma beräkningsgrunder, samt att tidlön ska vara lika för lika arbete.56 

EU-domstolen har slagit fast att artikel 157 har både horisontell och vertikal effekt. Artikeln 

kan alltså åberopas vid nationella domstolar mot både privata och offentliga arbetsgivare när 

det gäller direkt eller indirekt lönediskriminering genom lag, kollektivavtal eller individuella 

avtal.57 

Likalöneprincipen går också att hitta i recastdirektivet. Artikel 4 i recastdirektivet fastslår att 

för lika eller likvärdigt arbete ska direkt och indirekt könsdiskriminering avskaffas vid alla 

former och villkor för ersättning. 

 

 
 

  

                                                           
54 Europeiska gemenskapens kommission. Meddelande från Kommissionen ”Att införliva jämställdheten mellan 

kvinnor och män i gemenskapens politik och i samtliga insatser”, COM (96)67 final. 21-06-1996, sid 2 
55 European Institute for Gender Equality, EIGE: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-mainstreaming-

methods-and-tools. Hämtad: 2014-02-11 kl. 09:38 
56 Art. 157.2 FEUF 
57 Mål 43/75 Defrenne II, REG 1976 455. 

http://eige.europa.eu/content/activities/gender-mainstreaming-methods-and-tools
http://eige.europa.eu/content/activities/gender-mainstreaming-methods-and-tools
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4. Att upprätta och arbeta med en jämställdhetsplan 

4.1. Kartläggning och analys 

För arbetsgivare som tidigare har gjort jämställdhetsplaner kan det vara lämpligt att börja 

arbetet med den nya jämställdhetsplanen genom att göra en utvärdering och redovisning av de 

planerade åtgärderna från den förra jämställdhetsplanen. En kartläggning av ur det ser ut på 

arbetsplatsen bör sedan genomföras.58 

Att börja med att göra en kartläggning över hur det ser ut på arbetsplatsen ur 

jämställdhetssynpunkt, ger kunskap kring hur jämställdheten ser ut i dag och vad som bör 

jobbas mer med. Det kan också vara lämpligt att utforma enkäter där de anställda kan redovisa 

sina behov och önskemål angående jämställdhetsarbetet. Denna kartläggning bör sedan vara 

med i det dokument som sedan ska bli jämställdhetsplanen. Meningen med detta är att få en 

tydlig bild av hur det ser ut, vad som behöver göras och vad som är målet med dessa åtgärder.59  

En analys av jämställdhetsläget utifrån det material som samlats in är sedan lämpligt att 

genomföra. Det är viktigt att analysen görs grundligt. Det bidrar till en större förståelse för hur 

organisationen ligger till i sitt jämställdhetsarbete, vilka mönster och mekanismer som bör 

förändras.60Analysen bör alltså ges ordentligt med tid, eftersom det kan vara svårt att upptäcka 

mönster och skillnader direkt om det ”alltid sett ut på ett visst sätt”. Om statistiken till exempel 

visar att kvinnor har mer sjukfrånvaro än männen, bör det närmare funderas över varför. Kanske 

kan det bero på att det flesta kvinnorna arbetar på en viss avdelning? Även om statistiken som 

gjorts inte visar på ojämställdhet, kan den finnas dold i organisationen.61 

En av fördelarna med att de anställda får svara på enkäter är att till exempel åsikter, erfarenhet 

och stämningar, som kanske inte syns i statistiken, blir uppmärksammade. När kartläggningen 

och analysen är gjord bör det finnas en bra grund att planera jämställdhetsarbetet utifrån.62 

4.2. Målsättning och vem ska göra vad? 

Utifrån den kartläggning och analys som är gjord, ska lämpliga långsiktiga och kortsiktiga mål 

med jämställdhetsarbetet utformas.63 Att utforma bra mål kan bidra med inriktning, inspiration, 

                                                           
58 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 1. uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2010, sid 431 
59 Ekström, Helen, Att göra en jämställdhetsplan, Rev. [utg.], Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Stockholm, 

2004, sid 9 
60 Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna, Den jämställda arbetsplatsen: en metodbok, 2. uppl., Bilda, 

Stockholm, 2003, sid 168 
61 Ekström. H (2004), sid 10 
62 Ekström. H (2004), sid 10 
63 Ekström. H (2004), sid 10 
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koncentration, tillfredsställelse och ger möjlighet att kunna utvärdera och ge lärdom under 

jämställdhetsarbetet.64 Det är viktigt att skilja på mål och aktiviteter. Mål beskriver det 

önskvärda resultatet och inte de åtgärder som ska genomföras för att uppfylla målet. 

Aktiviteterna för att nå just det resultatet kan sedan variera.65 

Målen ska vara realistiska och mätbara eller vara möjliga att utvärdera. De långsiktiga och 

kortsiktiga målen ska stämma överens, så att de kortsiktigare målen är delmål av de mer 

långsiktiga. Exempelvis om en arbetsgivare kanske vill öka andelen av det underrepresenterade 

könet på en avdelning med 10 procent under en fyraårsperiod, är det lämpligt att ha ett 

kortsiktigt mål att öka andelen av det underrepresenterade könet med 3 procent det första året.66 

Bra mål ska vara tydliga. Att ett mål är tydligt innebär att vem som än läser målet ska få samma 

uppfattning om vad som menas. Det är bra att undvika ”man”, ”mycket”, ”ofta” och så vidare, 

eftersom dessa ord är oklara och säger egentligen inget om vem ”man” är, hur mycket ”mycket” 

verkligen är eller hur ofta ”ofta” egentligen innebär. Facktermer med oklar innebörd är också 

bra att undvika. Ett bra mål är också realistiskt. För att målet ska ge långvarig energi måste det 

vara möjligt att genomföra det. Målet behöver inte sättas så att det med all säkerhet uppnås, 

men det får inte vara helt omöjligt att genomföra det. Det är också bra om ett mål är utmanande. 

Krävs det ingen ansträngning för att genomföra målet, är det snarare en rutin och inget mål.67 

Sedan ska en lista på de åtgärder, som ska genomföras för att uppfyllda de uppställda målen, 

göras. I 3 kap. 4-9§§ DiskL preciseras vilka områden68 som det bör finnas mål och åtgärder 

kring. När åtgärderna ska preciseras är det viktigt att vara konkret, använda konkreta ord och 

formuleringar och tydligt beskriva vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras och 

av vem som ska se till att åtgärderna verkligen genomförs.69 

Om den genomförda kartläggningen inte visar på att några skillnader mellan män och kvinnor 

existerar på ett visst områden, är det inte nödvändigt med några mål eller åtgärder där. Råder 

jämn könsfördelning inom organisationens alla yrkeskategorier och befattningar? Finns det 

inga skillnader i hur föräldraledighet tas ut? Är kanske sjukfrånvaron hos kvinnor och män 

densamma? Anser de anställda att det inte finns några problem med jämställdheten i 

                                                           
64 Amundsdotter. E & Gillberg. M (2003), sid 171 
65 Amundsdotter. E & Gillberg. M (2003), sid 173 
66 Ekström. H (2004), sid 10 
67 Amundsdotter. E & Gillberg. M (2003), sid 175 
68 Se sidan 8 för närmare presentation av dessa områden. 
69 Ekström. H (2004), sid 11 
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organisationen, samt tycker att det fungerar bra att kombinera yrkesliv med föräldraskap?70 

Lagstiftarens tanke är att en jämställdhetsplan ska innehålla åtgärder för alla de områden som 

anges i 3 kap. 4-9 §§. Om det inte anses behövas någon åtgärd för något av områdena, 

rekommenderas det att ange i planen om ett sådant förhållande samt varför det inte anses 

motiverat med en åtgärd på ett område.71  

En plan för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 

ska dock alltid finnas, även om det inte finns något som tyder på att det förekommer på 

arbetsplatsen. Även en plan för jämställa löner ska tas fram där resultatet av lönekartläggningen 

redovisas. Detta ska göras även om inga osakliga skillnader i löner upptäcks.72 

4.3. Utvärdering 

Innan en ny plan görs, ska den gamla utvärderas. Syftet med detta är att kontrollera hur långt 

jämställdhetsarbete i organisationen har kommit; har målen uppnåtts? Vilka resultat gav de 

åtgärder som genomförts? Gav inte mål och åtgärderna de resultat som väntats, kan mål ha varit 

satta för högt eller åtgärderna var fel eller kanske glömdes de bort. Vilka skäl till det 

misslyckade resultatet än är, ska de ändå analyseras. I nästa plan kan slutsatser dras utifrån 

anledningen till misslyckanden.73 

Utifrån ny personalstatistik och andra viktiga uppgifter görs en ny kartläggning för att 

underlätta när en ny plan ska upprättas. Den nya planen ska innehålla nya mål och åtgärder. 

Denna kedja, kartlägga – analysera – sätt upp mål – utvärdera, underlättar det framtida 

jämställdhetsarbetet och gör det möjligt att mäta effekten av de åtgärder som genomförs.74  

Utvärderingen av den förra planen, bör ligga till grund för den nya planen, som alltså bör 

innehålla nya mål. Syftet är att arbetet ska fungera som en cirkulär process av fortsatt 

förbättring. Utvärderingen är inte slutet på arbetet, utan ska snarare vara en kontroll och ett 

hjälpmedel inför det fortsatta jämställdhetsarbetet.75 

                                                           
70 Ekström. H (2004), sid 11 
71 Fransson. S & Stüber. E (2010), sid 432 
72 Ekström. H (2004), sid 11 
73 Ekström. H (2004), sid 11 
74 Ekström. H (2004), sid 11 
75 Amundsdotter. E & Gillberg M. (2003) sid 187-188 



22 
 

5. Empiri 

5.1. Kommunen 

Kommunen ligger i södra Sverige och har över 6000 anställda. Kommunens huvudsakliga 

verksamheter är vård, omsorg och utbildning. Majoriteten av anställningarna, 74,8 %, innehas 

av kvinnor. 

5.1.1. Jämställdhetsplan 

Kommunens övergripande jämställdhetsplan är femton sidor lång. De sista två sidorna 

innehåller en utvärdering av tidigare års jämställdhetsplan. Planen inleds med en beskrivning 

av varför en jämställdhetsplan ska upprättas, vilka som varit med och upprättat den, samt hur 

den är tänkt att användas. Även en tabell som visar könsfördelningen i kommunens olika 

förvaltningar och bolag finns med. 

Kommunens jämställdhetsplaner består av en kommunövergripande plan, samt flera delplaner 

utarbetade av förvaltningar och bolag. Den kommunövergripande planen ska fungera som en 

ram för kommunkoncernen som arbetsgivare. Delplanerna ska utarbetas för att vara specifika 

utifrån förvaltningens respektive bolagets egen verksamhet. 

Ett förslag till den övergripande jämställdhetsplanen har arbetats fram i en arbetsgrupp 

bestående av fackliga förtroendevalda från de tre huvudorganisationerna, företrädare för 

personalkontoret, från de olika kommunala bolagen, skol- och barnomsorgsförvaltningen, samt 

omsorgsförvaltningen. Arbetet med jämställdhetsplanen har letts av företrädare från 

personalkontoret och har gjorts med olika workshoptillfällen under fyra månader. Deltagarna 

har utsetts självständigt av respektive bolag/förvaltning. Förslaget till den övergripande 

jämställdhetsplanen har sedan behandlats i en kommunövergripande samverkansgrupp. Målet 

med arbetsgruppens arbete har varit att renodla och tydliggöra målen i den övergripande 

jämställdhetsplanen så att den kan användas och tillvaratas i hela kommunen. 

Jämställdhetsplanen omfattar endast kommunens personalpolitiska verksamhet. Kommunen 

har också ett övergripande mångfaldsprogram, som är det övergripande styrdokumentet för 

kommunens jämställdhetsfrågor. Mångfaldsprogrammet är bredare och omfattar även 

medborgarperspektivet. Jämställdhetsplanen och mångfaldsprogrammet ska ligga till grund för 

alla nämnders och styrelsers jämställdhetsarbete. 

Vid utvärdering av planen ska de uppsatta målen följas upp och resultatet redovisas. För de mål 

som är mer långsiktiga kan delresultat presenteras. De mål som inte har uppnåtts ska tas med i 

nästkommande plan och skälen till varför målen inte uppnåtts ska också finnas med. 
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Framkommer det vid utvärderingen att ett mål inte kommer att kunna uppnås inom den angivna 

tiden och att det beror på att målet har blivit felaktigt formulerat, ska målet revideras. 

Jämställdhetsplanen är indelad i fem olika avsnitt. De olika avsnitten berör de områden som 

diskrimineringslagen ställer krav på aktiva åtgärder för; arbetsförhållanden, föräldraskap, 

trakasserier, rekrytering samt lönefrågor. 

I de olika avsnitten redogörs först kort för hur regleringen kring området ser ut i 

diskrimineringslagen. Därefter följer en beskrivning om hur den nuvarande situationen ser ut 

på området i kommunen. Slutligen har en tabell över de mål kommunen har för de olika 

områdena gjorts. Till varje område finns två till tre mål. Målen är till största del mätbara, 

exempelvis att sänka kvinnors sjukfrånvaro till som mest 13 sjukdagar per snittanställd och år 

innan 2014-12-31 samt minska skillnader mellan könen i berörda personalgrupper avseende 

uttag av föräldrarelaterad ledighet. I tabellen står också vilka åtgärder som ska genomföras för 

att målet ska uppnås, vem som har ansvar för åtgärden, samt när uppföljning av målet ska göras. 

Även en utvärdering och slutavstämning av tidigare års jämställdhetsplan finns bifogat som en 

bilaga till den nuvarande planen. Avstämningen har gjorts utefter de mål som är mätbara med 

utgångpunkt från personalstatistik eller andra statistiska uppgifter, till exempel från 

Försäkringskassan. 

5.1.2. Intervju 

Arbete med jämställdhetsplanen gjordes i workshopform. Fackliga representanter och personer 

från olika delar av kommunkoncernen (förvaltningarna och bolagen) samlades till en 

arbetsgrupp. Arbetsgruppen bestod av tolv personer. Intervjupersonen menar att det var främst 

kvinnor som representerade bolagen och förvaltningarna, men eftersom 

förvaltningarna/bolagen själva valde vem de ville skicka som representant kunde hen inte 

påverka det. Gruppen utgick från det politiskt beslutade personalprogram samt den 

mångfaldsplan som finns, samt statistik kring löner, sjukfrånvaro, könsfördelning och så vidare 

när de arbetade fram jämställdhetsplanen. Intervjupersonen anser att det blev mycket 

”tyckande” genom arbete i workshopform. Hen menar att det var många viljor och åsikter som 

vill komma fram och att det var svårt att ena dem.  

Intervjupersonen bedömer att ungefär 240 timmar lades på att arbeta fram jämställdhetsplanen. 

Intervjupersonen själv lade ungefär 100 timmar. Workshoptillfällen var tre stycken och höll på 

fyra timmar.  Alla tolv personer i arbetsgruppen deltog under dessa tillfällen vilket innebär att 

det blev allt som allt ungefär 140 arbetstimmar tillsammans för alla tolv. 
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I vardagen används jämställdhetsplanen relativt lite tror intervjupersonen. Hen anser också att 

tidigare planers mål har varit för mycket ”uppe i det blå”, inte så konkreta och inte mätbara. 

Politikerna har valt att jobba med en bredare mångfaldsplan istället för jämställdhetsplaner. 

Intervjupersonen menar att detta bidrar till att mindre uppmärksamhet riktas mot jämställdhet. 

Jämställdhetsarbetet blir svårare att styra, men på grund av lagstiftningen måste en 

jämställdhetsplan också upprättas. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var kommunen 

väldigt proaktiv i sitt jämställdhetsarbete. Till och med en video spelades in. I dag är kommunen 

kanske inte lika proaktiv, menar intervjupersonen, men det arbetas fortfarande mycket med 

jämställdhetsfrågor inom verksamheter som omsorg och skola. Då handlar det främst om hur 

personalen ska bemöta medborgare, elever och brukare. 

Intervjupersonen anser att jämställdhetsplaner är ett viktigt verktyg för att öka jämställdheten. 

Om inte lagen fanns, tror hen dock, att arbetsgivare inte skulle vara så ”på hugget” när det gäller 

jämställdhetsfrågor. Hen tror att jämställdhetsplaner behövs och att jämställdhetsplaner kan ha 

bidragit till en högre grad av jämställdhet i kommunen på längre sikt, men däremot inte på kort, 

exempelvis sedan den förra planen. Då menar hen att handlingsplaner för jämställda löner ger 

mer i effekt. 

Att kommunen är en stor organisation med flera olika förvaltningar och bolag tror 

intervjupersonen gör det svårare att arbeta med jämställdhet och menar att jämställdhetsfrågan 

lätt blir ”urvattnad” väl ute i organisationen. För att lyckas med jämställdhetsarbetet, tror hen 

också, att det krävs en stark politisk vilja. Politikerna måste vara beredda att ta de kostnader 

och konsekvenser som kan uppkomma.  

Intervjupersonen tror dessutom att företag inom den privata sektorn har lättare att få resultat av 

sitt jämställdhetsarbete. Hen uttrycker det som att ”det är färre kockar som rör i soppan” i den 

privata sektorn. I kommunen ska fler vara inblandande i processen att ta fram en 

jämställdhetsplan. Både politiker och personer ute i verksamheten tycker till och har åsikter om 

planen. 

5.1.3. Uppföljning av jämställdhetsplan 2009 – 2011 

Kommunens jämställdhetsplan innehåller en bilaga med en avstämning av jämställdhetsplanen 

från åren 2009 och 2011. Avstämningen har gjorts av de mål som är mätbara genom 

personalstatistik eller andra statistiska uppgifter. De statistiska uppgifterna är tagna från 

kommunens årsbokslut 2009 samt 2011. 
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Kommunen hade som mål att alla medarbetare som önskar arbeta heltid ska ges möjlighet att 

göra detta. Vid bokslutet 2009 arbetade 82,1 % av kvinnorna och 93,9 % av männen heltid. Vid 

bokslutet 2011 hade andelen heltidsanställda kvinnor ökat till 85 % och andelen män minskat 

något till 93,7 %. Kommunen skriver att detta kan ha samband med omsorgsförvaltningens 

arbete med årsarbetstid. Årsarbetsavtalet ett lokalt kollektivavtal som går ut på att medarbetare 

inom den kvinnodominerade äldreomsorgen, främst vårdbiträden och undersköterskor, anställs 

på heltid istället för deltid som annars är vanligt. Medarbetaren arbetar mot ”årsbeting” istället 

för veckoarbetstid. I praktiken fungerar det så att medarbetaren bokar upp sig mot ett fastlagt 

behovsschema. Intervjupersonen menar dock att det är vanligt att medarbetaren, så snart dom 

fått heltidstjänst, ändå tar partiell ledighet. 

5.2. Företaget 

Företagets svenska huvudkontor är beläget i södra Sverige, men företaget har fler än 70 filialer 

över hela Sverige samt flera ute i Europa. I Sverige har företaget över 400 tillsvidareanställda. 

Ungefär 11 % av dessa är kvinnor.   

5.2.1. Jämställdhetsplan 

Företagets jämställdhetsplan är fyra sidor lång. Planen inleds med en beskrivning av vad syftet 

med företagets jämställdhetsplan är. Syftet med planen är att främja kvinnors och mäns lika rätt 

i fråga om arbete, anställnings- och andra villkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. Där 

efter följer en definition av vad företaget anser att en jämställd arbetsplats är.  

En kartläggning av arbetsförhållanden har gjorts med hjälp av företagets lönesystem och en 

medarbetarenkät. Av lönekartläggningen framgår att det förekommer vissa löneskillnader både 

mellan könen, både till kvinnors och mäns fördel, som inom könen. Företaget menar dock att 

dessa skillnader inte beror på diskriminering, utan på olika kompetensnivåer, olika 

befattningstyper samt olika anställningstider.  

 

En kort beskrivning av personalstrukturen på företaget följer sedan. På huvudkontoret är 

kvinnor i majoritet och ute på företagets filialer arbetar i huvudsak män. På företaget finns 98 

chefer och av dessa är 8 stycken kvinnor. På huvudkontoret är 6 av 16 chefer kvinnor och bland 

filialcheferna är siffran 2 av 74. 

Heltids- och tillsvidareanställning är norm på företaget. Det är dock något vanligare med 

deltidsanställningar bland kvinnorna än bland männen. Årsskiftet 2012/2013 var den 

genomsnittliga anställningsgraden för kvinnor 96,2 % och för män 99 %. 
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När det gäller sjukfrånvaro, är den lägre i de kvinnodominerade yrkesgrupperna, än i de 

manliga. De kvinnodominerade yrkena består av administrativt arbete och de mansdominerade 

verkstadsarbete. För kvinnorna var antalet sjukdagar totalt 258,4 och för män 3 582,6. 

Angående arbete och föräldraskap finns inte så mycket information. Det står att det i 

medarbetarenkäten för 2013 ska ställas frågor om föräldraskap, men något svar från enkäten 

finns sedan inte redovisat i planen.  Under år 2012 var 106 medarbetare föräldralediga vid något 

tillfälle. 

Företaget skriver i planen att inga former av sexuella trakasserier tolereras på företaget. 

Företaget menar att sexuella trakasserier är ett av de mest känsliga problem som kan uppstå på 

en arbetsplats eftersom det så nära berör den personliga integriteten. Sexuella trakasserier är en 

personal- och ledningsfråga och inte en privat fråga för den som drabbas, påpekas också i 

jämställdhetsplanen.  

Företaget har under avsnittet om kompetensutveckling och rekrytering beskrivit att de ständigt 

arbetar med att få en så jämn könsfördelning som möjligt inom alla yrkesgrupper och på alla 

nivåer. Företaget skriver också att de satsar mycket på utbildning och då främst internet. Alla 

tillgängliga utbildningar publiceras i deras intranätsbaserade utbildningskatalog. 

Det som ska prioriteras i jämställdhetsplanen är främst en medarbetarenkät som ska 

genomföras. Utifrån denna enkät ska företaget satsa på att avhjälpa eventuella problem som 

medarbetarna belyser. Frågor som rör lön och diskriminering ska också särskilt ses över. 

Företaget skriver avslutningsvis i planen att den och det arbete som följer av den årligen ska 

analyseras och revideras. 

5.2.2. Intervju 

Jämställdhetsplanen arbetades fram främst av medarbetaren A på personalavdelningen. A 

började med att söka på DO:s hemsida och hittade där en mall. Denna mall har varit 

utgångspunkt i arbetet. A har även tittat på andra företags jämställdhetsplaner för att hitta bra 

exempel. Täta diskussioner med HR-chefen har hållits under arbetet med planen. Planen har 

också varit på remissrundor hos de fackliga organisationerna.  Ett utkast på en jämställdhetsplan 

skrevs och lämnades sedan in till HR-chef, som godkände den. 

 Arbetet med planen tog drygt ett år i anspråk, men medarbetare A menar att det är svårt att 

uppskatta hur många konkreta arbetstimmar det handlar om. Det var mycket läsning, redigering 

och remisser. A uppskattar att processen att ta fram jämställdhetsplanen har tagit cirka 200-300 

timmar. 
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Tanken var att en medarbetarenkät för jämställdhetsplanen skulle genomföras efter att planen 

var klar, men det gjordes aldrig eftersom det blev vad HR-chefen kallar ”enkätstopp”, så ingen 

enkät angående jämställdhet kom ut. En annan medarbetarenkät hade tidigare lämnats ut och 

blivit besvarad. Det blev för mycket enkäter och folk tröttnade, menar HR-chefen. 

Varken HR-chefen eller A tycker att jämställdhetsplanen används i vardagen. HR-chefen 

svarade rätt och slätt ”ingenting” på frågan om jämställdhetsplanen används i vardagen. A tror 

inte att jämställdhetsplanen används så som den är tänkt att användas. Enkäter och 

uppföljningar görs inte som de ska. Han anser dock att jämställdheten på företaget är god. Det 

upptäckte han under arbete med jämställdhetsplanen. A anser att de självklart kan ha fler 

kvinnliga chefer, men att det är svårt att hitta kvinnliga sökande eftersom de driver en sådan 

mansdominerad verksamhet. Där kvinnor och män innehar samma position, påpekar A, att det 

oftast är kvinnan som har den högre lönen. Där det finns skillnader, menar A, att det beror på 

andra orsaker såsom erfarenhet och anställningstid. 

HR-chefen menar att jämställdhet är en ”icke-fråga” i organisationen. Inom organisationen ska 

de arbeta främst med mångfald. Organisationens personal ska spegla den omgivning den verkar 

i, men han tror inte att de gör något särskilt för att öka mångfalden. När det gäller rekrytering 

säger HR-chefen att de inte arbetar med någon positiv särbehandling eller skriver i annons att 

de gärna ser en viss typ av sökande, utan försöker istället ”ha ett öppet sinne” för alla sökande. 

HR-chefen påpekar också att det är väldigt få kvinnor ute på företagets filialer och att det är 

svårt att hitta kvinnliga sökande. Han tror att det beror på att det är ett tungt och skitigt jobb och 

att kvinnor oftast inte har utbildningen eller intresset för att arbeta som däcksmontör. 

HR-chefen tror att jämställdhetsplanen blev lite för stor och omfattande. Planen blev mer 

ambitiös, än realistisk att genomföra. HR-chefen menar också att det är svårt att arbeta fram en 

plan som lägger sig på en ”lagom” nivå och blir ändamålsenlig så att den kan bidra med något 

till organisationen. Han tror dessutom inte att intresset för jämställdhetsfrågor är så värst stort i 

organisationen heller eftersom, menar han på, få kvinnor arbetar i den. 

A tror inte att jämställdhetsplanen har bidragit till en högre grad av jämställdhet i 

organisationen, men att den har hjälpt organisationen att sätta finger på punkter som kan 

förbättras och vilka punkter som de redan är bra på. HR-chefen anser inte heller att 

jämställdhetsplanen har bidragit med någon högre grad av jämställdhet på företaget. Han tror 

att det främst beror på att förankringen av planen inte har orkats göra ordentligt ute i 

organisationen. 
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5.3. Statistik från SCB 

År 2007 arbetade 50 % av alla sysselsatta kvinnor heltid. Bland männen var andelen 74 %.76 

Under år 2009 var andelen heltidsarbetande kvinnor oförändrad, men något lägre bland 

männen, 72 %.77 Både andelen kvinnor och män som arbetar heltid ökade 2011. Andelen 

kvinnor ökade till 53 % och för de heltidsarbetande männen ökade siffran till 74 %.78 

Orsaken till varför kvinnor väljer att arbeta deltid varierar. Den vanligaste orsaken verkar 

dock vara att lämpligt heltidsarbete saknas, följt av vård av barn. Andra kvinnor uppger också 

att det beror på att arbetet är fysiskt och/eller psykiskt krävande. Fler orsaker till deltidsarbete 

är också studier, att man har flera jobb samt vård av både barn och vuxna anhöriga/släktingar. 

Det finns även kvinnor som faktiskt inte vill arbeta heltid och inte uppger något särskilt skäl 

till varför.79 

Undersysselsatta är personer som vill öka sin arbetstid och kan arbeta mera. Totalt uppger 68 

% av kvinnorna och 32 % av männen att de är undersysselsatta. Bland kvinnor är det vanligast 

med undersysselsättning i åldrarna 45-54. Här uppger 79 % av kvinnorna att de skulle vilja 

och kan arbeta mer.80  

                                                           
76 SCB: På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, 2008, sid 51 
77 SCB: På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, 2010, sid 45 
78 SCB: På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, 2012, sid 51 
79 SCB: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Ekonomisk-

jamstalldhet/Tillgang-till-arbete/Orsak-till-deltidsarbete-for-personer-i-aldern-20-64-ar-2012/. Hämtad 2013-03-

11, kl. 10:44. 
80 SCB: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Ekonomisk-

jamstalldhet/Tillgang-till-arbete/Undersysselsatta-deltidsanstallda-20-64-ar-efter-alder-2012/. Hämtad 2013-03-

11, kl. 11:10 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Ekonomisk-jamstalldhet/Tillgang-till-arbete/Orsak-till-deltidsarbete-for-personer-i-aldern-20-64-ar-2012/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Ekonomisk-jamstalldhet/Tillgang-till-arbete/Orsak-till-deltidsarbete-for-personer-i-aldern-20-64-ar-2012/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Ekonomisk-jamstalldhet/Tillgang-till-arbete/Undersysselsatta-deltidsanstallda-20-64-ar-efter-alder-2012/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Ekonomisk-jamstalldhet/Tillgang-till-arbete/Undersysselsatta-deltidsanstallda-20-64-ar-efter-alder-2012/
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6. Analys 

6.1. Jämställdhetsplaner som ett rättsligt medel 

Det juridiska regelverket kring jämställdhetsplaner hittas främst i diskrimineringslagen. 

Arbetsgivare som har 25 eller fler arbetstagare vid årsskiftet har skyldighet att upprätta en 

jämställdhetsplan.81 Planen ska innehålla åtgärder för de områden som föreskrivs i 3 kap. 4-9 

§§ DiskL. Inom EU-rätten finns inga rättsregler som föreskriver krav på jämställdhetsplaner. 

EU-rättens fokus ligger snarare på likabehandling och skydd mot diskriminering. Det går dock 

att finna rättsregler som uppmuntrar jämställdhetsarbete på ett planmässigt sätt. Artikel 21.3-4 

i recastdirektivet förskriver att medlemsstaterna i enlighet med nationell lagstiftning, nationella 

kollektivavtal eller nationell praxis ska uppmuntra arbetsgivare att främja likabehandling 

mellan män och kvinnor på ett planerat och systematiskt sätt när det gäller anställning, 

yrkesutbildning och yrkesmässig befordran. Kravet på jämställdhetsplaner skulle kunna 

fungera som ett medel för Sverige att uppfylla de krav som uppställs i recastdirektivet. Det 

svenska regelverket går visserligen utöver de skyldigheter som recastdirektivet föreskriver, men 

eftersom direktivet är ett s.k. minimidirektiv har medlemsstaterna rätt att lagstifta om bättre 

villkor än de som föreskrivs i direktivet.82  

Jämställdhetsarbetet ska vara målinriktat83, men det preciseras ingenstans i lagen att målen för 

jämställdhetsarbetet ska vara tydliga och möjliga att mäta eller utvärdera. Att ett mål är tydligt 

innebär att vem som än läser målet ska få samma uppfattning av vad som menas med det.84 

Jämför ett konkret mål som att anställa minst två kvinnliga ingenjörer under den tid 

jämställdhetsplanen sträcker sig, med ett vagt mål som att försöka så ofta som möjligt att 

anställa kvinnor för att jämna ut könsfördelningen. Det konkreta målet visar på i vilken 

yrkeskategori graden av kvinnliga arbetstagare ska öka, under vilken tidsperiod samt på hur 

många kvinnliga ingenjörer som faktiskt ska anställas. I slutet av tidsperioden går det klart och 

tydligt se ifall det konkreta målet är uppnått eller ej. Har två kvinnliga ingenjörer anställts under 

jämställdhetsplanens tidperiod? Det vaga målet däremot förskriver endast att kvinnor ska 

försöka rekryteras så ofta som möjligt. Det tydliga målet är betydligt svårare att tolka 

annorlunda, jämfört med det vaga. Hur ofta är ”ofta” exempelvis? En gång i månaden? En gång 

vart fjärde år? Genom att sätta upp tydliga och mätbara eller utvärderingsbara för sitt 

jämställdhetsarbete, kan målen mycket lättare utvärderas när jämställdhetsplanen löper mot sitt 

                                                           
81 3 kap. 13 § DiskL 
82 Art. 27.1 Recastdirektivet 
83 3 kap. 3 § DiskL. 
84 Amundsdotter. E & Gillberg. M (2003), sid 175 
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slut. Arbetsgivare och arbetstagare kan då tydligt se ifall graden av jämställdhet har förändrats, 

och vad som eventuellt behöver arbetas mer med. 

Lagstiftningen ställer heller inget krav på att de åtgärder, som behövs genomföras på 

arbetsplatsen för att arbetsplatsen ska uppfylla de krav som anges i 3 kap. 4-9 §§ DiskL, 

verkligen ska genomföras. Arbetsgivare har alltså ingen skyldighet att genomföra de åtgärder 

som ställts upp i jämställdhetsplanen. Det innebär alltså att arbetsgivare enbart är tvingad att 

redovisa åtgärder som behöver genomföras, men inte att verkligen genomföra dem. 

Att utöka lagstiftningen med krav på mätbara mål samt krav på att de åtgärder som ställts upp 

i jämställdhetsplaner ska genomföras, tror jag, skulle kunna bidra till ett mer effektivt 

jämställdhetsarbete. Tydliga och mätbara mål skulle i större utsträckning kunna ge ett mer 

tydligt jämställdhetsarbete där det klart framgår vilket resultat som önskas uppnås. Ett krav på 

att åtgärderna i jämställdhetsplanen genomförs, skulle kunna bidra till att sätta press på 

arbetsgivare att verkligen genomföra åtgärderna.  

Med tanke på uppgifterna från Nämnden mot diskriminering, att DO inte har genomfört några 

granskningar på flera år, ställer jag mig frågande till DO:s tillsyn. Skulle myndigheten 

genomföra granskningar oftare, kanske arbetsgivare skulle arbeta mer effektivt med sina 

jämställdhetsplaner. Eftersom syftet med jämställdhetsplaner är att påskynda och öka 

ansträngningarna för att motverka diskriminering85 borde det vara relevant med granskningar 

mer kontinuerligt för att öka arbetsgivares ansträngningar. Lagstiftarens tanke är visserligen att 

arbetsgivare frivilligt ska följa diskrimineringslagen86, men sker det sällan granskningar kanske 

arbetsgivare inte känner något tvång att upprätta fullständiga jämställdhetsplaner. Eftersom det 

nu finns ett lagstadgat krav på upprättande av en jämställdhetsplan för att påskynda 

jämställdhetsutvecklingen, bör det väl vara av största vikt att granskningen av dessa görs på ett 

ordentligt sätt för att säkerställa att lagen verkligen följs så att jämställdheten kan komma att 

öka?  

6.2. Jämställdhetsplaners praktiska utformning och användning 

Arbetet med jämställdhetsplaner kan se ut på olika sätt. Eftersom organisationer kan vara olika 

stora och se ut på olika sätt bör jämställdhetsplaner vara utformade på ett sätt som passar för 

just den specifika organisationen.87 Det kan oavsett organisation vara lämpligt att börja med en 

kartläggning av de nuvarande situationen med hjälp av personalstatistik och eventuellt 

                                                           
85 Prop. 2007/08:95, sid 318 
86 4 kap. 1§ DiskL 
87 Prop. 1990/91:113, sid 75-76 
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medarbetarenkäter.88 En analys av det insamlade materialet bör sedan göras för att ta reda på 

vart organisationen ligger till i sitt jämställdhetsarbete, samt upptäcka mönster och mekanismer 

som bör förändras.89 Utifrån vad som framkommer av analysen, ska sedan mål sättas upp, samt 

lämpliga åtgärder för att uppnå målen. Målen bör vara mätbara eller möjliga att utvärdera, för 

att sedan förenkla den utvärdering som bör göras då jämställdhetsplanen löper ut.90 I 

utvärderingen ska målen i planen granskas för att se ifall de uppnåtts eller inte, och i så fall 

varför de inte uppnåtts.91 Utifrån utvärderingen ska sedan en ny jämställdhetsplan med nya mål 

och åtgärder upprättas.92 

Kommunen och företaget har utformat sina jämställdhetsplaner på lite olika sätt. Kommunen 

har valt att ha en övergripande plan för hela kommunkoncernen och sedan utarbeta mindre 

delplaner i de olika förvaltningarna och bolagen. Den övergripande planen fungerar som en ram 

för de mindre planerna. Företaget har utformat en plan som gäller för både huvudkontoret och 

alla filialer runt om i Sverige. 

Genom att se till antalet sidor på de olika planerna, ses en stor skillnad. Kommunens plan är 

mer än dubbelt så lång som företagets. Att kommunen visserligen har fler anställda än företaget 

kanske kan vara en bidragande faktor till ett behov av en längre och mer omfattande plan, men 

tydliga skillnader ses också i planernas faktiska innehåll. Kommunens plan innehåller för varje 

område både beskrivning av nuvarande situation, samt en tydlig tabell med mål, åtgärder, vem 

som har ansvar för åtgärden och när uppföljning ska genomföras. Företagets plan är däremot 

betydligt mindre utförlig. Den innehåller en kort beskrivning av nuvarande situationen på flera 

av områdena, men inga mål för flera av områdena. 

Hur jämställdhetsplanen tagits fram skiljer sig också lite mellan de olika organisationerna. På 

företaget är det främst medarbetare A som har arbetat med framtagandet av planen. HR-chefen 

har fungerat som stöd genom processen. Remisser av planen har skickats ut till de fackliga 

organisationer som företaget är kollektivavtalsbundna med. Vad det gäller kommunen så är det 

framförallt min intervjuperson som varit huvudansvarig för framtagandet av 

jämställdhetsplanen. Jämställdhetsplanen arbetades fram i workshopform. En arbetsgrupp 

bestående av förtroendevalda från de fackliga organisationerna samt representanter från de 

olika bolagen och förvaltningarna i kommunen deltog i dessa workshops. Kommunen hade 

                                                           
88 Ekström. H (2004), sid 9 
89 Amundsdotter. E & Gillberg. M (2003), sid 168 
90 Ekström. H (2004), sid 10 
91 Ekström. H (2004), sid 11 
92 Amundsdotter. E & Gillberg M. (2003) sid 187-188 
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alltså fler personer inblandade i arbetet med jämställdhetsplanen, jämfört med företaget. 

Intervjupersonen på kommunen ansåg att det genom arbetet i workshopform framkom mycket 

åsikter och ”tyckande” som sedan varit svåra att ena. Å andra sidan kan det kanske också vara 

en fördel med att vara flera som deltar i upprättandet av en jämställdhetsplan. Personer från 

olika delar av organisationen, och även fackliga representanter, har möjlighet att komma med 

tankar och idéer som kan vara värdefulla för planen. Att enbart en person arbetar med planen, 

som det i stort sätt varit på företaget, innebär färre infallsvinklar och troligtvis också mindre 

kunskap kring hur planen bör se ut för att passa på alla delar i organisationen. 

I förarbeten föreskrivs att de åtgärder som tas med i jämställdhetsplanen verkligen ska vara 

möjliga att genomföra under de år som den sträcker sig. Mer långsiktiga mål ska istället finnas 

med i andra typer av dokument, till exempel policys eller kollektivavtal.93 Företagets mål är 

relativt vaga och långsiktigt utformade. Att genomföra dem under en tre års period är troligtvis 

inte möjligt. Jämställdhetsplanen verkar mer vara utformad mer som en jämställdhetspolicy, 

där företaget beskriver vad jämställdhet innebär, vad de vill uppnå och vad de bör arbeta med. 

Planen är vagt formulerad och det är brist på konkreta mål. HR-chefen på företaget menar själv 

att jämställdhetsplanen kan ha blivit för omfattande och inte realistisk att genomföra. Att planen 

är för omfattande kanske inte riktigt stämmer anser jag, men tack vare de vaga formuleringarna 

kanske planen inte är så realistisk att genomföra. 

Utifrån den litteratur kring jämställdhetsplaner och jämställdhetsarbete som jag studerat kan jag 

dra slutsatsen att företaget inte har utformat sin jämställdhetsplan på ett sådant sätt som 

litteraturen anser vara lämpligt. Företaget har påbörjat en kartläggning av den nuvarande 

situationen i verksamheten, men har inte analyserat informationen som uppkommit i någon 

större utsträckning. Exempelvis konstateras det i jämställdhetsplanen att fler män arbetar heltid 

än kvinnor, samt att av 98 chefer är enbart 8 kvinnor. Varför det ser ut på detta sätt har däremot 

inte analyserats och redovisats i planen. tanke kring varför, vad tycker jag. 

Kanske kan en av anledningarna till att de båda organisationernas jämställdhetsplaner ser så 

olika ut kan vara att de verkar i olika sektorer. Intervjupersonen på kommunen menade på att 

det borde vara lättare att komma längre i sitt jämställdhetsarbete på ett privat företag eftersom 

man på ett privat företag inte behöver ta hänsyn till exempelvis politikers åsikter samma höga 

grad som i en politisk styrd organisation som kommunen. Samtidigt är privata företag i högre 

grad beroende av sin inkomst för sin överlevnad jämfört med en kommun. Av den anledningen 

                                                           
93 Prop. 1990/91:113, sid 76 
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kanske det inte är så konstigt om jämställdhetsfrågor skulle få stå tillbaka för frågor som rör 

exempelvis produktion och ekonomi. Samtidigt är det förvånande att företaget inte ens väljer 

att vid nyanställningar skriva ut att de särskilt ser att kvinnliga sökanden, på grund av den stora 

mansdominansen i företaget.  Detta är en enkel åtgärd som inte behöver bli ekonomisk 

betungande, men ändå kanske skulle kunna locka fler kvinnor att söka sig till organisationen. 

Intervjupersonen på kommunen berättade också att kommunen i slutet av 1990-talet och början 

av 2000-talet av väldigt framstående och proaktiva i sitt jämställdhetsarbete. Kommunen 

spelade till och med in en film som en del i sitt arbete. Idag har jämställdhetsarbetet dock fått 

ta mindre plats eftersom kommunen i större utsträckning arbetar med mångfaldsfrågor. 

Kommunen verkar oavsett ha betydligt större erfarenhet av hur jämställdhetsplaner lämpligen 

ska arbetas med. Kanske kan kommunens tidigare erfarenheter av jämställdhetsarbete också 

vara en bidragande orsak till att deras jämställdhetsplan är mycket mer innehållsrik och 

omfattande? En större kunskap kring jämställdhetsplaner och jämställdhet över lag bidrar 

troligen till att arbetet med jämställdhetsplaner kan bli betydligt mer effektivt, givande och 

framförallt meningsfullt. 

6.3. Jämställdhetsplaner – ett verktyg för att öka jämställdheten? 

Syftet med aktiva åtgärder och jämställdhetsplaner är att uppnå ett mer jämställt arbetsliv. 

Jämställdhetsplaner och aktiva åtgärder ska påskynda och driva fram en ökning av 

ansträngningarna för att motverka diskriminering.94 

Ingen av intervjupersonerna på företaget tror att deras jämställdhetsplan har bidragit med en 

högre grad av jämställdhet. Medarbetare A anser dock att arbetet med jämställdhetsplanen har 

hjälpt företaget att sätta fingret på sådant som behövs arbetas med i organisationen när det gäller 

jämställdhet. Intervjupersonen på kommunen menar att jämställdhetsplaner på längre sikt säkert 

kan påverka jämställdheten, men däremot inte på kort sikt. Hen anser också att 

jämställdhetsplaner är ett viktigt verktyg för att öka jämställdheten och menar på att om lagen 

inte fanns skulle arbetsgivare i mycket lägre utsträckning arbeta med jämställdhetsfrågor. 

Utifrån de intervjuer och undersökningar jag har genomfört har jag försökt hitta exempel på i 

vilken mån jämställdhetsplaner kan bidra till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. 

Jag har hittat ett exempel på att kommunens jämställdhetsplan kan ha bidragit med en högre 

grad av jämställdhet.  

                                                           
94 Prop. 2007/08:95 sid 318 
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Mellan perioden 2009 och 2011 ökade andelen kvinnor som arbetar heltid från 82,1 % till 85 

%. Andelen män minskade något, från 93,9 % till 93,7 %. Kommunen hade som mål att alla 

medarbetare som önskar arbeta heltid ska ges möjlighet till det. Anledningen till denna ökning 

kan enligt kommunen troligen bero på den kvinnodominerande omsorgsförvaltningens arbete 

med årsarbetstid. Årsarbetsavtalet ett lokalt kollektivavtal som går ut på att medarbetare inom 

äldreomsorgen, främst vårdbiträden och undersköterskor, anställs på heltid, istället för deltid 

som annars är vanligt. Medarbetaren arbetar mot ”årsbeting” istället för veckoarbetstid. I 

praktiken fungerar det så att medarbetaren bokar upp sig mot ett fastlagt behovsschema.  

Statistik från SCB visar också att andelen heltidsarbetande kvinnor har ökat under samma 

tidsperiod.  År 2007 arbetade 50 % av alla sysselsatta kvinnor heltid. Bland männen var andelen 

74 %.95 Under år 2009 var andelen heltidsarbetande kvinnor oförändrad, men något lägre bland 

männen, 72 %.96 Både andelen kvinnor och män som arbetar heltid ökade 2011. Andelen 

kvinnor ökade till 53 % och för de heltidsarbetande männen ökade siffran till 74 %.97 

Av denna statistik går visserligen inga generella slutsatser att dras, eftersom andra faktorer än 

jämställdhetsplaner kan ha bidragit till att statistiken ser ut som den gör. Trots det skulle den 

ändå kunna statuera ett exempel på att jämställdhetsplaner faktiskt kan ha bidragit till en högre 

grad av jämställdhet mellan män och kvinnor i kommunen. 

En klar majoritet av alla kvinnor vill öka sin arbetstid och arbeta mera, enligt statistik från 

SCB.98 Eftersom en stor andel kvinnor vill och kan arbeta mera, anser jag att kommunen verkar 

ha hittat en bra lösning på problemet kring det ofrivilliga deltidsarbetet. eftersom det ger fler 

kvinnor möjlighet att välja att arbeta heltid. Intervjupersonen på kommunen menar dock att det 

är vanligt att medarbetaren, så snart dom fått heltidstjänst, ändå tar partiell ledighet. Orsaken 

till att de flesta kvinnor inte väljer att arbeta heltid är helt enkelt för att lämpligt heltidsarbete 

saknas, men det kan också bero på vård av barn eller att arbete är fysiskt och/eller psykiskt 

krävande. 99  I och med det s.k. årsarbetsavtalet verkar åtminstone fler kvinnor ha möjligheten 

att i större utsträckning själva välja ifall de vill jobba heltid eller deltid. 

                                                           
95 SCB: På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, 2008, sid 51 
96 SCB: På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, 2010, sid 45 
97 SCB: På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, 2012, sid 51 
98 SCB: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Ekonomisk-

jamstalldhet/Tillgang-till-arbete/Undersysselsatta-deltidsanstallda-20-64-ar-efter-alder-2012/. Hämtad 2013-03-

11, kl. 11:10 
99 SCB: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Ekonomisk-

jamstalldhet/Tillgang-till-arbete/Orsak-till-deltidsarbete-for-personer-i-aldern-20-64-ar-2012/. Hämtad 2013-03-

11, kl. 10:44. 
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Kommunens jämställdhetsplan är, som tidigare nämnts, betydligt mer konkret och tydlig, 

jämfört med företagets. Kommunen har i större utsträckning använt sig av konkreta och mätbara 

mål i sin plan. Kanske kan det vara en av de anledningarna till att det finns tecken på att 

jämställdheten har förbättras tack vare deras jämställdhetsplan? Just det faktum att kommunens 

mål varit mätbara innebär också att det faktiskt funnits möjlighet att visa på en förändring. 

Företaget kanske har blivit mer jämställt, men eftersom det inte finns några mål som går att 

mäta, finns det inte heller något som kan visa på förändring.  

Slutsatsen jag drar utifrån detta är att jämställdhetsplaner som innehåller mätbara mål med 

åtgärder som faktiskt genomförs, troligtvis skulle kunna vara ett värdefullt verktyg för att uppnå 

en högre grad av jämställdhet i fler svenska organisationer och därmed i förlängning också i det 

svenska samhället. 
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7. Slutsatser och vidare forskning 

7.1. Slutsatser 

EU-rätten föreskriver inget krav på jämställdhetsplaner. Fokus inom EU-rätten ligger snarare 

på likabehandling och diskriminering. Artikel 21.3 recastdirektivet fastslår dock att 

medlemsländerna ska, i enlighet med nationell lagstiftning, nationella kollektivavtal eller 

nationell praxis, uppmuntra arbetsgivare att främja likabehandling mellan män och kvinnor på 

ett planerat och systematiskt sätt när det gäller anställning, yrkesutbildning och yrkesmässig 

befordran. Lagregleringen kring jämställdhetsplaner i svensk rätt skulle kunna ses som ett 

medel för att uppfylla de krav som ställs på Sverige i och med recastdirektivet. 

Arbetet med jämställdhetsplaner ska vara målinriktat, men det förskrivs ingenstans i 

lagstiftningen att de mål som ställs upp i jämställdhetsplanen ska vara mätbara eller möjliga att 

utvärdera. Mätbara mål ger i större utsträckning möjlighet till självkontroll för arbetsgivare att 

se i vilken mån jämställdhet ökat på arbetsplatsen, samt kan komma att bidra till ett mer effektivt 

jämställdhetsarbete. Lagen innehåller heller inget krav på att åtgärder som ska ställas upp i 

jämställdhetsplanen, för att uppfylla de krav som 3 kap. 4-9 §§ DiskL föreskriver, verkligen ska 

genomföras. 

Arbetet med jämställdhetsplaner kan se ut på olika sätt. Hur jämställdhetsplaner lämpligen ska 

utformas beror på organisationens storlek och verksamhet. Kommunens jämställdhetsplan är 

mer omfattande och innehåller mer konkreta mål för jämställdhetsarbetet. Företagets plan är 

snarare utformad som en jämställdhetspolicy med vaga mål och brist på konkreta åtgärder. Den 

innehåller heller ingen uppföljning vilket gör det svårt att faktiskt se ifall jämställdheten 

utvecklas framåt i organisationen. Kommunen har länge arbetat mycket med jämställdhet och 

låg i slutet på 1990-talet i framkant, uppger intervjupersonen på kommunen. Detta innebär att 

kommunen troligen innehar kunskap och erfarenheter kring jämställdhet som företaget saknar. 

Just denna brist på kunskap och erfarenhet kan bidra till att jämställdhetsarbetet på företaget 

inte fungerar lika väl som på kommunen. 

Jag har i mina undersökningar hittat ett exempel på att jämställdhetsplaner skulle kunna bidra 

till en högre grad av jämställdhet. Kommunen har ökat andelen kvinnor som arbetar heltid 

mellan perioden 2009 och 2011 då deras förra jämställdhetsplan sträckte sig. Kommunen hade 

som mål i jämställdhetsplanen att alla medarbetare som önskar det ska ha möjlighet att arbeta 

heltid. Många kvinnor vill och kan öka sin arbetstid. I och med det s.k. årsarbetstidsavtalet har 

fler kvinnor fått möjlighet att välja om de vill arbeta heltid eller ej. Kommunens 

jämställdhetsplan har mer konkreta mål, vilket också gör det möjligt att mäta förändringar i 



37 
 

jämställdheten. Företagets vaga jämställdhetsplan som till stora delar består av vaga 

formuleringar och mål, ger ingen större möjlighet till att ens mäta huruvida jämställdheten har 

utvecklats framåt. Jämställdhetsplaner innehållandes mätbara mål, samt åtgärder som verkligen 

genomförs skulle troligen kunna vara ett värdefullt verktyg för att påskynda jämställdheten i 

det svenska arbetslivet. 

7.2. Vidare forskning 

Ett område som vore intressant att forska vidare kring är Diskrimineringsombudsmannens 

granskning av jämställdhetsplaner. Utifrån den kontakt jag haft med nämnden uppfattar jag det 

som att DO:s granskningar är bristfälliga. I den mailkorrespondens jag haft med nämnden 

uppger de att DO inte har genomfört några granskningar på flera år. Hur dessa granskningar går 

till, hur ofta de sker samt hur de påverkar jämställdhetsarbetet i det svenska arbetslivet, vore 

intressant att undersöka närmare.  
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 

Hur har ni arbetat fram er jämställdhetsplan? Kartläggning? Enkäter? 

Hur mycket tid har ni lagt på att upprätta er jämställdhetsplan? 

Hur mycket används jämställdhetsplanen i vardagen? 

Tycker du att jämställdhetsplanen är ett hjälpmedel i ert jämställdhetsarbete? Varför/varför 

inte? 

Skulle du säga att jämställdhetsplanen har bidragit till en högre grad av jämställdhet i er 

organisation? Varför/varför inte? 

 


