
 

Jämställdhetslagen innehåller förbud mot 
diskriminering på grund av kön, bestämmelser 
som föreskriver främjande av jämställdheten samt 
bestämmelser om tillsyn över lagen.

Vid lagens ikraftträdande uppfattades 
diskrimineringsförbuden som lagens viktigaste 
bestämmelser. Dessa regler är viktiga för 
att garantera den formella jämställdheten. 
Jämställdhetsmål och faktisk jämställdhet kan dock 
inte uppnås utan aktiva åtgärder för att utjämna 
brister i jämställdheten. Därför har tendensen 
både inom vår nationella lagstiftning och inom 
internationell rätt varit att man allt mer erkänner 
den främjande verksamhetens betydelse och 
definierar olika aktörers skyldighet att verka för 
ökad jämställdhet. Därför har också arbetsgivarnas 
skyldighet att utarbeta jämställdhetsplaner 
under jämställdhetslagens historia utvecklats 
och blivit allt mer detaljerad. Enligt den gällande 
jämställdhetslagen ska arbetsgivare som 
regelbundet har minst 30 anställda minst vartannat 
år utarbeta en jämställdhetsplan. Men hur väl 
fungerar jämställdhetsplanen som ett redskap 
för att främja jämställdheten och för att uppnå 
jämställdhetslagens mål?

Ett centralt syfte med denna avhandling 
är att utreda hur de på arbetsmarknaden 
förekommande jämställdhetsproblemen behandlas 
i jämställdhetsplanerna. I avhandlingen behandlas 
problem som gäller inkomstnivåskillnader mellan 
kvinnor och män, vertikal segregation, horisontell 
segregation, svag arbetsmarknadsposition 
som beror på kön, diskriminering till följd av 
graviditet och familjeledigheter, svårigheten att 
sammanjämka arbete och familj samt trakasserier 
på grund av kön.

Vidare undersöks vilka problem som 
eventuellt förekommer vid förverkligandet av 
jämställdhetsplaner med tanke på lagstiftningens 
krav och målsättningar. Dessutom görs också en 
jämförande analys av hur jämställdhetsplanerna 
ser ut i Sverige och hur de skiljer sig från de 
finländska planerna. Analysens syfte är att svara 
på frågan hur man i de svenska och finländska 
jämställdhetsplanerna ser på vad som krävts enligt 
lagstiftningen, dvs. hur planeringsskyldigheten 
upplevts.  Analysen utmynnar i en diskussion om 
”de lege ferenda”, dvs. om och i så fall hur lagen 
borde ändras för att främja jämställdhetsmålet och 
för att i praktiken uppfylla de skyldigheter som 
Finland förbundit sig till.
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FÖRORD

”Det har varit en lång resa, men nu blir det fest”, skrev professor 
Matti Kukkonen till mig efter förhandsgranskningen. En lång resa är 
just det vad det har varit.  Åren under den långa resan har innefattat 
flera år på institutionen för redovisning och handelsrätt på Hanken, 
familjeledigheter och flera år i arbetslivet utanför Hanken.

Att projektet blivit av och nått sitt slut har jag flera personer att tacka för. 
Helt först vill jag tacka min handledare och kustos emeritusprofessor 
Niklas Bruun, som handlett mig under den hela långa resan. Det har 
varit privilegierat att ha Niklas som handledare.  Dessutom vill jag 
tacka institutionens prefekt, professor Matti Kukkonen, som med 
sin uppmuntrande och glada attityd också bidragit till att hålla uppe 
stämningen.  Institutionens långvariga sekreterare Harriet Napari, som 
regelbundet påmint att hon kommer och plockar upp avhandlingen från 
papperskorgen den dagen den är där, vill jag tacka för stödet jag fått. 
Under skrivprocessen var det inte frågan om om den var där, utan när 
den var där. Ett stort tack vill jag också rikta till förhandsgranskarna 
senior professor Håkan Hydén och professor Marjut Jyrkinen för 
konstruktiva kommentarer, lika som min opponent, professor Matti 
Skoog. Tack för att ni ställde upp

Härutöver vill jag också tacka Margareta Albrecht för hjälpen med att 
finslipa språket, samt för trevliga och ibland också sena gemensamma 
stunder i Sibbo.  Jämställdhetsombudsmannens byrå vill jag också 
tacka för samarbetet och för att jag fått tillgång till material från arkivet.

Jag vill också tacka Hanken för möjligheten att göra denna långa 
resa. Förutom att jag fått möjlighet till anställning på institutionen, 
vilket underlättat att skriva doktorsavhandlingen, har jag under min 
studietid som doktorand, förutom att fördjupa mig i arbetsrätt, kunnat 
mycket flexibelt också studera ämnen utanför Hanken. Att läsa ämnen 
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från vuxenpedagogik till arbetspsykologi har öppnat nya vyer under 
den långa resan.

Sist men inte minst vill jag tacka min familj, min man Toni, samt mina 
barn Cecilia, Emilion, Julion, Adele och Tilda för tålamod och för 
förståelse för att jag under slutrakan av skrivprocessen, vid sidan om 
heltidsjobb, skrivit under semestertider och veckoslut för att slutföra 
avhandlingsskrivandet. Speciellt stort tack vill jag rikta till min äldsta 
dotter Cecilia, som i dessa situationer tagit ett stort ansvar över yngre 
syskon. Likaså har jag fått ett stort stöd och stor hjälp av mina föräldrar 
Harri och Liisa Wessman.  

Avhandlingen tillägnas minnet av min mor Liisa Wessman (1949-
2021).

Helsingfors den 16.10.2021

Canelia Wessman
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1. INLEDNING

1.1 Jämställdhetsproblem i arbetslivet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter att utveckla och förverkliga sig själva, 
förvärvsarbeta, delta i samhälleligt beslutsfattande och vårda hem och 
barn. Jämställdheten anses betjäna hela samhället och leda till att de 
intellektuella resurserna utnyttjas effektivare.1

Många undersökningar tyder också på att ett bra jämställdhetsarbete 
ger arbetsgivarna fördelar. De anställdas upplevelser av att bli rättvist 
behandlade på arbetsplatsen leder bl.a. till mindre sjukledigheter och 
ökad trivsel och motivation, vilket i sin tur korrelerar med effektiviteten. 
Att utnyttja fullt den kompetens som arbetstagarna har leder också till 
att resurserna används effektivt, och en arbetsuppgift som står i rätt 
proportion till den anställdas kunnande stöder ytterligare motivationen. 
Förutom den positiva inverkan som jämställdhetsarbetet kan medföra 
sett från ett ledningsperspektiv är det dessutom framför allt fråga om 
respekt för mänskliga rättigheter – ett grundläggande värde i vårt 
rättssystem.

På den finländska arbetsmarknaden förekommer en hel del 
jämställdhetsproblem som leder till att kvinnorna är missnöjdare med 
sin arbetsmiljö än männen. Enligt jämställdhetsbarometern 2008 
upplevde en tredjedel av kvinnorna sitt kön som en nackdel i arbetet, 
medan männens motsvarande upplevelser på grund av könet var 
obefintliga.2 Även enligt jämställdhetsbarometern 2012 upplevde bara 
48 % av de förvärvsarbetande kvinnorna att könet inte är en nackdel 

1 RP 57/1985 rd, s. 3
2 Jämställdhetsbarometern är en undersökning som regelbundet utförs av 
Statistikcentralen. I jämställdhetsbarometern undersöks hurdana erfarenheter 
personer av olika kön och åldrar har av jämställdhet mellan könen inom olika 
livsområden. Jämställdhetsbarometrar har genomförts åren 1998, 2001, 2004, 2008, 
2012 och 2017, vilket möjliggör en jämförelse av erfarenheterna av jämställdheten 
under olika tider.
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i det nuvarande arbetet. Speciellt högt utbildade kvinnor och kvinnor 
som arbetar inom mansdominerade branscher har upplevt könet som 
en nackdel när det gäller möjligheterna till avancemang, lönen och 
värderingen av arbetet.3 Av jämställdhetsbarometern 2017 framgick 
att andelen kvinnor som inte upplevt könet som en nackdel minskat 
till 44 %.4

1.1.1 Lönefrågan kan inte separeras från övriga 
 jämställdhetsproblem

Av de finländska jämställdhetsproblemen i arbetslivet har 
löneojämställdheten fått en hel del politisk uppmärksamhet.5 En 
allmänt känd uppfattning är att kvinnans euro är 80 cent. Enligt 
Statistikcentralen var kvinnornas medellön, räknad enligt ordinarie 
arbetstid, 83,3 % av männens medellön år 2014. Motsvarande tal 
var 80,6 % år 2000.6 Om man jämför medelmånadslönerna enligt 
utbildningsgraden för heltidsarbete hos kvinnor och män, ser 
man att männen förtjänade i medeltal mer än kvinnorna inom alla 
utbildningsnivåer år 2014. Män som har andra stadiets utbildning 
förtjänade i medeltal 3 114 euro per månad, medan kvinnor som har 
samma utbildningsgrad förtjänade i medeltal 2 501 euro i månaden. Män 
som har högre högskoleexamen förtjänade enligt Statistikcentralens 
statistik i medeltal 5 022 euro i månaden, medan motsvarande tal för 

3 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012. Se mer: Sosiaali- 
ja terveysministeriön julkaisuja 2012:23, s. 28–37.
4 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2017. Se mer: Sosiaali- 
ja terveysministeriön julkaisuja 2018:8, s. 67–71.
5 Regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna startade år 2006 ett likalönsprogram 
för att minska skillnaderna mellan lönerna för kvinnor och män. I helhetsbedömningen 
för likalönsprogrammet 2010–2014 konstaterades att skillnaderna mellan löner för 
kvinnor och män har minskat i långsammare takt än målet utstakade. I Social- och 
hälsovårdsministeriets rapport 2015:25 (Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 
2010-2014) konstateras att målet, som var att minska löneskillnaderna mellan 
könen till högst 15 % på hela arbetsmarknaden har fördröjts på grund av den svaga 
ekonomiska situationen och mindre löneförhöjningar än under de tidigare åren.
6 Naiset ja miehet Suomessa 2016 (2016), s. 62. Se även Finlands officiella statistik 
(FOS): Förtjänstnivåindex 2000 samt 2004  
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kvinnornas del var 4 122 euro i månaden.7 Under det tredje kvartalet år 
2018 var de manliga löntagarnas genomsnittliga månadslön 3 777 euro 
och kvinnornas 3 169 euro.8 Kvinnans euro närmar sig 84 cent.

Den främsta orsaken till löneskillnaden mellan kvinnor och män 
ser ut att vara segregation. Enligt en undersökning av Korkeamäki 
och Kyyrä beror över hälften av löneskillnaden mellan könen på 
”uppgiftssegregation”, dvs. att kvinnor och män jobbar med olika 
arbetsuppgifter, medan branschsegregation i denna undersökning 
inte spelade en så stor roll. Löneskillnaden på 15 % kan också enligt 
Korkeamäki och Kyyrä förklaras med att kvinnor och män jobbar i 
olika företag. Den oförklarliga löneskillnaden i denna undersökning 
var 6 %, som eventuellt helt eller delvis har kunnat bero på den 
grova indelningen i befattningskategorier.9 Enligt Statistikcentralen 
uppgifter är löneskillnaden mellan könen i arbetsuppgifter med samma 
befattningsbenämning och hos samma arbetsgivare obefintlig inom 
den offentliga sektorn och ungefär 5–6 % inom den privata sektorn.10

Andra faktorer som forskare har förklarat leda till skillnaden i männens 
och kvinnornas lönenivå, eller kanske man i detta sammanhang 
snarare borde använda begreppet inkomstnivå,11 är att kvinnorna 
till följd av familjeledigheter har mindre arbetserfarenhet än 

7 Naiset ja miehet Suomessa 2016 (2016), s. 66. Se även Finlands officiella statistik 
(FOS): Förtjänstnivåindex 2014 
8 Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex 2018, 3:e kvartalet 
9 Det är möjligt att också en del av den 6 % av löneskillnaden som i undersökningen 
inte kunde förklaras också kan bero på uppgiftssegregation. Uppgiftsklassificeringen 
i undersökningen var grov, vilket leder till att varje uppgiftsklass i undersökningen 
innefattar flera olika uppgifter. Det är möjligt att kvinnor och män också inom dessa 
uppgiftsgrupper placerar sig i olika arbetsuppgifter, vilket kan vara en orsak, i alla fall 
delvis, till den oförklarliga delen av löneskillnaden.
Undersökningsmaterialet i undersökningen bestod av lönestatistik inom industrin.
Se mer: Korkeamäki O. & Kyyrä T. (2006)
10 Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik 2016
11 Med begreppet inkomstnivå har jag som avsikt att betona att skillnaderna i inkomstnivå 
inte nödvändigtvis beror på att kvinnor och män betalas olika lön i proportion till 
det utförda arbetet, utan att det kan finnas andra faktorer som exempelvis mängden 
utförda arbetstimmar som leder till olika inkomstnivåer mellan könen.
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männen.12 Enligt Statistikcentralens uppgifter har den genomsnittliga 
arbetserfarenhetstiden mellan könen dock jämnats ut. Enligt 
de senaste uppgifterna, år 2013, var kvinnornas genomsnittliga 
arbetserfarenhetstid 21,6 år och männens 21,8 år.13

En annan faktor som påverkar inkomstnivån är att kvinnorna arbetar 
kortare arbetstid än männen.14 En betydligt större andel kvinnor 
än män arbetar på deltid. År 2014 arbetade 19,5 % av de kvinnliga 
arbetstagarna och 9,3 % av de manliga arbetstagarna på deltid.15 Den 
främsta orsaken till arbete på deltid var för kvinnornas del det att 
heltidsarbete inte var tillgängligt. Av de deltidsarbetande kvinnorna 
var det 31 % som arbetade på deltid därför att de inte lyckats få 
heltidsarbete. Det motsvarande talet för männen var 26 %. Om man 
beaktar att deltidsarbete år 2014 var över 10 procentenheter vanligare 
för kvinnor än för män ser man att problemet visserligen drabbar både 
kvinnor och män, men i högre grad kvinnor. Därför kan det ses som ett 
jämställdhetsproblem som också påverkar skillnaden i inkomstnivån 
mellan könen. Av de deltidsarbetande männen arbetar 35 % på deltid 
på grund av studier, medan det motsvarande talet för kvinnor var 27 
%. Av de deltidsarbetande kvinnorna arbetade 12,3 % på deltid för att 
ta hand om sina barn eller andra anhöriga, medan det motsvarande 
talet för männen var bara 1,2 %.16 Kvinnorna väljer oftare än männen 
att jobba på deltid för att sammanjämka arbete och vård av närstående, 
vilket i sig kan upplevas som en positiv möjlighet som underlättar 
sammanjämkandet av arbete och familjeförpliktelser. Men till följd av 

12 Professor Mika Maliranta förklarar skillnaden med tre faktorer; segregationen, 
arbetstiden och arbetserfarenheten. Se Naisen euron mysteeri – asiantuntijat 
selittävät palkkaeron syitä (2017). www.jylkkari.fi/2017/02/naisen-euron-mysteeri-
asiantuntijat-selittavat-palkkaeron-syita/, hämtad 17.11.2017 
13 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 2013
14 Professor Mika Maliranta förklarar skillnaden med tre faktorer; segregationen, 
arbetstiden och arbetserfarenheten. Se Naisen euron mysteeri – asiantuntijat 
selittävät palkkaeron syitä (2017). www.jylkkari.fi/2017/02/naisen-euron-mysteeri-
asiantuntijat-selittavat-palkkaeron-syita/ , hämtad 17.11.2017
15 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2014
16 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2014
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den ensidiga könsfördelningen är detta också en faktor som påverkar 
skillnaden i inkomstnivån mellan könen. I statistiken för år 2018 ser 
man att andelen deltidsanställda ökat. I november 2018 arbetade 23,1 
% av kvinnorna och 12,7 % av männen på deltid.17

I de ovan presenterade uppgifterna om orsakerna till löneskillnaderna 
mellan könen tas inte ställning till hurdana löneskillnaderna är mellan 
könen i arbetsuppgifter av lika värde, utan analyserna baserar sig på 
jämförelser mellan arbetsuppgifterna i samma befattning eller i en 
grupp av befattningar. Befattningsbenämningen motsvarar inte heller 
alltid arbetsuppgifternas verkliga innehåll, vilket är av betydelse vid 
tillämpningen av likalöneprincipen. Likalöneprincipen innebär att 
arbetsgivaren är skyldig att betala samma lön för samma och likvärdigt 
arbete, vilket innebär att man för att kunna tillämpa likalöneprincipen 
är tvungen att göra lönejämförelserna också över olika yrkes- och 
befattningskategorier. Likalöneprincipens effekt kan därför inte 
nonchaleras. I teorin kan detta leda till att en arbetsgivare som 
anställer både kvinnodominerade yrkesgrupper som är lågt avlönade 
och mansdominerade yrkesgrupper som gör likvärdigt arbete men har 
en högre lönenivå, kan bli tvungen att jämna ut lönegapet. I praktiken 
har dock brist på arbetskraft ansetts inom EU-rätten vara ett objektivt 
grundat ekonomiskt skäl för att höja lönen för en viss befattning då det 
har varit nödvändigt för att dra till sig sökande på arbetsmarknaden.18

Löneskillnaden beror bara till en mycket liten del på att kvinnor och 
män får olika lön i samma arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare. 
Hur stor del av löneskillnaden som beror på att kvinnor och män betalas 
olika lön i likvärdigt arbete hos samma arbetsgivare har vi däremot 
inte tillförlitliga uppgifter på. Eftersom en stor del av löneskillnaden 
förklaras med andra faktorer än diskriminering i tillämpning av 
likalöneprincipen, kan kvinnornas lägre lönenivå inte separeras från 
de övriga jämställdhetsproblemen. Löneskillnader mellan könen kan 
bero på diskriminering trots att de inte strider mot likalöneprincipen.
17 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2018, november
18 C-127/92 (Enderby) 
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1.1.2 Vertikal segregation

Kvinnornas andel av de högre utbildningsgraderna i Finland är enligt 
Statistikcentralens uppgifter stor. År 2014 var 55,4 % av dem som hade 
en högre högskoleexamen kvinnor och 44,6 % var män. Av dem som 
hade lägre högskoleexamen var 56 % kvinnor och 44 % män. Av dem 
som hade en utbildning på lägsta högre nivå, som exempelvis tekniker-, 
merkonom- och sjukskötarexamen, var 61,2 % kvinnor och 38,8 % 
män. Bland dem som hade forskarutbildning var däremot bara 43 % 
kvinnor och 57 % män år 2014.19 Om man granskar könsfördelningen 
bland dem som utexaminerats från en högskola år 2014 ser man att 
majoriteten inom alla utbildningsnivåerna i högskolorna är kvinnor. 
Av de utexaminerade magistrarna var 59 % kvinnor och 41 % män. Av 
de utexaminerade licentiaterna var 61,9 % kvinnor och 38,1 % män. 
Av de doktorer som utexaminerades år 2014 var också majoriteten, 
51,8 % kvinnor.20 I statistiken för år 2017 ser man att kvinnornas andel 
av de högre utbildningarna något sjunkit. Kvinnornas andel av dem 
som avlade högre högskoleexamen var 56 % och av dem som avlade 
doktorsexamen 44 %.21

Trots att kvinnorna är en majoritet av den högt utbildade arbetskraften 
på arbetsmarknaden återspeglas kvinnornas höga utbildningsgrad 
inte i könsfördelningen i de högre positionerna på arbetsmarknaden. 
Man kunde tänka sig att könsbalansen för ledarpositioner på en 
arbetsmarknad med lika möjligheter, dvs. faktisk jämställdhet, 
återspeglar utbildningsgraden, men på arbetsmarknaden ser 
statistiken annorlunda ut. Oberoende av att kvinnorna utgjorde så 
gott som hälften (48 %) av arbetskraften på arbetsmarknaden år 2006, 
var de en minoritet i ledande positioner. År 2006 innehade kvinnorna 

19 Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsstatistik/ Väestön koulutusrakenne i 
Naiset ja miehet Suomessa 2016 (2016), s. 24
20 Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsstatistik i Naiset ja miehet Suomessa 
2016 (2016), s. 34
21 Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsstatistik 2017
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30,2 % av alla ledande positioner och männen 69,8 %.22 År 2015 var de 
motsvarande talen för kvinnornas del 29,6 % och för männens del 70,4 
%.23 Trots att kvinnornas andel av den högt utbildade arbetskraften 
ökat, syns detta inte som en ökad andel av de ledande befattningarna.

Männen jobbar också oftare än kvinnorna med arbetsuppgifter där det 
ingår chefskap. År 2013 ingick chefsuppgifter i 43 % av männens arbete 
och i 33 % av kvinnornas arbete. Chefsarbetet har blivit allmännare 
bland kvinnor, men en kring tio procentenheters skillnad mellan 
könen i dessa uppgifter har kunnat konstateras i statistiken under 
några decenniers tid. 24

De vanligaste utbildningsbakgrunderna för personer i ledande position 
är högskoleexamen inom det merkantila, samhällsvetenskapliga och 
tekniska området.25 Majoriteten av dem som avlagt högskoleexamen 
inom samhällsvetenskaperna är kvinnor (år 2017 var 67 % av dem 
som avlagt högre högskoleexamen och 65 % av dem som avlagt 
lägre högskoleexamen inom samhällsvetenskaperna kvinnor), och 
inom den merkantila utbildningen är könsbalansen relativt jämn.26 
Däremot har kvinnorna varit i minoritet bland högskoleexaminerade 
inom den tekniska branschen (21,7 % av dem som avlagt högre 
högskoleexamen).27 Kvinnogapet i fråga om ledarpositioner kan alltså 
inte förklaras med skillnader i utbildningsskedet, utan problemet 
uppstår på arbetsmarknaden. Den vertikala segregationen är ett av 
22 Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning (2006) i Vallan tasa-arvoa (2009), 
s. 71
23 Uppgiften baserar sig på en sökning av antalet personer per kön i gruppen ”1 
Johtajat” (dvs. samma grupp som den tidigare presenterade statistiken för år 
2006 baserar sig på) i Statistikcentralens uppgifter ”Työlliset ammattiryhmittäin” i 
”Työssäkäyntitilasto”(sysselsättning), Statistikcentralen. Tillgänglig; www. pxnet2.
stat.fi/PXWeb., hämtad 22.11.2017
24 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 1984–2013 i Naiset ja miehet Suomessa 
2016 (2016), s. 59. Motsvarande statistik har inte publicerats för åren 2014–2018.
25 Vallan tasa-arvoa (2009), s. 37 och 72
26 Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsstatistik 2017
27 Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsstatistik 2017 i Naiset ja miehet 
Suomessa 2009 (2010), s. 31, samt Naiset ja miehet Suomessa 2016 (2016), s. 32
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våra stora jämställdhetsproblem i Finland och utjämningen uppåt av 
kvinnornas andel i ledande positioner har också varit ett politiskt mål.28

Av jämställdhetsbarometern framgår också att kvinnorna upplever att 
könet är till nackdel för deras karriär. Enligt jämställdhetsbarometern 
2008 upplevde 28 % av kvinnorna att könet är till nackdel för deras 
karriär, medan det motsvarande talet för männens del var 7 %. 
Oroväckande var att speciellt högt utbildade kvinnor upplevde att 
könet var till nackdel för karriären.29 Enligt jämställdhetsbarometern 
2012 var det fortfarande 28 % av kvinnorna som upplevde att könet 
var en nackdel för karriären. Av kvinnorna upplevde 6 % att könet 
försvårade ”mycket” avancemangsmöjligheterna och 22 % att könet 
försvårade avancemangsmöjligheterna ”i någon mån”.30 En liten positiv 
utveckling kan ses i kvinnornas upplevelser i jämställdhetsbarometern 
2017. Enligt den upplevde 23 % av kvinnorna könet som nackdel för 
karriären och av dessa upplevde 5 % att könen försvårade möjligheterna 
att avancera mycket.31

1.1.3 Horisontell segregation

Horisontell segregation, dvs. att kvinnor och män arbetar inom 
olika sektorer och olika branscher i arbetslivet, har också setts 
som ett jämställdhetsproblem, och en utjämning av könsbalansen 
inom starkt segregerade branscher har också varit ett politiskt 
jämställdhetsmål.32 Den horisontella segregationen uppstår också 

28 I likalönsprogrammet 2007–2010 ställdes upp som ett mål att kvinnor och män 
skulle ha lika möjligheter att avancera till ledande positioner och att kvinnornas andel 
i ledande positioner skulle vara ungefär hälften år 2020. I den följande rapporten för 
åren 2010–2014 konstaterades att det inte skett någon positiv utveckling beträffande 
den vertikala segregationen. Den procentuella andelen kvinnor i ledningsuppgifter 
hade sjunkit mellan åren 2009 och 2012. Se mer: Samapalkkaisuusohjelman 
kokonaisarviointi 2017–2010 och 2010–2014
29 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2008
30 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012
31 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2017
32 Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2007–2010 (2011), och 2010–2014 
(2015)
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till följd av genusstyrt yrkesval, vilket till stor del sker redan när man 
väljer utbildningsinriktning. Till den delen segregationen inte har sitt 
ursprung i arbetsmarknaden kan arbetsplatserna inte påverka den 
särskilt mycket. Attityder som baserar sig på genus förekommer dock 
också i arbetslivet, vilket kan leda till ”glasväggar” på starkt segregerade 
arbetsplatser.

I jämställdhetsbarometern ställs en fråga som beskriver attityder till 
arbetets lämplighet för båda könen. Frågan huruvida det egna arbetet 
skulle lämpa sig lika bra för en kvinna som för en man besvarades i 
jämställdhetsbarometern 2012 nekande av 21 % av männen och 4 % 
av kvinnorna.33 År 1998 hade 37 % av männen och 11 % av kvinnorna 
ansett att deras arbete inte lämpar sig lika bra för båda könen.34 I 
jämställdhetsbarometern 2012 framkom att män som hade lägre 
utbildning, var över 55 år gamla och jobbade med könssegregerade 
arbeten i en högre grad upplevde att deras arbete inte lämpade sig 
för båda könen. I denna kategori ansåg 30 % av männen att deras 
arbete inte lämpar sig lika bra för en kvinna som för en man.35 Sådana 
attityder kan leda till hinder vid rekryteringen och att det bli svårt för 
minoritetskönet att få fotfäste inom branschen.

1.1.4 Svagare arbetsmarknadsposition

Förutom glastak och glasväggar har kvinnorna också en svagare 
arbetsmarknadsposition, vilket syns i statistiken som bl.a. högre 
arbetslöshet bland kvinnliga småbarnsföräldrar och kvinnliga 
föräldrar med flera barn. För kvinnornas del har ett högre antal 
minderåriga barn ett samband med högre arbetslöshetsprocent. 
Arbetslöshetsprocenten för kvinnor som år 2014 hade ett minderårigt 
barn var 6,5 %. Det motsvarande talet för männen var samma år 5,7 %. 
För föräldrar med två barn var det motsvarande talet för kvinnorna 

33 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012
34 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 1998
35 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012, i Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2012:23, s. 36–37
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5,7 % och för männen 4,6 %. För föräldrar med tre eller flera barn var 
arbetslöshetsprocenten år 2014 för kvinnorna 8 % och för männen 
4,8 %, trots att männens arbetslöshetsprocent totalt sett var högre 
än kvinnornas. 36 År 2016 var de motsvarande talen för tre eller flera 
minderåriga barns föräldrar 7,8 % för kvinnornas del och 4,4 % för 
männens del.37 Ett högre antal barn ser ut att för kvinnornas del ha 
ett samband med högre arbetslöshetsprocent, medan sambandet för 
männens del är negativt. För kvinnor vars yngsta barn var under 3 år 
gammalt var arbetslöshetsprocenten år 2014 10,0 %. Det motsvarande 
talet för männens del var 5,2 %.38

Ensamstående föräldrar ser enligt statistiken också ut att ha en 
sämre arbetsmarknadsposition än om familjen har två vuxna. 
På ensamstående föräldrars arbetslöshetsprocent finns det inte 
statistik som möjliggör en jämförelse direkt med den allmänna 
arbetslöshetsprocenten. För att få en riktgivande bild av ensamstående 
föräldrars arbetsmarknadsposition kan man jämföra de arbetslösa 
ensamstående föräldrarnas andel av arbetskraften med exempelvis 
motsvarande tal för föräldrar som också har minderåriga barn, men 
där familjen har två vuxna. Av ensamstående föräldrar var 18,5 % 
av arbetskraften arbetslösa år 2015. I hushåll med två vuxna var det 
motsvarande talet 8,8 % år 2015.39

Svagare arbetsmarknadsposition kan också ge sig uttryck som 

36 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2014, i Naiset ja 
miehet Suomessa 2016 (2016), s. 43
37 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2016, Liitetaulukko 6. Työttömyysasteet 
lasten lukumäärän mukaan vuosina 2012 - 2016, 20-59-vuotiaat. Helsinki: 
Tilastokeskus (Statistikcentralen). Tillgänglig: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/14/
tyti_2016_14_2017-10-10_tau_006_fi.html, hämtad 19.11.2017
38 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2014, i Naiset ja 
miehet Suomessa 2016 (2016), s. 42
39 Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning 2015
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omotiverad användning av tidsbegränsade anställningsavtal.40 
Det påstås också att unga kvinnor anställs för viss tid i stället för 
tillsvidare för att uppsägningsskyddet och de kostnaderna som 
eventuella föräldraledigheter medför ska kunna kringgås, vilket är 
förknippat med den höga standarden på våra föräldraförmåner.41 
Om man ser på statistiken kan man konstatera att kvinnornas 
tidsbegränsade anställningsavtal ökat i takt med föräldraförmånerna. 
I början på 1980-talet arbetade ca 15 % av kvinnorna i åldern 25–35 i 
tidsbegränsade anställningsavtal. Det motsvarande talet år 2014 var 
28 %, medan den totala andelen tidsbegränsade anställningsavtal 
varit kring 15 %. Skillnaden mellan könen är betydande oberoende av 
utbildningsnivån.42 Andelen unga kvinnor som jobbar i tidsbegränsade 
anställningsavtal var nästa dubbel jämförd med männen i 
motsvarande åldersklass.43 År 2014 arbetade 35,1 % av kvinnorna och 
19,4 % av männen i åldersklasser 25–29 år och 20,4 % av kvinnorna 
och 11,4 % av männen i åldersklassen 30–34 år i tidsbegränsade 
anställningsavtal.44 År 2016 var 60 % av kvinnornas och 48 % av 
männens nya anställningsförhållanden tidsbegränsade. Av alla med 
tidsbegränsade anställningsavtal hade 68 % inte hittat arbete med 
tillsvidare anställningsavtal och arbetade därför med tidsbegränsade 
anställningsavtal.45 Av alla tidsbegränsade anställningsavtal år 2013 
var orsaken till tidsbegränsningen i 29 % av anställningsavtalen 
vikariat, men i 15 % av de tidsbegränsade anställningsavtalen kunde 
ingen egentlig laglig orsak för tidsbundenheten anges.46 Både kvinnor 

40 I lagstiftningen används uttrycket ”för viss tid”, för en tidsbegränsad anställning. I 
Finland används i talspråk också begreppet ”tidsbunden”, men i denna avhandling har 
jag valt att använda begreppet ”tidsbegränsad” parallellt med uttrycket ”för viss tid”.
41 Lipponen P. (red.) (2006), s. 158
42 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2014
43 Lehto, A-M. & Sutela H. (2004), s. 23
44 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2014, i Naiset ja 
miehet Suomessa 2016 (2016)
45 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2016
46 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 2013
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och män jobbar i tidsbegränsade anställningsavtal som det inte finns 
någon grundad anledning till. Till en del kan den statistiska skillnaden 
mellan könen förklaras med strukturer i arbetslivet, men delvis kan 
det bero på en försämrad arbetsmarknadsposition, vilket leder till att 
kvinnorna har svårare än männen att få tillsvidareanställning.

I statistiken hade man i början av årtusendet lagt märke till att en 
förvånansvärt stor andel av de 40–49 åriga kvinnor som jobbat i 
tidsbegränsade anställningsavtal varit ensamstående mödrar. Av 
alla kvinnor i åldersklassen 40–49 som jobbade i tidsbegränsade 
anställningsavtal var 24 % ensamstående mödrar, medan de 
ensamstående mödrarnas andel av alla kvinnor som jobbade i tillsvidare 
anställningsavtal var 8 %.47 För stunden finns inte motsvarande färsk 
och tillräckligt tillförlitlig statistik tillgänglig.

1.1.5 Diskriminering till följd av graviditet och 
 familjeledigheter

Förutom att unga kvinnor har svårare att få tillsvidareanställning 
än männen i motsvarande åldersklass har det också uppstått 
mycket oklarheter vid användningen av anställningsavtal på viss 
tid i samband med föräldraledigheter. Av jämställdhetsbyråns 
förfrågan framgick att tidsbegränsade anställningsavtal inte förlängs 
på grund av graviditet, vilket ansågs redan år 2001 vara ett av våra 
största jämställdhetsproblem.48 Situationen har inte blivit bättre 
och förlängning av tidsbegränsade anställningsavtal i samband med 
föräldraledigheter är ett av de vanligaste diskrimineringsfallen som 
jämställdhetsombudsmannen återkommande tar ställning till.49 Enligt 
jämställdhetsombudsmannens förfrågan är diskriminering till följd 
av graviditet och familjeledigheter ett stort problem som också syns 
i fackförbundens vardag. Av fackförbunden meddelade 46 % att de 
kontaktats i frågor som berör diskriminering på grund av graviditet 

47 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 2003
48 Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2001, s. 10
49 Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2015, s. 13
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och familjeledigheter minst varje vecka. Inom vissa branschers 
fackförbund behandlas dagligen flera fall av sådan diskriminering.  
I ett större fackförbund innebär detta över tusen ärenden per år.50

Förutom att en stor del av diskriminering till följd av graviditet och 
familjeledigheter tar sig uttryck som kringgående av uppsägningsskyddet 
i form av tidsbegränsade anställningsavtal vars giltighetstid begränsas 
på ett olagligt sätt, förekommer också diskriminering till följd av 
graviditet och familjeledigheter i tillsvidare anställningsavtal. Enligt 
fackförbundens och jämställdhetsombudsmannens erfarenhet 
förekommer diskriminering också då arbetstagarna återvänder 
efter familjeledigheten. En form av diskriminering är enligt 
jämställdhetsombudsmannen att arbetet så att säga ”putsas bort” under 
familjeledighetstiden, eller så har vikarien övertagit den familjeledigas 
arbete.51

Den ojämna användningen av familjeledigheterna mellan könen är 
ett problem som försvårar kvinnornas arbetsmarknadsposition. Ett 
politiskt mål är därför att jämna ut fördelningen av familjeledigheterna 
mellan könen. Av mödrar med barn under 10 år har så gott som alla 
varit någon tid familjelediga, i medeltal 1,5 år per barn. Av papporna 
var 75 % familjelediga år 2013, men av dessa var bara var tionde ledig 
över ett halvt år.52 Pappornas familjeledigheter har blivit vanligare, 
men fortfarande är det huvudsakligen mammorna som använder 
ledigheterna.

Pappornas användning av familjeledigheter påverkas också negativt 
av arbetsplatsernas negativa attityd till frånvaro av familjeskäl. I 
Statistikcentralens undersökning om arbetsförhållanden frågades 

50 Tasa-arvovaltuutettu: Tasa-arvovaltuutetun kampanja vaatii nollatoleranssia 
raskaussyrjinnälle. Tillgänglig: www.tasa-arvo.fi/-/tasa-arvovaltuutetun-kampanja-
vaatii-nollatoleranssia-raskaussyrjinnalle, hämtad 29.11.2017
51 Tasa-arvovaltuutettu: Tasa-arvovaltuutetun kampanja vaatii nollatoleranssia 
raskaussyrjinnälle. Tillgänglig: www.tasa-arvo.fi/-/tasa-arvovaltuutetun-kampanja-
vaatii-nollatoleranssia-raskaussyrjinnalle, hämtad 29.11.2017
52 Se Sutela, H. & Lehto A-M. (2014), s. 163–164
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hur man på arbetsplatserna förhåller sig till de anställdas frånvaro på 
grund av vård av barn. Av männen upplevde 33 % det svårt att utnyttja 
sin rätt till familjeledigheter. Bland kvinnorna var motsvarande tal 
21 %. Arbetsplatsernas inställning ser ut att spela en betydande roll 
speciellt för att män ska utnyttja dessa rättigheter. Kvinnorna ser ut 
att utnyttja familjeledigheterna oberoende av arbetsplatsens attityder. 
Av pappor med barn under 10 år hade 80 % varit familjelediga. Bland 
dem som upplevde det svårt att utnyttja familjeledigheter hade bara 65 
% varit familjelediga, medan det motsvarande talet för de pappor som 
upplevde det mycket lätt att utnyttja rättigheten var 89 %.53

1.1.6 Sammanjämkandet av arbete och familj

En stor del av de anställda upplever också att det är svårt att 
sammanjämka familjeförpliktelserna med arbetet. Ungefär en 
fjärdedel av arbetstagarna har en känsla av att de försummar sina 
familjeförpliktelser på grund av arbetet. Talet har hållits på samma 
nivå från 1990-talet, med ett undantag år 1997, då talen var högre än 
normalt.54 Mest drabbar känslan kvinnor i åldersgruppen 35–39 år 
och män i åldersgruppen 40–44 år, dvs. åldersgrupper som har mest 
familjeskyldigheter. Av mödrar som har barn under 3 år upplever 
nästan hälften en konflikt med sammanjämkningarna, vilket lättar 
efterhand när barnen blir äldre.55 Förutom att anställda har vårdansvar 
för egna barn har deras vårdansvar för andra vuxna och barn utanför 
det egna hushållet ökat under de senaste åren. År 2008 hade 41 % av 
kvinnorna och 39 % av männen vårdansvar utanför hemmet, men år 
2013 hade redan 46 % av kvinnorna och 43 % av männen vårdansvar  
utanför hemmet.56

53 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 2013
54 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 1990–2013. Se mer: Sutela H. & Lehto 
A.-M. (2014)
55 Sutela H. & Lehto A-M. (2007), s. 28–29
56 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 2008, 2013. Se mer: Sutela H. & Lehto 
A.-M. (2014)
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1.1.7 Trakasserier

Ett jämställdhetsproblem som också förekommer i arbetslivet är 
trakasserier. År 2008 ansåg sig 43 % av kvinnorna och 25 % av männen 
blivit trakasserade eller osakligt bemötta på arbetsplatsen.57 Över en 
tredjedel av kvinnorna har på arbetsplatserna också stött på att deras 
yttranden bemötts förnedrande eller nonchalerats av det motsatta 
könet, medan 14 % av männen år 2012 åtminstone någon gång hade 
upplevt motsvarande fenomen på arbetsplatsen.58 Oberoende av 
om det är fråga om nedvärderande eller nedsättande yttranden eller 
sådant icke verbalt beteende som är förnedrande på grund av könet, 
är det fråga om trakasserier. Upplevelserna av sådant beteende har 
varierat från år till år, utan att det finns något mönster som förklarar 
variationen. Nedsättande attityder har dock starkt rotat sig inom olika 
samhällsområden. 59

Även sexuella trakasserier har i något varierande grad förekommit 
inom alla olika samhällsområden utan att man kan se någon egentlig 
logisk utvecklingstrend. Enligt Statistikcentralens undersökning 
hade var tredje kvinna år 2012 upplevt sexuella trakasserier inom 
de två närmaste åren. Speciellt drabbar problemet kvinnor under 
åldern 35 år, av vilka ungefär hälften har upplevt sådana trakasserier 
under de senaste två åren.60 Däremot drabbas männen betydligt 
mindre av sexuella trakasserier. Ungefär i 20 % av fallen var den 
trakasserande personen en arbetskamrat och i 14 % av fallen var den 

57 Lehto A-M. & Sutela H. (2008), s. 112
58 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012, i Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2012:23, s. 62
59 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012, i Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2012:23, s. 62–64
60 År 1998 hade 47 % av kvinnorna under 35 år enligt Statistikcentralens 
jämställdhetsbarometer upplevt sexuella trakasserier under de senaste två åren, år 
2001 var talet 51 %, år 2004 49%, år 2008 54 % och år 2012 48 %. Finlands officiella 
statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern
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trakasserande personen en kund.61 I jämställdhetsbarometern 2017 
hade frågeställningen blivit omformulerad, så att en direkt jämförelse 
med tidigare undersökningsresultat inte kan göras. År 2017 hade 12 % 
av arbetstagarna noterat förekomsten av sexuella trakasserier på sin 
nuvarande arbetsplats.62

1.2 Reglering av jämställdhet

I Finland har den formella jämställdheten genomdrivits under 
1900-talet (formell jämställdhet innebär jämlikhet inför lagen). 
Kvinnorna erhöll exempelvis rösträtt redan år 1906 och ILO:s 
konvention (nr 100) angående lika lön för kvinnor och män för arbete 
av lika värde trädde i kraft år 1964. För att ratificera FN:s konvention 
om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, som Finland 
undertecknade 1980, stiftades år 1986 lagen om jämställdhet mellan 
kvinnor och män (nedan jämställdhetslagen). Jämställdhetslagens 
ändamål är att hindra diskriminering på grund av kön samt att främja 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Dessutom syftar lagen till att 
förbättra kvinnans ställning i synnerhet i arbetslivet.63 Detta på grund 
av det faktum att kvinnorna i arbetslivet trots formell jämställdhet inte 
blivit faktiskt jämställda med männen (faktisk jämställdhet innebär att 
båda könen har samma möjligheter i praktiken).

Jämställdhetslagens bestämmelser kan delas in i tre huvudgrupper; 
förbud mot diskriminering på grund av kön, bestämmelser som 
föreskriver främjande av jämställdheten samt bestämmelser om 
tillsyn över lagen. Till att börja med gällde de främjande åtgärderna 
främst den offentliga sektorn och lagens huvudvikt låg klart på 
diskrimineringsförbuden, som kan ses som ett sätt att garantera den 
formella jämställdheten. Tendensen har ändå både inom vår nationella 
lagstiftning och inom den internationella rätten varit att allt mer betona 

61 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012, i Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2012:23, s. 65–69
62 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2017
63 RP 57/1985 rd, s. 3
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den främjande verksamhetens betydelse.64

För att uppfylla de EG-rättsliga kraven och de krav som vår nya grundlag65 
ställer samt för att korrigera de praktiska problem som uppkommit 
i samband med tillämpningen av den gamla jämställdhetslagen, 
reviderades jämställdhetslagen år 2005. I samband med revideringen 
preciserades arbetsgivarnas plikt att främja jämställdheten genom 
att utarbeta jämställdhetsplaner. Efter det har bestämmelserna om 
jämställdhetsplaneringen ytterligare kompletterats och preciserats år 
2015.

Enligt bestämmelserna om de främjande åtgärderna ska alla 
arbetsgivare med hänsyn till sina resurser och andra omständigheter

• verka för att lediga platser söks av både kvinnor och män

• främja att det blir en jämn fördelning mellan kvinnor och män  
i olika uppgifter samt skapa lika möjligheter för kvinnor och 
män till avancemang

• främja jämställdheten mellan kvinnor och män när det gäller 
anställningsvillkor (särskilt lön), utveckla arbetsförhållandena 
så att de lämpar sig för både kvinnor och män 

• göra det lättare för kvinnor och män att förena arbete 
med familjeliv framför allt genom att fästa avseende vid  
arbetsarrangemangen samt att verka för att förebygga 
diskriminering på grund av kön. 66

Dessutom ska arbetsgivare som regelbundet har över 30 anställda 

64 Enligt artikel 8 b punkt 3 i det ändrade EG-direktivet om likabehandling i 
arbetslivet (76/207/EEG) ska medlemsstaterna i enlighet med nationell lagstiftning, 
nationella kollektivavtal eller nationell praxis uppmuntra arbetsgivarna att främja 
likabehandling av kvinnor och män på arbetsplatsen på ett planerat och systematiskt 
sätt. Också i EG-domstolens rättspraxis har domstolen något ändrat sin ställning och 
under vissa förutsättningar godkänt positiv särbehandling som ett undantag från 
diskrimineringsförbudet.
65 Finlands grundlag 731/1999
66 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 §



18

utarbeta en jämställdhetsplan med detaljerade uppgifter om 
arbetsplatsens jämställdhetssituation.67 Planen ska innehålla åtgärder 
som är nödvändiga för främjande av jämställdheten och som ska 
inledas och genomföras enligt planerna och innehålla en bedömning 
om hur de tidigare planerade åtgärderna genomförts.68

Arbetsgivaren har också en möjlighet att, som ett undantag från 
diskrimineringsförbudet, med stöd av en plan använda positiv 
särbehandling för att främja jämställdheten. Syftet med positiv 
särbehandling är att kompensera nackdelar och de ofta omedvetna och 
osynliga handlingssätt som grundar sig på genus (med genus menas 
här socialt kön) och som bildar både ”glastak” och ”glasväggar”, vilket 
också leder till obefogade löneskillnader för snarast kvinnor. Denna 
kompensation anses vara ett viktigt medel för att faktisk jämställdhet 
ska nås.69

Tanken är att det jämställdhetsfrämjande arbetet ska fungera som en 
fortlöpande process där man först analyserar jämställdhetssituationen 
för att upptäcka bristerna, sedan vidtar åtgärder för att förbättra 
jämställdheten på arbetsplatsen och till sist också följer upp 
utfallet av den främjande verksamheten. Syftet med att betona 
jämställdhetsplaneringen är att jämställdhetsfrågorna ska bli en 
väldefinierad del av samarbetsförfarandet och en naturlig del av all 
planering och allt beslutsfattande som gäller personal och arbetsmiljö.70

Det finländska jämställdhetsmålet och utrymmet för vilka aktiva 
åtgärder som kan vidtas för att främja jämställdheten är inte heller 
enbart beroende av vår lagstiftning utan också av FN:s konvention om 
67 RP 195/2004 rd, s. 13
68 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 a §. Innehållet av 
jämställdhetsplanen behandlas mer detaljerat i kap. 3.
69 I mitten av 1990-talet erkändes att jämställdhetslagens syften i många avseenden 
inte nåtts och att den faktiska jämställdheten mellan könen inte uppfylls enbart genom 
att kvinnor och män formellt är jämställda sinsemellan, utan ”för att uppnå faktisk 
jämställdhet kan det krävas att en grupp som är i sämre ställning får särbehandling”. 
(RP 90/1994 rd)
70 Betänkande av kommissionen för revidering av jämställdhetslagen 2002:9, s. 70
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avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och av EU-rätten, som 
bl.a. format begreppen direkt och indirekt diskriminering. Även dessa 
har ett stort inflytande på riktlinjerna för jämställdhetsplaneringen.

1.3 Jämställdhetsplanering i Finland

Förpliktelsen att utarbeta en jämställdhetsplan har redan från mitten av 
1990-talet gällt alla större arbetsgivare, men arbetsgivarnas insatser för 
den lagstadgade främjande verksamheten var innan lagen preciserades 
år 2005 mycket små.71 Efter att planeringsskyldigheten preciserades 
första gången år 2005 har arbetsgivarnas jämställdhetsplanering 
och lönekartläggningar undersökts bl. a. vid Tammerfors universitet. 
Denna undersökning gav kvantitativa uppgifter om hur allmänna 
jämställdhetsplaneringar är, om planernas innehåll och om 
åtgärder som dessa föranlett. Enligt resultaten hade arbetsgivarnas 
jämställdhetsplanering blivit både allmännare och mångsidigare, 
men på basis av denna undersökning kunde planernas kvalitet 
och effektivitet bedömas endast ytligt. Tammerfors universitets 
första enkät riktades enbart till arbetsgivarrepresentanter, vilket 
också kan ha lett till en subjektiv syn på jämställdhetsplaneringen. 
I undersökningen konstaterades att personalens delaktighet i 
jämställdhetsplaneringen varit tämligen liten, vilket tyder på varierande 
kvalitet i jämställdhetsplaneringen.72 I den andra enkäten utreddes 
personalrepresentanternas delaktighet i jämställdhetsplaneringen, 
vilket kompletterades med temaintervjuer. Av intervjuerna framgick 
att respondenterna haft svårt att ange några konkreta effekter 
av jämställdhetsplanerna och att målen med upprättandet av 
jämställdhetsplanerna var oklara. I undersökningen riktades också en 
förfrågan till arbetsmarknadsorganisationerna och resultaten tyder på 
att jämställdhetsplaneringsskyldigheten efter preciseringen av lagen år 
2005 blivit allmänt känd på arbetsplatserna. 

71 Ahponen S.  (2003)
72 Uosukainen K., Autio H.-L. & Leinonen M. (2009)
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Enligt den år 2010 publicerade undersökningen hade t.o.m. 62 % av 
arbetsplatserna utarbetat en jämställdhetsplan.73

Det finns uppgifter om att kravet på jämställdhetsplanering blivit 
bättre känt på arbetsplatserna och att arbetsplatserna mer än tidigare 
utarbetar jämställdhetsplaner. Det finns också intervjubaserade 
undersökningar, som ger en bild av hur de som varit med i 
planeringsprocessen ser på jämställdhetsplaneringen. Vi vet egentligen 
ganska lite om jämställdhetsplaneringens kvalitet och därför finns det 
skäl att undersöka vidare jämställdhetsplaneringen på arbetsplatserna.

1.4 Syfte och frågeställning

Den första forskningsfrågan i detta arbete är att utreda hur de ofta 
på arbetsmarknaden förekommande jämställdhetsproblem som 
presenterats ovan behandlas i jämställdhetsplanerna. Eventuell 
dold diskriminering kan vara svår att upptäcka i sin närmiljö och 
därför har jag valt att analysera själva jämställdhetsplanerna. På så 
sätt har jag möjlighet att se om jämställdhetsproblemen i arbetslivet 
synliggörs i jämställdhetsplanerna och hur dessa problem behandlas i 
jämställdhetsplanerna.

Materialet analyseras också från en juridisk synvinkel. Lagstiftningen 
ställer upp konkreta krav och målsättningar på jämställdhetsplaneringen. 
Den andra forskningsfrågan är således hur dessa krav och målsättningar 
uppfylls och vilka problem och eventuella brister som kan förekomma 
i samband med jämställdhetsplaneringen. För detta ändamål kommer 
jag att behandla det rättsliga området för jämställdhetsplaneringen 
från en rättsdogmatisk synvinkel, vilket som rättsligt område inte är 
helt entydigt. Finland har ratificerat FN:s kvinnokonvention, vilket 
medför en hel del förpliktelser. Dessutom är vi bundna att följa EU-
rätten, som format en strikt rättspraxis för tillämpningsutrymmet 
för positiv särbehandling, vilket däremot i kvinnokonventionen ses 
som ett viktigt medel för att främja jämställdheten. Analysen av hur 

73 Uosukainen K., Autio H.-L., Leinonen M. & Syrjä S. (2010)
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lagstiftningen fungerar i verkligheten har som avsikt att utmynna i en 
diskussion om ”de lege ferenda”, dvs. om och i så fall hur lagen borde 
ändras för att främja jämställdhetsmålet och för att i praktiken uppfylla 
de skyldigheter som Finland förbundit sig till.

En intressant fråga som är förknippad med jämställdhetsmålet är hur 
man i lagstiftningen definierar jämställdhet som ett rättsligt begrepp. 
Eftersom arbetsgivarnas skyldighet är att främja jämställdheten är 
den rättsliga definitionen av jämställdhetsmålet viktig. Innebörden 
av begreppet jämställdhet har varierat efter tid och kultur. Eftersom 
jämställdhetsmålet utvecklats från formell jämställdhet till faktisk 
jämställdhet innebär detta att arbetsplatsernas jämställdhetsplanering 
också ska främja den faktiska jämställdheten, vilket ställer högre krav 
på analysen av jämställdhetsläget än exempelvis formell jämställdhet.

Förutom formell jämställdhet och faktisk jämställdhet kan man också 
särskilja en tredje definition av jämställdhet, nämligen jämställdhet i 
resultat. För att främja jämställdhet i resultat kan aktiva åtgärder, som 
exempelvis absoluta kvoter och positiv särbehandling, tillämpade med 
ett jämställdhetsintervall behövas för att nå målet.74 Sådana åtgärder 
för att främja jämställdhet i arbetslivet har tillämpats tidigare i Sverige, 
som allmänt ansetts vara en föregångare i jämställdhetsfrågor. Därför 
har jag valt att som tredje forskningsfråga göra en jämförande analys 
av hur planerna ser ut i Sverige och hur de skiljer sig från de finländska 
jämställdhetsplanerna. Finland och Sverige har en gemensam 
internationell normativ ram och bas, men synen på jämställdhetsmålet 
kan variera i olika länder, vilket också kan leda till olika åtgärder 
för att främja jämställdheten. Skillnaderna kan bero på olikheter i 
lagstiftningen eller något annat. Lagstiftningen kan också upplevas på 
olika sätt. I den tredje forskningsfrågan jämför jag hur man i de svenska 
och finländska jämställdhetsplanerna ser på vad som krävts enligt 
lagstiftningen.  Med jämförelsen ser jag fram emot att hitta erfarenheter 

74 Med begreppet jämställdhetsintervall menar jag att man förbigår en mer kvalificerade 
sökande framom en mindre kvalificerad för att främja en jämnare fördelning mellan 
könen.
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och synpunkter som kunde beaktas i jämställdhetsplaneringen för att 
åtgärda de jämställdhetsproblem vi har i arbetslivet i Finland.

”Att underlåta att ta vara på den enorma erfarenhetsbank som 
finns i främmande rättssystem bör enligt min mening anses som en 
allvarligare brist i en doktorsavhandling än att ha förbisett några 
mindre centrala rättsfall eller skrifter i det egna landet”, skriver 
Michael Bogdan.75 Mitt syfte med den tredje forskningsfrågan är att ta 
vara på dylika erfarenheter som kan ge en djupare förståelse för de lege 
ferenda-diskussionen.

1.5 Forskningsmetoder

Jämställdhet är som ämnesområde tvärvetenskapligt, och när det är 
fråga om arbetsgivarnas jämställdhetsplanering kommer dessutom en 
ledningsaspekt med i bilden. I detta arbete är mitt syfte att använda 
mig av juridikens metoder, såsom rättsdogmatiken och komparativ, 
eller jämförande juridik/rättsforskning.

Jämförande juridik innebär att man jämför olika rättssystem, 
men jämförande juridik begränsas inte enbart till att hitta likheter 
och olikheter mellan olika rättssystem. Jämförelsen kan innebära 
att likheterna och olikheterna måste klargöras, men detta är inte 
självändamålet. Enligt Bogdan skall dessa ”bearbetas och användas 
till något meningsfullt syfte”.76 Listan på dessa syften som jämförande 
juridik kan betjäna kan inte beskrivas uttömmande.

75 Bogdan M. (1996), s.3
76 Bogdan M. (1996), s.1-2
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Enligt Jyränki kan jämförande rättsforskning ”bidra till

(a) förståelse av främmande rättskulturer;

(b) utvärdering av ens egna rättskultur;

(c) import av rättsideologi (idéer, begrepp och principer); 

(d) import av lagstiftningsmodeller, institutioner och 
författningstexter;

(e) förståelse och förklaring av rättens förändring (eller icke-
förändring).77

Jyränki ser jämförande rättsforskning som ”det svåraste jag vet 
på rättsvetenskapens vida fält” och beskriver att jämförande 
rättsforskning handlar om att ”utforska förhållandet mellan två eller 
flera rättssystem, söka likheter och skillnader och orsaker till dem. 
Härvid gäller det att kasta samma frågeschablon över två eller flere 
rättssystem eller delar av dem.”78 

En utmaning som man stöter på i samband med jämförande juridik är 
att kulturen i de länder som är objekt för jämförelsen kan vara olika. 
Tolkningen av den information man får i en jämförande rättsforskning 
försvåras av att man inte kan utgå ifrån sin egna kulturella omgivning. 
Niemivuo beskriver utmaningen enligt följande: ”[d]et räcker inte att 
man känner till lagar och paragrafer. Utan en bredare kännedom om 
den kulturella bakgrunden är man ute på hal is – ett uttryck som för 
en person från medelhavsländerna kan kännas underlig. Ju längre 
borta från grannlandet Sverige vi gör rättsjämförelse, desto halare 
blir isen.”79 I detta fall görs jämförelsen inte längre än grannlandet 
Sverige, men trots det måste man i analysen beakta att man kan hamna 
på hal is. 

77 Jyränki A. (1996), s.12
78 Jyränki A. (1996), s.10
79 Niemivuo M. (1996), s.82
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Betydelsen av jämförande juridik har i Finland ökat till följd av 
internationaliseringen, EU-rätten, samt internationella konventioner. 
Motiven för att använda jämförande juridik är dock varierande. 
80 Jämförande juridik skiljer sig såtillvida från övriga juridiska 
forskningsmetoder, att det inte finns någon färdigt given metod att 
tillämpa, utan metoden måste skräddarsys från fall till fall beroende på 
vad man är ute efter, samt enligt syftet för att använda sig av jämförande 
juridik.81 Detta kan ses som en faktor till som utmanar forskaren som 
gett sig ut på jämförande juridikens fält. 

I detta fall använder ja en jämförande metod för att jämföra hur man 
i de svenska och finländska jämställdhetsplanerna ser på vad som 
krävs enligt lagen. Målet är att analysera hur planeringsskyldighetens 
innehåll upplevs, varför jag har valt att analysera innehållet i 
jämställdhetsplaner. 

För att kunna analyserna jämförelsen är jag tvungen att också använda 
mig av praktisk jämförande juridik. Praktisk jämförande juridik har 
som syfte att främst jämföra lagtexter eller prejudikat, utan att gå in på 
skillnader i rättskulturen eller i hur juridiken används i praktiken.82 Att 
jämföra direkt lagtexterna kan inte i sig ses som så värdefullt med tanke 
på en de lege ferenda-diskussion, men i detta fall då syftet är att jämföra 
hur lagens innehåll upplevs i jämställdhetsplanerna är det motiverat att 
också beskriva den lagformulering från vilken jämställdhetsplanerna 
är utarbetade utgående ifrån. Detta snarast för att förstå om eventuella 
skillnader eller likheter i hur lagen upplevts i planerna kan förklaras 
med skillnader eller likheter i lagen, eller något annat. Betoningen i den 
jämförande analysen är dock inte på jämförelsen av lagtexterna, utan 
på innehållet i jämställdhetsplanerna och hur planeringsskyldighetens 
innehåll tolkats i jämställdhetsplanerna. 
80 Mikkola T. (2001), s.1-17
81 I artikeln ”Oikeusvertailun metodit globalisoituvassa maailmassa” skriver Husa: 
”Oikeusvertailun erityisyys syntyy siitä, ettei sillä ole suoranaista emätiedettä 
tai metodologis-teoreettista sisarusta, vaan se joutuu rakentamaan oman 
metodologiansa omaehtoisesti ja tapauskohtaisesti.” (Husa J. (2017), s.1089) 
82 Husa J. (2014), s. 5
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De jämställdhetsplaner som jag analyserat består av 35 finländska 
och 35 svenska jämställdhetsplaner. Eftersom kvaliteten på 
jämställdhetsplanerna i de tidigare undersökningarna i Finland 
verkar ha varit varierande och de flesta arbetsgivare inte kunnat 
specificera några konkreta åtgärder som vidtagits på grund av 
jämställdhetsplaneringen, tyder det på att de verkliga satsningarna 
på främjandet av jämställdheten var små och av liten betydelse. För 
att få information om hur jämställdhetsplaneringsskyldigheten stöder 
jämställdhetsmålet har jag valt att analysera jämställdhetsplaner som 
antagligen inte till kvaliteten motsvarar genomsnittet, utan snarare 
representerar ett urval som seriöst har till syfte att uppfylla lagens krav 
på jämställdhetsplaneringen.

De finländska jämställdhetsplanerna består huvudsakligen av ett urval 
jämställdhetsplaner från jämställdhetsombudsmannens arkiv som 
jämställdhetsombudsmannen skrivit utlåtande om. Utöver detta har 
jag lagt planer som varit tillgängliga på nätet till urvalet. Alla dessa 
planer är seriöst utarbetade för att uppfylla lagens krav.

De svenska planerna har slumpmässigt valts bland de planer som 
fanns tillgängliga på nätet, men som alla tydligt haft till syfte att 
uppfylla lagens krav. De svenska jämställdhetsplanerna var lättare 
tillgängliga än de finländska, och ett liknande finländskt urval gick 
inte heller att få på nätet. Min avsikt har ändå varit att hitta ett urval 
/snarast högklassiga planer, eller åtminstone planer där man seriöst 
eftersträvat att uppfylla lagens krav. I min analys utgår jag ifrån att 
jämställdhetsplanerna har haft som syfte att uppfylla lagens krav. 

Eftersom en stor del av materialet har överlåtits åt mig med förutsättning 
att materialet används konfidentiellt, behandlar jag materialet så att 
arbetsplatserna inte framgår ur materialet. För att analysera materialet 
har jag för frågor som berör könsstrukturen, delat in materialet i 
grupper enligt arbetsplatsens könsstruktur. Antalet planer med en viss 
könsstruktur framgår ur texten. Till den del det i planerna har funnits 
fakta om arbetsplatsens könsstruktur och jämställdhetsläge har jag 
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också separat sett på hur arbetsplatser som eventuellt kan antas ha 
ett jämställdhetsproblem, har behandlat dessa problem. För analysen 
av övriga frågor har materialet inte delats in enligt arbetsplatsen 
könsstruktur, utan enbart de svenska och finländska planerna har 
analyserats separat. 

Både det finländska och det svenska urvalet består till en stor del av 
planer inom den offentliga sektorn, men även planer från den privata 
sektorn finns med. Fakta om vilka branscher planerna är utarbetade 
för, om det är frågan om privat eller offentlig verksamhet, samt ett 
ungefärligt antal anställda planerna är utarbetade för finns i bilaga 1. 

De jämställdhetsplaner som använts har alla utarbetats efter 
att planeringsskyldigheten preciserades i Finland år 2005, 
men de senaste preciseringarna år 2015, som främst gällde 
lönekartläggningsskyldigheten och processen för samarbetet, hade 
inte trätt i kraft före utarbetandet av dessa planer. En stor del av både 
det finländska och det svenska materialet gäller planerade åtgärder för 
åren mellan 2011 och 2014.

I slutet av år 2017 gjorde jag en uppföljningsundersökning för 
de finländska jämställdhetsplanernas del och för detta ändamål 
kontaktade jag de finländska arbetsplatser vars jämställdhetsplan 
jag analyserat och bad om att få den senaste jämställdhetsplanen 
för en uppföljningsundersökning. Av dessa 35 arbetsplatser hade 
12 arbetsplatser inom en mansdominerad bransch fusionerats och 
utarbetat en gemensam jämställdhetsplan. Denna plan är med i 
uppföljningsundersökningen, men den går inte att direkt jämföra 
med de tidigare planerna. 5 planer gick inte att få, men de övriga 16 
som är med i uppföljningsundersökningen är direkt jämförliga med 
den tidigare jämställdhetsplanen. Totalt är 28 av de ursprungliga 
arbetsplatserna med i uppföljningsundersökningen, men 12 av dessa 
har alltså en gemensam jämställdhetsplan.

I de rättsdogmatiska avsnitten i avhandlingen har jag beaktat både 
den finländska och den svenska lagstiftningen med förarbeten, som 
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jag också jämfört sinsemellan. Eftersom jag har valt att även använda 
mig av jämförande juridik och jämföra innehållet i finländska och 
svenska jämställdhetsplaner, kommer jag huvudsakligen att använda 
mig av den centrala finländska, men även svensk rättslitteratur inom 
ämnesområdet.

Eftersom lagstiftningen i båda länderna utvecklats och ändrats på flera 
punkter kommer jag att analysera planerna utifrån den lagversion som 
var i kraft vid den tidpunkt då planerna utarbetades, vilket är nödvändigt 
för att kunna analysera huruvida   jämställdhetsplanerna uppfyllde 
lagstiftningens krav och mål, men också för att förstå om likheter eller 
olikheter i den jämförande analysen kan förklaras med lagstiftningens 
formulering. Ställvis kommenterar jag också nya lagändringar men 
även äldre lag med förarbeten, då det förklarar förfaranden och 
jämställdhetsmål som rotat sig i jämställdhetsplaneringen.

Eftersom vi är bundna av EU-rätten, som format strikta riktlinjer för 
likabehandlingsprincipen, har EU-rätten och EU-domstolen en central 
roll som gällande rätt. Även FN:s kvinnokonvention, som Finland 
undertecknade före sitt EU-medlemskap, ska beaktas. Förutom 
dessa bindande källor har jag också beaktat icke bindande källor, 
såsom nationella jämställdhetsombudsmannens utlåtanden och 
rekommendationer inom både EU-rätten och kvinnokonventionen.

För att beskriva de jämställdhetsproblem som förekommer i arbetslivet 
har jag också använt statistiska uppgifter, främst från Statistikcentralen. 
I de statistiska uppgifterna har uppgifter som publicerats t.o.m. år 
2018 beaktats.

1.6 Omfattning och uppläggning  

Särbehandlingsgrunderna, som i sig inte kan räknas upp uttömmande, 
är i Finland uppdelade i två olika speciallagar. I grundlagen räknas 
upp ”kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, 
hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som 
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gäller hans eller hennes person”.83 I jämställdhetslagen finns 
bestämmelser enbart om jämställdhet mellan könen, medan de övriga 
diskrimineringsgrunderna behandlas i diskrimineringslagen84, där 
listan på diskrimineringsgrunder inte är uttömmande.85 I Sverige 
har man gått in för att behandla särbehandlingsgrunderna i en och 
samma speciallag, vilket kan vara motiverat för att kunna beakta 
multipel diskriminering.86 En oro över alternativet att sammanslå 
jämställdhetslagen och likabehandlingslagen i Finland har uttryckts 
av FN:s kvinnodiskrimineringskommitté. Enligt kommittén kunde 
en sammanslagning av dessa lagar minska den mångfacetterade 
kvinnodiskrimineringens synlighet som problem, vilket följaktligen 
kunde ha försvagat skyddet av kvinnor.87 Trots att det också är viktigt att 
den multipla diskrimineringen blir beaktad, ser jag det viktigt att också 
behandla olika särbehandlingsgrunder separat för sig. Speciellt när det 
är frågan om diskriminering  som i sig kan vara svårt igenkännbar. 
Utan att förringa betydelsen av multipel diskriminering, har jag i denna 
avhandling valt att begränsa omfattningen till könsdiskriminering och 
jämställdhetsplaneringsskyldigheten enligt jämställdhetslagen.

I huvudsak kategoriseras könen enligt jämställdhetsplanerings-
skyldigheten i jämställdhetslagen i två kategorier; kvinnor och 
män. I jämställdhetslagen handlar det dock inte enbart om kvinnor 
och män, utan som diskriminering enligt jämställdhetslagen 
räknas också situationer då kvinnor sinsemellan försätts i olika 
ställning av orsaker som beror på graviditet eller förlossning. 
Detta innebär att en jämförelse med kvinnor sinsemellan är 
83 Finlands grundlag 731/1999, 2 kap. 6 §
84 Diskrimineringslag 1325/2014 
85 Enligt diskrimineringslagens 3 kap. 8 § får ingen diskrimineras ”på grund av 
ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, 
fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller av någon annan omständighet som gäller den enskilde som 
person”.
86 Se kap. 2.1
87 CEDAW/C/FIN/CO/6, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 2008, 
punkt 9
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möjlig då man undersöker könsrelaterade diskrimineringsfrågor. 
Även särbehandling av kvinnor och män som grundar sig på 
föräldraskap eller familjeansvar beaktas i jämställdhetslagen som 
indirekt könsdiskriminering. Jämställdhetslagen utvidgades år 
2015 att omfatta även diskrimineringsgrunderna könsidentitet och 
könsuttryck, vilken i sig kan ses som en ytterligare uppluckring av det 
binära synsättet i jämställdhetslagen. Eftersom avhandlingen omfattar 
jämställdhetsplaneringsskyldigheten enligt jämställdhetslagen, 
vilket långt bygger på fördelningen i kvinnor och män, leder det till 
att framställningen i avhandlingen i stort sett begränsas till ett binärt 
synsätt på könen. Könens mångfald blir därför varken synlig eller 
beaktad i avhandlingen.      

Avhandlingen är strukturerad så att den kan delas in i tre större helheter. 
Den första delen består av kapitlen 1, 2 och 3. Dessa kapitel innefattar 
inledning och en allmän beskrivning av olika jämställdhetsmål samt ger 
en helhetsbild av arbetsgivarnas jämställdhetsplaneringsskyldighet. 
Efter denna inledande helhet behandlar jag arbetsgivarnas 
jämställdhetsfrämjande åtgärder mer detaljerat.

Innehållet i arbetsgivarnas jämställdhetsplanering kan delas in i tre 
större områden som i stort följer underrubrikerna i arbetsgivarnas 
jämställdhetsplaneringsskyldighet i den svenska diskrimineringslagen 
vid den tidpunkt då det första materialet samlades in. Denna indelning 
är naturlig också med tanke på arbetsgivarnas skyldighet att främja 
jämställdheten enligt den finländska jämställdhetslagen, trots att den 
finländska lagen inte är strukturerad på samma sätt som den svenska 
diskrimineringslagen var. Dessa områden är:

1) främjande åtgärder vid rekrytering och avancemang

2) lönefrågan och

3) främjande åtgärder under anställningsförhållandet.
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Främjande åtgärder vid rekrytering, avancemang och uppsägning 
behandlas i kapitel 4–5 och de främjande åtgärderna under 
anställningsförhållandet i kapitel 6, medan lönefrågan inte behandlas 
separat i detta arbete.

Lönekartläggningen i jämställdhetsplaneringen betonades då 
jämställdhetslagen utvecklades och lönekartläggningsskyldigheten 
preciserades år 2015. Därför behandlar jag inte 
lönekartläggningsskyldigheten separat, utan har valt att koncentrera 
mig på dels främjande åtgärder vid rekrytering och avancemang, dels 
främjande åtgärder under anställningsförhållandet. Dessa delområden 
har enligt min åsikt hamnat mer i skymundan, trots att det finns sådana 
jämställdhetsproblem inom dessa delområden som också har en stor 
inverkan på lönejämställdheten mellan könen.

I de olika avsnitten presenterar jag först de jämställdhetsproblem 
som förekommer i arbetslivet. Eftersom planerna genomförs av 
ledningen är det naturligt att också se på problemområdena från 
en ledningssynvinkel. Efter det behandlar jag problemområdet 
från en rättsdogmatisk synvinkel, varefter jag analyserar hur dessa 
jämställdhetsproblem behandlats i jämställdhetsplanerna och tar 
ställning till huruvida planerna uppfyller lagens krav och målsättning. 
Till sist görs jämförelsen med de svenska planerna.

Avhandlingen avslutas med konklusioner i kapitel 7, samt 
sammanfattande konklusioner i kapitel 8. Svaren på forskningsfrågorna 
sammanfattas i de sammanfattande konklusionerna. 
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2 JÄMSTÄLLDHET – ETT BEGREPP SOM   
 VARIERAR EFTER TID OCH KULTUR

2.1 Jämställdhet eller jämlikhet

Detta arbete är avgränsat till att behandla jämställdhetsplanering. 
Begreppet jämställdhet används i rättsliga sammanhang då man 
avser jämlikhet mellan könen. I Finlands grundlag används begreppet 
jämlikhet som ett mycket omfattande begrepp vilket innefattar alla 
särbehandlingsgrunder. Exempelvis i grundlagens 2 kap. 6 § räknas, 
under rubriken ”jämlikhet”, upp att ingen får utan godtagbart skäl 
särbehandlas på grund av ”kön, ålder, ursprung, språk, religion, 
övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon 
annan orsak som gäller hans eller hennes person”. Enligt samma 
paragraf ska också barn bemötas som ”jämlika individer”.88 Begreppet 
jämlikhet används således i lagstiftningen som ett överbegrepp som 
innefattar både jämställdhet och övriga diskrimineringsgrunder.

I rättslitteraturen har man dock också tolkat det så att begreppet 
jämställdhet syftar på lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter, 
medan jämlikhet syftar på att människorna har lika värde.89 Enligt 
denna tolkning kunde man tala om både jämlikhet och jämställdhet 
mellan könen beroende på om man menar rättigheter och skyldigheter 
eller om man menar människovärdet. Begreppen är inte entydiga 
och i rättslitteraturen ser man varierande definitioner och varierande 
tolkningar av omfattningen av begreppen jämlikhet och jämställdhet.90

88 Finlands grundlag 731/1999, 2 kap. 6 §
89 Enligt Schömer innebär jämställdhet ”att kvinnor och män har lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter att inneha ett förvärvsarbete i syfte att möjliggöra ett 
ekonomiskt beroende, att vårda hem och barn samt att delta i det offentliga livet 
såsom politiska och fackliga aktiviteter. Jämlikhet innebär i stället att alla människor 
har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet m.m.” Schömer E.: 
Konstruktion av genus i rätten och samhället (1999), s. 24
90 Se t.ex. Lundström M.: Jämställdhet eller sexistisk rättvisa? (1996), s. 43, Nousiainen 
K.: Rättens system och kvinnans vardag (1995), s. 309, Fransson S: Lönediskriminering 
(2000), s. 57
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Om man ser på hur dessa begrepp används inom lagstiftningen i Finland 
syftar både jämställdhet och jämlikhet på att man inte utan godtagbara 
skäl får särbehandla människor. Dessa särbehandlingsgrunder 
har delats in i två skilda lagar. Jämställdheten mellan kvinnor och 
män har på så sätt fått en särposition och separerats från de övriga 
diskrimineringsgrunderna.

I Finland har vi också hållit fast vid att behandla dessa grunder 
i två olika speciallagar. I jämställdhetslagen finns bestämmelser 
enbart om jämställdhet mellan könen, medan de övriga 
diskrimineringsgrunderna behandlas i diskrimineringslagen91, där 
listan på diskrimineringsgrunder inte är uttömmande.92 I Sverige har 
dessa två lagar sammanslagits till en diskrimineringslag, vilket eventuellt 
underlättar beaktandet av multipel diskriminering.93 Även i Finland har 
en sammanslagning av jämställdhetslagen och likabehandlingslagen 
behandlats, men inte genomförts. Vid beredningsskedet av 
jämställdhets- och likabehandlingslagstiftningen uttryckte bl.a. 
FN:s kvinnodiskrimineringskommitté sin oro över alternativet att 
sammanslå jämställdhetslagen och likabehandlingslagen. Enligt 
kommittén kunde en sammanslagning av dessa lagar minska den 
mångfacetterade kvinnodiskrimineringens synlighet som problem, 
vilket följaktligen kunde ha försvagat skyddet av kvinnor.94

Man kan fråga sig om det är lyckat att behandla frågor som berör 
främjandet av jämställdhet och likabehandling i samma plan. På 
arbetsplatser har också mångfaldsprojekt genomförts. I dessa projekt 

91 Diskrimineringslag 1325/2014 
92 Enligt diskrimineringslagens 3 kap. 8 § får ingen diskrimineras ”på grund av 
ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, 
fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller av någon annan omständighet som gäller den enskilde som 
person”.
93 Multipel diskriminering innebär att en och samma person blir diskriminerad på flera 
olika grunder, exempelvis kön och ursprung.
94 CEDAW/C/FIN/CO/6, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 2008, 
punkt 9
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har avsikten varit att främja personalens mångfald och att se detta 
som en personalpolitisk resurs. I dessa personalpolitiska planer har 
de olika diskrimineringsgrunderna slagits samman, vilket eventuellt 
bättre synliggör multipel diskriminering, men eventuellt också lämnar 
könsperspektivet i skymundan.95 

Lagstiftningen för aktiva åtgärder i den svenska diskrimineringslagen 
reviderades senast år 2016 och ändringarna trädde i kraft vid början av 
året 2017. I samband med revideringen utvidgades det förebyggande 
och främjande arbetet att gälla alla sju diskrimineringsgrunder, dvs. 
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder.96 De svenska jämställdhetsplaner som analyserades i detta arbete 
har utarbetats före denna lagändring och i dessa planer har således 
enbart jämställdhetsfrågor behandlats.

I detta arbete undersöker jag jämställdhetsplanering utifrån det 
tillämpningsområde som avses i den finländska jämställdhetslagen 
och jämställdhet utifrån den begreppsbildning som används inom den 
finländska lagstiftningen.

2.2 Jämställdhetsmålet

Arbetsgivarna ska enligt jämställdhetslagen både främja jämställdhet 
och förebygga diskriminering på grund av kön, men innebörden av 
både begreppen jämställdhet och könsdiskriminering kan tolkas på 
många olika sätt som varierar efter tid och kultur. Båda begreppen 
har därför en lång och i sig intressant historisk bakgrund, men i 
detta sammanhang försöker jag, utan att gå alltför in på djupet i 
likabehandlingens och jämställdhetens filosofiska historia, redogöra 
för rådande jämställdhetsmål och de centrala begreppen kring 
jämställdhetsmålet. Detta för att belysa bakgrunden till de mål som 
arbetsgivarna ska eftersträva på arbetsplatsen.
95 Exempelvis Visti A. & Härkönen L-K.,”Mosaiikki – erilaisuus vahvuudeksi”-projektet 
(2005)
96 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), Sverige
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Uttrycken och definitionerna för jämställdhetsbegreppen är många 
och deras innebörd är inte heller alltid entydiga. Därför finns det 
skäl att precisera innebörden av begreppen i detta sammanhang 
här, men eftersom arbetets huvudvikt inte ligger vid att diskutera 
begreppsbildningen, kommer jag att begränsa mig till de begrepp som 
jag valt att använda i detta arbete.

För att belysa hur olika samma likabehandlingsprincip kan tolkas 
beroende på våra subjektiva antaganden och därmed leda till helt 
olika slutresultat samt för att beakta bakgrunden till de kvarlevor som 
borde synliggöras i jämställdhetsplaneringen, kan man ändå inte helt 
förbigå jämlikhetsfilosofins historia, och därför måste jag ändå starta 
från Aristoteles definition av jämlikhet; ”lika ska behandlas lika, olika 
olika” – hörnstenen till vårt liberala jämlikhetstänkesätt. För att hålla 
mig till det relevanta blir denna genomgång något ytlig och förenklad.

Under jämlikhetstänkandets historia har Aristoteles tes använts både 
för att berättiga och för att argumentera emot olika behandling av 
kvinnor och män. Till mitten av 1800-talet ansågs kvinnor och män 
vara olika, vilket också berättigade till att behandla könen olika. Detta 
ledde till att det som vi idag tolkar som direkt könsdiskriminering av 
kvinnor var motiverat. Olika ska enligt Aristoteles tes behandlas olika.

Vid mitten av 1800-talet konstaterade bl. a. filosofen John Stuart Mill 
att kvinnor också är kapabla till rationellt tänkande, vilket sågs som 
det karaktäristiska draget för människor. Mill argumenterade för att 
kvinnorna är kapabla att delta i all samhällelig verksamhet och krävde 
att kvinnorna inom alla samhällsområden skulle jämställas med 
männen.97 Mills krav på fullständig likabehandling av kvinnor fick stor 
uppmärksamhet år 1869, då hans bok ”The Subjection of Women” 
publicerades.

Detta tänkesätt där kvinnor och män ansågs vara lika, men mannen 
representerade den norm som man jämförde kvinnan med, ledde till en 
utveckling som syftade till formell jämställdhet mellan könen. Formell 
97 Mill J. (1869)
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jämställdhet innebär att kvinnor och män behandlas lika inför lagen 
och att särbehandling på grund av kön inte är tillåten. Som exempel 
på formell jämställdhet kan man nämna rösträtt oberoende av kön, 
rätt till utbildning oberoende av kön, rätt till arbete och gemensamma 
lönetabeller för båda könen. Genomdrivandet av formell jämställdhet 
innebar således att könen ”putsades bort” från lagstiftningen. Med 
denna utveckling drog man ett likhetstecken mellan kvinnor och män 
i en omgivning där mannen och de manliga karakteristiska dragen 
var normen – värderingar som lätt sitter kvar och gömmer sig i vår 
arbetskultur. Tendensen har ändå varit att börja inse att det liberala 
jämställdhetsmålet, formell jämställdhet, inte leder till att kvinnor och 
män i praktiken blir jämställda sinsemellan.98

Behovet av att komplettera samhällets strukturer har noterats dels 
inom vår nationella lagstiftning, dels i FN:s kvinnokonvention och 
EU-rätten, vilka båda har en betydande inverkan på vår nationella 
jämställdhetslagstiftning. Nedan presenterar jag kort dessa två 
rättssystem och deras syn på jämställdhetsmålet.

2.2.1 Jämställdhetsmålet i kvinnokonventionen

Det kanske mest betydelsefulla internationella avtalet inom 
jämställdhetsområdet är Förenta nationernas konvention om 
avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, som undertecknades 
år 1979 (FördrS 68/1986). I internationella sammanhang benämns 
konventionen ofta som CEDAW, men i detta sammanhang kommer jag 
för enkelhetens skull att kalla konventionen för kvinnokonventionen. 
Kvinnokonventionen är juridiskt bindande och Finland ratificerade 
den år 1986.
98 Se Pentikäinen, M. i Tasa-arvopolitiikan haasteet (2002), s. 82: ”Tarkasteltaessa 
kansainvälisiin ihmisasiakirjoihin kirjattuja tasa-arvoin ja syrjinnän kiellon periaatteita 
ja niiden tulkintakäytäntöjen kehittymistä, voidaan todeta, että aikaisemmin tasa-
arvo nähtiin muodollisena ja syrjinnän kielto ymmärrettiin normien yhdenmukaiseksi 
soveltamiseksi. Sittemmin on kuitenkin tunnustettu, että tällainen tulkinta on 
sokea yhteiskunnassa vallitseville epäoikeudenmukaisuuksille. Tämä kritiikki on 
johtanut siihen, että muodollisen tasa-arvon korostamisesta on siirrytty korostamaan 
tosiasiallisen tasa-arvon toteuttamista, jolloin pyritään epäoikeudenmukaisuuksien 
tunnistamiseen ja korjaamiseen.”
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Enligt konventionen skulle konventionsstaterna förbjuda diskriminering 
av kvinnor i alla dess former och förbinda sig till att på lämpligt sätt 
och utan dröjsmål avskaffa diskriminering av kvinnor. I konventionen 
uttrycks det att konventionsstaterna ska ”vidta alla lämpliga åtgärder 
för att avskaffa diskriminering av kvinnor från enskilda personers, 
organisationers och företagens sida”.99 Kvinnokonventionen är som 
konvention på detta sätt också unik genom sitt krav på att regeringarna 
inte bara ska rikta sitt arbete på att motarbeta diskriminering i den 
offentliga sfären utan också i det privata livet.

Kvinnokonventionen definierar diskriminering av kvinnor som ”varje 
åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har 
till följd eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet av 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, 
ekonomiska, sociala, kulturella eller medborgerliga området eller 
något annat område för kvinnor, oberoende av civilstånd och med 
jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, eller åtnjutande 
eller utövandet av dessa rättigheter och friheter”.100 Definitionen 
är mycket allmän, och enligt kvinnodiskrimineringskommitténs 
rekommendation innefattar definitionen också rätten till rättvisa 
och gynnsamma arbetsförhållanden.101 I konventionen har 
preciserats att konventionsstaterna även förbinder sig till att vidta 
alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor på 
arbetsmarknaden och att med jämställdheten mellan kvinnor och 
män säkerställa ”samma rättigheter”.102 Med stöd av enbart detta kan 
man tänka sig att kvinnokonventionens jämställdhetsmål är enbart 
formell jämställdhet, men av de förpliktelser som framkommer i 
kvinnokonventionens övriga artiklar och FN:s övriga dokument som 

99 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), art. 2
100 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), art. 1
101 CEDAW General Recommendation No. 19, Violence against Women (1992)
102 exempelvis Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor (FördrS 68/1986), art. 11
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kompletterar kvinnokonventionen, ser man enligt mig att denna 
tolkning är missvisande.

Kvinnokonventionen har också kritiserats för att ställa mannen som 
norm, vilket jag antar att beror på konventionstextens ordalydelser. 
Trots att det i konventionstexten talas om ”samma rättigheter” 103 
och om ”jämställdhet med männen”104, noteras också de speciella 
behov som grundar sig på moderskap, dvs. det biologiska könet, och 
kvinnokonventionen kräver åtgärder för att hindra diskriminering på 
grund av äktenskap eller moderskap och för att möjliggöra förenandet 
av familjeplikter med yrkesansvar och med deltagande i det offentliga 
livet. 105

Beaktandet av biologiska skillnader är en del av att säkerställa kvinnors 
faktiska rättigheter i arbetslivet. På detta sätt har kvinnokonventionen 
också tagit ett avsteg från det traditionella och problematiska tänkesätt 
som förutsätter jämförelseobjekt av det motsatta könet i samma 
situation för att påvisa att det är fråga om diskriminering. I situationer 
där det exempelvis är fråga om att föda barn kan kvinnor och män på 
grund av biologiska skillnader ändå inte jämföras sinsemellan.106

Kvinnokonventionen ålägger konventionsstaterna att förbjuda 
avskedande på grund av graviditet eller moderskapsledighet och 
att införa ”moderskapsledighet med lön eller jämförbara sociala 
förmåner utan förlust av anställning, kvalifikationstid eller 
sociala bidrag”.107 Man kan dock diskutera hur långtgående det är 
meningsfullt att särbehandla könen på grund av biologiska skillnader 

103 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), art. 11
104 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), art. 3
105 Se exempelvis Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor (FördrS 68/1986), art. 11.2
106 Pentikäinen M. (2002), s. 83
107 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), art. 11
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och var gränsen mellan de olika behov som grundar sig på biologiska 
skillnader och våra förmodanden borde dras. En annan intressant fråga 
är hur begreppen ”utan förlust”, eller ”jämförbara sociala förmåner” 
bör tolkas i samband med orsaker som beror på biologiska skillnader. 
Detta har också ett samband med valet av jämförelseobjekt vid dylika 
situationer. Till denna del har dock EU-rätten haft ett större inflytande 
på vår lagstiftning än kvinnokonventionen, vilket jag återkommer till i 
samband med det EU-rättsliga jämställdhetsmålet.

Förutom att godkänna de faktiska biologiska skillnaderna eller 
olikheterna mellan könen strävar kvinnokonventionen också efter 
att motarbeta samhällsstrukturer som baserar sig på genusbaserade 
samhällsstrukturer. I kvinnokonventionen framhävs uttryckligen 
kravet på att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder 
för att ändra på kulturella beteendemönster som grundar sig på 
det ena könets underlägsenhet och på stelnade roller för män och 
kvinnor.108 Medel att motarbeta detta är aktiva åtgärder, av vilka en 
form är positiv särbehandling. Kvinnokonventionen har starkt betonat 
behovet av temporära specialåtgärder för att nå faktisk jämställdhet. 
I själva konventionstexten ges en möjlighet till särbehandling: 
”Konventionsstaternas vidtaganden av tillfälliga, särskilda åtgärder 
för att påskynda faktisk jämställdhet mellan män och kvinnor skall 
inte betraktas såsom diskriminering enligt denna konvention, men 
får inte medföra ett bibehållande av olikvärdiga eller skilda normer: 
Dessa skall upphöra när jämställdhet i fråga om möjligheter och 
behandling har uppnåtts.”109 Med tillfälliga, särskilda åtgärder menas 
en hel rad med åtgärder inkluderande positiv särbehandling och 
kvotering, och kvinnodiskrimineringskommittén uppmanade redan på 
1980-talet konventionsstaterna att i större utsträckning använda sig 
av artikel 4.1 för att uppnå konventionens mål på arbetsmarknaden.110 
108 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), art. 5
109 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986,) art. 4.1
110 CEDAW General Recommendation No. 5, Temporary Special Measures (1988)
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Enligt kvinnokonventionens artikel 2 har konventionsstaterna 
förbundit sig att ”vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa 
diskriminering av kvinnor från enskilda personers, organisationers 
och företagens sida”,111 dvs. att också vidta temporära specialåtgärder. 
Med stöd av detta kan man tolka det så att användningen av temporära 
specialåtgärder inte endast är en möjlighet enligt kvinnokonventionen, 
utan även en skyldighet i situationer då jämställdhetsmålet inte 
har uppfyllts. Detta har också noterats i förarbetet till Finlands 
jämställdhetslag. Enligt förarbetena begränsar sig kvinnokonventionen 
inte enbart till förbud mot diskriminering, ”utan förpliktar också till 
aktiva positiva åtgärder för förbättrande av kvinnornas ställning”.112 
År 2008 rekommenderade kvinnodiskrimineringskommittén 
också i sina slutsatser till Finlands rapport, att Finland effektivt 
tar i bruk temporära specialåtgärder i enlighet med artikel 4.1 och 
rekommendation nr 25.113 Till rekommendation nr 25 och förpliktelsen 
att vidta aktiva åtgärder återkommer jag närmare i samband med 
kapitlet som behandlar positiv särbehandling.

I rättslitteraturen har diskuterats huruvida faktisk jämställdhet 
som jämställdhetsmål förutsätter krav på temporära positiva 
specialåtgärder, vilket kvinnokonventionen gör. Därför anser jag 
att kvinnokonventionens jämställdhetsmål (faktisk jämställdhet) är 
starkt, jämfört med jämställdhetsmålet i EU-rätten och vår nationella 
lagstiftning. Också i FN:s olika dokument uttrycks klart och tydligt 
att kvinnokonventionens jämställdhetsmål är faktisk jämställdhet.114 
Enligt kvinnokonventionen innebär detta således både beaktande av 

111 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), art. 2
112 RP 195/2004 rd, s. 9
113 CEDAW/C/FIN/CO/6, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 2008, 
punkt 22
114 Exempelvis i kvinnodiskrimineringskommitténs slutsatser (2008, se punkt 12) 
rekommenderas att Finland bygger upp ett system med hyggliga resurser som aktivt tar 
ansvar och en ledande roll i samordningen av genusperspektivets integreringsstrategi 
i hela statsförvaltningen. Som syftet med rekommendationen nämns främjandet av 
rättslig och faktisk jämställdhet.
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skillnader som grundar sig på det biologiska könet och motarbetande 
av diskriminering som grundar sig på kulturella beteendemönster.

Förutom dessa särdrag som behövs för att sträva efter att uppfylla 
kvinnors rättigheter på en individuell nivå, har kvinnokonventionen 
också i kvinnokonferensen i Nairobi år 1985 och den fjärde 
kvinnokonferensen i Peking år 1995 tagit ställning till att uppnådd 
faktisk jämställdhet också innebär en jämställd maktfördelning.115 
Maktfördelning innebär jämställdhet på en kollektiv nivå och kan därför 
kräva åtgärder, exempelvis kvotering, som i sig har drag av jämställdhet 
i resultat. Detta innebär att könet kan bli en mer vägande faktor vid valet 
av personer än de berörda personernas meriter och rättigheter till lika 
möjligheter, vilket kan leda till problematiska situationer med tanke 
på rättviseaspekten på individuell nivå. Till denna fråga återkommer 
jag också i samband med positiv särbehandling. Kvinnokonventionen 
ställer sig dock positivt till användning av kvotering i syfte att främja en 
jämställd maktfördelning mellan könen, och exempelvis den finländska 
kvotbestämmelsen uppskattas av kvinnodiskrimineringskommittén. I 
slutsatserna från kvinnodiskrimineringskommittén år 2008 förhöll sig 
kommittén särskilt positivt till att Finland i samband med revideringen 
av jämställdhetslagen 2005 också utvidgat kvotbestämmelsen.116 Inom 
vissa områden i samhället kan också andra faktorer, som exempelvis 
representation i politiskt beslutsfattande, vara av betydelse, men 
kvinnokonventionens jämställdhetsmål anses trots det vara faktisk 
jämställdhet och jämställdhet i resultat ses som en naturlig följd av att 
faktisk jämställdhet realiserats.117

115 Enligt punkt 51 i Nairobistrategin måste en maktfördelning mellan kvinnor och 
män på jämställda villkor komma till stånd för att uppnå verklig jämställdhet. Förenta 
Nationernas kvinnokonferens i Nairobi 15–26 juli 1985, UD II:42. I kvinnokonferensen 
i Peking den 4–15 september konstaterades i handlingsplanen att konventionsstaterna 
ska eftersträva att uppnå en könsbalans i beslutande organ. Förenta Nationernas fjärde 
kvinnokonferens, se exempelvis Peking den 4–15 september 1995, UD II:51, punkt 46.
116 CEDAW/C/FIN/CO/6, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén (2008), s. 
1
117 Freeman M., Chinkin C. & Rudolf B. (2012), s. 132
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2.2.2 Jämställdhetsmålet i EU-rätten

På de områden där EU har kompetens och juridiskt bindande 
rättsakter har EU-rätten företräde framför nationell lagstiftning. I och 
med dessa överstatliga drag skiljer sig EU från annat internationellt 
samarbete och har på så sätt fått stort utrymme att påverka vår 
jämställdhetslagstiftning.118

Inom EU har avskaffandet av diskriminering fått stor betydelse. Första 
gången dök jämställdhetsfrågan upp i EU på Frankrikes initiativ och 
rent av av ekonomiska intressen. Eftersom Frankrike hade ratificerat 
ILO-konventionen om lika lön redan år 1957, skulle möjligheten att i 
de övriga länderna utnyttja kvinnornas låglönearbetskraft ha förvrängt 
konkurrensen inom den fria marknaden. Därför infördes i Romfördraget 
artikel 119 (därefter artikel 141, nuförtiden artikel 157), som senare 
preciserats av likalönedirektivet och likabehandlingsdirektivet. Artikel 
119 var således utgångspunkten för EG:s jämställdhetsarbete. I målet 
Defrenne II ansåg EG-domstolen att artikeln har både horisontell och 
vertikal direkt effekt, vilket innebär att den kan åberopas av enskilda 
personer vid en nationell domstol och att den också binder privata 
arbetsgivare.

Från att det ekonomiska intresset varit det primära målet för EU:s 
jämställdhetsreglering har situationen ändrat sig så att det ekonomiska 
intresset blivit sekundärt i förhållande till de sociala målen, vilket EU-
domstolen upprepade gånger i sina förhandsavgöranden uttryckt.119 
De mänskliga rättigheterna har blivit en grundläggande fråga inom EU 
och jämställdhetsfrågorna har med åren fått en allt starkare roll. Men 
vilken ställning har jämställdhetsmålet i EU-rätten?

118 Lundström K. (1999), s. 87
119 Se exempelvis C-43/75 (Defrenne II), punkt 12, C-149/77 (Defrenne III), punkt 26–
27, C-20/71 (Sabbatini), punkt 3.
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I likabehandlingsdirektivet, likalönedirektivet och bevisbördedirektivet 
har likabehandling definierats som frånvaro av diskriminering.120 
Enligt Lerwall kan man av detta få det missvisande intrycket att EU-
rättens jämställdhetsmål endast har formell jämställdhet som syfte.121 
Om man ser på de definitioner om diskriminering som formats inom 
EU och också implementerats i vår nationella jämställdhetslag och på 
EU-domstolens rättspraxis och rekommendationer, ser man enligt 
min mening att EU-rättens jämställdhetsmål syftar till mer än formell 
jämställdhet.

Ett tecken på att det EU-rättsliga jämställdhetsmålet är faktisk 
jämställdhet är enligt min mening definitionen av indirekt diskriminering. 
Det indirekta diskrimineringsförbudet som formats i EU-rätten har 
som mål att ge akt på skenbart neutrala bestämmelser eller kriterier 
som i praktiken kan leda till att anställda missgynnas. Inom EU-rätten 
har ett flertal rättsfall behandlat exempelvis lönesättningsfrågor för 
deltidsanställda. I Europa är det vanligt att kvinnor jobbar deltid, och 
sämre lönevillkor för deltidsanställda har inom EG-rätten tolkats som 
indirekt diskriminering eftersom det statistiskt sett i praktiken drabbar 
fler kvinnor än män. I och med begreppet indirekt diskriminering kan 
en presumtion om exempelvis lönediskriminering skapas redan med 
stöd av genomsnittliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Tanken 
bakom det indirekta diskrimineringsförbudet är enligt min mening att 
också ta i beaktande samhälleliga strukturer för att jämställdhet ska 
nås, men förbudet mot indirekt diskriminering har i den nordiska 
rättslitteraturen också tolkats att de facto rymmas inom gränserna för 
det formella jämställdhetsbegreppet.

120 Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av 
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, 
yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, artikel 2, Rådet direktiv 97/80/
EG av den 15 december 1997 om bevisbördan vid mål om könsdiskriminering, artikel 
2, Rådets direktiv (75/117/EEG) om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om 
tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män, artikel 1.
121 Lerwall L. (2001), s. 80
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Lerwall anser att indirekt diskriminering visserligen har materiell 
jämställdhet i sikte (materiell jämställdhet är här en motsvarighet till 
begreppet faktisk jämställdhet så som jag använder begreppet i detta 
arbete) eftersom indirekt diskriminering avser att skydda mot formellt 
könsneutrala regler som är diskriminerande, men trots detta anser hon 
att förbudet mot indirekt diskriminering fortfarande faller inom ramen 
för den formella likabehandlingsprincipen och inom det formella 
jämställdhetsbegreppet. Denna argumentering stöder hon med tanken 
att målsättningen är också när det gäller indirekt diskriminering att lika 
fall ska behandlas lika och olika fall olika. ”I båda fallen handlar det 
om likabehandling, vilket är en begränsning jämfört med materiell 
jämställdhet som inbegriper särbehandling.”122

Enligt Lundström finns det däremot i teorin en potential att med 
termen indirekt diskriminering realisera reell könsjämlikhet. ”Om 
det kan visas att praktiker och bestämmelser inte är objektiva röjs 
de maskulina normer på vilken praktiker och bestämmelser vilar och 
normerna kan komma att bli öppna för förändringar.”123 På detta 
vis tror jag också att begreppet indirekt diskriminering är viktigt för 
att synliggöra och undanröja skenbart neutrala förfaranden som i 
praktiken leder till ojämlikhet, men jag håller med om att det knappast 
ensamt räcker till för att realisera faktisk jämställdhet. Man kan ändå se 
ett samband mellan tillkomsten av begreppet indirekt diskriminering 
och jämställdhetsmålets utveckling från formell jämställdhet till 
faktisk jämställdhet eftersom man i och med utformandet av begreppet 
indirekt diskriminering har godkänt att en könsneutral bestämmelse 
kan leda till ett ojämlikt resultat mellan könen.

Förutom att begreppet indirekt diskriminering formats inom EU-rätten 
ger EU-rätten också utrymme för användning av positiv särbehandling. 
Enligt artikel 157.4 i EG-fördraget har medlemsstaterna inom vissa 
gränser en möjlighet att, som undantag från likabehandlingsprincipen, 
besluta om positiv särbehandling. Artikeln 157.4 lyder: ”I syfte att i 
122 Lerwall L. (2001) s. 77
123 Lundström K. (1999) s. 34
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praktiken säkerställa full jämställdhet mellan kvinnor och män får 
principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att 
behålla eller besluta om åtgärder som rör särskilda förmåner för 
att göra det lättare för det underrepresenterade könet att bedriva en 
yrkesverksamhet eller för att förebygga eller kompensera nackdelar 
i yrkeskarriären.”

I EU:s rättspraxis, som behandlas närmare i samband med 
avsnittet om positiv särbehandling, har utrymmet för positiv 
särbehandling tolkats ganska snävt eftersom det är fråga om ett 
undantag från likabehandlingsprincipen. Man kan fråga sig huruvida 
tillämpningsutrymmet för positiv särbehandling skulle förändras om 
man i stället för att se det som ett undantag från likabehandlingsprincipen 
ser på positiv särbehandling som ett nödvändigt komplement för att 
kompensera könsbundna nackdelar. Det kan hända att frågan inte i 
praktiken skulle ändra på tillämpningsutrymmet, utan snarast bara 
vara teoretisk. Wentholt kritiserar ändå det EG-rättsliga synsättet för att 
ha stannat för formell jämställdhet eftersom positiv särbehandling ses 
som ett undantag från likabehandlingsprincipen.124 Av definitionerna 
för likabehandling och av synen på att tolka positiv särbehandling snävt 
som ett undantag från likabehandlingsprincipen ser man dock enligt 
min uppfattning kvarlevor från att det tidigare jämställdhetsmålet 
varit formell jämställdhet.

Av större vikt med tanke på hur jämställdheten framskrider i 
praktiken är säkert tolkningen av hurdant spelrum det finns för positiv 
särbehandling, och om det endast är en möjlighet eller om det är en 
förpliktelse. Enligt Wentholt är det också fråga om formell jämställdhet 
så länge positiv särbehandling är tillåten, men ingen förpliktelse.125 
Enligt detta synsätt är EU-rättens jämställdhetsmål fortfarande att 
betrakta som formell jämställdhet.

124 Wentholt K. (1999), s. 60 ff
125 Wentholt K. (1999), s. 55
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Behovet av positiv särbehandling för att nå faktisk jämställdhet har 
ändå noterats i både EU-domstolens förhandsavgöranden samt i 
rekommendationer, och i ett flertal EU-rättsliga dokument uttrycks 
det att jämställdhetsmålet är faktisk jämställdhet och inte formell 
jämställdhet. Rådet har i tredje övervägandet till sin rekommendation 
84/35/EEG betonat att de gällande reglerna om likabehandling som 
har till syfte att tillförsäkra enskilda personer rättigheter inte är 
tillräckliga för att avskaffa alla former av faktiska ojämlikheter. Det 
är även nödvändigt att regeringarna, arbetsmarknadens parter och 
andra berörda organ vidtar åtgärder för att motverka de negativa 
verkningar som kvinnor på arbetsmarknaden utsätts för till följd av 
attityder, beteenden och strukturer i samhället. 126 Behovet av positiv 
särbehandling har noterats inom EU-rätten, men EU-rätten ställer 
inga krav på användning av sådan särbehandling som syftar till 
kompensering av de negativa verkningarna.

En intressant fråga med tanke på jämställdhetsmålet är också huruvida 
ett rättssystem garanterar möjlighet till moderskapsledighet och hur 
rättssystemet ställer sig till ett inkomstbortfall som beror på moderskap, 
dvs. en biologisk skillnad. EU-rätten kräver att medlemsstaterna 
garanterar en möjlighet till moderskapsledighet i minst 14 veckor.127 För 
denna tid ska arbetstagarna garanteras fortsättning av lönebetalning 
och/eller en tillräcklig ersättning. Enligt direktivet anses ersättningen 
vara tillräcklig om den garanterar den anställda en lika stor inkomst 
som hon skulle få vid ett avbrott som beror på hälsoskäl.128 Graviditeten 
jämförs således med sjukledighet och ett inkomstbortfall på grund av 

126 Council recommendation of 13 December 1984 on the promotion of positive action 
for women 84/635/EEC (ej översatt till svenska)
Se även mål C-409/95 (Marschall), punkt 29, C-136/95 (Thibault), punkt 26 och 
C-450/93 (Kalanke), punkt 20, samt Rådets direktiv 76/207/EEG av den 8 februari 
1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet.
127 Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra 
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött 
barn eller ammar, artikel 8.
128 Rådets direktiv 92/85/EEG, artikel 11.
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moderskapsledighet godkänns. Inom EU-rätten har man ofta använt 
en person som är på sjukledighet som jämförelseobjekt för en person 
som är frånvarande på grund av graviditet. I och med att graviditet 
likställs med sjukledighet godkänner man ett inkomstbortfall som 
följer av att föda barn.

I fallen C-512/11 och C-513/11 frångick EU-domstolen dock delvis 
från detta tänkesätt och använde som jämförelseobjekt att personen 
i fråga skulle ha varit på jobb och inte på sjukledighet. I fallen var 
det fråga om ett kollektivavtal enligt vilket anställda har rätt till 
full lön under moderskapsledighetens första 72 dygn, förutsatt att 
anställningsförhållandet varat i minst tre månader utan avbrott innan 
ledigheten påbörjades. Eftersom personen i fråga hade varit vårdledig 
(utan lönebetalning) före moderskapsledigheten, skulle arbetsgivaren 
enligt kollektivavtalet inte ha betalat henne lön för dessa 72 första 
ledighetsdagar. EU-domstolen konstaterade att detta inte är förenligt 
med rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet 
om föräldraledighet. Intressant i fallet var att man inte jämförde 
vårdledighetstiden med det att personen i fråga skulle ha varit sjukledig, 
utan på jobb. Denna jämförelse var något förvånande med tanke på 
EU-domstolens tidigare praxis, och om familjeledighetstiderna i 
fortsättningen också kommer att likställas med att ha varit på jobb 
är detta synsätt igen ett steg närmare mot uppnåendet av faktisk 
jämställdhet.

Man kan också se en förstärkning av det faktiska jämställdhetsmålet 
i Lissabonfördraget, som trädde i kraft år 2009. 129 Enligt artikel 8 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), som är en 
del av Lissabonfördraget, ska unionen i all sin verksamhet ”syfta till 
att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att 
främja jämställdhet mellan dem”.130

129 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 
december 2017.
130 Fördrag om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), artikel 8
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Som jag ser det framgår det de facto av EU-rättsliga normer och 
rättspraxis att syftet är faktisk jämställdhet. EU-rätten ger också 
möjlighet att använda medel som främjar jämställdhetsmålet 
faktisk jämställdhet, men ansvaret för att använda dessa medel, som 
exempelvis positiv särbehandling, förblir på nationell nivå. Därför kan 
man ifrågasätta om de använda medlen för att nå jämställdhetsmålet är 
tillräckliga, eller godkänner man inom EU-rätten att jämställdhetsmålet 
faktisk jämställdhet inte uppfylls?

2.2.3	 Det	finländska	jämställdhetsmålet

I regeringens proposition till vår första jämställdhetslag på 1980-talet 
definieras jämställdhet så att kvinnor och män har lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter att utveckla och förverkliga sig själva, 
förvärvsarbeta, delta i samhälleligt beslutsfattande och vårda hem 
och barn.131 Enligt denna definition kunde man tolka det så att 
jämställdhetsmålet redan då varit att eftersträva lika möjligheter, 
dvs. faktisk jämställdhet. Jämställdhetslagens ändamål har dock 
också uttryckts vara att hindra diskriminering på grund av kön samt 
att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Dessutom syftar 
lagen till att förbättra kvinnans ställning i synnerhet i arbetslivet.132 
Att hindra diskriminering syftar i sig enbart till formell jämställdhet 
och lagen har i sin ursprungliga form i praktiken innehållit mycket få 
bestämmelser om aktiva åtgärder.

På 1990-talet utvidgades de aktiva åtgärderna och bl.a. arbetsgivare 
med regelbundet minst 30 anställda ålades att utarbeta 
jämställdhetsplaner. I förarbetena uttrycktes uttryckligen att syftet 
med lagändringen är att påskynda den faktiska jämställdheten mellan 
kvinnor och män på arbetsplatserna.133 I förarbetena betonades också 
vikten av att skilja mellan formell och faktisk jämställdhet och att 
uppnåendet av faktisk jämställdhet kan kräva att en grupp som är i 
131 RP 57/1985 rd, s. 3
132 RP 57/1985 rd, s. 3
133 RP 90/1994 rd, s. 1
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sämre ställning får särbehandling.134 Detta skulle enligt förarbetena 
genomföras med åtgärderna för främjande av jämställdheten.135 
Behovet av särbehandling för att nå faktisk jämställdhet har noterats 
vid den finländska lagberedningen. Likaså uttrycktes ett behov av att 
betrakta ärenden från både männens och kvinnornas synvinkel och 
konstaterades att könsneutralitet i praktiken också kan innebära att 
behov som grundar sig på männens livssituation är de primära.136

Trots att behovet av aktiva åtgärder och särbehandling betonats 
i jämställdhetslagens förarbete är arbetsgivarna inte tvungna 
att använda sig av positiv särbehandling, vilket, som jag tidigare 
konstaterat, i rättslitteraturen har kritiserats för att motsvara 
jämställdhetsmålet formell jämställdhet. Positiv särbehandling ses 
enligt jämställdhetslagen, liksom i EU-rätten, som ett undantag 
från diskrimineringsförbudet. Möjligheten till positiv särbehandling 
föreskrivs inte heller i samband med bestämmelserna om arbetsgivarnas 
jämställdhetsplanering, utan separat i jämställdhetslagens 9 §, där det 
räknas upp förfaranden som inte ska anses vara diskriminering. Som 
jag ser det kan detta leda till att jämställdhetskravet förblir i praktiken 
på en formell nivå trots att syftet avsågs vara faktisk jämställdhet.

Enligt 9 § 4 mom. i jämställdhetslagen anses ”sådana tillfälliga, 
planenliga specialåtgärder för att främja den faktiska jämställdheten 
vilka syftar till att ändamålet med denna lag skall uppfyllas”, inte 
som diskriminering på grund av kön. Formuleringen ”den faktiska 
jämställdheten” har lagts till momentet i samband med revideringen 
år 2005, vilket också tyder på jämställdhetslagens mål är faktisk 
jämställdhet. Avsikten med preciseringen var enligt förarbetena enbart 
att göra lagen tydligare, men definitionen av faktisk jämställdhet är 

134 I RP 90/1994 har formell jämställdhet definierats som likställdhet inför lagen och 
faktisk jämställdhet som verklig jämställdhet i praktiken. Denna definition av faktisk 
jämställdhet är inte alldeles entydig.
135 RP 90/1994 rd, s. 16
136 RP 90/1994 rd, s. 12
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inte heller i jämställdhetslagens förarbete alldeles entydig.137

I regeringens proposition 90/1994 förklaras begreppet faktisk 
jämställdhet som verklig jämställdhet i praktiken. Formuleringen är 
ganska vag och beskriver inte direkt begreppets innebörd. Det framgår 
att jämställdhetsmålet innefattar ett behov av särbehandling och ett 
könssensitivt synsätt, dvs. att man godkänner olikheterna i könen och 
behovet av olika behandling, men detta beskriver inte om målet är att 
uppnå lika möjligheter för individerna eller ett förutbestämt resultat.

Om man granskar i vilka fall tillämpningen av positiv särbehandling 
anses motsvara lagens mål enligt regeringens proposition 195/2004, 
får man det intrycket att faktisk jämställdhet enligt jämställdhetslagen 
innebär att kvinnor och män har lika möjligheter som individer. 
I propositionen konstateras att ”[n]är man avlägsnar bristande 
jämställdhet genom särbehandling av den grupp som är missgynnad 
kan särbehandlingen motsvara lagens avsikt endast så länge gruppen 
i fråga verkligen är missgynnad”.138 Detta tyder på att meningen 
inte är att eftersträva ett förutbestämt resultat, utan att kompensera 
faktiska nackdelar, vilket är i linje med EU-rättens jämställdhetsmål.

Jämställdhetslagstiftningen har också sådana drag som snarare syftar 
till jämställdhet i resultat än till lika möjligheter. Enligt den så kallade 
kvotbestämmelsen ska kvinnor och män vara representerade till 
minst 40 procent vardera i statliga kommittéer, delegationer, andra 
motsvarande statliga och kommunala organ och i organ för kommunal 
samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, om inte särskilda 
skäl talar för något annat.139 I denna bestämmelse utgår man ifrån 
målet jämn representation, vilket kan tolkas som att jämställdhet i 
resultat eftersträvas, utan att beakta den enskilda individens likvärdiga 
möjligheter. Kvoteringsregeln har i samband med lagförberedningen 
också motiverats med att kvinnor och män ska vara ”likvärdigt 

137 RP 195/2004 rd, s. 38
138 RP 195/2004 rd, s. 38
139 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 4 a §



50

representerade” och med att ”kvinnor och män skall ha lika möjligheter 
att på grundval av sin sakkunskap bli valda till organ med flera 
medlemmar”.140 Dessa mål kan vara i konflikt sinsemellan. Kvotregeln 
behöver inte tillämpas undantagslöst, men den har ändå också till syfte 
att realisera jämställdhet på kollektiv nivå genom att inom organen få 
tillgång till mångsidigare erfarenhet och sakkunskap.141 Detta synsätt 
gäller dock enbart utövandet av offentlig makt, medan man i övrigt tar 
hänsyn till den enskilda individens likvärdiga möjligheter. På denna 
punkt ser man både kvinnokonventionens och EU-rättens inverkan på 
vårt jämställdhetsmål.

EU-rätten har ett stort inflytande på vår jämställdhetslag, och 
jämställdhetslagen har flera gånger ändrats för att implementera 
EU:s direktiv. Exempelvis definitionen på indirekt diskriminering 
härstammar från EU-rätten och dylika definitioner inverkar på 
jämställdhetsmålet hos oss. Även EU-domstolens rättspraxis utvecklar 
hela tiden vårt jämställdhetsmål. Det är därför rätt naturligt att den 
finländska jämställdhetslagens jämställdhetsmål liknar EU-rättens 
jämställdhetsmål.

Sammanfattningsvis kan man säga att det finländska 
jämställdhetsmålet är faktisk jämställdhet, men de medel som används 
kräver inte i praktiken, i likhet med EU-rätten, att målet uppfylls. De 
främjande åtgärdernas betydelse har dock under hela den tid som 
jämställdhetslagen varit i kraft stegvis ökat, vilket tyder på att det 
inte räcker med formell jämställdhet. Lagstiftaren ser ut att leva i 
förhoppningen att små preciseringar och en utvidgning av de främjande 
åtgärderna i en relativt mjuk form leder till faktisk jämställdhet. 

2.2.4 Jämställdhetsmålet i Sverige

I Sverige bereddes den första jämställdhetslagen redan i slutet av 
1970-talet. Lagens ändamål var att främja ”kvinnors och mäns lika rätt i 

140 RP 90/1994 rd, s. 1
141 RP 90/1994 rd, s. 1
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fråga om arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet”.142 
Lagen begränsades till skillnad från den finländska jämställdhetslagen 
till att gälla arbetslivet. I den svenska jämställdhetslagen betonades 
behovet av aktiva åtgärder redan i detta skede, liksom förbudet mot 
både direkt och indirekt diskriminering.

I den svenska jämställdhetslagen ålades arbetsgivarna redan från 
första början att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja 
jämställdheten i arbetslivet. Det som ansågs vara viktigt var att 
främja en jämn könsfördelning, och arbetsgivarna ålades att jämna ut 
könsfördelningen i det fall att det på arbetsplatsen inte råder en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom 
en viss kategori av anställda. ”Det skall ske genom att arbetsgivaren 
i samband med anställning, befordran och utbildning anstränger 
sig för att finna sökande av det kön som är underrepresenterat. 
Vidare skall arbetsgivaren i valet mellan en kvinna och en man 
med likvärdiga förutsättningar utse den som tillhör det kön som är 
underrepresenterat. En i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor 
och män skall enligt motiven anses föreligga när vartdera könet 
är representerat med minst 40 % av arbetstagarna”, står redan i 
det första förarbetet till jämställdhetslagen.143 Genom detta synsätt 
får resultatet ”jämn könsfördelning” en stor vikt, vilket kunde tolkas 
som att jämställdhetsmålet är jämställdhet i resultat. I den svenska 
diskrimineringslagen som stiftades år 2008 bestämdes fortfarande att 
”[n]är det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning 
mellan kvinnor och män i en viss typ av arbetet eller inom en viss 
kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar 
särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade 
könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det 
underrepresenterade könet efter hand ökar”.144 Arbetsgivarna ålades 
fortfarande efter revideringen 2016 att främja en jämn könsfördelning, 

142 Prop. 1978/79:175, s. 1 (Sverige)
143 Prop. 1978/79:175, s. 19–20 (Sverige)
144 Diskrimineringslag (2008:567) 3 kap. 9 § (Sverige)
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men det nämns separat att det också gäller ledande positioner.145 Målet 
syftar i första hand till en jämn fördelning.

I förarbetet till den svenska jämställdhetslagstiftningen anses det vara 
viktigt att erkänna att samhället har en lång historia av kvinnoförtryck 
och att den manliga normen lever kvar. Därför är ett viktigt mål i den 
svenska lagstiftningen att ändra på de samhälleliga relationerna och 
maktbalansen mellan könen.146 Trots att jämställdhetsmålet redan i 
början på 1990-talet formulerades så att ”män och kvinnor skall ha 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga 
områden i livet”, 147 ser det ut som om man i Sverige hade tänkt att detta 
nås genom ett jämnt inflytande av båda könen på alla livsområden, 
också på arbetsplatserna, där anställningsvillkor och arbetsmiljö inte 
får domineras av det ena könets normer.148 De svenska bestämmelserna 
om aktiva åtgärder har under den svenska jämställdhetslagstiftningens 
utveckling inte avsetts i första hand garantera enskilda individer rättvist 
bemötande, utan bestämmelserna har avsett att kvinnor och män i 
första hand behandlas som grupper, framför den enskilda individens 
rättigheter. I de svenska förarbetena har jämställdhetsfrågan på så sätt 
behandlats från en mer kollektiv synvinkel jämfört med behandlingen 
i den finländska lagstiftningen, kvinnokonventionen och EU-rätten, 
vilka tydligare betonar den enskilda individens rättigheter.

I den år 2016 reviderade svenska diskrimineringslagen uttrycks att 
”[a]rbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling 
och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i 
skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare 
och på ledande positioner”.149 I lagens formulering nämns enbart 
jämn könsfördelning som målsättning, medan det i den finländska 

145 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 7 § (Sverige)
146 Prop. 1990/91:113, s. 7 (Sverige), SOU 2004:55, s. 77 (Sverige) 
147 Prop. 1990:91:113, s. 6 (Sverige)
148 SOU 1990:41, s. 203 (Sverige)
149 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 7 § (Sverige)
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motsvarande formuleringen talas om både jämn fördelning och lika 
möjligheter.150 Däremot har innebörden av de aktiva åtgärderna i de 
inledande bestämmelserna uttryckts så att man ska ”undersöka om 
det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det 
finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i 
verksamheten”.151 I denna nya formulering som trädde i kraft år 2017 
betonas den enskildas lika rättigheter. Man kan fråga sig om den 
svenska lagstiftningen börjat ta intryck av det EU-rättsliga tankesättet 
och gjort ett avsteg från den traditionella svenska synvinkeln, som 
jag i detta arbete använder som benämning för den kollektiva synen 
på jämställdhet, vilken framgår av de svenska jämställdhetslagarnas 
tidigare förarbeten.

Positiv särbehandling ses i den svenska lagstiftningen också som 
ett undantag från diskrimineringsförbudet, men synen på positiv 
särbehandling har varit något annorlunda än i den finländska 
lagstiftningen. I och med skyldigheten att eftersträva en jämn fördelning 
mellan könen och på grund av att arbetsgivaren i valet mellan en kvinna 
och man med likvärdiga förutsättningar i de äldre förarbetena har 
uppmanats att utse den som tillhör det underrepresenterade könet, har 
arbetsgivaren redan i och med detta egentligen uppmanats att tillämpa 
positiv särbehandling i överensstämmelse med tolkningen av begreppet 
positiv särbehandling enligt den finländska lagstiftningen och EU-
rätten. På så sätt kan man säga att det svenska jämställdhetsmålet i 
varje fall varit mer långtgående än det finländska och det EU-rättsliga 
jämställdhetsmålet, som från en traditionell svensk synvinkel kan 
kritiseras för att ha begränsat sig till formell jämställdhet.

Synen på begreppet positiv särbehandling har också varit något bredare 
inom den svenska rätten. Begreppet är inte definierat i lagstiftningen, 
men har i praktiken tillämpats för att jämna ut en ojämn könsfördelning 
genom att ge förtur åt en sökande som har sämre meriter. I regeringens 
proposition år 2007 ansluter sig regeringen till kommitténs slutsats att 
150 Se Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 §
151 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 2 § (Sverige)
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positiv särbehandling inte enbart handlar om att ge förtur vid sämre 
meriter, utan att könet är avgörande också vid likvärdiga meriter. 
152 Av detta framkommer att syftet med positiv särbehandling varit 
att uppnå ett specifikt resultat och inte lika möjligheter. Till följd 
av EU-domstolens restriktiva tolkning av möjligheten att tillämpa 
ett jämställdhetsintervall har Sverige närmat sig det EU-rättsliga 
jämställdhetsmålet. Målet har i den nuvarande diskrimineringslagen 
formulerats så att lagens ändamål är ”att motverka diskriminering och 
på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter” 153, men om man 
ser på tidigare förarbeten har den svenska lagstiftningen enligt min 
tolkning eftersträvat också jämställdhet i resultat i arbetslivet, vilket 
avvikit från synsättet i Finland att se på jämställdhetsmålet. Sverige 
har ansetts vara en föregångare i jämställdhetsfrågor, men Sveriges 
jämställdhetsmål har också länge varit lite mer långtgående än vårt.

2.2.5 Från formell till faktisk jämställdhet

Finlands jämställdhetsmål har alltså förändrats från formell 
jämställdhet mot materiell, eller med andra ord mot det begrepp som 
jag i detta arbete kommer att använda, faktisk jämställdhet. Faktisk 
jämställdhet beaktar de strukturer i samhället som leder till att kvinnor 
och män trots lika behandling av könen inte har samma möjligheter. För 
att nå faktisk jämställdhet behövs aktiva åtgärder och kompensation.

Man kan ändå inte entydigt säga att vårt jämställdhetsmål med 
beaktande av de åtgärder som vår lagstiftning utnyttjar i praktiken är 
helt klart faktisk jämställdhet. Det finns också olika synsätt i denna 
fråga. Enligt Wentholts syn, som jag tidigare presenterat, är det fråga 
om formell jämställdhet eftersom utgångspunkten är synsättet att alla 
är lika och positiv särbehandling tillåts, men inte krävs.154 I detta arbete 
utgår jag ifrån att jämställdhetsmålet ändå är faktisk jämställdhet, 
men jag ställer mig kritiskt till om de rättsliga medel som utnyttjas 
152 Prop. 2007/08:95, s. 166 (Sverige)
153 Diskrimineringslag 2008:567, 1 kap. 1 § (Sverige)
154 Wentholt K. (1999) s. 55
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är tillräckligt effektiva för att nå det önskade målet inom arbetslivet. 
För att uppnå faktisk jämställdhet inom arbetslivet innebär det enligt 
min mening både godkännande och beaktande av faktiska biologiska 
skillnader (biologiskt kön) och tillräckligt med aktiva åtgärder för att 
bli av med de stereotypa attityder som lever kvar i arbetslivet (socialt 
kön, eller genus).

Den tredje formen av jämställdhetsmål är alltså jämställdhet i resultat. 
Även begreppet jämställdhet i resultat har i rättslitteraturen tolkats 
på flera olika sätt. Ett sätt att se på begreppet är att jämställdhet i 
möjligheter, vilket jag i detta arbete tolkar som en synonym för faktisk 
jämställdhet, avser möjligheter från första början, och jämställdhet i 
resultat avser jämställdhet i det slutliga resultatet. Enligt detta sätt att se 
på begreppen har likalöneprincipen tolkats som jämställdhet vad gäller 
resultatet.155 Likalöneprincipen, enligt vilken man måste betala lika lön 
för lika och likvärdigt arbete, syftar visserligen på resultatet, men enligt 
de definitioner som jag använder i detta arbete faller likalöneprincipen 
inom begreppet faktisk jämställdhet, och begreppet jämställdhet i 
resultat står för ytterligare en form av jämställdhetsmål. Enligt den 
definition som jag använder i detta arbete är det svårt att få begreppet 
jämställdhet i resultat att rymmas in i vårt jämställdhetstänkesätt. Ett 
typexempel på jämlikhet i resultat är att bedöma alla elever i klassen 
med samma vitsord oberoende av deras varierande prestationer. 
Principen ”lika ska behandlas lika, olika olika”, kan också stödja 
detta jämställdhetsmål, alla är ju elever, alltså lika, men enligt vår 
rättsuppfattning måste också individernas prestation beaktas för 
att man ska kunna avgöra när personer är lika eller olika, vilket ger 
utrymme för subjektiva tolkningar och antaganden – en utmaning för 
jämställdhetsarbetet.

Exempel på att denna form av jämställdhetsmål inte bör eftersträvas 
är EG-rättens ställningstagande till absoluta könskvoter vid 
rekrytering och rättspraxis som bildats kring möjligheterna till 
positiv särbehandling. Till denna gränsdragning återkommer jag i 
155 Blanpain R. & Nyström B. (1994), s. 139
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samband med behandlingen av arbetsgivarens utrymme för positiv 
särbehandling. Däremot kan denna form av jämställdhetsresultat 
vara nödvändig för att en jämn fördelning av makt och inflytande ska 
kunna uppnås. Detta kallar jag för jämställdhet på kollektiv nivå, vilket 
ibland kan stå i strid med en rättvis behandling av individerna, dvs. 
jämställdhet på individuell nivå.

Målet som arbetsgivare med jämställdhetsplanering ska eftersträva 
och säkerställa på arbetsplatsen är alltså faktisk jämställdhet, men 
i praktiken har arbetsgivarna inget tvång på att säkerställa faktisk 
jämställdhet på arbetsplatserna och jämställdhetsplaneringen på 
arbetsplatserna rör sig antagligen på ett område mellan formell 
jämställdhet och faktisk jämställdhet. Målet är faktisk jämställdhet, 
fastän vår lagstiftning inte kräver att arbetsgivaren tillämpar positiv 
särbehandling, utan enbart att de använder sig av aktiva åtgärder. Målet 
skulle alltså vara att nå faktisk jämställdhet, men utan att överskrida 
gränsen till jämställdhet i resultat. För att uppnå målet faktisk 
jämställdhet i praktiken ställs arbetsgivaren inför en verklig utmaning. 
Faktisk jämställdhet som jämställdhetsmål ställer, till åtskillnad från 
formell jämställdhet och jämställdhet i resultat, höga krav på analysen 
av jämställdhetsläget.

2.3 Likabehandling eller olika behandling – ett svartvitt  
 tänkesätt

Diskussionen om könen ska behandlas lika eller olika har varit mål 
för debatt i århundraden. I den amerikanska debatten har frågan 
kallats ”equality debate”, vilken jag i detta sammanhang översätter till 
debatten om likabehandling. I debatten om likabehandling stöter man 
på argument för att kvinnor och män bör behandlas lika oberoende 
av att kvinnor föder barn, vilket ju män inte gör. Särbehandlingen 
av kvinnor på grund av detta har enligt ”equal treatment”-modellen, 
vilken jag hört kallas för likabehandlingsmodellen, ansetts leda till 
negativt slutresultat som exempelvis utestängning från arbete.156 
156 Schömer E. (1999), s. 69
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I Finland har vi aldrig tillämpat likabehandlingsmodellen i helt 
renodlad form. Trots att könen under 1900-talet putsades bort från 
lagstiftningen har moderskapet och exempelvis militärtjänstgöring 
setts som undantag. Likabehandlingsmodellen representerar 
jämställdhetsmålet formell jämställdhet, vilket inte motsvarar det mål 
som vår jämställdhetslagstiftning eftersträvar.

Enligt den motsatta ”special treatment”-modellen, som jag i detta 
sammanhang kallar för särbehandlingsmodellen, utgår man ifrån 
att kvinnor på grund av graviditet och moderskapsledighet hamnar 
i underläge jämfört med männen och att kvinnor på grund av dessa 
biologiska skillnader bör särbehandlas.157

Den tredje modellen som Schömer presenterar är den 
inkorporationistiska modellen, som hon ser som en kompromissbetonad 
modell. Modellen avser att beakta de problem som uppstår vid 
likabehandlingsmodellen när den tillämpas i en omgivning där 
mannen är normen. Enligt den inkorporationistiska modellen ska 
man beakta både männens och kvinnornas vardagsvärldar och beakta 
vilka effekter olika beslut kan leda till.158 Denna modell tar ett avsteg 
från den svartvita jämställdhetsdiskussionen och möjliggör en analys 
och åtgärder som syftar till faktisk jämställdhet. Det gäller dock att 
synliggöra dessa problem i samhället, liksom också på arbetsplatserna.

Hittills har det snarast varit fråga om kvinnor och män som motsatta 
kön utan att man gått in på definitionen av begreppet kön. För att 
kunna välja rätta jämställdhetsfrämjande åtgärder finns det skäl att 
precisera de olika begreppen och hålla isär begreppen kön och genus 
när man har som avsikt att främja jämställdheten.

Med det biologiska könet menar man de rent biologiska och fysiska 
egenskaperna. Till denna del kommer kvinnor och män att vara 
olika och i all tid framöver, och till denna del behövs någon form av 
kompensation för att realisera faktisk jämställdhet mellan könen. Om 
157 Schömer E. (1999), s. 70
158 Schömer E. (1999), s. 70
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man utgår från särbehandlingsmodellen eller den inkorporationistiska 
modellen, som jag i denna avhandling utgår ifrån, inser man att aktiva 
åtgärder och särbehandling för att uppnå faktisk jämställdhet till denna 
del inte är en tillfällighet.

Förutom begreppet biologiskt kön använder man i feministisk teori också 
begreppet genus. Begreppet genus har använts i varierande mening. I 
sin doktorsavhandling ”Trapped in Gender: Understanding the concept 
of Gender and its use in law” beskriver Amalia Verdu Sanmartin hur 
begreppet genus i sin tvetydiga bemärkelse implementerats i juridiken. 
Begreppet genus har använts bl.a. i bemärkelsen kvinna, kön, socialt 
kön, samt social- och kulturell ojämlikhet. Verdu Sanmartini påpekar 
hur begreppet inom juridiken bibehållit den binära synen på könen. 
Begreppet genus inom juridiken konstrueras utifrån det biologiska 
könet, vilket inte ger utrymme för att beakta mångfald.159 

Eftersom begreppet genus kan användas i olika bemärkelser är det viktigt 
att definiera innebörden av begreppet i det sammanhang man använder 
det. Enligt EU:s jämställdhetsordlista betyder begreppet genus ”[e]tt 
begrepp som avser de sociala skillnaderna mellan kvinnor och män, 
i motsats till de biologiska. Dessa skillnader är inlärda, förändras 
över tiden och uppvisar stora variationer såväl inom som mellan 
kulturer.”160 I detta arbete använder jag begreppet genus i bemärkelse 
av socialt kön, eller det som också har kallats för könsroller. Med detta 
begrepp kunde man enligt min mening urskilja beteendemodeller 
och förväntningar eller antaganden som är socialt eller kulturellt 
konstruerade utifrån det biologiska könet. Könens mångfald blir dock i 
denna bemärkelse obeaktad. Genom att medvetandegöra skillnaderna 
mellan kön och genus kan man synliggöra könsbundna konstruktioner 
som leder till olika behandling av könen. Dessa konstruktioner är 
föränderliga, men kan för att motarbetas kräva aktiva åtgärder och 
eventuellt också kompenseras med positiv särbehandling. Om man ser 
på exempelvis formuleringen för möjligheten till positiv särbehandling 
159 Verdu Sanmartin A. (2020)
160 Europeiska kommissionen (1998): 100 jämställdhetsord: genus
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enligt kvinnokonventionen, ser man att positiv särbehandling kan 
användas som ett medel att komplettera och undanröja genusbaserade 
konstruktioner. I artikel 4.1 tas upp tillfälliga, särskilda åtgärder för att 
påskynda faktisk jämställdhet, ”men dessa normer skall upphöra när 
jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling har uppnåtts”. 
Existensen av jämställdhetsproblem som beror på genus har noterats 
också inom EU-rätten, i kvinnokonventionen och i den finländska och 
svenska lagstiftningen. En utmaning för jämställdhetsplaneringen är 
att identifiera och synliggöra också dessa genusbaserade mönster – en 
av förutsättningarna för en lyckad jämställdhetsplanering.
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3 JÄMSTÄLLDHETSPLANEN – ETT REDSKAP  
 FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHETEN

3.1 En översikt över arbetsgivarens skyldighet att 
	 främja	jämställdheten	enligt	den	finländska 
 jämställdhetslagen

3.1.1 Främjande av jämställdheten – en skyldighet för   
 alla arbetsgivare

Arbetsgivarens plikt att främja jämställdheten enligt jämställdhetslagens 
6 § gäller alla arbetsgivare oberoende av arbetsplatsens storlek. Denna 
paragraf har med tiden preciserats, eftersom man ansett att de mål 
som eftersträvats inte har uppnåtts.161 Den senaste preciseringen 
är gjord år 2005, och i paragrafen räknas i sin nuvarande form upp 
flera olika punkter som berättar vad arbetsgivaren ska eftersträva. 
Jämställdhetslagens 6 § lyder enligt följande:

”Varje arbetsgivare skall i arbetslivet på ett målinriktat och planmässigt sätt 
främja jämställdheten mellan könen.

För främjande av jämställdheten i arbetslivet skall arbetsgivarna med 
hänsyn till sina resurser och andra relevanta omständigheter

1) verka för att lediga platser söks av både kvinnor och män,

2) främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika uppgifter samt 
skapa lika möjligheter för kvinnor och män till avancemang,

3) främja jämställdheten mellan kvinnor och män när det gäller 
anställningsvillkor, särskilt lön,

4) utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor och 
män,5) göra det lättare för kvinnor och män att förena arbete och familjeliv, 
framför allt genom att fästa avseende vid arbetsarrangemangen, och

6) verka för att förebygga diskriminering på grund av kön. 162”

161 RP 195/2004 rd, s. 24
162 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 § (15.4.2005/232)
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Enligt regeringens proposition från år 1994 ska plikten att främja 
jämställdheten uppfyllas i förhållande till de tillbudsstående 
möjligheterna och resurserna. Främjandet med ”hänsyn till sina 
resurser och andra relevanta omständigheter” innefattar enligt 
propositionens förklaring både arbetsgivarens egna resurser och yttre 
omständigheter på arbetsmarknaden. Som exempel på yttre faktorer 
som kan inverka på skyldigheten nämns utbudet på arbetskraft och 
sökandenas yrkesskicklighet. Som inre faktorer nämns företagets 
storlek, placering och ekonomiska förutsättningar. Det nämns dock att 
det relevanta är att arbetsgivarna inte kan bortse från skyldigheten att 
främja jämställdheten genom att hänvisa till attityder, som exempelvis 
kundernas förväntningar eller motstånd hos de anställda.163 De yttre 
faktorerna, som utbudet på arbetskraft och sökandenas yrkesskicklighet 
manar enligt min tolkning till att främja en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män, om segregationen inte beror på arbetsgivarnas 
förfarande utan på stereotypa yrkesval som leder till att utbudet på 
arbetskraften redan är starkt könssegregerat. Till detta återkommer 
jag närmare i samband med avsnittet om rekrytering och avancemang.

En del av punkterna i lagens 6 § är klara och mer konkreta, medan 
exempelvis uttrycket ”främja jämställdheten” ger utrymme för tolkning 
och kan liksom begreppet ”förebygga diskriminering” förändras med 
tiden och utvecklas. Även definitionen av begreppet diskriminering har 
utvidgats i flera revideringar av jämställdhetslagen. Jämställdhetsmålet 
och omfattningen av diskrimineringsförbudet är i vilket fall som helst 
hörnstenarna i arbetsgivarnas jämställhetsarbete överlag.164

163 RP 1994/90 rd, s. 13–14
164 I denna översikt av arbetsgivarnas plikt att främja jämställdheten kommer jag inte att 
gå närmare in på dessa punkter. I detta sammanhang är avsikten att ge en helhetsbild 
av arbetsgivarnas skyldighet att främja jämställdheten. Punkterna 1 och 2 behandlas 
utförligare i kap. 4–5 som behandlar jämställdhet vid rekrytering och avancemang, 
punkt 3 faller i stort sett utanför omfattningen av detta arbete, punkterna 4 och 5 
behandlas i kap. 6 som gäller främjande åtgärder under anställningsförhållandet. Vad 
som avses med begreppet diskriminering, vilket arbetsgivarna ska förebygga enligt 
6 punkten i jämställdhetslagens 6 §, blir aktuell att gå in på både i samband med 
främjandet av jämställdheten vid rekrytering och avancemang samt i samband med 
främjande åtgärder under anställningsförhållandet. 
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Då diskrimineringsförbudet utvidgades år 2015 så att det också kom 
att omfatta diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck, 
ålades också arbetsgivarna att förebygga diskriminering på grund 
av könsidentitet eller könsuttryck.165 I och med att arbetsgivarna 
enligt jämställdhetslagens 6 § är skyldiga att verka för att förebygga 
diskriminering på grund av kön och diskrimineringsbegreppet 
utvidgades till att omfatta även könsidentitet och könsuttryck, har 
arbetsgivarna redan i och med detta skyldighet att verka för att 
förebygga diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck. 
Till lagen tillades dock även en separat paragraf om förebyggande av 
diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck.

Enligt denna paragraf ska arbetsgivare ”på ett målinriktat och 
planmässigt sätt förebygga diskriminering på grund av könsidentitet 
eller könsuttryck”.166

Bestämmelserna om förebyggande av diskriminering på grund av 
könsidentitet eller könsuttryck finns i en separat paragraf snarast av 
tekniska skäl. En utvidgning av diskrimineringsbegreppet påverkar 
jämställdhetslagen på så många ställen att det var smidigare att ha 
dessa bestämmelser i en separat paragraf än att omarbeta en stor del av 
jämställdhetslagen. Bestämmelsen i paragraf 6 c kompletterar bl. a. de 
allmänna skyldigheterna för arbetsgivarna att främja jämställdheten 
enligt 6 § samt skyldigheterna att utarbeta en jämställdhetsplan i 
paragraferna 6 a och 6 b.167

3.1.2 Skyldighet att utarbeta en jämställdhetsplan – en  
 skyldighet för arbetsgivare med minst 30 anställda

Förutom denna ovan nämnda allmänna plikt att främja jämställdheten 
ska alla arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda enligt 

165 Med begreppet könsidentitet avses enligt jämställdhetslagens 3 § en persons 
upplevelse av sin könstillhörighet och med könsuttryck avses uttryck för kön genom 
klädsel, beteende eller på något annat motsvarande sätt.
166 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 c §
167 RP 19/2014 rd, s. 125
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jämställdhetslagens 6 a § utarbeta en jämställdhetsplan. Även denna 
skyldighet har under jämställdhetslagens historia utvecklats och blivit 
mer detaljerad. De senaste kompletteringarna och preciseringarna 
trädde i kraft år 2015 och dessa gällde främst hur planeringsprocessen 
ska gå till i samarbete med personalen samt lönekartläggningen. Vid 
revideringen ändrades också ordalydelserna något för att göra språket 
mer lättfattligt.168

Med 30 anställda menas personal i vid bemärkelse. Formuleringen 
ändrades redan år 2005 från ”anställda i arbetsförhållande” till ”anställda 
i anställningsförhållande” för att tydliggöra att skyldigheten också 
gäller den offentliga sektorn.169 Varken i lagen eller dess förarbete hittas 
närmare beskrivet vad som menas med anställningsförhållande, vilket 
har lett till oklarheter bland arbetsgivarna då dessa fastslagit antalet 
anställda i anställningsförhållande. Jämställdhetsombudsmannen 
har i sitt utlåtande sökt tolkningshjälp från tillämpningsområdet för 
samarbetslagen (Lagen om samarbete inom företag 334/2007).170 
Samarbetslagen tillämpas på ”företag som regelbundet har minst 20 
arbetstagare anställda”.171 När man räknar antalet anställda enligt 
samarbetslagen beaktas såväl tillsvidare anställda arbetstagare som 
de som anställts tidsbegränsat och på deltid. Mycket kortvariga 
anställningsavtal, som exempelvis säsonghjälp, beaktas inte när man 
räknar antalet anställda.172

För att uppfylla de krav som det ändrade likabehandlingsdirektivets 
artikel 3.1 ställer och för att säkerställa gottgörelsepåföljden för direktivets 
personkrets ansågs det nödvändigt att utvidga jämställdhetslagens 
tillämpningsområde.173 Jämställdhetslagen tillämpas därför också «i 

168 RP 19/2014 rd, s. 120
169 RP 195/2004 rd, s. 26
170 Jämställdhetsmannens utlåtande: TAS/373/89
171 Lag om samarbete inom företag 334/2007, 2 §
172 Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2009, s. 11–12/
173 RP 195/2004 rd, s. 18
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tillämpliga delar” på “den som arbetar i ett annat rättsförhållande 
som kan jämställas med ett anställningsförhållande”174. Begreppet 
anställningsförhållande enligt jämställdhetslagen innefattar således 
både arbetsavtalsförhållanden och tjänsteförhållanden, men också 
andra rättsförhållanden kan komma i fråga. I vissa fall kan det finnas 
skäl att beakta också dessa rättsförhållanden i jämställdhetsplanerna.

Med annat rättsförhållande som kan jämställas med ett 
anställningsförhållande menas sådana former av arbete som utförs under 
likadana förhållanden som i ett arbets- eller anställningsförhållande, 
men som ändå faller utanför tillämpningen av arbetsavtalslagen och 
övrig lagstiftning som gäller anställningsförhållanden. Ofta är det 
fråga om arbete som baserar sig på uppdragsavtal. Det kan exempelvis 
vara fråga om yrkesutövare, egenföretagare, frilansare, praktikanter 
eller familjevårdare. Avgörande är dock inte verksamhetsformen 
utan verksamhetens faktiska karaktär. För att det ska vara fråga om 
ett arbete som jämställs med ett anställningsförhållande förutsätts 
det att en person personligen binder sig till ett arbete som utförs åt 
någon annan. Ofta utförs arbetet i uppdragsgivarens lokaler, men detta 
är inte en förutsättning för att rättsförhållandet ska kunna jämställas 
med ett anställningsförhållande. Utanför tillämpningsområdet blir 
förhållanden mellan två näringsidkare samt arbete som utförs i något 
annat än förvärvssyfte, exempelvis talkoarbete och hobbyverksamhet 
samt arbete som utförs på familjerättsliga grunder. 175

3.1.3 Regelbunden planuppdatering i samarbete med 
 personalen

Jämställdhetsplanen ska minst vartannat år utarbetas i samarbete 
med personalens representanter. På denna punkt har arbetsplatserna 
vid revideringen av paragrafen år 2015 fått ett större spelrum 
eftersom lagen ger arbetsgivarna en möjlighet att välja om det 
är ändamålsenligt att utarbeta jämställdhetsplanen årligen eller 
174 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 3 § 1 mom.
175 RP 195/2004 rd, s. 18–19
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vartannat år. I förarbetena rekommenderas att jämställdhetsplanen 
ändå uppdateras vid betydande förändringar.176 ”Lokalt kan avtalas att 
lönekartläggningen görs minst vart tredje år om en jämställdhetsplan 
till övriga delar utarbetas varje år.”177 Tidigare har arbetsgivar- 
och arbetstagarparterna på arbetsplatserna lokalt kunnat komma 
överens om att jämställdhetsplanen uppdateras bara vart tredje år, 
men vid lagändringen år 2015 begränsades detta till att gälla enbart 
lönekartläggningen och endast om jämställdhetsplanen till övriga 
delar uppdateras varje år.178

Planen behöver inte vara en separat plan, utan den kan inkluderas 
i personal- och utbildningsplanen eller i verksamhetsprogrammet 
för arbetarskyddet.179 Enligt jämställdhetslagen finns det inte heller 
något hinder för att i samma plan också ta upp frågor som berör 
likabehandling, men om detta görs ska man se till att skyldigheterna 
enligt både jämställdhetslagen och diskrimineringslagen fullgörs.180

I samband med revideringen år 2015 preciserades också 
bestämmelserna om att planen ska göras i samarbete med personalens 
representanter. I den första versionen av jämställdhetslagen, 
som trädde i kraft år 1986, fanns inget omnämnande av att 
jämställdhetsplaneringen ska göras i samarbete med representanter 
för personalen, utan omnämnandet lades till i lagtexten vid 
revideringen är 2005. Tanken har varit att man vid utarbetandet av 
jämställdhetsplanen tillämpar bestämmelserna om samarbete inom 
företag eller motsvarande lagstiftning för den offentliga sektorn, 
men även andra lokala förfaranden skulle vara tillämpliga. 181 I 

176 RP 19/2014 rd, s. 120
177 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 a § 5 mom. 
(30.12.2014/1329)
178 RP 19/2014 rd, s. 122
179 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 a § 1 mom. 
(30.12.2014/1329)
180 RP 19/2014 rd, s. 120
181 RP 195/2004 rd, s. 26
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arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande 6/2010 konstateras 
att samarbetet med personalen inte fungerat. Samarbetet med 
personalrepresentanterna har varit bristfälligt och personalen har inte 
fått tillräcklig information om planen.182

I samband med revideringen av jämställdhetslagen år 2014 har 
man preciserat formuleringen så att ”[j]ämställdhetslagen ska 
utarbetas i samarbete med förtroendemannen, förtroendeombudet, 
arbetarskyddsfullmäktigen eller andra av personalen utsedda 
representanter”.183 I förarbetena betonas också att representanterna 
ska vara utsedda av personalen och representera hela personalen, vilket 
anses trygga personalens rätt till deltagande. Man kan dock avtala att 
en enda förtroendeman eller någon annan av personalen utsedd person 
representerar hela personalen. Detta kan komma i fråga exempelvis 
på små arbetsplatser.184 Enligt jämställdhetsombudsmannens 
tillsynspraxis har ett fungerande sätt att utarbeta jämställdhetsplaner 
varit att tillsätta en separat jämställdhetsarbetsgrupp. Planer utarbetade 
av en jämställdhetsarbetsgrupp har ofta visat sig vara detaljerade och 
lyckade.185

Förutom samarbetet med personalen har man också velat betona 
personalens möjligheter att påverka jämställdhetsplaneringen. Därför 
har man också i jämställdhetslagens 6 a § 2 mom. tillagt ett omnämnande 
att ”[r]epresentanterna för personalen ska ha tillräckliga möjligheter 
att delta och påverka när planen utarbetas”. 186 Ansvaret för att 
jämställdhetsplanen till sitt innehåll motsvarar lagens krav ligger dock 
på arbetsgivaren.187

182 Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande 6/2010, s. 2
183 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 a § 2 mom. 
(30.12.2014/1329)
184 RP 19/2014 rd, s. 120
185 RP 19/2014 rd, s. 121
186 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 a §, 2 mom. 
(30.12.2014/1329)
187 RP 195/2004 rd, s. 26



68

Förutom att det funnits ett behov av att precisera bestämmelserna 
om samarbetet med personalen har man också i samband med 
revideringen år 2015 lagt till i jämställdhetslagens 6 a § ett nytt och 
betydelsefullt moment som ålägger arbetsgivaren att aktivt informera 
hela personalen om jämställdhetsplanen och om uppdateringar av 
den. Paragrafens nya 4:e moment lyder: ”Personalen ska informeras 
om jämställdhetsplanen och uppdateringen av den”. Av förarbetena 
framgår att man med detta menar att ”hela personalen” ska aktivt 
informeras. Skyldigheten gäller både då man utarbetat en ny 
jämställdhetsplan och då den tidigare planen enbart uppdaterats så 
att den motsvarar den aktuella situationen. Förutsättningen för att 
jämställdhetsarbetet ska kunna rota sig i arbetsplatsernas verksamhet 
är att personalen är medveten om detta arbete. Tanken är att 
arbetsplatserna kan använda sin interna praxis för hur informeringen 
sköts. Arbetsplatserna kan använda exempelvis sina interna nätsidor, 
e-post, anslagstavlor eller personalmöten, men det rekommenderas 
att man vid utarbetandet av jämställdhetsplanen också planerar hur 
informeringen sköts och vilka kanaler som används. I förarbetena 
rekommenderas också att man i stora organisationer behandlar 
jämställdhetsplanen i underavdelningarna. Det är tillräckligt att 
informera personalen om huvudpunkterna i jämställdhetsplanen, men 
hela jämställdhetsplanen ska finnas tillgänglig för alla anställda.188 
Vid tidpunkten för insamlingen av jämställdhetsplanerna för 
denna undersökning fanns informationsskyldigheten ännu inte 
nämnd i lagstiftningen, men i uppföljningsundersökningen borde 
det framkomma hur arbetsplatserna planerat att informera om 
jämställdhetsplanen.

188 RP 19/2014 rd, s. 121
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3.1.4 Innehållet i jämställdhetsplanen

”Jämställdhetsplanen ska innehålla

en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen inklusive en 
specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt för 
hela personalens del en lönekartläggning av klassificeringen, lönerna och 
löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter,

åtgärder som behövs för att främja jämställdheten och uppnå 
lönejämställdhet och som enligt planen skall inledas eller genomföras,

en utvärdering av hur åtgärderna i en tidigare jämställdhetsplan har 

genomförts och av resultaten”.189

Detta ovan citerade tredje momentet i 6 a § gäller innehållet i 
jämställdhetsplanen och de senaste stora förändringarna och 
preciseringarna i detta moment har varit i kraft från år 2005. Små 
språkliga ändringar samt en precisering i lönekartläggningsskyldigheten 
tillades i samband med revideringen år 2015. Den största ändringen 
var preciseringen att lönekartläggningen ska göras för hela personalens 
del, men i övrigt har de innehållsmässiga ändringarna trätt i kraft 
redan år 2005.

I förarbetet till den ändring i jämställdhetslagen som gjordes år 
2005 konstateras att utredningen om jämställdhetsläget kan basera 
sig på statistik, förfrågningar eller andra uppgifter som berör 
arbetsplatsen. Lagen ger ett stort spelrum för arbetsplatserna att 
välja hur utredningen görs. I förarbetena ges en rad exempel på vad 
som kan tas med i utredningen. Som exempel nämns undersökning 
av rekryteringspraxis, anställningsprinciper, statistik över pensioner, 
utbildningsdagar, ledigheter som beviljas på grund av föräldraskap, 
olycksfall i arbetet och sjukfrånvaro. I förarbetena ges också som 
exempel att man kan undersöka hur lämplig arbetsmiljön är för 
båda könen. Aspekter som kan beaktas är arbetsredskap, vilrum etc. 
Utredningen kan också basera sig på en arbetsklimatsundersökning 

189 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 a § 3 mom. 
(30.12.2014/132)
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som görs bland personalen i enkätform.190 Utöver lönekartläggningen 
och statistiken över fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter 
har arbetsplatserna således mycket fria händer att välja vad som 
behandlas i jämställdhetsplanen.

Den lönekartläggningsskyldighet som också tas upp i 
jämställdhetslagens 6 a § preciseras ytterligare i 6 b §, som tillades i 
samband med revideringen år 2015. Lönekartläggningen ansågs vara 
en viktig del av utredningarna och det hade funnits ett behov av att 
precisera skyldigheten. Lönekartläggningen kan också användas för 
att undersöka hur kvinnor och män fördelas i sådana uppgiftsgrupper 
som har bättre lön och på detta sätt kan också behov av att stödja 
någotdera könets möjligheter till avancemang framkomma ur 
lönekartläggningen.191 Lönefrågor och segregation kan ha ett samband, 
men i jämställdhetslagen har man betonat och preciserat främst 
lönekartläggningsskyldigheten och samarbetet mellan arbetsgivaren 
och personalen. De främjande åtgärderna i fråga om rekrytering och 
avancemang har hamnat i skymundan.

Jämställdhetslagens 6 b § lyder:

”Syftet med en lönekartläggning är att utreda att det inte förekommer 
ogrundade löneskillnader mellan kvinnor och män som är anställda av 
samma arbetsgivare och som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt.

Om en sådan granskning i en lönekartläggning som gäller grupper bildade 
utifrån kravprofil eller uppgiftskategori eller utifrån andra faktorer visar 
att det förekommer tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns löner, ska 
arbetsgivaren utreda orsakerna till och grunderna för löneskillnaderna. Om 
det på arbetsplatsen tillämpas ett lönesystem där lönen består av lönedelar, 
ska de viktigaste lönedelarna granskas i syfte att reda ut orsakerna till 
löneskillnaderna.

Om det inte finns någon godtagbar orsak till löneskillnaderna ska 
arbetsgivaren vidta lämpliga korrigerande åtgärder.”192

190 RP 195/2004 rd, s. 26
191 RP 19/2014 rd, s. 125
192 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 b § (30.12.2014/1329)
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Syftet med preciseringen är att med hjälp av lönekartläggningen granska 
och avlägsna både direkta och indirekta ogrundade löneskillnader 
mellan kvinnor och män som gör lika eller likvärdigt arbete hos 
samma arbetsgivare. Målet är att förebygga lönediskriminering, men 
lönekartläggningen kan göras enligt de grupperingar som arbetsgivaren 
använder och detta garanterar inte nödvändigtvis att alla ogrundade 
löneskillnader framgår av kartläggningen.193

3.1.5 Jämställdhetsplaneringen – en kontinuerlig process

Ett av syftena med jämställdhetsplaneringen är att förebygga 
diskriminering. Jämställdhetsplanen ska fungera som ett verktyg för 
att arbetsgivaren ska kunna se till att diskriminering inte förekommer 
på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att undersöka jämställdhetsläget 
så att eventuella brister i jämställdhetsläget synliggörs i kartläggningen. 
Arbetsplatserna har fortfarande en rätt stor frihet att forma 
kartläggningen av jämställdhetsläget. För att uppnå målet att främja 
jämställdhet och förebygga diskriminering är det därför viktigt att 
man har klart för sig vad som avses med begreppen jämställdhet och 
diskriminering enligt lagstiftningen när det gäller såväl rekrytering, 
avancemang, lönefrågor som arbetsförhållanden och arbetsklimatet 
under anställningsförhållandet. Dessutom måste man vid 
jämställdhetsplaneringen också beakta att jämställdhetsplaneringen 
inte enbart gäller kön i snäv bemärkelse. Jämställdhetslagens 6 
c §, som tillades år 2015 till följd av att diskrimineringsförbudet 
utvidgades att även gälla könsidentitet eller könsuttryck, ålägger också 
arbetsgivarna att i jämställdhetsplaneringen beakta förebyggandet 
av diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck då man 
utarbetar jämställdhetsplanen.

193 RP 19/2014 rd, s. 122
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Enligt förarbetet till lagförändringen år 2005 förväntar man 
sig att med hjälp av jämställdhetsplanen också ”införliva 
jämställdhetsperspektivet och jämställdhetstänkandet i all planering, 
beredning och beslutsfattande som gäller personalen och arbetsmiljön 
på arbetsplatsen”.194

Jämställdhetsplaneringen ska enligt jämställdhetslagens 6 a § och 6 
b § fungera som en kontinuerlig process där man först undersöker 
jämställdhetsläget, sedan analyserar läget och väljer åtgärder för att 
främja jämställdheten och till sist utvärderar hur målen i processen 
lyckats. I förarbetet till revideringen av jämställdhetslagen år 2005 
nämns att syftet med åtgärderna är att främja jämlika möjligheter till 
avancemang i karriären, jämställdhet i arbetsplatsernas utbildning, 
lönerna och ett jämlikt utnyttjande av familjeledigheterna. Vidare 
konstateras att man också kan sträva efter att påverka attityder 
till jämställdhet mellan könen och trakasserier. Eventuella fall 
av lönediskriminering som statistiken i lönekartläggningen 
visar ska enligt dessa förarbeten undersökas och korrigeras.195 I 
förarbetena till revideringen år 2015 konstateras att ”eventuella 
fall av lönediskriminering skall redas ut och korrigeras fort på 
arbetsplatsen”.196

3.1.6 Positiv särbehandling – en möjlighet

Ett medel att främja lika möjligheter på arbetsplatserna, men som 
inte åläggs i de paragrafer som gäller arbetsgivarnas skyldighet att 
främja jämställdheten, är positiv särbehandling. I samband med 
jämställdhetsplaneringen har arbetsplatserna en möjlighet att tillämpa 
det undantag från diskrimineringsförbudet som jämställdhetslagens 9 
§ tillåter.

194 RP 195/2004 rd, s. 25
195 RP 195/2004 rd, s. 27
196 RP 19/2014 rd, s. 125
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Jämställdhetslagens 9 § lyder:

”Såsom i denna lag avsedd diskriminering på grund av kön skall inte anses”…

”4) sådana tillfälliga, planenliga specialåtgärder för att främja den 
faktiska jämställdheten vilka syftar till att ändamålet med denna lag skall 

uppfyllas.”197

I jämställdhetslagens 9 § räknas sådana förfaranden upp som egentligen 
uppfyller kriterierna för könsdiskriminering, men undantagsvis 
inte anses som diskriminering. Till positiv särbehandling och till de 
begränsningar som påverkar utrymmet för möjligheten att använda 
positiv särbehandling återkommer jag mer djupgående i flera andra 
sammanhang i detta arbete. 

I detta sammanhang finns det emellertid skäl att notera att det inte i de 
paragrafer som gäller arbetsgivarnas skyldighet att främja jämställdheten 
hänvisas till möjligheten att använda positiv särbehandling, men att 
man med uttrycket ”planenliga specialåtgärder” syftar på att det 
är fråga om en åtgärd som är inskriven i en plan och som syftar till 
att främja den faktiska jämställdheten.198 Inte heller i regeringens 
propositioner till de paragrafer som behandlar arbetsgivarnas 
jämställdhetsplanering föreskrivs eller nämns möjligheten till positiv 
särbehandling, trots att det finns en rad med konkreta exempel på 
vad jämställdhetsplaneringen kan innehålla. Däremot konstateras 
att kvinnokonventionen ålägger konventionsstaterna att vidta alla 
lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor tills 
faktisk jämställdhet har uppnåtts.199 I detta fall borde Finland tillämpa 
en konventionsenlig tolkning och använda positiv särbehandling när 
det är nödvändigt för att uppnå faktisk jämställdhet.

Undantaget från diskrimineringsförbudet gäller också förbudet 
mot diskriminerande annonsering. Arbetsgivarna får inte enligt 
jämställdhetslagens 14 § annonsera en ledig arbetsplats eller 
197 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 9 § (15.4.2005/232)
198 RP 195/2004 rd, s. 38
199 RP 195/2004 rd, s. 38
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utbildningsplats att sökas enbart av kvinnor eller av män. Förbudet 
gäller inte situationer där det finns vägande eller godtagbara skäl med 
hänsyn till arbetets eller uppgiftens art, eller då förfarandet grundar 
sig på en plan som avses i 9 § 2 mom. 4 punkten, dvs. undantaget om 
positiv särbehandling. 200 Även i detta fall måste begränsningarna för 
tillämpandet av positiv särbehandling och förutsättningarna finnas. Till 
denna möjlighet återkommer jag i samband med främjande åtgärder 
vid rekrytering och avancemang.

3.2 Jämställdhetslagstiftningen i Sverige

3.2.1 Översikt av arbetsgivarnas skyldighet att främja   
 jämställdheten enligt Sveriges diskrimineringslag

I stort sett kan man säga att arbetsgivarnas skyldighet att främja 
jämställdheten i Finland har närmat sig innehållet i motsvarande 
lagstiftning i Sverige. Sverige är liksom Finland också bundet till EU-
rätten och kvinnokonventionen och har till följd av den EU-rättsliga 
rättspraxisen varit tvunget att anpassa den svenska lagstiftningen till 
EU-rätten. På detta sätt kan man säga att våra lagar stegvis närmat sig 
varandra.

Den största skillnaden mellan den finländska och den svenska lagen 
är att Sverige gått in för att sammanslå lagstiftningen som gäller kön 
och lagstiftningen som gäller övriga diskrimineringsgrunder till en lag, 
diskrimineringslagen (2008:567).201 

Före år 2008 hade Sverige också en separat jämställdhetslag 
som tillämpades på kvinnor och män i arbetslivet. Den svenska 
jämställdhetslagstiftningen är äldre än den finländska och i Sverige 
pågick redan under 1970-talet en livlig debatt om att genom lagstiftning 
främja jämställdheten mellan kvinnor och män.202 Då man i Sverige 

200 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 14 §
201 Diskrimineringslag 2008:567 (Sverige).
202 Prop. 1978/79:175, s. 18 (Sverige)
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stiftade den första jämställdhetslagen i slutet av 1970-talet, valde 
man att lagstiftningen gäller enbart arbetslivet och det lämnades 
öppet om lagstiftning behövs på andra områden. Kvinnornas sämre 
ställning i arbetslivet ansågs vara ett problem som också bibehöll den 
traditionella rollfördelningen i hemmet.203 Därför beslöts i Sverige att 
med lagstiftning förbjuda könsdiskriminering i arbetslivet och ålägga 
arbetsgivarna skyldighet att aktivt främja jämställdheten. Skyldigheten 
att aktivt främja jämställdheten på arbetsplatserna är således mycket 
äldre än i Finland och den har haft en betydande roll i lagstiftningen 
ända från slutet av 1970-talet.

Även positiv särbehandling, som ett undantag från 
diskrimineringsförbudet, fick redan från början en betydande ställning 
i den svenska jämställdhetslagen. Förutom att möjligheten till 
positiv särbehandling i den svenska lagstiftningen ursprungligen har 
tolkats vidare än exempelvis inom dagens EU-rätt, har den svenska 
jämställdhetslagen redan under 1970-talets slut ålagt arbetsgivare 
att verka för en jämnare könsfördelning inom alla typer av arbete 
och inom alla kategorier av arbetstagare. Detta skulle redan enligt de 
första förarbetena till jämställdhetslagen ske genom att arbetsgivaren 
i samband med ”anställning, befordran och utbildning anstränger 
sig för att finna sökanden av det kön som är underrepresenterat. 
Vidare skall arbetsgivaren i valet mellan en kvinna och en man 
med likvärdiga förutsättningar utse den som tillhör det kön som är 
underrepresenterat.”204 Denna jämställdhetsaspekt har fått fotfäste i 
den svenska jämställdhetsplaneringsskyldigheten, där målet redan 
från början av jämställdhetslagstiftningens historia har varit att båda 
könen ska vara representerade till minst 40 % i alla uppgiftskategorier 
och inom alla nivåer av arbetsuppgifter. 205

203 Prop. 1978/79:175, s. 20–21 (Sverige)
204 Prop. 1978/79:175, s. 19 (Sverige)
205 Prop. 1978/79:175, s. 19–20 (Sverige)
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3.2.2 Skyldighet att bedriva målinriktat jämställdhets- 
 arbete – ett eget kapitel i diskrimineringslagen

Då den svenska diskrimineringslagen reviderades år 2016 
ändrades diskrimineringslagens 3 kap. som gäller aktiva åtgärder. 
Förutom att kraven på aktiva åtgärder utvidgades att omfatta alla 
diskrimineringsgrunder och att det tillkom nya bestämmelser om 
processen för det främjande och förebyggande arbetet, ändrades också 
strukturen inom tredje kapitlet.

I samband med revideringen år 2016 har 3 kap. 13 § som gällde 
jämställdhetsplanen slopats. I stället föreskrivs att ”[e]n arbetsgivare 
som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare 
ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder 
enligt 4-10 §§”. I paragrafen föreskrivs också vad dokumentationen 
skall innehålla.206 Enligt Franssons & Stübers tolkning av 
bestämmelsens ordalydelse skall dokumentationskravet till alla dess 
delar vara uppfyllda senast vid utgången av varje kalenderår.207 Enligt 
diskrimineringslagen från år 2008 skulle arbetsgivaren upprätta en 
jämställdhetsplan vart tredje år.208 Diskrimineringslagens 3 kap. 13 § 
i lagen från år 2008 gällde också enbart diskrimineringsgrunden kön, 
medan det nya kravet på att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder 
gäller de samtliga diskrimineringsgrunderna. I den reviderade 
diskrimineringslagens inledande bestämmelser definieras aktiva 
åtgärder som ”ett förebyggande och främjande arbete för att inom en 
verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”. 209

206 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 13 § (Sverige)
207 Fransson S. & Stüber E. (2017), s. 56
208 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 13 § (Sverige)
209 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 1 § (Sverige)
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Enligt den år 2016 reviderade diskrimineringslagen innebär arbetet 
med aktiva åtgärder att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 
genom att först undersöka om det finns risker för diskriminering eller 
repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter 
och möjligheter i verksamheten. Sedan ska man analysera orsakerna 
till de upptäckta riskerna och hindren. Därefter ska de förebyggande 
och främjande åtgärder som skäligen kan krävas vidtas och till sist ska 
det främjande arbetet följas upp och utvärderas.210 Nytt i lagen är också 
att de aktiva åtgärderna ska genomföras fortlöpande och att åtgärderna 
ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt.211

Om arbetsgivarnas arbete med aktiva åtgärder föreskrivs att de ska 
omfatta

”arbetsförhållanden, 
bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 
rekrytering och befordran, 
utbildning och övrig kompetensutveckling, och 

möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.”212

I egna paragrafer tilläggs ytterligare att arbetsgivaren ska ha riktlinjer 
och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier samt att arbetsgivaren genom utbildning, annan 
kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder ska främja en 
jämn könsfördelning i skilda typer av arbete, inom olika kategorier av 
arbetstagare och på ledande positioner. Även dessa åtgärder ska följas 
upp och utvärderas.213 En nämnvärd förändring i paragraferna som 
gäller arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder i arbetslivet är att 
”ledande positioner” tagits med i formuleringen som gäller främjandet 
av en jämn fördelning mellan könen. 

210 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 2 § (Sverige)
211 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 3 § (Sverige)
212 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 5 § (Sverige)
213 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 6 § och 7 § 
(Sverige)
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Eftersom de analyserade jämställdhetsplanerna i denna avhandling 
utarbetats före revideringen av diskrimineringslagen, kommer jag 
att utgå ifrån formuleringarna i den lagversion som var i kraft vid 
utarbetandet av de analyserade planerna och presenterar därför i 
korthet också den lagformulering som slopats från och med början av 
år 2017.

I likhet med den finländska jämställdhetslagen fanns det i 
diskrimineringslagen före revideringen år 2016 en allmän paragraf som 
gällde alla arbetsgivare oavsett antalet anställda, och enligt den skulle 
arbetsgivaren ”inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat 
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.214 
I paragrafen fanns också en hänvisning till paragraferna 4–13, där det 
fanns närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter. Av denna 
formulering får man den bilden att jämställdhetsmålet är att främja 
lika möjligheter för alla individer, men i de närmare bestämmelserna 
ser man att en jämn könsfördelning är ett viktigt mål som arbetsgivarna 
ska eftersträva.

De närmare bestämmelserna var indelade under underrubriker. 
Paragraferna 4–6 gällde arbetsförhållanden, paragraferna 7–9 
rekrytering och paragraferna 10–12 lönefrågan. I detta sammanhang 
presenterar jag dessa paragrafer endast ytligt för att ge en helhetsbild.

Om arbetsförhållanden konstaterades i diskrimineringslagen (2008) 
att:

”4 § Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till 
arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att 
arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

5 § Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare 
att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

214 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 3 § (Sverige)
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6 § Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att 
någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har 
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

eller för sexuella trakasserier.”215

Om rekrytering föreskrevs i diskrimineringslagens 7–9 § följande:

”7 § Arbetsgivaren skall verka för att personer oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka 
lediga anställningar.

8 § Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra 
lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i 
skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.

9 § När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning 
mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av 
arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar anstränga sig för att få 
sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se  
till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand 

ökar.”216

Den svenska diskrimineringslagen innehöll och innehåller fortfarande 
också bestämmelser om lönekartläggningsskyldighet, men i detta 
sammanhang är det inte motiverat att behandla det eftersom detta 
arbete inte innefattar lönekartläggning. I detta sammanhang finns 
det inte heller skäl att desto närmare gå in på innehållet av de 
främjande åtgärderna inom de olika delområdena. Frågor som berör 
rekrytering och arbetsförhållandet behandlas närmare i egna kapitel 
i avhandlingen och i samband med dessa kapitel behandlas också den 
svenska lagstiftningen i den form som var i kraft då de planer som ingår 
i min analys utarbetades.

3.2.3 Jämställdhetsplanen enligt lagen år 2008 – en 
 skyldighet som inte gäller arbetsgivare med färre än  
 25 arbetstagare

I likhet med hur den finländska jämställdhetslagen föreskriver gäller 

215 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 4–6 § (Sverige)
216 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 7–9 § (Sverige)
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skyldigheten att utarbeta jämställdhetsplaner, eller numera att 
dokumentera arbetet med aktiva åtgärder,  i Sverige också enbart 
större arbetsplatser. I Sverige är gränsen 25 arbetstagare och i 
diskrimineringslagen från år 2008 preciseras att ”[s]kyldigheten att 
upprätta en jämställdhetsplan gäller inte arbetsgivare som vid det 
senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare”.217 
I den finländska jämställdhetslagen gäller skyldigheten arbetsgivare 
som ”regelbundet” har minst 30 i anställningsförhållande. I den 
reviderade versionen av diskrimineringslagen som trädde i kraft i 
början av år 2017 är skyldigheten formulerad så, att arbetet med 
aktiva åtgärder ska skriftligen dokumenteras under året. Gränsen 
för att dokumentationen krävs är fortfarande 25 anställda, men 
lönekartläggningsskyldigheten gäller också arbetsgivare som 
sysselsätter mellan 10 och 24 arbetstagare.218 Även enligt den svenska 
diskrimineringslagen ska jämställdhetsarbetet ske i samverkan med 
personalen.

Det som föreskrevs om arbetsgivarens skyldighet att upprätta en 
jämställdhetsplan fanns också klart och tydligt under dess underrubrik 
”Jämställdhetsplan” i diskrimineringslagen i dess form från år 
2008 och i paragrafen hänvisades till bestämmelser som gäller 
arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor. Enligt denna 3 kap. 13 
§ skulle arbetsgivaren

”... vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen 
skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4.9 § som behövs 
på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 
arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren.

Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av handlingsplan för 
jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 11 §.”219

217 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 13 § (Sverige)
218 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 13 § och 14 § 
(Sverige)
219 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 13 § (Sverige)
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Enligt 11 §, som det hänvisas till ovan, skulle arbetsgivaren

”... vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där 
redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen 
ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för 
att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 
Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån 
målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart 

som möjligt och senast inom tre år.”220

När det gäller handlingsplanen för både jämställda löner och 
övriga åtgärder som det hänvisades till i 13 § skulle arbetsgivaren i 
efterföljande handlingsplan ta in ”[e]n redovisning och en utvärdering 
av hur de planerade åtgärderna genomförts”.221 Även den tidigare 
formuleringen i den svenska diskrimineringslagen syftade alltså till en 
kontinuerlig process där man kartlägger, analyserar, väljer lämpliga 
åtgärder, genomför och evaluerar hur åtgärderna genomförts.

Innehållet i den finländska jämställdhetslagen och den svenska 
diskrimineringslagen i sin tidigare form var mycket lika varandra när 
det gäller arbetsgivarens skyldighet att främja jämställdheten. Den 
svenska diskrimineringslagen var i alla fall tidigare mer detaljerad och 
instruktiv än den finländska jämställdhetslagen och också klarare till 
sin struktur.

Trots att den svenska diskrimineringslagen aktivt syftar till en 
utjämning av könsbalansen på arbetsplatserna och att den även s.k. 
jämställdhetsaspekten222 betonats i de svenska förarbetena, finns det 
inte heller i den svenska lagen något omnämnande av möjligheten till 
positiv särbehandling i samband med de åtgärder som arbetsgivaren 

220 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 11 § (Sverige)
221 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 13 § (Sverige)
222 Med jämställdhetsaspekten menas att man på arbetsplatser där det inte råder en i 
huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom 
en viss kategori av arbetstagare är skyldig att verka för att jämna ut könsbalansen på 
arbetsplatsen. Detta ska enligt förarbetena ske genom att arbetsgivare ska anstränga 
sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och vidare av två likvärdiga 
sökanden av olika kön välja den som representerar det underrepresenterade könet. Se 
exempelvis Prop. 1978/79:175, s. 19 (Sverige).
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ska jobba med för att eftersträva en jämställd rekrytering. Även i den 
svenska lagstiftningen ses positiv särbehandling som ett undantag till 
diskrimineringsförbuden, och möjligheten till positiv särbehandling 
har tagits in i lagens 2 kap., som gäller förbud mot diskriminering och 
repressalier. Diskrimineringsförbudet som presenteras i kapitlets 1 § 
hindrar inte

”åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor 

och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor”.223

Den svenska s.k. jämställdhetsaspekten, vars tillämpning i lagens 
tidigare förarbeten snarast ses som en skyldighet, motsvarar i stort 
den definition av positiv särbehandling som formats inom EU-rätten. 
Tillämpandet av jämställdhetsaspekten har däremot inte ursprungligen 
i Sverige setts som positiv särbehandling, utan förfarandet har ansetts 
rymmas inom gränserna för arbetsgivarens fria antagningsrätt.224 
Synsättet har dock fått ge vika för EU-rätten och i förarbetena till 
diskrimineringslagen år 2008 klargörs att det också är frågan om 
positiv särbehandling då den aktuella egenskapen, exempelvis könet 
”får fälla avgörandet vid lika meriter”.225

Trots att reglerna om främjande åtgärder i Sverige och Finland 
innehållsmässigt liknar varandra i hög grad, kan man ändå se det så att 
skyldigheten att jämna ut könsbalansen på arbetsplatsen i praktiken 
har varit starkare i Sverige än i Finland.

223 Diskrimineringslag 2008:567, 2 kap. 2 § (Sverige)
224 Fransson S. & Stüber E. (2015), s. 217
225 Prop. 2007/08:95 (Sverige), s. 166
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4 JÄMSTÄLLDHET VID REKRYTERING OCH  
 AVANCEMANG

I kapitel 4 behandlar jag jämställdhetsfrämjande åtgärder vid  
rekrytering och avancemang. Denna del är de facto tillämplig 
också vid permittering och uppsägningar. Trots att jag delat in de 
jämställdhetsfrämjande åtgärderna i tre huvudgrupper, rekrytering 
och avancemang, lönefrågan och främjande åtgärder under 
anställningsförhållandet, måste man se jämställdhetsplaneringen 
som en helhet där dessa delområden påverkar varandra. Frågor 
som exempelvis segregation i alla dess former och arbetstagarnas 
olika arbetsmarknadsposition är problemområden som delvis också 
påverkar kvinnornas och männens olika lönenivåer, och lönenivåerna 
har i sin tur också en inverkan på olika sektorers attraktivitet, vilket 
påverkar segregationen. Likaså påverkar arbetsarrangemang för att 
underlätta sammanjämkandet av arbete och familjeliv möjligheterna 
att jämlikt göra karriär. Den vägen har också detta en inverkan på 
avancemangsmöjligheter och lönefrågor. En förutsättning för att 
faktisk jämställdhet i arbetslivet ska uppnås är att helheten som sådan 
beaktas.

I den första delen av detta kapitel presenteras de jämställdhetsproblem 
som förkommer i samband med rekrytering och avancemang. Dessa är 
segregation i dess olika former och en försämrad arbetsmarknadsposition, 
som också kan leda till kringgående av anställningsskydd i form 
av omotiverade tidsbegränsade anställningsavtal. Efter denna 
presentation följer ett juridiskt avsnitt. En betydande andel av denna 
rättsdogmatiska del behandlar utrymmet för positiv särbehandling, 
vilken både inom EU-rätten och i FN:s kvinnokonvention ses som 
en viktig metod för att främja jämställdheten. Till sist, i kapitel 5, 
presenteras hur jämställdhetsproblemen behandlats i arbetsgivarnas 
jämställdhetsplanering och hur dessa planer uppfyller lagstiftningens 
krav och mål.
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4.1 Dold diskriminering – ett jämställdhetsproblem och  
 resursslöseri

I flera års tid har jag vid min undervisning av jämställdhetslagstiftningen 
i arbetslivet använt mig av en inledande uppgift i vilken de studerande 
fått bilda rekryteringsteam och genomföra en förenklad urvalsprocess. 
De fiktiva kandidaterna som de haft att välja emellan har alla varit 
lika meriterade för arbetsuppgiften men av olika kön och ålder, och 
en sökande har dessutom varit gravid. Efter att grupperna gjort sina 
val har de fått motivera sina rekryteringsbeslut, varefter vi i klassen 
har analyserat om de fiktiva personerna hade lika möjligheter att bli 
rekryterade eller inte. Varje gång har vi kommit till slutresultatet att de 
inte hade det. Både ålder, kön och graviditet har påverkat sannolikheten 
att bli rekryterade i de rekryteringsbeslut som mina studerande stannat 
för.

I Sverige finns det flera forskare som undersökt förekomsten av 
diskriminering vid rekrytering. Resultaten finns samlade i en 
forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet som gavs ut av den svenska 
diskrimineringsombudsmannen år 2012. Av forskningsöversikten 
framgår att samtliga diskrimineringsgrunder, både de som i Finland 
räknas upp i jämställdhetslagen och de diskrimineringsgrunder som 
är förbjudna enligt diskrimineringslagen i Sverige, påverkar negativt 
sannolikheten att bli rekryterad.

I Edin och Lagerströms år 2006 publicerade undersökning ”Blind 
dates: Quasi-experimental Evidence on Discrimination” jämfördes 
sannolikheten att kallas till arbetsintervju för personer som via 
arbetsförmedlingen hade censurerat respektive inte censurerat sitt 
kön. Resultaten visade att den grupp kvinnor som censurerat sitt kön 
fick lika många svar av arbetsgivarna som männen med motsvarande 
kvalifikationer, medan de kvinnor som inte hade censurerat sitt kön fick 
färre kontakter. Edin och Lagerström har med stöd av undersökningen 
dragit slutsatsen att arbetsgivare använder könet som ett valkriterium 
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vid urvalsprocessen.226 Detta leder till att kvinnor och män trots 
likvärdiga meriter inte har samma möjligheter att bli rekryterade och 
att kvinnorna har en sämre arbetsmarknadsposition än männen.

I forskarna Erikssons, Johanssons och Langenskiölds forskning 
undersöktes vilken inverkan diskrimineringsgrunderna ålder, etnicitet, 
kön och trosuppfattning har på sannolikheten att bli rekryterad. Utöver 
detta hade de fiktiva personerna i undersökningen olika utbildning, 
familjesituation, vikt och hälsa. Samtliga diskrimineringsgrunder 
påverkade sannolikheten att bli rekryterad, och det intressanta var att 
också personer med fler än två barn hade 25 procentenheter mindre 
sannolikhet att bli rekryterade jämfört med personer som inte hade 
barn. I undersökningen undersöktes också hur många procent sämre 
lön en anställd med en viss egenskap borde erbjudas för att betraktas 
som jämlik med en jämförelseperson utan denna egenskap. I fråga 
om egenskapen att ha fler än två barn borde den anställda erbjudas 
8 % lägre lön för att anses vara jämlik med en anställd som inte hade 
barn.227

Den svagare arbetsmarknadspositionen syns också i statistiken över 
den finländska arbetsmarknaden, som bl.a. högre arbetslöshet bland 
kvinnliga småbarnsföräldrar och kvinnliga föräldrar med flera barn. 
För kvinnornas del har ett högre antal minderåriga barn ett samband 
med högre arbetslöshetsprocent. Arbetslöshetsprocenten för kvinnor 
som år 2014 hade ett minderårigt barn var 6,5 %. Det motsvarande talet 
för männen var 5,7 %. För föräldrar med två barn var det motsvarande 
talet för kvinnorna 5,7 % och för männen 4,6 %. För föräldrar med tre 
eller flera barn var arbetslöshetsprocenten år 2014 för kvinnorna 8 % 
och för männen 4,8 %, trots att männens arbetslöshetsprocent totalt var 
högre än kvinnornas.228 År 2016 var de motsvarande talen för tre eller 
flera minderåriga barns föräldrar 7,8 % för kvinnornas del och 4,4% 

226 Edin P.-A. & Lagerström J. (2006)
227 Eriksson S., Johansson J. & Langenskiöld S. (2012)
228 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2014, i Naiset ja 
miehet Suomessa 2016 (2016), s. 43
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för männens del.229 Ett högre barnantal ser ut att för kvinnornas del ha 
ett samband med högre arbetslöshetsprocent, medan sambandet för 
männens del är negativt. För kvinnor vars yngsta barn var under 3 år 
gammalt var arbetslöshetsprocenten 10,0 % år 2014. Det motsvarande 
talet för männens del var 5,2 %.230

Ensamstående föräldrar ser enligt statistiken också ut att ha en sämre 
arbetsmarknadsposition än föräldrar i familjer med två vuxna. På 
ensamstående föräldrars arbetslöshetsprocent finns inte statistik, 
som direkt kunde jämföras mot den allmänna arbetslöshetsprocenten. 
För att få en riktgivande bild av ensamstående föräldrars 
arbetsmarknadsposition kan man ändå jämföra de arbetslösa 
ensamstående föräldrarnas andel av arbetskraften med exempelvis 
motsvarande tal för föräldrar från familjer med två vuxna som också har 
minderåriga barn. Av ensamstående föräldrar var 18,5 % av arbetskraften 
år 2015 arbetslösa. I hushåll med två vuxna var det motsvarande talet 
år 2015 8,8 %.231 Även FN:s kvinnodiskrimineringskommitté har i sin 
periodiska rapport år 2014 uttryckt sin oro över ensamstående mödrars 
höga arbetslöshet och låga inkomstnivå i Finland.232

Såväl redan det kvinnliga könet i sig som också alla andra 
diskrimineringsgrunder inkluderande familjeförhållanden 
ser i undersökningar ut att ha en negativ inverkan på 
arbetsmarknadspositionen och möjligheterna att bli rekryterad. 
Fenomenet syns också i statistiken om den finländska 
arbetsmarknaden. I detta kapitel presenterar jag närmare tre 

229 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen ISSN=1798-7830. 
perheet ja työ 2016, Liitetaulukko 6. Työttömyysasteet lasten lukumäärän mukaan 
vuosina 2012-2016, 20-59-vuotiaat. Helsinki: Tilastokeskus (Statistikcentralen)
Tillgänglig: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/14/tyti_2016_14_2017-10-10_tau_006_
fi.html, hämtad 19.11.2017
230 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2014, i Naiset ja 
miehet Suomessa 2016 (2016), s. 42
231 Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning 2015
232 CEDAW/C/FIN/CO/7, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 2014, 
punkt 26 
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jämställdhetsproblem som har att göra med kvinnornas sämre 
arbetsmarknadsposition: vertikal segregation, horisontell segregation 
och kringgående av anställningsskydd genom utnyttjande av 
tidsbegränsade anställningsavtal. Förutom kvinnornas överlag svagare 
arbetsmarknadsposition är dessa tre typiska jämställdhetsproblem som 
förekommer i samband med rekrytering och avancemangsmöjligheter 
och cementerar dold diskriminering mellan könen. För att främja 
den faktiska jämställdheten är det viktigt att identifiera dessa 
företeelser på arbetsplatserna och att välja rätta åtgärder som främjar 
jämställdhetsmålet i Finland, dvs. faktisk jämställdhet.

Trots att det vid diskriminering i första hand är fråga om 
problem som rör mänskliga rättigheter har jag också närmat mig 
jämställdhetsproblemen från ledningssynvinkel. Enligt min mening är 
det också i arbetsgivarens intresse att eftersträva jämställdhetsmålet 
faktisk jämställdhet och hålla detta mål isär från begreppen formell 
jämställdhet och jämställdhet i resultat.

4.1.1 Vertikal segregation och glastak

Om man ser på den rådande utbildningsgraden bland den fullvuxna 
befolkningen i Finland kan man konstatera att de avlagda examina 
inom alla utbildningsnivåer är relativt jämnt fördelade mellan könen. 
Sett på hela befolkningen, 15 år fyllda personer år 2007 respektive 
2014, hade kvinnorna redan vid de tidpunkterna över hälften av alla 
avlagda lägre och högre högskoleexamina, medan männen hade en 
större andel av licentiat- och doktorsexamina. Kvinnornas andel ökade 
under åren 2007–2014.233 Bland 50–59-åringar, som redan kunde 
antas ha avancerat långt i sin karriär, var högskoleexamen ännu för 
tio år sedan vanligare bland männen, men därefter har en procentuellt 
större andel kvinnor än männen skaffat sig högskoleutbildning och år 
2014 har redan en större andel av 50–59-åriga kvinnor än 50–59-åriga 
män högskoleexamen. Skillnaden i utbildningsgraden ökar i riktning 
233 Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsstatistik / Väestön koulutusrakenne, 
uppgifterna för år 2007 i Naiset ja miehet Suomessa 2009 (2010), s. 24, samt 
uppgifterna för år 2014 i Naiset ja miehet Suomessa 2016 (2016), s. 24
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mot de yngre åldersklasserna. Bland 25 till 29-åringarna år 2007 
hade 38,4 % av den kvinnliga befolkningen högskoleexamen, medan 
det motsvarande talet för den manliga befolkningen var 21,9 %.234 
År 2014 var det motsvarande talet för kvinnornas del 39,4 % och för 
männens del 23,7 % och år 2016 38,3 % för kvinnornas del och 24 % 
för männens del. I åldersklassen 30–34 hade 48,8 % av kvinnorna 
och 31,6 % av männen högskoleexamen.235 I statistiken för år 2017 
ser man att åldersklassen 40- till 44-åringar är den högst utbildade 
åldersklassen (44 % av dem hade avlagt en högre utbildning236). Trots 
att de yngre åldersklasserna inte är lika högt utbildade är skillnaderna 
mellan könen ännu större. I åldersklassen 25- till 34-åringar hade 43 
% av kvinnorna avlagt en högre utbildning och för männens del var 
det motsvarande talet 28 %.237 Den högt utbildade arbetskraften på 
arbetsmarknaden har blivit kvinnodominerad.

Man kunde tänka sig att könsbalansen för ledarpositioner på en 
arbetsmarknad med lika möjligheter, dvs. faktisk jämställdhet, skulle 
återspeglas av utbildningsgraden, men på arbetsmarknaden ser 
statistiken helt annorlunda ut. Oberoende av att kvinnorna utgjorde så 
gott som hälften (48 %) av arbetskraften på arbetsmarknaden år 2006, 
var de en minoritet i ledande positioner. Av alla ledande positioner 
år 2006 hade kvinnorna en andel på 30,2 % och männen en andel på 
69,8 %.238 År 2015 var de motsvarande talen för kvinnornas del 29,6 % 

234 Vallan tasa-arvoa (2009), s. 73
235 Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsstatistik /Väestön koulutusrakenne 
2014, samt 2016, i Naiset ja miehet Suomessa 2016 (2016), s. 25, samt Sukupuolten 
tasa-arvo Suomessa 2018
236 En högre utbildning innefattar yrkesutbildning på högre nivå och högskoleutbildning.
237 Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsstatistik 2017
238 Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning 2006 i Vallan tasa-arvoa (2009), 
s. 71
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och för männens del 70,4 %.239 Trots att kvinnornas andel av den högt 
utbildade arbetskraften ökat syns detta inte som en ökad andel i de 
ledande befattningarna.

Männen jobbar också oftare än kvinnorna med arbetsuppgifter där det 
ingår chefskap. År 2013 ingick chefsuppgifter i 43 % av männens arbete 
och i 33 % av kvinnornas arbete. Chefsarbete har blivit allmännare, men 
en kring 10 procentenheters skillnad mellan könen i dessa uppgifter 
har funnits i statistiken i några decenniers tid. 240

De vanligaste utbildningsbakgrunderna för personer i ledande position 
är högskoleexamen inom de merkantila, samhällsvetenskapliga och 
tekniska områdena.241 Majoriteten av högskoleexaminerade inom 
samhällsvetenskaperna är kvinnor (74 % år 2008 och 72,4 % år 2014), 
och inom den merkantila utbildningen är könsbalansen relativt jämn 
(51 % kvinnor år 2008 och 48,6 % år 2014). Däremot har kvinnorna 
varit i minoritet bland högskoleexaminerade inom den tekniska 
branschen (24 % år 2008 och 24,1 % år 2014). 242 Kvinnogapet i 
fråga om ledarpositioner kan alltså inte förklaras med skillnader i 
utbildningsskedet, utan problemet uppstår på arbetsmarknaden.

För att demonstrera hur kvinnoledargapet ser ut inom de olika 
branscherna jämför jag könsbalansen i befolkningen inom de olika 
utbildningsområdena med könsbalansen i ledarpositioner och högre 
befattningar bland befolkningen inom dessa utbildningsområden i 
diagrammet nedan. På en arbetsmarknad med lika möjligheter skulle 

239 Uppgiften baserar sig på en sökning av antalet personer per kön i gruppen ”1 
Johtajat” (dvs. samma grupp som den tidigare presenterade statistiken för år 
2006 baserar sig på) i Statistikcentralens uppgifter ”Työlliset ammattiryhmittäin” i 
”Työssäkäyntitilasto” (Sysselsättning), Tilastokeskus [Statistikcentralen]. Tillgänglig; 
www. pxnet2.stat.fi/PXWeb., hämtad 22.11.2017
240 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 1984–2013 i Naiset ja miehet 
Suomessa 2016 (2016), s, 59
241 Vallan tasa-arvoa (2009), s. 37 och 72
242 Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsstatistik /Yliopistokoulutus (2008 
och 2014) i Naiset ja miehet Suomessa 2009 (2010), s. 31 samt i Naiset ja miehet 
Suomessa 2016 (2016), s. 32
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den främre stapeln (andelen utbildade inom utbildningsområdet) 
och bakre stapeln (andelen ledarpositioner och högre befattningar 
inom utbildningsområdet) vara ungefär lika höga, men dessutom 
också återspegla utbildningsgraden inom utbildningsområdena. 
I diagrammet syns dock inte skillnader i utbildningsgraderna inom de 
olika utbildningsområdena. Eftersom kvinnornas utbildningsgrad på 
arbetsmarknaden i framtiden kommer att höjas ytterligare i förhållande 
till männens utbildningsgrad, borde också denna aspekt branschvis 
beaktas, men i detta sammanhang är det inte nödvändigt att gå in på 
frågan på en mer detaljerad nivå.

Diagrammet är ett exempel som avser att beskriva ett gap i 
kvinnornas avancemang inom alla utbildningsområden. Kvinnorna 
avancerar sämre till högre positioner både inom branscher som 
är mansdominerade (till höger i diagrammet) och inom branscher 
med relativt jämn könsfördelning, men det förekommer också inom 
kvinnodominerade branscher (till vänster i diagrammet), såsom hälso- 
och socialbranschen, att män oftare än kvinnor avancerar till ledande 
positioner.
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Figur 1  Exempel på andelen (%) män respektive kvinnor i ledarpositioner 
och högre befattningar i förhållande till andelen utbildade män respektive 
kvinnor inom olika branscher.243

Päivi Korvajärvi, som forskat i frågan beskriver de hinder som kvinnorna 
stöter på särskilt på mansdominerade arbetsplatser på följande sätt:

”Mutta heti kun nainen haluaa pyrkiä eteenpäin työpaikalla jossa 
naisten ja miesten väliset määrälliset suhteet ovat miesten eduksi 
tai ne ovat suhteellisen tasaiset, nainen saa kokea, että sukupuoli on 
hyvinkin tiukasti kiinni siinä, minkälaiseksi hänen työpanoksensa, 
taitonsa ja osaamisensa arvioidaan. Heti kun miespuolinen johtaja 
arvioi naisalaistensa tekemisiä ja naisten panosta työpaikoilla, naisen 
sukupuoli on keskeinen, mutta julkilausumaton arvioinnin mittari. 
Mitenkään harvinaista eivät ole miesjohtajien käsitykset, joilla naisten 
työpanos arvioidaan koti- ja perhevelvoitteiden kehyksessä ja sillä 
perusteella kyseenalaistetaan ja kavennetaan naisten osaamista.”244 
243 Jämförelsen baserar sig på Statistikcentralens uppgifter i Naiset ja miehet Suomessa 
2009 (2010), s. 23 och Vallan tasa-arvoa (2009), s. 74. 
244 Korvajärvi P. i Eriksson P. et al. (red.) (2004), s. 21
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(”Då en kvinna vill avancera på en mansdominerad arbetsplats, eller 
på en arbetsplats med en relativt jämn könsfördelning, får hon uppleva 
att hennes kunnande och arbetsinsats bedöms enligt könet. Könet 
blir ett centralt men outtalat kriterium då manliga chefer bedömer 
de anställdas prestationer. Det är vanligt att manliga chefer bedömer 
kvinnornas arbetsinsats utifrån hem- och familjeskyldigheter och 
på detta vis ifrågasätter och avgränsar kvinnornas kunnande.” min 
övers.)

Detta beskriver bra de genusbaserade hindren som osynliggörs i 
organisationerna, men som leder till att kvinnorna har svårt att avancera. 
Enligt den uppfattning man får av Korvajärvis forskningsresultat 
framhävs glastaket speciellt i mansdominerade organisationer, men 
glastak förekommer också i organisationer som har en relativt jämn 
könsfördelning. Detta stöder den svenska uppfattningen att en numerär 
utjämning av könsbalansen på arbetsplatsen kunde vara en lösning för 
att främja jämställdheten, men i den finländska statistiken ser vi att 
män också inom de kvinnodominerade branscherna har tendens att 
avancera på bekostnad av kvinnorna. 

Segregation innebär inte nödvändigtvis att det förekommer ett 
glastak och glastak kan enligt min mening förekomma också på 
en arbetsplats där könsfördelningen är jämn. Glastak innebär 
osynliga hinder som i EU:s jämställdhetsordlista har definierats som 
”[a]ttityder och bakomliggande traditionella antaganden, normer och 
värderingar som utgör hinder för ökad delaktighet/fullt deltagande 
i samhället (för kvinnor)”, medan själva begreppet glastak definierats 
som ”[d]e osynliga hinder som utgörs av komplexa strukturer i 
mansdominerade organisationer och som hindrar kvinnor från att 
nå högre befattningar”.245 Jag ställer mig kritiskt till definitionen 
till den del glastak definieras förekomma enbart i mansdominerade 
organisationer. Vertikal segregering har däremot definierats mer 
neutralt som ”[koncentrationen av kvinnor och män till särskilda 
lönekategorier, ansvarsnivåer eller befattningar”, medan begreppet 
245 Europeiska kommissionen (1998): 100 jämställdhetsord: osynliga hinder, glastak
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segregering på arbetsmarknaden definierats som ”[k]oncentrationen 
av kvinnor och män till olika typer av verksamhet och anställning, 
och på olika nivåer, vilket innebär att kvinnor är hänvisade till ett 
snävt utbud av yrken (horisontell segregering) än män, och till lägre 
befattningar (vertikal segregering).246 Eftersom segregering inte 
nödvändigtvis innebär att det förekommer ett hinder ser jag det som 
viktigt att hålla i sär begreppen segregation och glastak. 

På en arbetsmarknad där det råder jämställdhet i resultat enligt 
den definition som jag använder i denna avhandling skulle andelen 
ledarpositioner vara jämnt fördelad mellan könen, oberoende av 
fördelningen av utbildade mellan könen. Detta jämställdhetsmål kan 
också ha positiva jämställdhetsaspekter, men jämställdhet i resultat är 
inte målsättningen i Finland enligt min uppfattning av gällande rätt, och 
därför kan hänsyn till enbart jämn representation enligt min mening 
leda till snedvridningar i de faktiska avancemangsmöjligheterna för 
de olika könen på arbetsmarknaden. Jämställdhet i resultat syftar 
inte heller i första hand till att arbetsgivarna ska få tillgång till det 
optimala kunnandet i alla arbetsuppgifter. Ett sådant problem kan 
tillstöta om man strävar efter ett mål som exempelvis det traditionella 
svenska jämställdhetsmålet, där man siktar på att båda könen ska 
vara representerade till minst 40 % inom alla uppgifter och nivåer i 
organisationen. Till detta återkommer jag i samband med positiv 
särbehandling och representation.

En utjämning av den vertikala segregationen har också ansetts vara 
ett viktigt politiskt mål i Finland. Exempelvis i den rapport med 
en helhetsbedömning av likalönsprogrammet 2007–2010 som 
samordnades av social- och hälsovårdsministeriet ses såväl den 
vertikala segregationen som också den horisontella segregationen 
samt tidsbegränsade anställningsavtal som problemområden vilka 
också förknippas med likalönefrågan. Jämställdhetsmålet är dock inte 
heller i denna rapport klart. I fråga om vertikal segregation ställs upp 

246 Europeiska kommissionen (1998): 100 jämställdhetsord: vertikal segregering, 
segregering på arbetsmarknaden
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som målsättning att kvinnor och män har lika möjligheter att avancera 
till ledarpositioner och att kvinnornas andel i ledarpositionerna är 
ungefär hälften till år 2020.247 Trots att både lika möjligheter och en 
jämn representation nämns som målsättning, bygger rapporten enbart 
på statistik som beaktar könsfördelningen i ledarpositioner inom olika 
sektorer utan att beakta könsfördelningen inom själva sektorerna, dvs. 
målet är enbart jämn representation. Eventuella glastak som utgör 
hinder för att realisera lika möjligheter beaktas inte i rapporten och 
målet ”lika möjligheter” lyfts inte fram. I rapporten rekommenderas 
att vertikal segregation motarbetas till tillämpliga delar med samma 
medel som horisontell segregation, och dessa medel grundar sig främst 
på antagandet att individernas egna val styrs av stereotypa attityder 
som bör motarbetas.248

I den följande rapporten som gäller åren 2010–2014 konstateras 
att det inte skett någon positiv utveckling i fråga om den vertikala 
segregationen. Den procentuella andelen av kvinnor i ledningsuppgifter 
hade mellan åren 2009 och 2012 sjunkit från 32 till 30 %, men de 
rekommenderade medlen var fortfarande de samma som för den 
horisontella segregationen, förutom att det tillagts en rekommendation 
om kvinnornas karriärer och möjligheter att avancera till mer krävande 
arbetsuppgifter samt ett antagande att det är möjligt att kvinnornas 
andel ökar när chefsuppdragen ökar i antal.249 De eventuella hindren 
identifieras och synliggörs fortfarande inte och i rapporten föreslås 
inte heller några konkreta åtgärder för att krossa glastak. Glastaken 
borde synliggöras såväl i arbetsgivarnas jämställdhetsplanering som på 
samhällelig nivå för att man ska hitta de rätta medlen för att motarbeta 
problemet.

247 Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2007–2010, s. 24
248 Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2007–2010, s. 24–27
249 Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2010–2014, s. 20–23
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4.1.1.1 Glastaket – resursslöseri

Sett från ett ledningsperspektiv är inte heller den numerära 
fördelningen mellan kvinnor och män så relevant som de anställdas egna 
upplevelser av sina möjligheter och sitt arbete. Ett stort problem är att 
de anställda också själva upplever att könet försvårar deras möjligheter 
att avancera. Jämställdhetsbarometern är en undersökning där man 
utreder männens och kvinnornas upplevelser av jämställdheten i 
arbetslivet, privatlivet och studielivet. Enligt jämställdhetsbarometern 
2008 upplevde 28 % av kvinnorna och 7 % av männen att könet är 
till nackdel för deras karriär. Enligt jämställdhetsbarometern år 2012 
upplevde fortfarande 28 % av kvinnorna att könet försvårar deras 
möjligheter att avancera och av dessa upplevde 6 % att könet försvårade 
”mycket” avancemangsmöjligheterna och 22 % att könet försvårade 
möjligheterna att avancera i någon mån. För männen var motsvarande 
tal en procentenhet lägre än fyra år tidigare, dvs. 6 %, men dessa 6 % 
upplevde att könet försvårar möjligheterna att avancera ”i någon mån” 
eller ”inte mycket”. 250 Oroväckande är ökningen av de svårigheter som 
högt utbildade kvinnor upplevde att de råkar ut för på arbetsplatsen 
och att speciellt de högt utbildade kvinnorna upplevde att könet är till 
nackdel för deras karriär.251 I jämställdhetsbarometern för år 2017 kan 
man se en liten förbättring eftersom 23 % av kvinnorna nu upplevde 
könet som nackdel för möjligheterna att avancera.252

Glastaket som jag här beskrivit har i litteraturen inom psykologin setts 
som en för kvinnor typisk stressfaktor.253 Med ”glastaket” menar man 
att det finns osynliga, ofta av stereotypier förorsakade hinder som 
leder till att kvinnor inte har möjlighet att avancera till arbetsuppgifter 
som motsvarar deras förmåga och kompetens. Då hamnar de i en 
situation där de arbetar med uppgifter som inte stöder den inre 
250 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012
251 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012, i Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2012:24, s. 28–30
252 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2017
253 Schabracq M., Winnubst J. & Cooper C. (red.)(1996)
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motivationen, vilken är speciellt viktig i särskilt kunskapskrävande 
arbetsuppgifter. Möjligheterna i Finlands konkurrenskraft ligger på 
kunnande och innovativitet, vilket ställer speciellt höga krav på hänsyn 
till arbetspsykologiska effekter på arbetsplatserna.

För att stärka effektiviteten borde arbetsgivarna kunna optimera de 
anställdas kunnande och kraven på arbetsuppgifterna för att öka de 
anställdas välmående och motivation och i bästa fall möjliggöra “flow-
känslan” för så många anställda som möjligt.254 För att ge ett exempel 
på den resursförlust och de problem som uppstår för individen under 
glastaket kan man placera in glastaket i Csikszentmihalyis cirkel som 
beskriver människans motivationstillstånd i olika kombinationer av 
kravnivån i arbetet och anställdas kunskap och färdigheter.
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Figur 2 Glastakets inverkan på de anställdas motivation255 (min övers.)

254 Otala L. & Ahonen G. (2003)
255 Csikszentmihalyi M. (2007), s. 87. En fritt översatt och bearbetad version av 
Csikszentmihalyis teori.
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Denna cirkel, där jag markerat områdena för ”kontroll” och ”uttråkning” 
för att visa på vilken nivå en anställd blir till följd av glastaket, är 
utvecklad av Michaly Csikszentmihalyi, professor i psykologi. Han har i 
några decenniers tid undersökt människors prestationer och använder 
benämningen ”flow” för det tillstånd då människan styrs av en inre 
drivkraft som leder till att prestationen är som bäst. Flowtillståndet har 
jag i Csikszentmihalyis cirkel översatt som ”flöde”. ”Flowtillståndet” 
medför emotionellt positiva upplevelser för den anställda, vilket leder 
till en hög aktivitetsnivå och till följd av detta kan personen prestera på 
en maximal nivå. En anställd som är i ett ”flowtillstånd” styrs av den 
inre motivationen för arbetets innehåll och inte av yttre faktorer som 
exempelvis belöning. 256

För att åstadkomma ett flowtillstånd måste kravnivån i arbetsuppgiften 
och den anställdas kunnande stå i proportion till varandra så att 
uppgiften är utmanande, men inte oöverkomligt utmanande i 
förhållande till kunnandet. Allt eftersom den anställdas kunnande 
utvecklas måste också arbetets kravnivå vara högre för att möjliggöra 
flowtillstånd.257 Sett ur ledningssynvinkel har arbetsgivaren den 
största möjliga nyttan av sin arbetskraft om man ger alla i personalen 
möjlighet att ständigt utveckla sina kunskaper och avancera i arbetet 
så att deras kunnande står i en lämplig proportion till arbetets kravnivå 
så att de kan utmana sig själva, maximera sin prestationsnivå under 
flowtillstånd och drivas framåt.

Enligt detta teoretiska resonemang kring personal under glastak kan 
man dra slutsatsen att glastak leder till att en del av den personalresurs 
som arbetsgivaren har till sitt förfogande kan bli outnyttjad och att 
de personalresurser som inte jobbar med uppgifter som är optimala 
i förhållande till personalens färdigheter och kunskaper har tendens 
att lida av negativa arbetspsykologiska effekter. För dem som arbetat 
med anspråkslösa uppgifter i förhållande till sitt kunnande och deras 
upplevelse av att inte ha likvärdiga möjligheter till avancemang har 
256 Otala L & Ahonen G (2003), s. 91
257 Otala & Ahonen (2003), s. 91–92
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förutom osäkerhet också konstaterats ha samband med psykiska 
symptom, 258 medan flowtillståndet verkar ha en för negativa psykiska 
symptom skyddande effekt. 259

De inre motivationsfaktorer som är beroende av själva arbetet har 
också inom arbetspsykologin ansetts vara oersättliga. Frederik 
Hertzberg har i sin motivationsteori, som blivit den kändaste 
och mest undersökta arbetsmotivationsteori i vår västerländska 
arbetskultur, delat in motivationsfaktorerna i två olika kategorier, 
hygienfaktorer och motivationsfaktorer.260 Hygienfaktorerna är yttre 
omständigheter som han i sin undersökning konstaterade att inte kan 
öka arbetsmotivationen, men däremot troligen kan minska den. Dessa 
faktorer är bl.a. ledning, lön, arbetsförhållanden, sociala relationer 
samt organisationspolicy och administration. Motivationsfaktorer 
såsom prestation, erkännande, arbetsuppgifter, ansvar och befordran 
kan däremot öka motivationen och påverka arbetstagarens arbetsglädje 
positivt. Något som inte sker för en arbetstagare som stött på glastaket.

I de jämställdhetsplaner som jag analyserat och som haft någon 
form av statistik om könsfördelningen var det mycket enkelt att 
se var glastaket befinner sig. Från ledningssynvinkel kan man se 
glastaket som en outnyttjad resurs under ett streck som kan placeras 
i statistiken. Detta fenomen borde identifieras i kartläggningen 
och motarbetas genom att lämpliga åtgärder väljs, som exempelvis 
objektiv meritvärdering som står i rätt proposition till uppgiftens 
kravnivå och positiv särbehandling, för att genusbaserade nackdelar 
ska kunna motarbetas. Men arbetsgivarna borde också komma ihåg 
att hela tiden stödja allas möjligheter att avancera inom arbetet så att 
deras kunnande och arbetets kravnivå har en lämplig balans. Detta 
kräver satsningar på ledarskapet. En viktig aktiv åtgärd för att rasera 
glastaket är jämställdhetsutbildning så att genusbaserade strukturer 
kan identifieras i den egna organisationen.
258 Lehto A-M., Sutela H. & Miettinen A. (red.) 2006; ”Kaikilla mausteilla”, s. 333
259 Lehto A-M., Sutela H. & Miettinen A. (red.) 2006; ”Kaikilla mausteilla”, s. 64
260 Hertzberg F., Mausner B. & Snyderman B. (1959), s. 107–116
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4.1.2 Horisontell segregation

Horisontell segregation innebär att kvinnor och män arbetar i olika 
sektorer och yrken i samhället. Största delen av denna segregation 
sker redan i ett tidigare skede än på arbetsmarknaden och därför anser 
jag att arbetsgivarna inte ska behöva ta hela ansvaret för att utjämna 
horisontell segregation. Visserligen uppstår segregationen till följd av 
val som styrs av genus, men en stor del av dessa val görs redan när man 
väljer utbildningsinriktning.

Arbetsgivarna på starkt könssegregerade sektorer kan tänka på hurdan 
bild de ger utåt om lämpligheten av arbetet för det underrepresenterade 
könet exempelvis i platsannonsering, och för sin del se till att 
motarbeta genusbaserade föreställningar om arbetets lämplighet för 
minoritetskönet.

I den svenska jämställdhetsplaneringen har arbetsplatserna ofta 
eftersträvat en jämn representation (minst 40 %) av båda könen i alla 
arbetsuppgifter, och i de svenska jämställdhetsplanerna framkommer 
att detta har varit problematiskt inom starkt könssegregerade sektorer. 
Dessa arbetsgivare stötte på problemet att det inte finns tillräckligt 
med kompetenta potentiella sökande för att arbetsgivaren ska kunna 
jämna ut könsfördelningen. En del av dessa arbetsgivare hade därför 
bestämt sig för att i stället främja bilden av att arbetet lämpar sig också 
för minoritetskönet. Med denna åtgärd eftersträvar arbetsgivarna 
att påverka könsbalansen i rekryteringsbasen, dvs. de potentiella 
kompetenta sökandena, genom att motarbeta stereotypa yrkesval.261

Bristen på sökande av det underrepresenterade könet i rekryteringsbasen 
inom starkt segregerade sektorer kan leda till en förvrängning av 
lika möjligheter om man börjar jämna ut könsfördelningen först vid 
rekryteringsskedet. Detta har dock förekommit exempelvis inom den 
statliga sektorn i Sverige, där man tillämpat positiv särbehandling 
med ett jämställdhetsintervall, vilket inte fallit inom gränserna för 
261 Med begreppet rekryteringsbas menar jag i denna avhandling den grupp personer 
som har en lämplig utbildning för att lämpa sig för en viss lediganslagen befattning.
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tillämpningsutrymmet för positiv särbehandling enligt EU-rätten. 
Enligt det svenska synsättet, där man ser på jämställdheten även från en 
kollektiv synvinkel, kan man också se positiva verkningar som främjar 
jämställdheten trots att det strider mot rättvist bemötande för den 
enskilda individen, som ju i EU-rätten är av stor betydelse. Till detta 
återkommer jag i samband med utrymmet för positiv särbehandling. 
Det svenska synsättet kan dock inte nonchaleras eftersom det också 
beaktar frågor som fördelning av makt, inflytande och värderingar. 
Dessutom har en starkt tudelad arbetsmarknad tendens att också 
upprätthålla ojämlikhet i löner och i lönenivåerna, vilket också i sin tur 
tenderar att upprätthålla segregationen.

Trots detta skulle jag, efter att ha tagit del av de erfarenheter man 
kan utläsa ur svenska jämställdhetsplaner och för att målet är att 
främja faktisk jämställdhet, begränsa åtgärderna för att främja 
könssegregationen till den del segregationen existerar redan i 
rekryteringsbasen, till mycket mjuka metoder.

Allt ansvar för den horisontella segregationen kan man dock inte 
befria arbetsplatsernas jämställdhetsplanering ifrån. Förutom att 
könssegregation redan förekommer i rekryteringsbasen förekommer 
det också ”glasväggar”, som bildas på arbetsplatserna. Dessa 
”glasväggar” kunde också identifieras i det material som jag analyserade 
och går också att se i statistiken. Glasväggarna beror liksom glastaket 
på genusbaserade attityder som leder till att minoritetskönet har 
svårare att få jobb inom branschen. I dessa fall motsvarar inte 
andelen rekryterade av minoritetskönet andelen av minoritetskönet 
i rekryteringsbasen, utan minoritetskönet stöter på en ”glasvägg”, 
eftersom man på arbetsplatserna upplever att arbetet inte lämpar sig 
för minoritetskönet.

I jämställdhetsbarometern år 2012 ställdes en fråga som bra 
beskriver förekomsten av glasväggarna. Frågan har också funnits i 
den första jämställdhetsbarometern år 1998. Frågan gällde huruvida 
det egna arbetet lämpar sig lika bra för en kvinna som för en man? 
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Av männen var det 21 % och av kvinnorna 4 % som ansåg att det 
egna arbetet inte lämpar sig lika bra för båda könen. 262 Visserligen 
finns det arbeten som inte lämpar sig för båda könen, men då finns 
det en godtagbar orsak att till följd av arbetets eller uppgifternas art 
rekrytera någotdera könet. Könstillhörigheten ska dock på grund av 
verksamhetens natur eller det sammanhang där arbetet utförs, vara 
ett verkligt och avgörande yrkeskrav.263 Möjligheten till detta undantag 
från diskrimineringsförbuden ska tolkas mycket restriktivt. 264 Dessa 
undantag, som inte anses vara diskriminering, är inte en så stor del av 
arbetena att de förklarar varför så många av personalen anser att deras 
arbete inte lämpar sig lika bra för en kvinna som för en man.

Om man jämför resultaten för år 2012 med de resultat man fick i 
jämställdhetsbarometern år 1998, ser man att särskilt männens 
attityder förändrats något under 14 år. I jämställdhetsbarometern år 
1998 konstaterade 37 % av männen att deras arbete inte lämpar sig lika 
bra för en kvinna som för en man. 265 För kvinnorna var motsvarande 
tal 11 %. Det har skett en klar utveckling, men fortfarande finns det 
mycket av stereotypa antaganden i arbetslivet. Dessa attityder ser ut att 
vara fastare hos män än hos kvinnor och dessa antaganden var starkast 
befästa hos män som hade lägre utbildning, var över 55 år och som 
jobbade med könssegregerade arbeten. I dessa grupper ansåg 30 % 
av männen att deras arbete inte lämpar sig lika bra för en kvinna som 
för en man.266

262 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012 i Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2012:23, s. 36
263 RP 195/2004 rd, s. 30
264 EG-domstolen har också beträffande detta undantag, liksom när det gäller positiv 
särbehandling, konstaterat att det är fråga om ett undantag från en i direktivet 
fastställd individuell rättighet. I fallet Kreil (C-285/98) konstaterade EG-domstolen 
att tillämpningsområdet för detta undantag ska tolkas restriktivt.
265 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012, i Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2012:23, s. 36–37
266 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012, i Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2012:23, s. 36–37
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Som vi ser finns det också horisontella hinder på arbetsmarknaden och 
dessa borde synliggöras i jämställdhetsplaneringen. Dessa glasväggar 
kan synliggöras genom jämförelser mellan könsfördelningen bland 
de rekryterade och det som jag här kallar för rekryteringsbasen, dvs. 
könsfördelningen bland dem som har utbildat sig inom branschen. Än 
en gång vill jag betona vikten av jämställdhetsplanens kartläggning 
för att främja den faktiska jämställdheten. En jämförelse mellan 
könsfördelningen på arbetsplatsen och rekryteringsbasen så att man 
tar fram uppgifter om könsfördelningen bland de nyutexaminerade är 
viktig för att man ska kunna notera eventuella pionjärer som utbildat sig 
inom ett yrke som varit starkt könssegregerat. En jämförelse av enbart 
könsfördelningen för ansökningarna och rekryterade kan förvrängas 
av valet av rekryteringskanaler och synliggör därför inte nödvändigtvis 
de egentliga genusbaserade hindren.

En dylik flexibel andel som bestäms med stöd av kvantitativa 
parametrar tillämpades också i fallet Badeck, som behandlades i EG-
domstolen. Fallet behandlas närmare i samband med kapitlet om 
positiv särbehandling, men i detta sammanhang kan man konstatera 
att EG-direktivet inte utgjorde något hinder för tillämpningen av 
nationella bestämmelser enligt vilka tjänster tillsattes enligt den 
andel kvinnor som utexaminerades, doktorerade eller studerade vid 
fakulteten. I fallet gavs företräde åt kvinnor framom män vid likvärdiga 
meriter.267 I ett sådant fall eftersträvar man målet att könsfördelningen 
bland de rekryterade motsvarar rekryteringsbasen, vilket främjar den 
faktiska jämställdheten.

4.1.3 Tidsbegränsade anställningar

Det kan låta långsökt att behandla visstidsanställningar som 
ett jämställdhetsproblem som borde beaktas vid arbetsgivarnas 
jämställdhetsplanering. Frågan är reglerad i arbetsavtalslagen där man 
utgår ifrån att ett anställningsavtal gäller tillsvidare, om det inte av 

267 C-158/97 (Badeck)
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grundad anledning har ingåtts för viss tid.268 Man kunde tänka sig att 
denna reglering är tillräcklig och att frågan inte har någon anknytning 
till jämställdheten mellan könen.

I praktiken har det ändå visat sig att tidsbegränsade anställningsavtal 
är ett jämställdhetsproblem som drabbar unga kvinnor. Det 
sägs också att unga kvinnor anställs på viss tid i stället för med 
tillsvidare anställningsavtal för att arbetsgivaren ska kunna kringgå 
uppsägningsskyddet och de kostnader som eventuella föräldraledigheter 
skulle medföra, vilket är förknippat med den höga standarden på våra 
föräldraförmåner.269 Om man ser på statistiken kan man konstatera att 
kvinnornas tidsbegränsade anställningsavtal ökat i takt med utvidgade 
föräldraförmåner. I början på 1980-talet arbetade ca 15 % av kvinnorna 
i åldern 25–35 i tidsbegränsade anställningsavtal. Det motsvarande 
talet år 2014 var 28 %, medan den totala andelen tidsbegränsade 
anställningsavtal varit kring 15 %.270 Andelen unga kvinnor som jobbar 
med tidsbegränsade anställningsavtal har varit nästan dubbel jämfört 
med männen i motsvarande åldersklass.271 År 2014 arbetade 35,1 % av 
kvinnorna och 19,4 % av männen i åldersklassen 25–29 år och 20,4 
% av kvinnorna och 11,4 % av männen i åldersklassen 30–34 år med 
tidsbegränsade anställningsavtal.272 År 2016 var 60 % av kvinnornas 
och 48 % av männens nya anställningsförhållanden tidsbegränsade.

Av dem som år 2016 jobbade med tidsbegränsad anställning hade 68 % 
inte hittat arbete med tillsvidare anställning och arbetade därför med 
tidsbegränsad anställning.273 Av alla tidsbegränsade anställningsavtal 
år 2013 var orsaken till tidsbegränsningen i 29 % av anställningsavtalen 
vikariat, men i 15 % av de tidsbegränsade anställningsavtalen fanns 
268 Arbetsavtalslag 55/2001, 1 kap. 3 §
269 Lipponen (2006), s. 158
270 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2014
271 Lehto, A-M. & Sutela, H. (2004), s. 23
272 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2014, i Naiset ja 
miehet Suomessa 2016 (2016)
273 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2016
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ingen egentlig laglig orsak för tidsbegränsningen angiven.274 Både 
kvinnor och män jobbar med tidsbegränsade anställningsavtal som 
det inte finns en grundad anledning till. Till en del kan detta förklaras 
med strukturer i arbetslivet, men delvis ser det ut att bero på en sämre 
arbetsmarknadsposition som beror på könet och till denna del är det 
fråga om könsdiskriminering. Dessutom används tidsbegränsade 
anställningsavtal också som ett kryphål för att ”förlänga prövotiden” 
som arbetsgivare kan uppleva vara för kort för att försäkra sig om den 
anställdas lämplighet, vilket i sig inte heller motsvarar lagens avsikt, 
men detta problem faller utanför temat i detta arbete. Problemet kan 
dock också synas i statistiken som visstidsanställningar utan grundad 
anledning.

Förutom att unga kvinnor har det svårare att få tillsvidareanställning 
än männen i motsvarande åldersklasser har det också uppstått 
en hel del oklarheter när det gäller avtal på viss tid i samband med 
föräldraledigheter. Av jämställdhetsbyråns enkäter framgick att 
det faktum att tidsbegränsade anställningsavtal inte förlängs på 
grund av graviditet ansågs redan år 2001 vara ett av våra största 
jämställdhetsproblem.275 Situationen har inte blivit bättre och 
förlängning av tidsbegränsade anställningsavtal i samband med 
föräldraledigheter är ett av de vanligaste diskrimineringsfallen som 
jämställdhetsombudsmannen återkommande tar ställning till.276 Till 
följd av den allmänt förekommande diskrimineringen på grund av 
graviditet och familjeledigheter startade jämställdhetsombudsmannen 
i Finland år 2017 en kampanj som syftar till nolltolerans för 
graviditetsdiskriminering.

I den äldre statistiken (från år 2003) har man också lagt märke till 
att en förvånansvärt stor andel av de kvinnor i ålder 40–49 som 
jobbat i tidsbegränsade anställningsavtal varit ensamstående mödrar. 

274 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 2013
275 Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2001, s. 10
276 Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2015, s. 13 och Tasa-arvovaltuutetun 
vuosikertomus 2017, s. 10
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Av alla kvinnor i åldersklassen 40–49 som jobbade i tidsbegränsade 
anställningsavtal var 24 % ensamstående mödrar, medan de 
ensamstående mödrarnas andel av alla kvinnor som jobbade i 
tillsvidare anställningsavtal var 8 %.277 Färsk tillförlitlig statistik med 
motsvarande information finns inte tillgänglig.

Enligt jämställdhetslagens 7 § är det fråga om diskriminering om man 
försätter en kvinna i olikvärdig ställning av orsaker som föranleds 
av havandeskap eller barnsbörd, eller om kvinnor och män försätts 
i olika ställning på grund av familjeansvar eller föräldraskap. I 
jämställdhetslagens 8 § preciseras ytterligare att det är fråga om 
förbjuden diskriminering om man vid beslut om anställningstidens 
längd eller fortgång går till väga så att en person missgynnas på grund 
av graviditet eller förlossning eller av någon annan orsak som hänför 
sig till personens kön.

Ålder och kön framkommer i arbetsintervjun, men arbetsgivaren har 
inte rätt att ställa sådana frågor till den sökande som inte uppfyller 
relevanskraven enligt lagen om integritetsskydd i arbetslivet, vilket också 
förefaller vara mycket oklart för arbetsgivare. Enligt relevanskravet 
får arbetsgivaren ”behandla endast sådana personuppgifter som har 
direkt relevans för arbetstagarens arbetsförhållande och som har att 
göra med hanteringen av rättigheter och skyldigheter för parterna i 
anställningsavtalsförhållandet eller med de förmåner arbetsgivaren 
erbjuder arbetstagaren eller med arbetsuppgifternas särskilda 
natur.”278 Enligt paragrafen kan avvikelser från relevanskraven inte 
göras ens med den sökandes samtycke.

Relevanskravet tillämpas också vid rekryteringssituationer, vilket 
innebär att arbetsgivaren har rätt att enbart ställa sådana frågor som 
är relevanta med tanke på arbetsuppgiften. Vid urvalssituationen är 
det fråga om information med stöd av vilken man kan bedöma den

277 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 2003
278 Lag om integritetsskydd i arbetslivet 759/2004, 1 kap. 3 §
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sökandes kompetens och lämplighet för den lediga uppgiften.279 Frågor 
som berör den sökandes familjeförhållanden eller familjeplaner 
uppfyller inte relevanskravet. I förarbetet till lagen om integritetsskydd 
i arbetslivet konstateras vidare att den sökande kan riskera sin 
möjlighet att få anställning om han eller hon inte besvarar en fråga som 
inte uppfyller relevanskravet. Som exempel på lösning på problemet 
ges att den sökande kan ge ett bristfälligt svar på frågan, vilket inte 
får leda till negativa påföljder för den sökande. 280 Relevanskravet och 
diskrimineringsförbudet i samband med anställningsavtal på viss tid 
tycks vara mycket oklart för arbetsgivarna, liksom begränsningarna i 
att tillämpa anställningsavtal på viss tid överhuvudtaget.

Enligt arbetsavtalslagen gäller ett anställningsavtal tillsvidare om 
det inte av ”grundad anledning” har ingåtts för viss tid. 281 Begreppet 
”grundad anledning” har, till skillnad från statstjänstemannalagens 9 
§ 282 och lagen om kommunala tjänsteinnehavare 3 §283, inte definierats 
i lagtexten, men enligt förarbetet till arbetsavtalslagen ska man 
fortfarande beakta de exempel på grundad anledning som nämndes i 
den tidigare arbetsavtalslagen som var från år 1970. I denna tidigare lag 
nämndes arbetets art, vikariat, praktik, eller annan därmed jämförbar 
omständighet eller någon annan med företagets verksamhet eller med 
det arbete som ska utföras förknippad anledning.284 Begränsningarna 
att tillämpa tidsbegränsade anställningsavtal gäller samtliga uppgifter 
och inom samtliga sektorer.285

År 2010 lades till arbetsavtalslagens 3 § ytterligare ett moment, enligt 
vilket det inte är ”tillåtet att upprepat använda anställningsavtal för 

279 RP 75/2000 
280 RP 75/2000 
281 Arbetsavtalslag 55/2001, 1 kap. 3 §
282 Statstjänstemannalag 750/1994
283 Lag om kommunala tjänsteinnehavare 304/2003
284 RP 157/2000 rd, s. 63
285 RP 239/2010 rd, s. 2



107

viss tid när antalet visstidsavtal eller den sammanlagda avtalstiden 
eller den helhet som avtalen bildar visar att arbetsgivarens behov av 
arbetskraft är konstant”.286 Detta tillägg innebär dock inte att det är 
tillåtet att anställa arbetskraft på viss tid så länge det inte upprepas, 
utan förutsättningen för att tillämpa anställningsavtal på viss tid är 
att det finns en grundad anledning redan vid tidpunkten av den första 
visstidsanställningen. Tanken med tillägget är att man, förutom att det 
måste finnas en grundad anledning separat för varje tidsbegränsat avtal, 
dessutom också ska beakta hur arbetsgivaren använder arbetskraften 
som helhet. 287

Före denna lagförändring år 2010, som trädde i kraft år 2011, var 
rättspraxisen för tidsbegränsade arbetsavtal något vacklande.288 
Exempelvis i fallet HD 2010:11 ansåg högsta domstolen att det 
funnits en grundad anledning för att ingå anställningsavtal på viss 
tid ett år i sänder eftersom arbetsgivarens daghemsverksamhet var 
beroende av köptjänstavtal som årligen ingicks med staden. Beslutet 
ger möjlighet till en ganska vid tolkning av användningsutrymmet för 
arbetsavtal på viss tid och enligt min åsikt har arbetsgivaren i detta 
fall överfört riskerna i sin affärsverksamhet på de anställda genom 
att ingå på varandra följande arbetsavtal i stället för att anställa dem 
tillsvidare, vilket uttryckligen förbjuds i regeringspropositionen för 
lagändringen.289 I förarbetena konstateras att ”[o]säkerheten om 
hur länge ett arbete som erbjuds räcker är i sig inte en godtagbar 
orsak till att använda visstidsavtal”. För att anpassa behovet av 
personalstyrkan vid förändringar har arbetsgivaren möjlighet att 
avpassa personalstyrkan genom permittering, deltidsarbete eller 
uppsägningar. Vidare konstateras att om osäkerhet kring företagets 
verksamhet skulle vara en grundad anledning för användning av 
286 Arbetsavtalslagen 55/2001, 1 kap. 3 § 2 mom.
287 RP 239/2010 rd, s. 5
288 Bruun N. & von Koskull A. (2012), s. 35
289 ”Vid val av sättet att använda arbetskraft ska arbetsgivaren således inte kunna 
överföra de normala riskerna i sin affärsverksamhet på arbetstagarna.” (RP 
239/2010 rd, s. 5)
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arbetsavtal på viss tid, skulle företagets risk flyttas över till de anställda 
i alla fall i form av lönen för uppsägningstiden.290

Denna lagförändring förväntades förbättra situationen speciellt för 
sådana grupper av arbetstagare med vilka arbetsgivare utan giltig 
orsak ingår flera på varandra följande tidsbegränsade anställningsavtal 
för att kringgå uppsägningsskyddet.291 I förarbetena betonas syftet att 
motarbeta kringgåendet av uppsägningsskyddet genom att överföra en 
del av företagets risk på arbetstagaren, men frågan om kringgåendet 
av uppsägningsskyddet genom att använda tidsbegränsade 
anställningsavtal på grund av förmodade föräldraledigheter nämns 
inte i förarbetena.

En typisk grupp som hör till denna kategori med vilka arbetsgivare 
ingår flera på varandra följande tidsbegränsade anställningsavtal 
är unga kvinnor. Man kan hoppas att lagändringen också i längden 
minskar på kringgåendet av uppsägningsskyddet för unga kvinnor. 
I och med att man vid bedömningen av om det finns en grundad 
anledning för användning av arbetsavtal på viss tid också ska betrakta 
arbetsgivarens användning av arbetskraft som helhet, innebär detta att 
det inte spelar någon roll om arbetsgivaren ingår på varandra följande 
arbetsavtal med samma person eller om arbetstagaren byts ut.292 Detta 
kunde tänkas hindra kryphålet att återkommande och utan grundad 
anledning rekrytera unga kvinnor i tidsbegränsade arbetsavtal för 
att kringgå uppsägningsskyddet. Den totala andelen tidsbegränsade 
anställningsavtal har ändå inte minskat efter lagförändringen, så i 
alla fall kan man inte med säkerhet säga att lagförändringen har haft 
någon effekt på arbetsgivarnas sätt att använda arbetsavtal på viss 
tid.293 Lagförändringen ger dock ett striktare tolkningsutrymme för 
domstolarna vid tvister som gäller arbetsavtal på viss tid.

290 RP 239/2010 rd, s. 4
291 RP 239/2010 rd, s. 6
292 RP 239/2010 rd, s. 4
293 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökningen 2015
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Outi Anttila har analyserat huruvida vår lagstiftning om 
anställningsavtal på viss tid är indirekt diskriminerande.294 Hon har 
använt statistiskt material och kända sociologiska aspekter för att lägga 
fram en rad med argument som fakta för att påvisa att det uppstår ett 
antagande om diskriminering i enlighet med jämställdhetslagens 9 a 
§, som gäller fördelningen av bevisbördan i diskrimineringsfall. Enligt 
denna paragraf blir den svarande då tvungen att påvisa att förfarandet 
berott på någon annan godtagbar omständighet än könet.295 Därefter 
analyserar hon huruvida syftet med förfarandet är godtagbart och om 
de valda medlen för att nå syftet är befogade och behövliga, i enlighet 
med jämställdhetslagens 7 §. I analysen betonar hon den EU-rättsliga 
proportionalitetsprincipen, enligt vilken det inte räcker med att de 
använda medlen är befogade, utan de ska verkligen vara nödvändiga 
och behövliga för att nå syftet, vilket innebär att målet inte hade 
kunnat nås med andra medel.296 I sin analys lyckas Anttila inte fälla 
diskrimineringspresumtionen eftersom hon anser att de använda 
medlen inte är behövliga för att målet ska nås. Hon påpekar att det 
också finns andra medel till förfogande med vilka man effektivare 
kunde hindra möjligheten att upprepa anställning på viss tid.  

294 Indirekt diskriminering innebär enligt jämställdhetslagens 7 § att
”personer försätts i olika ställning på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck 
med stöd av en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium 
eller förfaringssätt, om personerna till följd av förfarandet i praktiken kan komma 
att missgynnas på grund av sitt kön,
kvinnor och män försätts i olika ställning på grund av föräldraskap eller 
familjeansvar.
Ett förfarande som avses i 3 mom. är dock inte diskriminering, om syftet med 
förfarandet är godtagbart och de valda medlen för att nå detta syfte är befogade och 
behövliga”.
295 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 9 a §
296 Se Ellis E. (2005), s. 110, samt Connolly M. (2002), s. 311–318
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Anttila menar i sin artikel att jämställdhetsproblemet beror 
på arbetslivets strukturer, vilket lagstiftaren borde beakta.297  
Till denna del ligger inte ansvaret på arbetsgivaren, men till den 
del som diskrimineringen beror på att arbetsgivarna tillämpar 
tidsbegränsad anställning i syfte att kringgå uppsägningsskyddet 
av orsaker som är förknippade med kön eller familjeansvar ligger 
ansvaret för diskrimineringen på arbetsgivarna, och Anttilas analys 
kunde också tillämpas på arbetsplatserna. En analys av användningen 
av anställningar på viss tid borde tas med i arbetsgivarnas 
jämställdhetsplanering för att förebygga diskriminering.

Visstidsanställningar tas också upp i förarbetet till jämställdhetslagen. 
Det konstateras att visstidsanställningar har blivit en vanlig 
anställningsform för kvinnor från och med slutet av 1980-talet.298 
I detaljmotiveringen till paragraferna 6 och 6 a nämns inte direkt 
visstidsanställningar, men det konstateras att jämställdheten 
på arbetsplatsen kan utredas bl.a. genom att man undersöker 
rekryteringspraxis och anställningsprinciperna.299 I teorin borde 
inte anställning på viss tid existera om det inte finns en grundad 
anledning, men i praktiken har det visat sig att 13–14 % av anställda 
med tidsbegränsad anställning inte själva haft kännedom om 
orsaken till tidsbegränsningen.300 Därför borde statistiskt material 
över andelen visstidsanställda kvinnor och män kunna bifogas till 

297 Anttila O. (2013), se även Anttila O.: ”Määräaikaiset palvelussuhteet ja 
tasa-arvolain mukainen välillisen syrjinnän kielto”, Lakimies 1/2006, s. 42–
64. Artikeln är publicerad år 2006 och baserar sig på statistiska uppgifter från 
år 2003. Argumenteringen är trots detta huvudsakligen fortfarande relevant 
eftersom tidsbegränsade anställningar fortfarande är vanligare för kvinnor, 
speciellt för unga kvinnor, än för män och de negativa verkningarna av 
tidsbegränsade anställningar fortfarande drabbar mera kvinnor än män. Detta 
beror på att kvinnor till följd av tidsbegränsade anställningsavtal har en högre 
risk för att bli diskriminerade på grund av graviditet och familjeledigheter.
298 RP 195/2004 rd, s. 4
299 RP 195/2004 rd, s. 26
300 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö, och Akavan työmarkkinatutkimus 2004, 
s. 39
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jämställdhetsplanens kartläggning. En obalans i andelarna skulle leda 
till en diskrimineringspresumtion, vilket betyder att arbetsgivaren 
skulle vara skyldig att påvisa att syftena med de tidsbegränsade 
anställningarna är godtagbara.

En enskild arbetstagare i en svag arbetsmarknadsposition kan 
ha svårt att själv ta upp misstankar om eventuellt kringgående 
av uppsägningsskyddet, men om problematiken genom en 
diskrimineringspresumtion synliggörs i en kartläggning som genomförs 
i samarbete mellan arbetsgivaren och personalens representanter, 
kan trycket på att åtgärda problemet vara större. I teorin skulle 
också påföljdssystemet med gottgörelse vid diskrimineringsfall 
kunna bli tillämpligt om det med stöd av statistiken kan påvisas en 
diskrimineringspresumtion som inte kan förklaras med godtagbart 
syfte, i detta fall grundad anledning, för de anställningsavtal på visstid 
som ingåtts.

4.1.3.1 Anställningsavtal på viss tid – på gott och ont

Trots att anställningsavtal på viss tid används som ett kryphål för att 
kringgå uppsägningsskydd är anställningsformen nödvändig och i 
många situationer behövlig för att tillgodose arbetsgivarnas verksamhet. 
Förutom tillfälliga behov av arbetskraft har arbetsgivarna ansett sig 
ha nytta av att använda visstidsanställda eftersom arbetsgivaren 
inte behöver förbinda sig till den anställda om arbetsgivaren inte 
är nöjd med arbetsprestationen och inte heller behöver genomgå 
samarbetsförfarandet om arbetet minskar.301 Arbetsgivaren kan också 
se positiva sidor i att använda tidsbegränsade anställningsavtal, men 
i praktiken är frågan inte så svartvit. I bedömningen av hur lönsamt 
det är att använda tidsbegränsade anställningsavtal bör man också 
beakta de arbetspsykologiska inverkningar som anställningsformen 
kan medföra och återspegla på arbetsplatsens effektivitet. Detta är 
inte enkelt eftersom de anställdas erfarenheter av tidsbegränsade 
anställningsavtal är varierande.

301 Lehto A-M., Lyly-Yrjänäinen M. & Sutela H. (2005)
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I flera undersökningar om hur arbetstagarna upplever anställningsavtal 
på viss tid framkommer att arbetstagarna i tidsbegränsade 
anställningsavtal upplever en ekonomisk osäkerhet och lider av att inte 
kunna planera sitt privatliv.302 Osäkerheten har också upplevts som 
en negativ aspekt bland arbetsgivarna och konstaterats återspeglas 
på arbetsplatsen. En del av arbetstagarna upplever dock att de för 
att kunna få ett fortsatt anställningsavtal måste vara flexiblare än 
arbetstagare som har tillsvidare anställningsavtal.303 Detta kan se ut att 
ha en positiv inverkan, men i ljuset av de arbetspsykologiska teorierna 
som jag presenterat tidigare kan man ifrågasätta om en yttre faktor 
som arbetstagarna ofta upplever som en negativ faktor, kan leda till en 
bra arbetsprestation.

En nackdel, som framkommit i intervjuer är också att anställda 
med tidsbegränsade anställningsavtal inte förbinder sig till 
arbetsuppgiften.304 En stor del av de visstidsanställda tror också att 
de skulle förhålla sig långsiktigare till arbetsuppgifterna om de skulle 
arbeta i en tillsvidareanställning. Detta konstaterande framhävs särskilt 
i korta anställningar. 305 Arbetsgivarna har också upplevt det arbetsamt 
att ständigt hjälpa nyanställda med att sätta sig in i arbetsuppgifterna, 
vilket också upptar resurser av arbetsgivaren.306

4.2 Arbetsgivarnas skyldighet att främja jämställdheten  
 vid rekrytering och avancemang

Här ovan har jag beskrivit de hinder och jämställdhetsproblem som 
förekommer i arbetslivet och beskrivit vårt jämställdhetsmål i Finland. 
I detta kapitel beskriver jag vad som krävs i jämställdhetsplanen av 
arbetsgivaren och hurdan vägledning lagen ger för att motarbeta 
de jämställdhetsproblem som beskrivs ovan och för att främja 
302 Akavan työmarkkinatutkimus (2004), Kauhanen M. (2002), Moilanen, L. (2002)
303 Sutela H. (2006)
304 Lehto A-M., Lyly-Yrjänäinen M. & Sutela H. (2005)
305 Sutela H. (2006)
306 Lehto A-M., Lyly-Yrjänäinen M. & Sutela H. (2005) 
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jämställdheten vid rekrytering och avancemang. Den finländska och 
svenska jämställdhetsplaneringsskyldigheten behandlas här parallellt 
för att innehållet i de berörda lagarna ska kunna jämföras.

Jag utgår här ifrån den svenska diskrimineringslagens ordalydelse och 
struktur som var i kraft före år 2017, således vid den tidpunkt då de 
av mig senare analyserade svenska jämställdhetsplanerna utarbetades. 

Vid en granskning av vad arbetsgivaren enligt den finländska 
jämställdhetslagens 6 a § om åtgärder för främjandet att 
jämställdheten i arbetslivet ska göra för att främja jämställdheten vid 
rekrytering och avancemang får man inte någon särskilt detaljerad 
vägledning. Jämställdhetsplanen ska innehålla ”en redogörelse 
för jämställdhetsläget på arbetsplatsen inklusive specificering av 
fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter”, ”åtgärder som 
behövs för att främja jämställdheten” och ”en utvärdering hur 
åtgärderna i en tidigare jämställdhetsplan har genomförts och av 
resultaten”. I paragrafen beskrivs snarast processen, men inte metoden 
och målet.

Enligt den svenska diskrimineringslagen skulle jämställdhetsplanen 
också innehålla en redogörelse för vilka åtgärder i enlighet med 
paragraferna 7, 8 och 9 som kommer att påbörjas eller genomföras 
under de närmaste åren samt en redovisning av hur de planerade 
åtgärderna har genomförts.307 Den fortlöpande processen var mycket 
liknande föreskriven i både den finländska och den svenska lagen i 
sin tidigare form, men åtgärderna var klarare beskrivna i den svenska 
diskrimineringslagen. 

Av detaljmotiveringen i den finländska jämställdhetslagens förarbete 
får man en viss vägledning med exempel på vad som kan göras för 
själva kartläggningen, och dessutom beskrivs jämställdhetsmålet, 
vilket är något oklart framställt. När det gäller utredningen konstateras 
det att ”[u]tredningen om jämställdhetsläget kan basera sig på 
statistisk information, förfrågningar eller andra uppgifter som 
307 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 13 § (Sverige)
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gäller arbetsplatsen”.308 Arbetsplatserna ges mycket fria händer att 
själva forma jämställdhetsplanen. Den enda konkreta åtgärden som 
direkt krävs i själva lagen är kartläggningen av fördelningen kvinnor 
och män i olika uppgifter, vilket i sig är ett konkret sätt att börja 
jämställdhetsplanerandet. Därefter förväntas arbetsgivarna planera 
åtgärder för att främja jämställdheten, men utan att ha fått konkreta och 
klara instruktioner. Av förarbetena framgår att syftet med åtgärderna 
är att förbättra jämlika möjligheter till avancemang i karriären för 
både kvinnor och män. 309 Avsikten är att främja faktisk jämställdhet 
vid rekrytering, men avsaknaden av konkret vägledning i själva lagen 
ger ett stort utrymme för egna tolkningar av både jämställdhetsläget 
på arbetsplatsen och jämställdhetsmålet, vilket kan leda till att 
jämställdhetsproblemen osynliggörs eller bortförklaras, eller att man 
väljer åtgärder som inte betjänar jämställdhetsmålet.

Vägledning kan man söka också i jämställdhetslagens 6 § om 
arbetsgivarnas allmänna skyldighet att främja jämställdheten. I 
paragrafen som gäller jämställdhetsplanen finns ingen hänvisning 
till jämställdhetslagens 6 §, till skillnad från den svenska 
diskrimineringslagen. I den svenska diskrimineringslagen fanns det 
i samband med jämställdhetsplanen en hänvisning till paragraferna 
med närmare bestämmelser om vilka åtgärder och mål arbetsgivarna 
ska eftersträva när det gäller rekrytering, arbetsförhållanden och 
lönefrågor. Alla dessa delområden behandlades utförligare separat 
under egen rubrik i diskrimineringslagens 3 kap. som gäller aktiva 
åtgärder. Den svenska diskrimineringslagen var klarare strukturerad 
än den finländska jämställdhetslagen.

Om man granskar innehållet i jämställdhetslagens 6 § kan man hitta 
tre punkter som är tillämpliga för främjandet av jämställdheten vid 
rekrytering och avancemang. 

308 RP 195/2004 rd, s. 26
309 RP 195/2004 rd, s. 27
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Enligt den första punkten ”skall arbetsgivarna med hänsyn till 
sina resurser och andra relevanta omständigheter verka för 
att lediga platser söks av både kvinnor och män”.310 I förarbetet 
till jämställdhetslagen ges också som exempel att arbetsgivaren 
kan undersöka rekryteringspraxis och anställningsprinciper som 
lämpar sig bra för att lediga platser ska kunna sökas av båda 
könen.311 En motsvarande bestämmelse fanns också i den svenska 
diskrimineringslagen. Enligt diskrimineringslagens 3 kap. 7 § skulle 
arbetsgivaren ”verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga 
anställningar.312 

Den andra punkten i jämställdhetslagens 6 § som man kan tillämpa vid 
rekrytering och avancemang gäller könsfördelningen och främjandet 
av lika möjligheter. Enligt den ska arbetsgivaren ”främja en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män i olika uppgifter samt skapa lika 
möjligheter för kvinnor och män till avancemang.”313 Dessa två mål 
kan i vissa situationer vara i konflikt sinsemellan. Att främja en jämn 
fördelning syftar till ett förutbestämt resultat, medan målet att skapa 
lika möjligheter snarare går ut på att synliggöra eventuella glastak och 
glasväggar och att sedan avlägsna dem. Detta förvirrar arbetsgivarna, 
vilket också syns i jämställdhetsplanerna, något jag återkommer i 
samband med min analys av jämställdhetsplanerna.

Målet i den svenska diskrimineringslagen är däremot att främja 
uttryckligen en jämn fördelning av könen. Enligt lagens 3 kap. 8 § skulle 
arbetsgivaren ”genom utbildning, kompetensutveckling, och andra 
lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män 
i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.”314 

310 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 §
311 RP 195/2004 rd, s. 26
312 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 7 § (Sverige)
313 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 §
314 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 8 § (Sverige)
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Målet i denna paragraf är entydigt. Arbetsgivarens ska planera 
åtgärder för att stödja karriären för det underrepresenterade könet i 
syfte att jämna ut könsfördelningen i arbeten som kräver avancemang 
i karriären, vilket är viktigt för att de anställdas karriär inte ska stoppas 
av glastak, men enligt den svenska diskrimineringslagens mål är detta 
knutet till underrepresentation. I samband med revideringen år 2016 
preciserades det att arbetsgivarna ska främja en jämn könsfördelning 
också på ledande positioner. Detta är inte en utvidgning utan snarast 
ett tillägg, som mer än tidigare betonar skyldigheten att främja 
könsfördelning också i ledande positioner.315

Skyldigheten att jämna ut könsbalansen gällde också vid nyanställningar, 
vilket också uttrycktes entydigt i lagen. ”När det på en arbetsplats 
inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män 
i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, 
ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att 
få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska 
försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade 
könet efter hand ökar”, stod det i diskrimineringslagen 3 kap. 9 §.

I diskrimineringslagen finns inte i de bestämmelser som gäller 
jämställdhetsplaneringen någon hänvisning till möjligheten till positiv 
särbehandling, liksom inte heller i den finländska jämställdhetslagen, 
men i Sverige har man trots detta redan i slutet på 1970-talet 
införlivat den s.k. jämställdhetsaspekten i jämställdhetsplaneringen. 
Jämställdhetsaspekten motsvarar i det stora hela den EU-rättsliga 
uppfattningen av begreppet positiv särbehandling. Redan i regeringens 
proposition med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och 
män i arbetslivet konstateras år 1978 att en arbetsgivare som har 
sådana arbetsplatser inom vilka det inte råder en i huvudsak jämn 
fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom 
en viss kategori av arbetstagare ”skall vara skyldig att verka för att få 
till stånd en jämnare fördelning”.316 Detta ska enligt förarbetena ske 
315 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 7 § (Sverige)
316 Prop. 1978/79:175, s. 19 (Sverige)
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genom att arbetsgivarna ska anstränga sig för att finna sökande av det 
underrepresenterade könet och ”[v]idare skall arbetsgivaren i valet 
mellan en kvinna och en man med likvärdiga förutsättningar utse den 
som tillhör det kön som är underrepresenterat.” Enligt förarbetena 
anses det föreligga en i huvudsak jämn fördelning då båda könen är 
representerade till minst 40 %.317 I Sverige har förarbetena en hög 
normativ styrka, vilket i detta fall har medfört att jämställdhetsaspekten 
fått en stark position, trots att positiv särbehandling inte nämns direkt 
i lagtexten i samband med de aktiva åtgärderna.

I den finländska jämställdhetslagen tas möjligheten till positiv 
särbehandling upp som ett undantag från diskrimineringsförbuden 
i jämställdhetslagens 9 § som gäller förfaranden som inte ska anses 
vara diskriminering. Uttrycket ”planenliga specialåtgärder” i 
paragrafen syftar på jämställdhetsplanen. Trots att det i samband 
med arbetsgivarens jämställdhetsplanering eller detaljmotiveringarna 
inte finns någon hänvisning till detta undantag kan man inte förbigå 
paragrafen, eftersom vi är skyldiga att tillämpa en konventionsenlig 
tolkning av kvinnokonventionen som ålägger arbetsgivaren att vidta 
alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor tills 
faktisk jämställdhet har uppnåtts.

Om man jämför den finländska och svenska lagstiftningen om 
främjandet av jämställd rekrytering och jämställt avancemang kan 
man konstatera att den svenska lagen var mycket klarare strukturerad 
och definierade ett klart mål som arbetsgivaren skulle eftersträva. 
I den finländska lagen är strukturen svårare att få grepp om och 
jämställdhetsmålet är mycket oklart. Jämställdhetsmålen är visserligen 
också till en del olika och därför kan man inte till innehållet forma 
lagarna på samma sätt eller ålägga arbetsgivarna samma medel för att 
nå målet. När det gäller den finländska lagen kan man dock inte påstå 
att användning av tillbudsstående medel för att främja jämställdhet vid 
rekrytering och avancemang överhuvudtaget föreskrivs.

317 Prop. 1978/79:175, s. 19–20 (Sverige)
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Arbetsgivarnas skyldighet att utarbeta en jämställdhetsplan har i 
Finland flera gånger preciserats. Skyldigheten att främja jämställdhet 
vid rekrytering och avancemang har dock fått en mer undanskymd 
roll eftersom likalöneprincipen prioriterats. I sin nuvarande form 
förelägger lagen arbetsgivarna inte några konkreta verktyg för att 
motarbeta de jämställdhetsproblem som jag beskrivit. Arbetsgivarna 
får inga tillräckliga instruktioner för att åtgärda vare sig glastak eller 
glasväggar eller exempelvis hinder som kan förekomma i samband med 
möjligheter till tillsvidareanställning. Vid dessa jämställdhetsproblem 
är det fråga om dold diskriminering som borde synliggöras och 
motarbetas med tillräckligt effektiva metoder, som exempelvis positiv 
särbehandling.

Den tredje punkten i jämställdhetslagens 6 § som är tillämplig i samband 
med att främja jämställdheten vid rekrytering och avancemang är 
den sista punkten i paragrafen. Enligt den ska arbetsgivaren ”verka 
för att förebygga diskriminering på grund av kön”. Denna punkt 
kan anses innefatta bl.a. den dolda diskriminering som jag beskrivit, 
men också mycket annat. Därför är det på sin plats att behandla 
diskrimineringsförbuden i arbetslivet till den del de är tillämpliga i 
rekryteringssituationer och avancemang.

4.3 Diskrimineringsförbuden vid rekrytering, 
 avancemang och uppsägning

Då jämställdhetslagen reviderades år 2005 preciserades arbetsgivarnas 
allmänna skyldighet att främja jämställdheten så att den också 
ålägger arbetsgivarna att förebygga diskriminering. Denna skyldighet 
gäller inte enbart de arbetsgivare som har över 30 arbetstagare och 
som utarbetar en jämställdhetsplan, utan skyldigheten gäller med 
hänsyn till resurser och andra omständigheter alla arbetsgivare. I 
lagstiftningsskedet ansågs det att paragrafen i sin tidigare form inte 
hade lett till de ändringar i fråga om jämnare könsfördelning och lika 
möjligheter till avancemang som man önskat och de preciseringar 
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som gjordes förväntades leda till en förbättring.318 Arbetsgivaren har 
alltså i sin jämställdhetsplanering skyldighet att främja jämställdheten 
och förebygga diskriminering, vilket också borde noteras i 
jämställdhetsplaneringen. Därför finns det skäl att klargöra vad som 
avses med diskriminering vid rekryteringssituationer.

 I förarbetet till jämställdhetslagen ges som exempel att arbetsgivaren 
kan, för att utreda jämställdhetsläget på arbetsplatsen, utreda 
rekryteringspraxis och anställningsprinciper.319 För att förebygga 
diskriminering borde arbetsgivarna enligt min mening inte bara 
undersöka rekryteringspraxis, utan aktivt informera den rekryterande 
personalen om diskrimineringsförbuden och införliva dem i 
rekryteringsinstruktioner och praxis. I detta sammanhang behandlar 
jag inte diskrimineringsförbuden som helhet utan redogör endast 
kort för de diskrimineringsförbud som är relevanta i samband med 
rekrytering, avancemang och, inte att förglömma, också vid eventuell 
uppsägning.

I jämställdhetslagens 7 § finns en allmän definition av diskriminering 
och dessutom finns det särskilda bestämmelser i jämställdhetslagens 
8 § om diskriminering i arbetslivet. I 7 § förbjuds både direkt och 
indirekt diskriminering på grund av kön, medan bestämmelserna 
i lagens 8 § kompletterar de allmänna diskrimineringsförbuden. 
Tillämpningsområdet för paragraf 7 är således mer omfattande än 
tillämpningsområdet för paragraf 8, som gäller diskriminering i 
arbetslivet.

Nu kan man fråga sig huruvida tillämpningsområdena för paragraf 7 och 
8 sammanfaller vid rekryteringssituationer. Paragraf 8 är formulerad 
så att den gäller ”anställning eller uttagning”. Rekryteringsprocessen, 
som påverkar olika individers möjligheter att bli anställda eller 
att avancera, börjar oftast redan före anställningsbeslutet. Då 
kan man fråga sig om jämställdhetslagens 8 § är tillämplig på 

318 RP 195/2004 rd, s. 24
319 RP 195/2004 rd, s. 26
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hela rekryteringsprocessen. Enligt Ahtela et al. tillämpas denna 
8 § enbart på anställnings- eller uttagningsbeslutet. Enligt denna 
tolkning är tillämpningsområdet för paragraf 7 större också med 
tanke på rekryteringsprocessen, inkluderande den första gallringen 
av ansökningarna. Om man då tänker sig en rekryteringsprocess 
där någotdera könet gallras bort redan vid det skedet då man väljer 
sökande till intervju, faller detta utanför tillämpningsområdet för 8 §, 
medan 7 § är tillämplig på hela rekryteringsprocessen. 320 Således bör 
arbetsgivarna i sin jämställdhetsplanering se till att diskriminering på 
grund av kön, graviditet, förlossning, könsidentitet eller könsuttryck 
inte förekommer – vare sig vid annonsering, urvalet till intervju 
eller vid anställningsbeslutet. Likaså bör arbetsgivaren se till att 
rekryteringsprocessen inte heller är indirekt diskriminerande, vilket 
också innefattar att försätta kvinnor och män i olika ställning på grund 
av föräldraskap eller familjeansvar.

Förutom diskrimineringsförbuden i jämställdhetslagens 7 och 
8 § måste arbetsgivaren för att förebygga diskriminering i hela 
rekryteringsprocessen också beakta jämställdhetslagens 14 § som 
gäller förbud mot diskriminerande annonsering och paragraf 
3 i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Enligt förbudet mot 
diskriminerande annonsering får man inte annonsera en ledig arbets- 
eller utbildningsplats att sökas enbart av kvinnor eller män. Det finns 
dock två undantag. Det första undantaget är att det finns ”vägande och 
godtagbara skäl med hänsyn till arbetets eller uppgiftens art”, dvs. 
samma ordalydelse som finns i samband med diskrimineringsförbuden 
i jämställdhetslagens 8 § och som också ses som ett godtagbart 
förfarande enligt jämställdhetslagens 7 §.

Exempel på arbeten där könet är av betydelse nämns redan i förarbetet 
till jämställdhetslagen år 1985. Sådana kan vara situationer när man 
söker en dansör till en balettgrupp eller en aktris till en teatergrupp. Även 
allmänna anständighetsskäl eller det personliga i ett arbetsförhållande, 
exempelvis när man anställer en personlig vårdare, kan betraktas som 
320 Ahtela K., Bruun N., Koskinen P., Nummijärvi A. & Saloheimo J. (2006), s. 76
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ett sådant vägande skäl som kan berättiga att man anställer en person 
av ett visst kön.321 I dagens läge ska utrymmet för dessa vägande och 
godtagbara skäl med hänsyn till arbetets eller uppgiftens art tolkas i 
enlighet med EU-rätten. I direktivet om likabehandling i arbetslivet 
har undantaget beskrivits så att sådan särbehandling som föranleds 
av en egenskap som hänförs till könstillhörighet inte är diskriminering 
”om denna egenskap, på grund av yrkesverksamhetens natur eller 
det sammanhang där det utförs, utgör ett verkligt och avgörande 
yrkeskrav, förutsatt att målet är berättigat och kravet rimligt”.322 
”Yrkesverksamhetens natur” och ”sammanhang” motsvarar i sak också 
det ursprungliga utrymmet för undantaget enligt jämställdhetslagen. 

I likhet med undantaget om positiv särbehandling ses undantaget 
beträffande arbetets eller uppgiftens art i EU-rätten som ett undantag 
från en individuell rättighet, vilken ju inom EU-rätten prioriteras 
högt, och därför ska undantag från en individuell rättighet tolkas 
restriktivt.323

Det andra undantaget från förbudet mot diskriminerande annonsering 
gäller om förfarandet grundar sig på en plan för att tillämpa positiv 
särbehandling. I detta fall måste man se till att förfarandet inte 
överskrider de tillåtna gränserna för positiv särbehandling. Utrymmet 
för positiv särbehandling behandlas utförligare nedan.324

321 RP 57/1985 rd, s. 18
322 Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av 
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, 
yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, artikel 2.6
323 I målet C-285/98(Kreil) ansåg EG-domstolen att artikel 2.2 i det dåtida 
likabehandlingsdirektivet (rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om 
genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång 
till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor) utgör ett undantag 
från en i direktivet fastställd individuell rättighet och ska därför tolkas restriktivt. 
Artikel 2.2 i direktivet från år 1976 motsvarar i sak artikel 2.6 i ändringsdirektivet 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 
om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om 
likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning 
och befordran samt arbetsvillkor).
324 Se kap. 4.5
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Förutom diskrimineringsförbuden bör också 1 kap. 3 § i lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet beaktas vid rekryteringsprocesser. Enligt 
relevanskravet har arbetsgivaren vid rekryteringssituationer endast 
rätt att ställa frågor om, och överhuvudtaget behandla enbart sådana 
personuppgifter som har direkt relevans för den presumtiva anställdas 
anställningsförhållande. Om arbetsgivaren vid arbetsintervjun ställer 
frågor som har anknytning till de diskrimineringsgrunder som räknas 
upp i jämställdhetslagen leder detta inte i sig till att arbetsgivaren har 
gjort sig skyldig till könsdiskriminering enligt jämställdhetslagen, men 
om arbetsgivaren inte väljer en person som fått en sådan fråga, leder 
det till att det uppstår en presumtion för diskriminering, och enligt 
jämställdhetslagen faller bevisbördan då på arbetsgivaren.325

Förutom de diskrimineringsförbud enligt jämställdhetslagen som 
arbetsgivaren ska beakta för att förebygga diskriminering i samband 
med rekrytering och avancemang, finns det också ett allmänt 
diskrimineringsförbud i arbetsavtalslagens 2 kap. 2 §. I arbetsavtalslagen 
förbjuds särbehandling utan grundad anledning ”på grund av ålder, 
hälsotillstånd, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell inriktning, 
språk, åsikt, familjeförhållanden, fackföreningsverksamhet, politisk 
verksamhet eller annan därmed jämförbar omständighet.”326 Förbudet 
enligt arbetsavtalslagen gäller också redan vid anställningssituationer. 327 
325 Bevisbördan är enligt jämställdhetslagens 609/1986, 9 a § delad så att om någon 
som anser sig ha blivit utsatt för diskriminering enligt jämställdhetslagen vid behörig 
myndighet eller domstol ”framlägger fakta som ger anledning att anta att det är 
fråga om diskriminering på grund av kön, skall svaranden visa att jämställdheten 
mellan könen inte kränkts, utan att förfarandet berott på någon annan godtagbar 
omständighet än kön.” Den delade bevisbördan tillämpas dock inte på behandlingen 
av brottmål, vilket också kan bli aktuellt i diskrimineringsfall. Om diskriminering i 
arbetslivet stadgas också i strafflagens 47 kap 3 § 29/1889. Enligt strafflagen ska ”[e]n 
arbetsgivare eller en företrädare för denne som vid annonsering om en arbetsplats, 
vid valet av arbetstagare eller under ett anställningsförhållande utan vägande 
och godtagbart skäl försätter en arbetssökande eller arbetstagare i ofördelaktig 
ställning på grund av ras, nationellt eller etniskt ursprung, medborgarskap, 
hudfärg, språk, kön, ålder, familjeförhållanden, sexuell inriktning, genetiskt arv, 
funktionsnedsättning eller hälsotillstånd” … ”för diskriminering i arbetslivet dömas 
till böter eller fängelse i högst sex månader.”
326 Arbetsavtalslag 55/2001, 2 kap. 2 mom.
327 RP 157/2000 rd, s. 72
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I detta sammanhang behandlar jag utförligare diskrimineringsförbuden 
vid rekrytering och avancemang utifrån jämställdhetslagen, men 
ingenting hindrar arbetsgivaren att i samma plan, eller, om man ser 
över rekryteringspraxis och utarbetar riktlinjer eller instruktioner 
för rekrytering, att beakta också övriga diskrimineringsgrunder i 
arbetsavtalslagen och i diskrimineringslagen.328

4.3.1 Direkt diskriminering – olika behandling till följd av  
 kön, graviditet, förlossning, könsidentitet eller 
 könsuttryck

Begreppet direkt diskriminering innebär enligt jämställdhetslagens 7 § 
att kvinnor och män försätts i olika situation eller att kvinnor sinsemellan 
försätts i olika situation på grund av graviditet eller förlossning, vilket 
har ett direkt samband med det biologiska könet. År 2015 utvidgades 
diskrimineringsgrunderna, och till lagen tillades förbudet att försätta 
personer i olika ställning på grund av könsidentitet eller könsuttryck. 
Enligt definitionerna i jämställdhetslagens 3 § avser man med begreppet 
könsidentitet personens upplevelse av sin könstillhörighet och med 
begreppet könsuttryck uttryck för kön genom klädsel, beteende eller 
något motsvarande. Diskrimineringsförbudet tillämpas också när en 
person till sina fysiska könsbestämmande egenskaper inte entydigt är 
kvinna eller man.329 Diskriminering på dessa grunder är förbjuden om 
inte ”förfarandet motiveras av godtagbart mål och medlen för att 
uppnå detta mål är befogade och nödvändiga.”330

328 Enligt diskrimineringslagens 7 § har arbetsgivare också en skyldighet att främja 
likabehandling. Enligt paragrafen ska arbetsgivaren ”bedöma hur likabehandling 
uppnås på arbetsplatsen och med hänsyn till arbetsplatsens behov utveckla 
arbetsförhållandena så samt förfarandena i samband med att personal anställs och 
beslut som rör personal fattas.” Diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen 
är ”ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, 
fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person”. 
(Diskrimineringslag 1325/2014, 3 kap. 8 §)
329 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 3 §
330 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 7 § 4 mom.
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Om arbetsgivaren på dessa grunder behandlar en person sämre 
än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha 
behandlats i en jämförbar situation, gör arbetsgivaren sig skyldig till 
direkt könsdiskriminering. Formuleringen innebär att jämförelsen 
även kan göras med tidigare behandling eller med en hypotetisk 
jämförelseperson. Detta innebär att arbetsgivaren gör sig skyldig till 
direkt könsdiskriminering om arbetsgivaren exempelvis låter bli att 
kalla den enda arbetssökanden till intervju på grund av att den sökande 
representerar ett oönskat kön, eller om arbetsgivaren känner till att 
den sökande är gravid eller transsexuell och arbetsgivaren inte därför 
kallar personen till arbetsintervju. I en sådan situation behöver det inte 
finnas ett fysiskt jämförelseobjekt, utan jämförelsen kan göras med en 
hypotetisk person i jämförbar situation. Skulle personen ha valts till 
intervju om hen skulle ha varit av motsatt kön eller inte ha varit gravid 
eller transsexuell?

4.3.1.1 Mer meriterad

Tolkningen av diskrimineringsförbudet är visserligen förhållandevis 
entydigt när det är frågan om att inte missgynna någon på grund av 
graviditet eller förlossning, men blir betydligt mer invecklad då man 
ska tolka jämställdhetslagens 8 § 1 mom. 1 punkt. Arbetsgivaren får 
enligt den inte ”vid anställning eller uttagning av en person till en viss 
uppgift eller utbildning förbigå en person av motsatt kön som är mer 
meriterad än den som utses, om inte arbetsgivarens förfarande har 
berott på någon annan omständighet än kön och den omständigheten 
är godtagbar eller om det finns sådana vägande och godtagbara 
skäl till förfarandet som beror på arbetets eller uppgiftens art”. 
Bestämmelsen har inte utvidgats till att också gälla könsidentitet och 
könsuttryck, men i och med att könsuttryck och könsidentitet tillagts 
som diskrimineringsgrunder till paragrafens 2 moment som förbjuder 
ett förfarande som leder till att en person vid anställning eller uttagning 
till en uppgift missgynnas på grund av könsidentitet eller könsuttryck, 
har lagstiftaren ansett att lagen är heltäckande även när det gäller 
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dessa diskrimineringsgrunder.331

Skäl som beror på arbetets eller uppgiftens art behandlades redan ovan. 
Ett sådant skäl kan bli, som tidigare konstaterats, aktuellt om man 
exempelvis behöver en skådespelare av någotdera könet. Utrymmet för 
dessa skäl har dock i EU-rätten konstaterats vara ett undantag från en 
individuell rättighet och ska därför tolkas restriktivt. 332

Speciellt inom den privata sektorn är bestämmelsen ett intrång i 
arbetsgivarens frihet att fritt välja sina arbetstagare. Uttrycket ”någon 
annan omständighet än kön och den omständigheten är godtagbar” 
ger dock utrymme för tolkning och ett relativt stort spelrum för 
arbetsgivaren att fritt betona de meriter och personliga egenskaper 
arbetsgivaren anser att är viktiga med tanke på arbetsuppgiften. I 
förarbetet till jämställdhetslagen konstateras att man med annat 
godtagbart skäl än könet hänvisar till skillnader i personernas lämplighet 
för uppgiften.333 Personliga egenskaper, exempelvis arbetsförmåga, 
som kan påverka lämpligheten för uppgiften räknas inte med i själva 
meritvärderingen, men de kan vara en godtagbar orsak för att anställa 
en mindre meriterad person. Lämpligheten för uppgiften måste också 
prövas individuellt utifrån de sökandes personliga egenskaper och får 
inte grunda sig på stereotypa antaganden om hur det ena könet lämpar 
sig för en viss arbetsuppgift, exempelvis att män lämpar sig bättre för 
ledaruppgifter och kvinnor i vårduppgifter. 334

I själva meritvärderingen beaktas meriter som entydigt och objektivt 
kan påvisas. I jämställdhetslagens förarbete konstateras att man 
vid en meritvärdering i första hand ska beakta utbildning, tidigare 
arbetserfarenhet och sådana egenskaper, kunskaper och färdigheter 
som är till nytta för arbetsuppgiften och som kan räknas som 
tilläggsmeriter. Meritvärdering har också prövats i rättspraxisen. 

331 RP 19/2014 rd, s. 128
332 RP 57/1985 rd, s. 18
333 RP 195/2004 rd, s. 30
334 Ahtela K., Bruun N., Koskinen P., Nummijärvi A. & Saloheimo J. (2006), s. 80–81
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Enligt Ahtela et al. har domstolarna, med undantag av några enstaka 
fall, vid meritvärderingen beaktat enbart utbildning, arbetserfarenhet 
samt sådan kunskap och sådana färdigheter som entydigt och objektivt 
kan påvisas. Utbildningen har i rättspraxisen värderats i förhållandet 
till arbetets krav, vilket innebär att en högre utbildningsnivå än vad 
uppgiften kräver inte har setts som en tilläggsmerit, och arbetsgivaren 
har haft rätt att välja en person med lägre utbildning så länge 
utbildningen uppfyller den kravnivå som arbetsuppgiften kräver.335

I fråga om arbetserfarenhet och yrkeserfarenhet har man i rättspraxisen 
konstaterat att den yrkeserfarenhet som arbetstagaren fått i sitt yrke är 
av större betydelse vid meritvärderingen än allmän arbetserfarenhet 
som personen förvärvat i arbete överlag, men skillnaderna i erfarenhet 
har behövt vara förhållandevis stora innan det enligt rättspraxisen har 
ansetts vara av betydelse vid meritvärderingen.336 I rättspraxisen har 
arbetsgivaren också givits ett ganska stort spelrum att betona meriter 
utifrån sitt eget behov eftersom betoningen har ansetts vara objektivt 
sett godtagbar med tanke på behovet av att den lediga uppgiften sköts 
med framgång. 337 Kraven får dock inte vara godtyckliga utan de måste 
stå i proportion till den lediga arbetsuppgiften, och betoningarna 
av meriterna måste också kunna förklaras objektivt med tanke på 
framgången i skötseln av arbetsuppgifterna.

Då någon utnämns till en tjänst ska man även beakta de allmänna 
utnämningsgrunderna i 125 § i grundlagen. Dessa är skicklighet, 
förmåga och beprövad medborgerlig dygd. På den kommunala och 
statliga sektorn finns det dessutom reglering om behörighetskraven 
vid tjänstetillsättningar, vilket jag förbigår här. 
335 Se även HFD 1989 A 38 och HFD 1989 A 32
336 Ahtela K., Bruun N., Koskinen P., Nummijärvi A. & Saloheimo J. (2006), s. 81–82
337 I fallet HD 2005:24 hade museet för utländsk konst vid utnämningen av museichef 
betonat den arbetserfarenhet som förvärvats som museichef och andra arbetsuppgifter 
inom museiverket. Den kärande var mer meriterad beträffande utbildning, 
språkkunskaper och teoretisk sakkunskap beträffande utländsk konst. Betoningen 
ansågs vara objektivt sett godtagbar med hänsyn till en framgångsrik skötsel av 
tjänsten och staten hade inte diskriminerat den kärande på grund av hans kön.
Se även HD 1996:141
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Arbetsgivaren har också skyldighet att på begäran lämna en utredning 
till den som anser sig ha blivit diskriminerad. Enligt jämställdhetslagens 
10 § ska av utredningen framgå de grunder som arbetsgivaren ”följt 
vid uttagningen, den uttagnas utbildning, arbetserfarenhet och 
erfarenhet av annat slag samt andra meriter och omständigheter 
som påverkat valet och som tydligt kan påvisas”. Av formuleringen 
kan man få det intrycket att den sökande är tvungen att ha något bevis 
för sitt antagande, men detta är inte fallet.338 Tanken är att en sökande 
kan begära utredning för att överväga om hon eller han kan anta att det 
uppstått en diskrimineringspresumtion. 339

4.3.1.2 Graviditet och förlossning

Att betrakta graviditet och förlossning som en direkt 
diskrimineringsgrund är ett förhållandevis nytt synsätt. Ännu i början 
på 1990-talet ansågs det inte alltid i den finländska rättspraxisen att 
graviditet har ett samband med könet, och exempelvis uppsägning 
på dessa grunder under prövotiden ansågs inte strida mot 
diskrimineringsförbudet enligt jämställdhetslagen. 340

Tolkningen av frågan huruvida man vid vikariat kan begränsa 
anställningsavtalets längd beroende på graviditet och den kommande 
ledigheten, var också i början på 1990-talet fortfarande vacklande. I 

338 RP 57/1985 rd, s. 23
339 Formuleringen ”till den som anser sig ha blivit diskriminerad” är något 
vilseledande och kunde vara entydigare exempelvis i enlighet med den svenska 
diskrimineringslagen som lyder: ”[o]m en arbetssökande inte har anställts eller tagits 
ut till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits 
ut till utbildning för befordran, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av 
arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade 
som togs ut till anställningsintervju eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen.” 
enligt 2 kap. 4 § i Diskrimineringslagen 2 kap 4 mom. (2008:567 Sverige).
340 I fallet HD 1992:7 hade arbetsgivaren hävt arbetstagarens anställningsavtal under 
prövotiden på grund av arbetstagarens graviditet. HD ansåg att hävningen visserligen 
skett på en osaklig grund enligt arbetsavtalslagen, men konstaterade att ” [eftersom 
anställningsavtalet inte hade hävts på grund av arbetstagarens kön utan enbart 
på grund av hennes havandeskap var arbetsgivarens förfarande inte förbjuden 
diskriminering enligt 8 § lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, för vilken 
gottgörelse skulle betalas.”
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fallet HFD:1991-A-12 ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att man 
inte kan begränsa avtalstiden till den tidpunkt då en tjänsteman börjar 
sin familjeledighet, förutom då det är fråga om nya förordnanden. 
I sådana fall då att det är fråga om en nyanställd ansåg Högsta 
förvaltningsdomstolen att det fanns en anledning till att begränsat 
förordnandet för vikariatet till den tid som den anställda kunde sköta 
vikariatet.

Inom EU-rätten har däremot olika behandling på grund av graviditet 
betraktats som direkt diskriminering redan under 1980-talet341, och 
delvis till följd av de krav som EU-rätten ställt på Finland skärptes 
jämställdhetslagstiftningen år 1992 så att även graviditet och övriga 
förpliktelser som följer av föräldraskap tillades i lagstiftningen som 
förbjudna diskrimineringsgrunder. Utvidgningen av begreppet 
diskriminering enligt jämställdhetslagen ledde också till en utvidgning 
av paragraf 8, som gäller diskriminering i arbetslivet. I första momentets 
andra punkt föreskrivs också i vilka situationer diskriminering till följd 
av graviditet eller förlossning är förbjuden.

Det anses enligt jämställdhetslagens 8 § 1 mom. 2 punkt vara 
förbjuden diskriminering om en arbetsgivare ”vid anställning eller 
uttagning till en viss uppgift eller utbildning eller vid beslut om 
anställningstidens längd eller fortgång eller om lönevillkoren eller 
andra anställningsvillkor går till väga så att en person missgynnas 
på grund av graviditet eller förlossning eller någon annan orsak som 
hänför sig till personens kön”.342

341 Det första fallet i EG-domstolen där oförmånlig behandling på grund av graviditet 
ansågs innebära direkt diskriminering var målet C-177/88 (Dekker). I fallet ansågs att 
det är” i strid med likabehandlingsprincipen i artiklarna 2.1 och 3.1 i rådets direktiv 
76/207 av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av 
kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran 
samt arbetsvillkor” att förneka en kvinna anställning på grund av graviditet. I fallet 
ansåg domstolen också att: ” Den omständigheten att det inte fanns några manliga 
sökande till den lediga befattningen medför inte att svaret på den första frågan blir 
ett annat.” Detta innebär att det inte behövde finnas någon konkret jämförelseperson 
för att kunna konstatera att det var fråga om diskriminering.
342 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 8 §
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Arbetsgivaren har dock inte brutit mot det förbud mot diskriminering 
om det är fråga om en i 7 § 4 mom. avsedd situation och ett sådant skäl 
som avses i bestämmelsen. Enligt momentet betraktas inte förfarandet 
som diskriminering, ”om förfarandet motiveras av godtagbart mål 
och medlen för att uppnå detta mål är befogade och nödvändiga”.343

Detta innebär att arbetsgivaren exempelvis inte får begränsa 
anställningsavtalets längd till den tidpunkt då arbetstagaren blir 
moderskapsledig, vilket ändrade på rättsläget under 1990-talet. 
Trots detta förekommer diskriminering i samband med graviditet 
och familjeledigheter fortfarande, vilket också noterats i arbetslivs- 
och jämställdhetsutskottets utlåtande år 2010 samt återkommande 
i jämställdhetsombudsmannens årsberättelser. Diskriminering på 
grund av graviditet och familjeledighet är ett jämställdhetsproblem som 
förekommer särskilt i samband med tidsbegränsade anställningsavtal.344 
Enstaka diskrimineringsfall blir inte nödvändigtvis synliga i en statistisk 
kartläggning av jämställdhetsläget och därför skulle en viktig aktiv 
åtgärd för att förebygga denna form av diskriminering vara att utbilda 
den rekryterande personalen och cheferna i jämställdhetsfrågor. 
Jämställdhetsutbildning var en allmänt förekommande aktiv åtgärd 
i de analyserade svenska jämställdhetsplanerna, medan utbildning 
överhuvudtaget inte förekom i de finländska jämställdhetsplanerna. I 
de svenska jämställdhetsplanerna förekom det t.o.m. att utbildning i 
jämställdhetsfrågor var ett krav för chefspositioner. Till denna fråga 
återkommer jag senare.

4.3.2 Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering på grund av kön är att ”personer försätts i olika 
ställning på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck med stöd av 
en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium 
eller förfaringssätt, om personen till följd av förfarandet i praktiken 

343 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 7 § 4 mom.
344 Arbetslivs och jämställdhetsutskottets utlåtande 6/2010 rd, s. 2
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kan komma att missgynnas på grund av sitt kön.” 345 Detta innebär 
att då ett kriterium eller en egenskap som oftare förekommer hos det 
ena könet används, leder det ofta till ett indirekt diskriminerande 
slutresultat. Som exempel kan nämnas att kräva avklarad värnplikt 
vid rekrytering av personal. Kriteriet är i sig neutralt och båda könen 
kan uppfylla kriteriet, men i praktiken uppfyller en större andel män 
än kvinnor kriteriet. Även i samband med indirekt diskriminering 
finns det ett utrymme för godtagbara förfaranden som inte anses vara 
diskriminering. Förfarandet är inte diskriminering om ”syftet med 
förfarandet är godtagbart och de valda medlen för att nå detta syfte 
är befogade och behövliga”.346 I samband med rekrytering kan arbetets 
karaktär i vissa fall kräva att ett visst kriterium uppfylls, exempelvis 
avtjänad militärtjänstgöring om det lediga arbetet är ett militärarbete. 
Som jag redan tidigare konstaterat ska dock utrymmet för undantag 
tolkas mycket strikt.

Det relevanta för att det ska uppstå en diskrimineringspresumtion 
är slutresultatet, dvs. att en större andel män än kvinnor blir 
rekryterade, eller att man känner till det faktum att en större andel 
män än kvinnor avtjänat värnplikt och att kriteriet i och med det 
kan leda till ett diskriminerande slutresultat. Enligt Anttila har man 
inom EG-rätten tagit ett avsteg från den tidigare praxisen, enligt 
vilken man betonade statistiska uppgifter för att fastställa bevis 
för diskrimineringspresumtionen. Numera använder man också 
sociologisk kännedom om hur en bestämmelse, ett kriterium eller 
förfaringssätt kan påverka en viss grupp.347 Sådan kännedom om hur 
ett förfarande kan påverka skilda grupper, som exempelvis kvinnor och 
män, kan användas vid jämställdhetskartläggningen då man analyserar 
arbetsgivarens rekryterings- och karriärstigspraxis, eller då man 
utarbetar instruktioner för rekrytering och avancemang. Att beakta de 

345 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 7 §
346 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 7 §
347 Anttila O. (2006): Määräaikaiset palvelussuhteet ja tasa-arvolain mukainen 
välillisen syrjinnän kielto: Lakimies 1/2006, s. 48–49
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verkningar man känner till att ett förfarande kan ha har ett förbyggande 
syfte och kan förebygga enstaka indirekta diskrimineringsfall som inte 
syns i statistiken, medan man genom att granska statistik kan synliggöra 
redan existerande strukturell diskriminering. Ingetdera sättet syftar 
till ett icke diskriminerande slutresultat, vilket i rättslitteraturen har 
ansetts vara ett teoretiskt medel att realisera faktisk jämställdhet.348

Att analysera förekomsten av indirekt diskriminering på arbetsplatserna 
är ett mycket användbart medel att identifiera eventuella diskriminerande 
förfaranden. När det gäller analys av rekrytering och avancemang 
och eventuellt också uppsägningssituationer kan man med stöd av 
statistiskt material synliggöra en eventuell diskrimineringspresumtion. 
Diskrimineringspresumtionen kan gälla segregation som kan bero 
på dold diskriminering eller andra jämställdhetsproblem, som till 
exempel kringgående av uppsägningsskydd med tidsbegränsade 
anställningsavtal.

Förutom statistik över fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter 
på arbetsplatserna, vilket jämställdhetsplanen ska innehålla enligt 
jämställdhetslagens 6 a §, anser jag att det också finns skäl att granska 
statistik över tidsbegränsade och tillsvidare anställningsavtal enligt kön 
– i alla fall när det gäller större arbetsgivare. Med stöd av det statistiska 
materialet kan det uppkomma en presumtion om diskriminering, 
vilket betyder att det enligt principen om delad bevisbörda blir aktuellt 
att bryta presumtionen genom att visa att förfarandet kan motiveras 
med ett godtagbart mål och att medlen för att uppnå målet är befogade 
och nödvändiga.

Trots att indirekt diskriminering syftar till ett icke diskriminerande 
slutresultat, måste man vid den statistiska analysen beakta att 
jämställdhetsmålet inte är jämställdhet i resultat, utan faktisk 
jämställdhet, och att en ojämn könsfördelning i sig inte kan ses som 
indirekt diskriminering. I teorin kan man utgå ifrån att en ojämn 
348 ”Om det kan visas att praktiker och bestämmelser inte är objektiva röjs de 
maskulina normer på vilken praktiker och bestämmelser vilar och normerna kan bli 
öppna för förändring”. (Lundström K. (1999), s. 34)
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könsfördelning kan bero på en annan godtagbar orsak än könet, 
exempelvis en snedvriden könsfördelning bland de utbildade inom 
branschen, dvs. det som jag kallar för rekryteringsbasen. För att 
synliggöra dold diskriminering bör man enligt min mening jämföra 
könsbalansen i olika uppgifter och nivåer inom organisationen 
uttryckligen med könsfördelningen i rekryteringsbasen. Diskrepans 
mellan dessa skapar en diskrimineringspresumtion som kan bero på 
dold diskriminering, om arbetsgivaren inte kan påvisa att det finns 
någon annan godtagbar orsak bakom förfarandet än arbetstagarnas 
kön.

Begreppet indirekt diskriminering, som ju har sitt ursprung i EU-rätten, 
har flera gånger prövats i EG-domstolen, speciellt i frågor som gäller 
likalöneprincipen, men indirekt diskriminering vid permittering har 
också prövats i domstol i Finland. I fallet HD 2004:59 tog domstolen 
ställning till huruvida en stads förfarande vid permittering var att anse 
som indirekt diskriminerande enligt jämställdhetslagens 7 och 8 §. I 
fallet hade staden på grund av sitt dåliga ekonomiska läge permitterat en 
avsevärd del av personalen inom sin mest kvinnodominerade bransch. 
Diskrimineringspresumtionen i fallet grundade sig på en jämförelse 
mellan permitteringarna inom denna mest kvinnodominerade bransch 
och permitteringarna inom stadens övriga branscher. För att bryta 
presumtionen blev arbetsgivaren tvungen att i enlighet med Bilka-testet 
påvisa att arbetsgivarens förfarande berott på ett annat godtagbart skäl 
än könet.349

Enligt Bilka-testet ska arbetsgivaren påvisa att

1. målet med förfarandet är godtagbart

2. de valda medlen är nödvändiga för att uppnå målet och att

3. de använda medlen är ändamålsenliga och rimliga.

349 Bilka-testet har sitt ursprung i EU-rätten och formades i målet C-170/84 (Bilka). I 
Bilka-fallet formades de kriterier enligt vilka en indirekt diskrimineringspresumption 
kan fällas.
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I detta fall bedömdes stadens förfarande ha berott på någon annan 
godtagbar orsak än arbetstagarnas kön. Rättsinstanserna var dock inte 
eniga om huruvida arbetsgivarens förfarande var godtagbart.350 En 
sådan situation kan också tänkas bli aktuell exempelvis i samband med 
uppsägningar.

4.3.2.1 Familjeansvar och föräldraskap

Familjeansvar och föräldraskap är diskrimineringsgrunder som har 
ett indirekt samband med könet. Dessa diskrimineringsgrunder har 
noterats separat i jämställdhetslagens 7 §, enligt vilken det också 
är fråga om indirekt diskriminering på grund av kön om ”kvinnor 
och män försätts i olika ställning på grund av föräldraskap eller 
familjeansvar”, om inte ”syftet med förfarandet är godtagbart och 
de valda medlen för att nå detta syfte är befogade och behövliga”. 
När det gäller familjeansvar och föräldraskap använder man inte 
som jämförelseobjekt det motsatta könet, utan en person som 
diskrimineringsgrunden inte är aktuell för.351

Vid en granskning av exempelvis ensamförsörjarnas 
arbetsmarknadsposition på samhällelig nivå kan man med stöd av 
det statistiska materialet bilda en diskrimineringspresumtion.352 
Familjeansvar och föräldraskap är dock frågor som inte uppfyller 
relevanskravet enligt 1 kap. 3 § i lagen om integritetsskydd i 
arbetslivet, när det gäller de flesta arbetsuppgifter.353 Därför hör 
detta jämställdhetsproblem till den kategori som man bör motarbeta 

350 Se mer: HD 2004:59
351 RP 195/2004 rd, s. 28
352 Se kap. 4.1.3
Enligt Statistikcentralens statistik har ensamstående föräldrars arbetslöshetsprocent 
år 2014 varit 16,4 %, vilket är dubbelt jämfört med dem som inte är ensamstående 
föräldrar, dvs. jämförelsegruppen för att skapa en diskrimineringspresumtion. 
Statistiken tyder på att det för ensamstående föräldrar är svårt att bli rekryterade efter 
vårdledighet. (http://www.yvpl.fi/media/yhden-vanhemman-perheet-tilastoina/, 
hämtad 2.11.2016)
353 Se kap. 4.1.3
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genom att utforma arbetsplatsens rekryteringspraxis så att både 
diskrimineringsförbuden enligt jämställdhetslagen och relevanskravet 
enligt lagen om integritetsskydd i arbetslivet respekteras.

4.4 Aktiva åtgärder vid rekrytering och avancemang

Begreppet aktiva åtgärder innebär enligt EU:s jämställdhetsordlista 
flera olika former av åtgärder som har till syfte att förbättra det 
underrepresenterade eller missgynnade könets situation på 
arbetsmarknaden eller i samhället. 354 Det kan alltså vara fråga 
om mycket varierande åtgärder som man inte kan skriva någon 
uttömmande lista på. I EU:s jämställdhetsordlista nämns kvotering, 
positiv särbehandling och olika former av stimulansåtgärder som 
exempel på aktiva åtgärder. Som jag ser det innefattar aktiva åtgärder 
vid arbetsgivarens rekryteringsprocesser alla de åtgärder som syftar 
till att rätta till förfaranden som leder till dold direkt och indirekt 
diskriminering. Aktiva åtgärder är således ett omfattande begrepp som 
innefattar positiv särbehandling och kvotering, men också inbegriper 
åtgärder som inte fyller kriterierna för positiv särbehandling eller 
kvotering. Typiska åtgärder i samband med rekryteringsprocessen 
som faller utanför begreppet positiv särbehandling är val av 
rekryteringskanaler, formulering vid annonsering, val av vem som 
kallas till arbetsintervju och utformande av meritvärderingssystem. Om 
valet av den person som rekryteras påverkas av könet blir det däremot 
enligt min mening fråga om positiv särbehandling, men därutöver kan 
man också diskutera huruvida indirekta kriterier eller förfaringssätt 
som i praktiken gynnar någotdera könet endast är att betrakta som 
aktiva åtgärder eller alternativt som positiv särbehandling.

Gränsdragningen när det i dessa fall kan talas om positiv särbehandling 
är inte entydig, men kan ha betydelse eftersom tillämpandet av positiv 
särbehandling som undantag från likabehandlingsprincipen förutsätter 
bristande jämställdhet. En aktiv åtgärd som faller utanför begreppet 
positiv särbehandling kan däremot vidtas utan att ett bristande 
354 Europeiska kommissionen (1998): 100 jämställdhetsord: aktiva åtgärder
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jämställdhetsläge påvisas och utan att alla de kriterier som ställs för 
undantag från likabehandlingsprinciper beaktas.

4.4.1 Val av rekryteringskanal och annonsering

Ifall arbetsgivaren medvetet väljer rekryteringskanalerna så att den 
lediga befattningen söks av både kvinnor och män är det fråga om 
en rent aktiv åtgärd, men redan om arbetsgivaren i annonseringen 
uttrycker ett önskemål om att den lediga befattningen söks av 
någotdera könet blir frågan svårare.355 En möjlighet är att betona att 
den lediga befattningen lämpar sig för båda könen, vilket i praktiken 
kan öka andelen ansökningar av det underrepresenterade könet. En 
sådan åtgärd är också en rent aktiv åtgärd som inte behöver uppfylla 
förutsättningarna för positiv särbehandling och inte heller innebär 
någon risk att leda till en diskrimineringspresumtion.356

4.4.2 Kallelse till anställningsintervju

Gränsdragningen mellan en rent aktiv åtgärd och positiv särbehandling 
aktualiseras då arbetsgivaren kallar sökande till arbetsintervju. 
EG-domstolen har tagit ställning till huruvida artikel 2.1 och 2.4 
i likabehandlingsdirektivet (rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 
februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av 
kvinnor och män i fråga om anställning, yrkesutbildning och befordran 
samt arbetsvillkor) är hinder för bestämmelser enligt vilka kvinnor, 
när sökande av olika kön har likvärdiga meriter, garanteras att kallas 
till anställningsintervju. I fallet Badeck konstaterade EG-domstolen 
att förfarandet inte syftar till något bestämt resultat, utan erbjuder 
kvinnor möjligheter i akt och mening att underlätta deras tillträde på 
arbetsmarknaden. Likabehandlingsdirektivet utgjorde inget hinder för 
en sådan bestämmelse, utan domstolen ansåg att bestämmelsen främjade 
lika möjligheter i den mening som avses i likabehandlingsdirektivets 
artikel 2.4. Detta innebär att domstolen tolkade detta förfarande som 

355 Se kap. 7.2 (Positiv särbehandling måste grunda sig på en plan)
356 Se Jämställdhetsombudsmannens utlåtande:  TAS 30/39/05
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ett undantag från likabehandlingsprincipen och att förfarandet kan 
betraktas som positiv särbehandling.357

Även om kvinnor kallas till arbetsintervju innebär det inte i sig att 
könet skulle påverka valet och att kvinnor i praktiken skulle ha lika 
möjligheter som sina manliga konkurrenter. Enligt min mening är 
det då inte fråga om positiv särbehandling eftersom könet inte är ett 
avgörande kriterium vid valet. Trots att kvinnor, ifall de har likvärdiga 
meriter med en konkurrerande man, garanteras att bli kallade till 
intervju, kan valet av två lika meriterade sökande styras av stereotypa 
attityder eller antaganden om familjeledigheter och leda till att sökande 
av olika kön trots likvärdiga meriter inte har samma möjligheter. 
Tröskeln för att en aktiv åtgärd enligt EG-rätten ses som positiv 
särbehandling begränsas tydligen ändå inte till det slutliga urvalet vid 
rekrytering, utan gränsdragningen mellan en rent aktiv åtgärd och 
positiv särbehandling kan bli aktuell redan vid urvalsprocessen.

4.4.3 Meritvärdering

En annan aktiv åtgärd som arbetsgivaren kan se över vid 
rekryteringsprocessen är meritvärderingen. För att undvika 
diskriminerande valkriterier kan det finnas skäl att fästa 
uppmärksamhet vid att meritvärderingskriterierna är objektivt 
utformade, vilket i sig syftar till formell jämställdhet och kan ses som 
en rent aktiv åtgärd. Däremot kan man diskutera huruvida kriterier 
som till sin utformning är könsneutrala men i praktiken ändå gynnar 
någotdera könet är tillåtna, och om sådana kriterier borde tolkas som 
positiv särbehandling.

I fallet Badeck i EG-domstolen använde arbetsgivaren ett 
meritvärderingssystem som beaktade färdigheter och erfarenheter 
som förvärvats i familjearbete, om färdigheterna hade betydelse för 
de sökandes lämplighet, kvalifikationer och yrkeserfarenhet.358 EG-

357 C-158-97 (Badeck), punkt 56–63
358 C-158/97 (Badeck), punkt 31
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domstolen konstaterade att kriteriet till sin utformning är könsneutralt 
och kan också komma män till fördel, men att kriteriet i allmänhet 
gynnar kvinnor.359 Trots detta ansåg domstolen att det inte fanns 
något hinder för att använda sådana kriterier i meritvärderingen, utan 
konstaterade att kriteriet uttryckligen syftar till ”reell jämlikhet – och 
inte formell”. I fallet användes ett meritvärderingssystem enligt vilket 
de sökandes lämplighet, kvalifikationer och yrkeserfarenhet bedömdes 
i förhållande till de krav som den lediga tjänsten ställde. Likaså skulle 
tjänsteår, ålder och dagen för den senaste befordran också beaktas 
endast om de hade betydelse i sammanhanget. 

I det meritvärderingssystem som användes i fallet Badeck utgick 
meritvärderingen från den lediga befattningens krav, även med 
hänsyn till otraditionella meriter, som exempelvis vård av barn. I 
rättslitteraturen har detta också tolkats som positiv särbehandling inom 
ramarna för begreppet indirekt diskriminering. 360 Enligt min mening 
är det dock fråga om positiv särbehandling inom begreppet indirekt 
diskriminering först om en sökande med likvärdiga meriter som sin 
konkurrent ges företräde på grund av vårdledighet, och vårdledigheten 
då blir ett avgörande kriterium vid valet. Att vårdledighet beaktas för 
att den ger färdigheter som den lediga tjänsten ställer, skulle jag snarast 
kalla för objektiv meritbedömning, vilket inte faller inom gränserna 
för positiv särbehandling utan är en rent aktiv åtgärd om rekryterarna 
analyserat vilka meriter som faktiskt har betydelse med tanke på den 
lediga befattningen.

Även Lerwall ställer sig kritisk till att ställa otraditionell meritvärdering 
under begreppet positiv särbehandling inom begreppet indirekt 
diskriminering. Hon skriver att det är fråga om en ”aktiv åtgärd” ”om 
en arbetsgivare beslutar att omvärdera meritvärderingen i syfte att 
öka underrepresenterat köns chanser”361. Jag delar delvis åsikt med 
Lerwall, men ställer mig kritisk till att se otraditionell meritvärdering 
359 C-158/97 (Badeck), punkt 32
360 Numhauser-Henning A. (2001), s. 166
361 Lerwall L. (2001), s. 387
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som ett medel att öka det underrepresenterade könets chanser, utan ser 
meritvärderingen snarare som ett medel att objektivt beakta meriter 
och färdigheter som är till nytta för den lediga befattningen. 

Däremot ser jag inget hinder för att använda också positiv särbehandling 
inom begreppet indirekt diskriminering inom ramen för det rättsliga 
utrymmet för positiv särbehandling, men detta får inte blandas ihop 
med meritvärdering. Trots att EG-domstolen godkänt otraditionella 
meritvärderingssystem ser jag inte att positiv särbehandling vid 
meritvärderingsskedet av rekryteringsprocessen är förenlig med det 
rättsliga utrymmet för positiv särbehandling.

4.4.4 Positiv särbehandling

Genom att ratificera kvinnokonventionen har Finland förbundit sig till 
att vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor 
tills faktisk jämställdhet har uppnåtts. Artikel 4 i kvinnokonventionen 
tillåter att konventionsstaterna vidtar särskilda åtgärder för att 
främja jämställdheten. Åtgärderna ska vara tillfälliga och upphöra 
när jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling har uppnåtts. 
Kravet att vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering 
har beaktats i grundlagens 6 § 4 mom. enligt vilket ”[j]ämställdhet 
mellan könen i samhällelig verksamhet och i arbetslivet främjas 
enligt vad som närmare bestäms genom lag, särskilt vad gäller 
lönesättning och andra anställningsvillkor”. 362 I jämställdhetslagen, 
som grundlagen hänvisar till, ges också möjlighet att tillämpa positiv 
särbehandling.

I jämställdhetslagens 9 § räknas de undantag upp som inte ska anses 
vara diskriminering. Sådana är bl.a. ”sådana tillfälliga, planenliga 
specialåtgärder för att främja den faktiska jämställdheten vilka 
syftar till att ändamålet med denna lag skall uppfyllas”.363 I lagtexten 
används uttrycket specialåtgärder, men i förarbetena används 

362 Finlands grundlag 731/1999, 6 § 4 mom.
363 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 9 § 4 mom.



139

uttrycket positiva specialåtgärder. I samband med hänvisningen 
till det EG-rättsliga utrymmet för artikel 141.4 i EG-fördraget 
används i regeringens proposition uttrycket ”särbehandling”.364 I de 
svenskspråkiga översättningarna av EG-domstolens tolkningar av 
möjligheten till undantag från likabehandlingsprincipen används 
däremot begreppet ”positiv särbehandling”.

Begreppet positiv särbehandling har också använts inom FN: 
Kvinnodiskrimineringskommittén har i sin rekommendation uppmanat 
konventionsstaterna att vidta tillfälliga särskilda åtgärder i form av aktiva 
statliga åtgärder, positiv särbehandling och kvoteringssystem.365 Även 
i Kvinnodiskrimineringskommitténs slutsatser år 2008 uppmuntrar 
kommittén Finland att kraftigare uppmuntra till fler utnämningar av 
kvinnor till höga poster, särskilt inom den akademiska världen och på 
den privata sektorn. ”Kommittén rekommenderar att det tas i bruk 
föregripande åtgärder för att uppmuntra kvinnor att oftare söka sig 
till höga poster och uppmanar konventionsstaten att ta i bruk och 
effektivt genomföra temporära specialåtgärder i enlighet med artikel 
4.1 i konventionen och med kommitténs allmänna rekommendation 
nr 25, med vilka kvinnors faktiska jämställdhet påskyndas.”366

Uttrycken för möjligheten till att främja jämställdheten med stöd 
av särbehandling är många, och trots att begreppet inte används i 
vår nationella lagstiftning har jag valt att använda begreppet positiv 
särbehandling. Varken inom FN:s kvinnokonvention eller inom EG-
rätten finns någon egentlig definition av begreppet positiv särbehandling 
och i vår nationella lagstiftning har begreppet inte använts. Eftersom 
det inte finns en definition av positiv särbehandling som alla är överens 
om, är det speciellt viktigt att precisera vad som menas med begreppet 
i de olika sammanhangen.

364 RP 195/2004 rd, s. 38
365 CEDAW General Recommendation No. 5 (1998)
366 CEDAW/C/FIN/CO/6, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 2008, 
punkt 22
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Fastän det i EG-rätten inte heller finns någon officiell definition 
av begreppet positiv särbehandling, förklaras begreppet i EU:s 
jämställdhetsordlista som ”en form av aktiva åtgärder, vilken 
ger en fördel till det underrepresenterade könet vid rekrytering 
vid lika meriter”.367 Definitionen är relativt nära den EG-rättsliga 
rättspraxisen för tillämpningsområdet för undantagsregeln från 
likabehandlingsprincipen. Ordlistan är dock skriven så tidigt som år 
1998 och definitionen motsvarar den tidens tolkning av rättsläget, 
vilket därefter något preciserats. Begreppet motsvarar ändå enligt 
jämställdhetsordlistans definition det utrymme för särbehandling som 
kan accepteras enligt EG-rätten.

Begreppet positiv särbehandling har också kritiserats. Enligt Eva-
Maria Svensson kan begreppet positiv särbehandling associeras till 
”särskilt positiv behandling av vissa individer, till skillnad från andra 
som antas behandlas neutralt eller normalt. I stället borde positiv 
särbehandling ses som en kompensatorisk åtgärd som behövs på 
grund av den positiva särbehandlingen – vanligtvis av män – som 
de facto sker utan lagens hjälp.”368 Svenssons kritik tycker jag att är 
förträfflig med tanke på det rättsliga utrymmet som formats för positiv 
särbehandling.

I detta arbete kommer jag att med begreppet positiv särbehandling 
mena just de ”kompensatoriska åtgärder” som behövs för att olika 
individer, trots köns- och genusbaserade negativa effekter eller 
familjesituation, i praktiken ska ha lika möjligheter. Jag ser inte heller 
positiv särbehandling som något ”särskilt positivt”, utan snarast som 
något nödvändigt för att undvika diskriminering. De åtgärder som 
överskrider det kompensatoriska behovet faller enligt min mening 
inte längre enligt det EG-rättsliga synsättet inom begreppet positiv 
särbehandling, utan snarare under begreppet diskriminering.

Den EG-rättsliga tolkningen av positiv särbehandling utgår från 

367 Europeiska kommissionen (1998): 100 jämställdhetsord: positiv särbehandling
368 Svensson E.-M. (2001), s. 27–28
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främjandet av jämställdheten på individnivå, medan den traditionella 
svenska synen ser positiv särbehandling som ett medel att främja 
jämställdheten på kollektiv nivå. I Sverige har man en längre tid, jämfört 
med Finland, uppmanat arbetsgivare till aktivt jämställdhetsarbete och 
givit en vid möjlighet att tillämpa positiv särbehandling. Den svenska 
synen på begreppet positiv särbehandling kan därför avvika från den 
definition som används i detta arbete. Enligt förarbetet till den första 
jämställdhetslagen i Sverige innebär positiv särbehandling en åtgärd 
där en arbetsgivare tar hänsyn till kön och låter en bättre kvalificerad 
arbetssökande förbigås av en mindre kvalificerad i syfte att bryta en 
uppdelning mellan kvinnor och män.369

Sett från denna synvinkel, som jag kallar för den traditionella svenska 
synvinkeln, kan den från den EG-rättsliga synvinkeln utformade 
definition som jag här använder närmast motsvara det som i Sverige 
kallas för jämställdhetsaspekten. Jämställdhetsaspekten är den 
mildaste formen av positiv särbehandling enligt svensk rätt, och innebär 
att när två sökande är jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga, kan 
företräde ges åt den som representerar det underrepresenterade könet. 
Denna praxis har i Sverige vuxit fram inom den statliga sektorn redan 
under 1970-talet.370

I den svenska rättslitteraturen har man också sett positiv särbehandling 
som ett vidare begrepp och i en vid bemärkelse kan positiv särbehandling 
också anses innefatta handlingar som inte enligt EG-rätten är tillåtna 
som undantag från diskrimineringsförbudet. Lerwall använder 
begreppet positiv särbehandling i en sådan vidare bemärkelse. Enligt 
den terminologi som hon använder innefattar positiv särbehandling 
också begreppet kvotering på så sätt att ”kvotering är en form av positiv 
särbehandling men positiv särbehandling sker inte nödvändigtvis i 
form av kvotering.”371

369 Prop. 1978/79:175 (Sverige), s. 122 ff
370 Lerwall L. (2001), s. 340
371 Lerwall L. (2001), s. 342
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I detta kapitel om positiv särbehandling behandlar jag positiv 
särbehandling närmast då det gäller att främja jämställdheten vid 
rekrytering och avancemang, vilket enligt rättspraxisen fått ett ganska 
snävt utrymme. Därför blir också definitionen av positiv särbehandling 
i detta sammanhang mycket snäv. Positiv särbehandling kan också 
användas inom andra områden, som exempelvis inom politiken, 
och det utrymme för positiv särbehandling som accepterats inom 
andra områden har inte varit lika strikt som utrymmet för positiv 
särbehandling vid rekrytering och avancemang.

Enligt uttrycket i FN:s kvinnokonvention kunde man ge begreppet 
positiv särbehandling en mycket mer omfattande innebörd. 
Åtgärder som i praktiken främjar kvinnors möjligheter och främjar 
jämställdheten kan vara mycket varierande till formen och enligt 
en vid syn på begreppet positiv särbehandling kunde exempelvis 
subjektiv rätt till dagvård ses som positiv särbehandling, eftersom 
den subjektiva rätten till dagvård i praktiken avsevärt förbättrat 
kvinnornas möjligheter att förvärvsarbeta i Finland. Sådana åtgärder 
är nödvändiga för att åstadkomma lika möjligheter för båda könen, 
men enligt den definitionen som jag använder faller exempelvis rätt 
till subjektiv dagvård under begreppet aktiv åtgärd och kan enbart i 
vissa specialfall ses också som indirekt positiv särbehandling, om 
möjligheten till dagvården erbjuds någotdera könet eller på grund av 
familjesituationen, såsom exempelvis ensamstående föräldrar.

Som positiv särbehandling av indirekt karaktär kan också räknas 
arbetsarrangemang eller förmåner som erbjuds på grund av 
familjesituationen för att förenandet av arbete med familjeliv ska bli 
lättare, men förmånerna erbjuds inte alla anställda. En förmån som 
erbjuds alla kan fungera som en aktiv åtgärd och då uppstår inte 
heller någon juridisk problemställning, men en åtgärd som leder till 
att personalen behandlas sinsemellan olika för att främja den faktiska 
jämställdheten uppfyller enligt min mening kännetecknen för indirekt 
positiv särbehandling. Till indirekt positiv särbehandling för att främja 
jämkandet av arbete och familjeliv återkommer jag i kapitel 6.
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4.4.5 Kvotering

I finländsk lagtext används inte begreppet kvotering och i lagen finns 
det inte heller någon definition av begreppet. I förarbetena kallas ändå 
jämställdhetslagens 4 a §, som gäller sammansättningen av organ som 
utövar offentlig makt, för den så kallade kvotbestämmelsen.372

I Finland har en sådan kvotbestämmelse använts från år 1995 i 
sammansättningen av organ inom den offentliga förvaltningen och 
organ som utövar offentlig makt. Kvotbestämmelsen utvidgades vid 
revideringen av jämställdhetslagen år 2005. Enligt jämställdhetslagens 
4 a § ska både kvinnor och män vara representerade till minst 40 % 
vardera i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande 
organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, 
med undantag för kommunfullmäktige. Regeln om jämn representation 
ska också tillämpas på organ som utövar offentlig makt eller på ett 
ämbetsverk, en inrättning eller ett bolag med statlig eller kommunal 
majoritet då alla dessa har ett förvaltningsråd, en direktion eller något 
annat lednings- eller förvaltningsorgan som består av förtroendevalda. 
Kvotregeln ska tillämpas om inte ett vägande skäl talar för något annat. 
373 Därmed är regeln inte absolut och ger en möjlighet till undantag.

Kvotregeln har främjat en jämn representation av könen i beredningen 
av beslutsfattandet och speciellt i kommunstyrelserna och de 
kommunala nämnderna. I den högsta ledningen av det kommunala 
beslutsfattandet, bland annat som kommunaldirektör och som 
ordförande för de kommunala organ på vilka kvotbestämmelserna 
inte tillämpas är kvinnorna fortfarande i minoritet374 och trots att 
kvinnornas andel i företagsstyrelser utökas mycket långsamt, har 
kvotbestämmelsen i Finland inte utvidgats att gälla styrelser i privata 
företag. I Norge har en sådan kvotbestämmelse effektivt utökat 
kvinnornas andel i styrelserna. I Sverige har man däremot litat på att 
372 RP 195/2004 rd, s. 23
373 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 4 a §
374 Statsrådets redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män (2010), s. 15
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kvinnornas andel i styrelserna ökar utan kvotbestämmelser, vilket inte 
har varit fallet, utan i Sverige har utvecklingen t.o.m. varit negativ.375

Den finländska kvotbestämmelsen motiverades i förarbetena 
i första hand med att den främjar lika möjligheter och inte ett 
resultat. När kvotbestämmelsen fogades till jämställdhetslagen har 
ändringen motiverats med att ”[e]n grundläggande målsättning 
i jämställdhetslagstiftningen är att kvinnor och män likvärdigt 
skall kunna delta i planeringen och beslutsfattandet i samhället”376. 
Vidare konstateras att ”kvinnor och män skall ha lika möjligheter 
att på grundval av sin sakkunskap bli valda till organ med flera 
medlemmar”.377

När det gäller kvotbestämmelser för organ som utövar makt och 
inflytande är det dock inte enbart fråga om att främja individens rätt 
till lika möjligheter, utan kvotbestämmelsen har också som mål att 
främja en jämn fördelning av makt och inflytande, vilket också kan 
ses som ett godtagbart mål. I regeringens proposition till riksdagen år 
1994, då kvotbestämmelsen bereddes, konstaterades att ”kommittéer 
och motsvarande organ ofta bereder ärenden på ett könsneutralt sätt 
utan att problematisera verkningarna av reformen ur kvinnors och 
mäns olika synvinklar”.378 Könsperspektivet i beslutsfattandet är också 
en faktor som är nödvändig för uppnående av faktisk jämställdhet, 
men en jämn fördelning mellan könen garanterar inte nödvändigtvis 
alltid att könsperspektivet beaktats, och tvärtom, beaktandet av 
könsperspektivet är inte heller uteslutet trots en ojämn könsfördelning.

En liknande skillnad kan också ses i jämställdhetsmålet mellan 
kvinnornas karriärmöjligheter och representation i företagens 
styrelser inom den privata sektorn. Enligt statsrådets redogörelse om 
jämställdheten mellan kvinnor och män fortsätter regeringen dialogen 

375 Salo T. & Blåfield V. (2007), s. 21
376 RP 90/1994 rd, s. 1
377 RP 90/1994 rd, s. 1
378 RP 90/1994 rd, s. 12
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med den privata sektorn för att stödja kvinnornas karriärutveckling 
och främjandet av en jämn representation för könen inom företagens 
styrelser.379 När det gäller karriärmöjligheter talar man om att stödja 
karriärutveckling, medan man inom företagens styrelser utgår ifrån 
att en jämn representation i sig är målet och att kvotartade redskap 
därför bättre lämpar sig för att främja jämställdheten i styrelser och 
beslutsfattande organ än i övrig rekrytering. Det rättsliga utrymmet 
för positiv särbehandling och kvotering är inte heller det samma för 
beslutsfattande organ som vid övrig rekrytering.

Även i kvinnokonventionen ses jämn representation som ett 
godtagbart mål i beslutsfattande positioner då den avgörande faktorn 
är representation. I kvinnokonventionen rekommenderas användning 
av kvotering närmast i positioner som berör politiskt beslutsfattande 
men kvotering ses inte som ett proportionerligt medel inom den privata 
sfären, annat än i mycket sällsynta situationer.380

Någon allmänt använd definition av begreppet kvotering finns inte 
och det råder inte enighet om kvotering ska ses som en specialform 
av positiv särbehandling eller som en separat företeelse. Enligt 
Westerhälls definition innebär kvotering att man ”fastställer att ett 
visst antal eller en viss andel personer av t.ex. ett kön (eller från en 
viss religion, intressegrupp o.d.) skall finnas representerad i t.ex. 
riksdagen, en arbetsgrupp eller på en viss typ av tjänst”. Enligt 
henne innebär kvotering således att personer ur olika grupper inte 
konkurrerar sinsemellan, utan enbart inom gruppen. Westerhälls 
definition grundar sig på en ren form av kvotering, vilket hon inte ser 
som en form av positiv särbehandling, utan som en separat företeelse. 381 

Westerhälls definition motsvarar definitionen i EU:s 
jämställdhetsordlista. Enligt EU:s jämställdhetsordlista innebär 

379 Statsrådets redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män (2010), s. 16
380 Freeman M., Chinkin C. & Rudolf B. (2012), s. 132
381 Westerhäll L. (1987), s. 203
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kvotering ”att en viss andel av platserna eller resurserna skall 
tilldelas en särskild grupp”.382 Denna rena form av kvotering syftar till 
ett resultat och inte till lika möjligheter, vilket enligt den definition jag 
använder är målet med positiv särbehandling.

Kvotering kan, om positiv särbehandling tolkas enligt den traditionella 
svenska synvinkeln, ses som en specialform av positiv särbehandling. 
Exempelvis Lerwall har använt termerna i den bemärkelsen att positiv 
särbehandling innefattar kvotering.383 Enligt den snävare definitionen 
av positiv särbehandling, som jag använder, kan kvotering enbart under 
vissa speciella förutsättningar ses som en form av positiv särbehandling. 
En ren och absolut tillämpning av kvotering ryms ändå inte enligt min 
mening inom gränserna för positiv särbehandling. Däremot kan regler 
som har drag av kvotering också vara en form av positiv särbehandling, 
så länge kvotering tillämpas för att kompensera strukturella hinder. 
Kvotering kan också användas i olika uppluckrade varianter, som inte 
behöver vara absoluta. Ett sätt är att använda kvotering enbart vid 
likvärdiga meriter, vilket leder till konkurrens mellan grupperna. Enligt 
EG-rätten har exempelvis flexibla resultatkvoter kunna användas inom 
tillämpningsområdet för undantaget till likabehandlingsprincipen.384

Trots att kvotering i sin rena form kan ses som en separat företeelse, 
kommer jag inte att särskilt redogöra för möjligheterna till kvotering, 
utan behandlar möjligheten till kvotartade regler vid rekrytering som 
en del av utrymmet för positiv särbehandling. Dessa regler innefattas 
av begreppet positiv särbehandling.

382 Europeiska kommissionen (1998): 100 jämställdhetsord: kvotering
383 se Lerwall L. (2001), s. 335
384 C-158/97 (Badeck)
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4.5 Positiv särbehandling vid rekrytering – en tillfällig  
 åtgärd som förutsätter bristande jämställdhet

Jämställdhetslagen ger en möjlighet till att använda ”sådana tillfälliga, 
planenliga specialåtgärder för att främja den faktiska jämställdheten 
vilka syftar till att ändamålet med” jämställdhetslagen ”skall 
uppfyllas”.385 I samband med rekrytering ger denna bestämmelse 
en möjlighet till positiv särbehandling. Vårt utrymme för positiv 
särbehandling begränsas också av EG-rätten och dessutom har vi 
förbundit oss till Kvinnokonventionen, som även den ger ett utrymme 
för positiv särbehandling och t.o.m. ser genomförandet av särskilda 
positiva åtgärder i vissa situationer som en skyldighet.

Gemensamt för dessa rättssystem är att positiv särbehandling ses som 
tillfällig, och att det finns utrymme för positiv särbehandling endast så 
länge det råder bristande jämställdhet. Frågan om när det finns utrymme 
för positiv särbehandling är nära förknippad med jämställdhetsmålet, 
och i detta kapitel kommer jag att diskutera i vilka situationer det i 
samband med rekrytering finns en möjlighet till positiv särbehandling 
enligt de rättskällor som påverkar utrymmet för positiv särbehandling 
i Finland. Eftersom Sverige har haft ett från EG-rättsligt perspektiv lite 
avvikande sätt att se på jämställdhetsmålet, jämför jag också det EG-
rättsliga synsättet med det traditionella svenska synsättet, som klart 
skiljer sig från det finländska och det EU-rättsliga synsättet att se på 
positiv särbehandling.

Som jag redan tidigare har konstaterat är kompetensen beträffande 
arbetsområdet delad mellan EU och medlemsstaterna. Detta innebär 
att EG-rätten, i första hand med artikel 157 i EG-fördraget, begränsar 
också det finländska utrymmet för positiv särbehandling. En vidare 
tolkning av utrymmet för positiv särbehandling än den EG-rättsliga är 
inte möjlig, men den nationella lagstiftningen kan däremot leda till ett 
snävare utrymme än vad EG-rätten tillåter.

385 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 9.4 §
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Däremot kan man fråga sig om de förpliktelser som Finland i och 
med kvinnokonventionen förbundit sig till står i konflikt med det 
utrymme för positiv särbehandling som EG-rätten tillåter. Finland 
har via kvinnokonventionen förbundit sig till att ”vidta alla lämpliga 
åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor från enskilda 
personers, organisationers och företagens sida”386. Detta har också i 
jämställdhetslagens beredningsskede tolkats innefatta aktiva positiva 
åtgärder för att förbättra kvinnornas ställning. 387

Enligt FN:s kvinnodiskrimineringskommittés uppfattning är juridiskt 
formell jämställdhet inte tillräcklig för att garantera kvinnor faktisk 
jämställdhet med män. Enligt kvinnokonventionen ses tillfälliga 
särskilda åtgärder snarare som ett nödvändigt medel som komplement 
för att nå faktisk jämställdhet, fastän positiv särbehandling i 
kvinnokonventionen såsom också i den finländska jämställdhetslagen 
och i EG-fördraget ses som ett undantag från diskrimineringsförbudet. 
I den allmänna rekommendationen nummer 25 som behandlar 
kvinnokonventionens artikel 4 punkt 1 (tillfälliga särskilda åtgärder) 
anses följaktligen att det är en skyldighet att genomföra tillfälliga 
särskilda åtgärder eftersom det visat sig vara nödvändigt för att faktisk 
jämställdhet snabbare ska förverkligas. 388 De tillfälliga specialåtgärderna 
ska enligt allmänna rekommendationen nr 5 tillämpas i förhållande till 
bl.a. artikel 11.389 Enligt kvinnokonventionens artikel 11 förbinder sig 
konventionsstaterna uttryckligen till att vidta alla lämpliga åtgärder för 
att avskaffa diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden och detta 
konstateras gälla särskilt bl.a. rätten till samma anställningsmöjligheter, 
rätten till befordran samt anställningstrygghet. – Rättigheter som det 
fortfarande finns anledning att jobba med i Finland.

386 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), art. 2
387 RP 195/2004 rd, s. 9
388 CEDAW General Recommendation No. 25 (2004)
389 CEDAW General Recommendation No. 25 (2004)
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Kvinnokonventionen ratificerades innan Finland anslöt sig till EU, och 
enligt artikel 351 i FEUF (f.d. artikel 307 FEG) ska inte de rättigheter 
och skyldigheter som följer av avtal som ingåtts före EU-anslutningen 
påverkas av bestämmelserna i EG-fördragen. Å andra sidan ska 
medlemsstaterna enligt artikel 35 vidta alla lämpliga åtgärder för att 
undanröja det som är oförenligt med fördragen. Frågan om det uppstår 
en konflikt mellan EG-rätten och kvinnokonventionen måste därför 
också beaktas då man analyserar utrymmet för positiv särbehandling.

I detta avsnitt som behandlar positiv särbehandling från en 
rättsdogmatisk synvinkel diskuterar jag först i vilka situationer det 
förekommer en dylik brist på jämställdhet, dvs. när det enligt det 
rådande rättsläget och jämställdhetsmålet finns en möjlighet till positiv 
särbehandling. Detta kunde man också formulera som det juridiska 
utrymmet för ett godtagbart mål för särbehandling i samband med 
rekrytering.

Därefter kommer jag att besvara frågan hur positiv särbehandling ska 
genomföras och vilka åtgärder som ryms inom gränserna för utrymmet 
för positiv särbehandling. Förutom att positiv särbehandling ska 
grunda sig på en plan, har EG-domstolens rättspraxis också format 
en rad kriterier för tillämpningen av positiv särbehandling. Dessa 
är kravet på objektiv bedömning och på genomskinlighet samt på 
förbudet mot automatiskt och ovillkorligt företräde. Dessutom har 
EG-domstolen tillämpat proportionalitetsprincipen vid tillämpning 
av positiv särbehandling. Till sist diskuteras också hurdant 
jämställdhetsintervall som är möjligt, vilket delvis också är förknippat 
med vårt jämställdhetsmål.

4.5.1 Positiv särbehandling enligt EG-rätten – ett 
 medel att nå jämn representation eller    
 kompensation för strukturella hinder?

Enligt artikel 157.4 i EG-fördraget har medlemsstaterna inom vissa 
gränser möjlighet att, som undantag från likabehandlingsprincipen, 
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besluta om positiv särbehandling. Artikeln 157.4 lyder: ”I syfte att i 
praktiken säkerställa full jämställdhet mellan kvinnor och män får 
principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att 
behålla eller besluta om åtgärder som rör särskilda förmåner för 
att göra det lättare för det underrepresenterade könet att bedriva en 
yrkesverksamhet eller för att förebygga eller kompensera nackdelar 
i yrkeskarriären.”

I denna artikel nämns syftet att i praktiken säkerställa ”full jämställdhet”, 
och det EG-rättsliga jämställdhetsmålet är att uppnå lika möjligheter 
för båda könen. Därefter nämns ändå både underrepresentation, 
vilket också kan anses syfta till jämställdhet i resultat, och nackdelar 
i yrkeskarriären, som bättre motsvarar orsakerna till brist på faktisk 
jämställdhet och på lika möjligheter i praktiken. Artikel 157.4 är inte 
entydig. Kan man använda positiv särbehandling för att nå en jämn 
könsfördelning oberoende av om det finns strukturella hinder och vad 
menas med underrepresentation överlag? Dessutom kan det finnas 
strukturella hinder oberoende av en jämn representation. I vilka 
situationer finns det utrymme för positiv särbehandling i samband 
med rekrytering enligt EG-rätten?

EG-domstolen har hittills tagit ställning till utrymmet för positiv 
särbehandling när det gäller arbete i sex olika rättsfall. I dessa fall har 
EG-domstolen bildat en praxis för kriterier som ska uppfyllas för att 
undantaget från diskrimineringsförbudet ska kunna tillämpas. Till 
dessa kriterier återkommer jag senare och analyserar de relevanta 
rättsfallen av dessa i ljuset av under hurdana omständigheter EG-
domstolen har tolkat att det i praktiken finns sådan brist på full 
jämställdhet, vilket ger utrymme för positiv särbehandling.

4.5.1.1 Kalanke

Första gången som EG-domstolen tog ställning till utrymmet för positiv 
särbehandling gällde fallet Kalanke (C-450/93). I fallet tog domstolen 
ställning till huruvida en nationell regel, enligt vilken kvinnliga sökande 
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automatiskt ges företräde då kandidater till en befordran har likvärdiga 
meriter och kvinnor är underrepresenterade, är förenlig med artikel 
2.1 och 2.4 i likabehandlingsdirektivet (rådets direktiv 76/207/EEG av 
den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling 
av kvinnor och män i fråga om anställning, yrkesutbildning och 
befordran samt arbetsvillkor)390. I detta fall ansåg EG-domstolen att 
det i enlighet med den nationella regeln förelåg underrepresentation 
då kvinnorna inte utgjorde minst hälften av de anställda inom de olika 
personalkategorierna och tjänstenivåerna i organisationsplanen.

EG-domstolen hänvisade till rådets tredje övervägande i anslutning 
till sin rekommendation 84/635/EEG av den 13 december 1984 om 
främjande av positiv särbehandling av kvinnor, enligt vilken ”gällande 
regler om likabehandling, som har till syfte att säkra den enskildes 
rättigheter, inte är tillräckliga för att avskaffa alla former av faktiska 
ojämlikheter om inte regeringarna, arbetsmarknadens parter och 
andra berörda organ dessutom vidtar åtgärder i syfte att motverka 
de negativa verkningar som kvinnor på arbetsmarknaden utsätts för 
som följd av attityder, beteenden och strukturer i samhället”.

Den nationella domstolen ansåg att ”ett sådant kvoteringssystem 
som föreligger i förevarande fall kan bidra till att man i framtiden 
övervinner de nackdelar som kvinnor för närvarande utsätts för och 
som bevarar ojämlikheter från förr i tiden, genom att de leder till att 
det blir naturligt att se kvinnor även på dessa ledande befattningar”.391 
Den nationella domstolens argument för regeln grundar sig på tanken 
om att främja jämställdheten sett från en kollektiv synvinkel medan 
EG-domstolen betonade att den tidigare tillämpade ”artikel 2.4, 
såsom undantag till en i direktivet fastställd rättighet för enskilda, 
skall tolkas restriktivt”.392 Utrymmet för att främja jämställdheten på 
390 Likabehandlingsdirektivet är ändrat år 2002 och vid ändringen fick möjligheten 
till positiv särbehandling en ny ordalydelse som syftar till EG-fördragets artikel 141.4 
(nuvarande artikel 157.4). Före år 2002 har artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet 
(76/207/EEG) tillämpats vid rättsfall angående positiv särbehandling.
391 C-450/93 (Kalanke), punkt 14
392 C-450/93 (Kalanke), punkt 21
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kollektiv nivå blir åsidosatt av den enskilda individens rättigheter. I den 
argumentering som förs i fallet Kalanke ser det ut som om det kollektiva 
intresset står i strid med rättigheter för den enskilda arbetssökanden, 
vilket dock kan ifrågasättas.

EG-domstolen konstaterade också att denna regel har till syfte att 
uppnå lika andel, dvs. ett resultat, och konstaterade att detta ”ersätter 
det befrämjande av lika möjligheter som föreskrivs i artikel 2.4”. 393 
En numerärt jämn fördelning mellan könen som mål är också att se på 
jämställdhet från en kollektiv synvinkel, och i fallet Kalanke framhävdes 
inga argument som skulle ha talat för huruvida denna regel skulle ha 
kunnat kompensera de strukturella ojämlikheter som finns i samhället 
mellan sökande som individer.

EG-domstolen svarade den nationella domstolen att artikel 2.1 och 
2.4 hindrar en nationell regel som automatiskt vid likvärdiga meriter 
ger kvinnliga sökande företräde inom områden där kvinnor är 
underrepresenterade. Domstolen konstaterade att en nationell regel 
som undantagslöst och ovillkorligt garanterar kvinnor företräde går 
längre än att främja lika möjligheter. Domstolen påpekade att artikel 
2.4 i direktivet tillåter endast åtgärder som syftar till att ”avskaffa eller 
begränsa faktiska ojämlikheter mellan män och kvinnor som kan 
förekomma i samhället”.

4.5.1.2 Marschall

I fallet Marschall C-409/95 tog EG-domstolen också ställning till 
huruvida en nationell regel enligt vilken kvinnliga sökande inom 
offentliga förvaltningar där färre kvinnor än män är anställda i en viss 
tjänstegrupp ska ges företräde vid befordran, är förenlig med artikel 2.1 
och 2.4 i likabehandlingsdirektivet (rådets direktiv 76/207/EEG av den 
9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av 
kvinnor och män i fråga om anställning, yrkesutbildning och befordran 
samt arbetsvillkor ). I fallet var det fråga om tillsättning av en lärartjänst 

393 C-450/93 (Kalanke), punkt 23



153

i en viss lönekategori där kvinnorna var i minoritet. Enligt den tyska 
delstatens lag om offentlig anställning skulle kvinnor ges företräde 
om färre kvinnor än män är anställda i den tjänstegrupp till vilken 
befordran är aktuell vid en myndighet och när sökande har samma 
lämplighet, kvalifikationer och yrkesskicklighet. Företräde åt kvinnor 
skulle ges om det inte på grund av omständigheter som sammanhänger 
med en annan sökandes person fanns övervägande skäl att välja denne.

Den nationella domstolen betvivlade att bestämmelsen omfattades 
av undantaget i likabehandlingsdirektivets artikel 2.4 eftersom 
artikeln syftar till att främja lika möjligheter för kvinnor och män, och 
bestämmelsen ledde till att den numeriska proportionen mellan könen 
blev det enda kriteriet som beaktades. Detta ansåg den nationella 
domstolen att syftar till ett resultat och inte lika möjligheter.394

I fallet ansåg däremot den österrikiska delstaten att det företräde som 
gavs åt kvinnliga sökande var ämnat att rätta till diskriminerande 
förfarande vid urval av personal.395 Delstaten och flera regeringar som 
yttrade sig i målet ansåg att män, oberoende av likvärdiga meriter, 
har tendens att bli valda framom kvinnor. Detta bland annat på 
grund av ”fördomar och stereotypa föreställningar om kvinnorollen 
och kvinnors kapacitet i arbetslivet samt av oro exempelvis för att 
kvinnor oftare skall göra avbrott i karriären, att de, på grund av sina 
uppgifter i hemmet och familjen, kommer att organisera sin arbetstid 
mindre flexibelt och att de kommer att vara frånvarande från arbetet 
på grund av graviditeter, födslar och amningsperioder”.396 I detta 
resonemang förekommer nackdelar till följd av både kvinnors biologiska 
kön och genus. I stället för att se på den positiva särbehandlingen från 
en kollektiv synvinkel har man i detta fall närmat sig den ojämställda 
situationen från sökandenas synvinkel som individer, vilket leder till 
att det kollektiva intresset och individens rättigheter inte kommer i 
konflikt med varandra.
394 C-409/95 (Marschall), punkt 12
395 C-409/95 (Marschall), punkt 15
396 C-409/95 (Marschall), punkt 29
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EG-domstolen såg inget hinder för att den nationella regeln, trots sin 
numeriska karaktär, inte skulle omfattas av likabehandlingsdirektivets 
artikel 2.4 tillämpningsområde, om regeln bidrar till att erbjuda 
en motvikt till de negativa verkningar för kvinnliga sökande som 
beskrivits ovan. Domstolen fäste inte uppmärksamhet vid att regeln 
grundade sig på en numerisk proportion mellan könen, utan vid de 
faktiska ojämlikheterna i arbetslivet, vilka med hjälp av den nationella 
regeln kunde begränsas.397

4.5.1.3 Utvidgat utrymme för positiv särbehandling?

I både fallet Kalanke och fallet Marschall var det fråga om att kvinnor 
då de var underrepresenterade gavs en fördel. I ingetdera fallet var det 
fråga om en absolut könskvot som hade garanterat någotdera könet 
befordran oberoende av kompetens, utan kvinnor prioriterades enbart i 
en urvalssituation då de hade likvärdiga meriter med en konkurrerande 
man. I båda fallen användes positiv särbehandling enbart vid numerär 
underrepresentation av kvinnor, men i fallet Kalanke framgick inte av 
argumentationen till stöd för regeln att den kvinnliga arbetssökanden 
i en valsituation vid likvärdiga meriter inte på grund av biologiska och 
genusbaserade hinder i praktiken hade samma möjligheter som den 
manliga sökanden, vilket var fallet i Marschall. I stället förklarade den 
nationella domstolen i fallet Kalanke, att ett kvoteringssystem som 
finns i fallet kan bidra till att man i framtiden övervinner de nackdelar 
som kvinnor utsätts för, genom att det blir naturligt att se kvinnor även 
på vissa ledande befattningar.398

Argumentationen i fallet Kalanke byggde på tanken om att 
jämställdheten främjas från en kollektiv synvinkel i stället för att 
påvisa att det finns ett behov av positiv särbehandling som skulle 
kompensera köns- och genusbaserade hinder för att ge lika möjligheter 
för individen. I fallet Kalanke var det liksom i fallet Marschall inte heller 
fråga om ett kvoteringssystem som absolut skulle ha garanterat kvinnor 
397 C-409/95 (Marschall), punkt 31
398 C-450/93 (Kalanke), punkt 14
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ett visst antal tjänster och företräde oberoende av meriter. Företräde 
gavs enbart vid likvärdiga meriter och därför kunde eventuellt samma 
argument som tillämpades i fallet Marschall ha tillämpats för att 
motivera den nationella regeln i fallet Kalanke.

Fallet Kalanke var det första fallet som gäller positiv särbehandling vid 
befordran. Man kan fråga sig om att den strikta linje som domstolen 
tog i fallet Kalanke senare skulle ha luckrats upp? Det som jag fäste min 
uppmärksamhet vid var att man kanske ännu inte i fallet Kalanke såg 
sambandet mellan den obalanserade könsbalansen, som kan påvisas 
statistiskt, och de samhälleliga strukturer som kan leda till att sökande 
av olika kön som individer trots likvärdiga meriter inte är jämställda 
sinsemellan. Det krävs en analys av detta samband för att man ska 
kunna se om positiv särbehandling behövs som kompensation för att 
motverka negativa verkningar och för att eftersträva lika möjligheter, 
eller om positiv särbehandling används för att uppnå ett resultat som 
går längre än att eftersträva lika möjligheter.

Trots att man eventuellt i fallet Kalanke kunde ha använt samma 
argument som i fallet Marschall som motivering för behovet av 
kompensation för att kunna garantera lika möjligheter på individnivå 
för kvinnor som för män, skulle förfarandet inte som sådant ha godkänts 
av domstolen eftersom det inte fanns någon möjlighet till undantag, 
vilket är ett kriterium som EG-domstolen kräver. Till detta och de 
övriga villkor för positiv särbehandling som formats i EG:s rättspraxis 
återkommer jag till senare.

4.5.1.4 Badeck

Även i det tredje fallet, Badeck (C-158/97), som gällde positiv 
särbehandling vid befordran tog EG-domstolen ställning till en 
delfråga som gällde positiv särbehandling av kvinnor vid likvärdiga 
meriter och som i stort sett liknade fallet Marschall. Den första frågan i 
fallet gällde om likabehandlingsdirektivets artikel 2.1 och 2.4 är hinder 
för att tillämpa nationella bestämmelser enligt vilka urvalsbeslut då en 



156

kvinnlig och manlig sökande är lika kvalificerade ska komma kvinnorna 
till fördel på grund av bindande målsättningar i befordringsplanen för 
kvinnor, då detta är nödvändigt för att nå målsättningen, och något 
mer tungt vägande rättsliga skäl inte talar emot det. Regeln tillämpades 
då kvinnorna var underrepresenterade så att färre kvinnor än män 
var anställda i en lönegrad eller motsvarande i ett yrke. Vid de lägre 
lönegraderna ansågs kvinnorna vara underrepresenterade då de hade 
färre tjänster än männen i hela yrkeskarriären.399 Även i detta fall var 
det fråga om att ge kvinnor företräde vid likvärdiga meriter då de var 
underrepresenterade, och med underrepresentation avsågs i detta fall 
också ojämn fördelning mellan könen.

EG-domstolen hänvisade till det tidigare fallet Marschall400 och 
upprepade argumentet enligt vilket kvinnor på grund av bl.a. fördomar 
och stereotypa föreställningar om kvinnorollen och kvinnors kapacitet 
i arbetslivet inte, trots likvärdiga meriter, har lika möjligheter som sin 
manliga konkurrent.401 Inte heller i detta fall var det fråga om huruvida 
en jämn representation skulle ha varit målet i sig, utan att kompensera 
de negativa verkningar som kvinnor drabbas av. I de inledande 
synpunkterna i fallet påpekade domstolen att direktivet enligt artikel 
2.4 i direktivet inte ska hindra åtgärder som ”främjar lika möjligheter 
för kvinnor och män”.402

Domstolen konstaterade att artikel 2.1 och 2.4 ”inte utgör hinder mot 
tillämpningen av nationella bestämmelser enligt vilka kvinnliga 
sökande, när manliga och kvinnliga sökande har likvärdiga 
meriter, inom delar av den offentliga sektorn där kvinnor är 
underrepresenterade skall ges företräde när det är nödvändigt för att 
uppnå målsättningarna i en befordringsplan för kvinnor, förutsatt 
att något mer tungt vägande rättsligt skäl inte talar emot det och 
förutsatt att bestämmelserna garanterar att det görs en objektiv 
399 C158/97 (Badeck), punkt 9
400 se C-409/95 (Marschall), punkterna 29 och 30 
401 C158-97 (Badeck), punkt 21
402 C158-97 (Badeck), punkt 16
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bedömning av ansökningarna med beaktande av samtliga sökandes 
personliga förhållanden”.403

4.5.1.5 Från likabehandlingsdirektivet till fördraget

I alla dessa fall tolkade EG-domstolen undantaget till likabehandlings-
principen enligt artikel 2.4 i 1976 års likabehandlingsdirektiv och inte 
enligt artikel 157.4 i EG-fördraget. Enligt likabehandlingsdirektivets 
artikel 2.4 skulle likabehandlingsdirektivet ”inte hindra åtgärder som 
främjar lika möjligheter för kvinnor och män, i synnerhet när det 
gäller att avlägsna befintliga ojämlikheter som påverkar kvinnors 
möjligheter på de områden som nämns i artikel 1.1”. Av artikeln 
framgår att möjligheten till undantag finns till för att kompensera 
ojämlikheter för att uppnå lika möjligheter. I direktivet nämns inget 
om representation.

I samband med att likabehandlingsdirektivet ändrades år 2002, fick 
undantaget en ny ordalydelse som hänvisar till EG-fördraget. Enligt 
2002 års likabehandlingsdirektiv finns bestämmelsen om möjligheten 
till positiv särbehandling i artikel 2.8, enligt vilken ”[m]edlemsstaterna 
får behålla eller besluta om åtgärder inom ramen för artikel 141.4 
i fördraget för att i praktiken säkerställa full jämställdhet mellan 
kvinnor och män”. Denna artikel 141.4 i Amsterdamfördraget 
motsvarar dagens artikel 157.4 i Lissabonfördraget. Lissabonfördraget, 
som trädde i kraft den 1 december 2009, medförde en omstrukturering 
av EG-fördraget, vilket ledde till en ny numrering av artiklarna. 
Ordalydelsen i denna artikel har inte i samband med revideringen 
förändrats.

Intressant är att formuleringen om undantaget från 
likabehandlingsprincipen i EG-fördraget också grundar sig på 
underrepresentation. Enligt ordalydelsen i EG-fördragets artikel 
157.4 får medlemsstaterna ”vidta åtgärder som gör det lättare för det 

403 C158/97 (Badeck), punkt 38
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underrepresenterade könet att bedriva en yrkesverksamhet eller för 
att förebygga eller kompensera nackdelar i yrkeskarriären”.

Avsikten då likabehandlingsdirektivet reviderades och artikel 2.4 
ändrades till en hänvisning till EG-fördraget har inte varit att ändra på 
utrymmet för positiv särbehandling, utan artikel 141.4 (nu artikel 157.4) 
i EG-fördraget gjorde att artikel 2.4 i 1976 års likabehandlingsdirektiv 
ansågs vara överflödig.404 Att underrepresentation nämns väcker frågan 
om representation påverkar utrymmet för positiv särbehandling enligt 
EG-rätten.

4.5.1.6 Abrahamsson

Det första fallet där EG-domstolen förutom till likabehandlingsdirektivet, 
också hänvisade till artikel 141.4 i EG-fördraget, var fallet Abrahamsson 
från Sverige. Fallet gällde huruvida det är tillåtet att välja en sökande 
till en statlig tjänst, i detta fall en professur, av underrepresenterat kön 
och med tillräckliga kvalifikationer för tjänsten framför en sökande 
av motsatt kön som annars hade blivit vald, om det behövs för att en 
sökande av det underrepresenterade könet ska kunna utses. I fallet 
tillämpades alltså ett jämställdhetsintervall som inte fick vara så 
stort att tillämpningen skulle stå i strid med kravet på saklighet vid 
tillsättningen.405 Ett jämställdhetsintervall innebär att man kan välja en 
mindre meriterad person framför en mer meriterad person av motsatt 
kön för att få till stånd en könsutjämning, – en åtgärd som syftar till att 
nå jämn representation och jämställdhetsmålet jämställdhet i resultat.

Domstolens resonemang i fallet tyder inte på att tillämpningen av artikel 
141.4 skulle ha utvidgat utrymmet för positiv särbehandling från den 
tolkning som domstolen hade med stöd av likabehandlingsdirektivets 
artikel 2.1 och 2.4. I fallet konstateras att medlemsstaterna med 

404 KOM (2000) 334 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 
om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om 
likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning 
och befordran samt arbetsvillkor. 
405 C-407/98 (Abrahamsson)
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stöd av artikel 141.4 får behålla eller besluta om åtgärder som ” rör 
särskilda förmåner för att förebygga eller kompensera nackdelar i 
yrkeskarriären i syfte att säkerställa full jämställdhet i arbetslivet 
mellan kvinnor och män”. Domstolen konstaterade att den tillämpade 
bestämmelsen i det aktuella ärendet ”under alla omständigheter 
inte står i proportion till det mål som eftersträvas” 406. Domstolen 
kritiserade också att bedömningen av de sökandes kvalifikationer i 
förhållande till de krav som den lediga tjänsten ställer inte gjorts utifrån 
klara och tillförlitliga kriterier som kan ”förebygga eller kompensera 
nackdelar i yrkeskarriären för personer av det underrepresenterade 
könet”. 407 I detta resonemang verkar det som om positiv särbehandling 
kunde tillämpas för det underrepresenterade könet då det förekommer 
nackdelar i yrkeskarriären. Utrymmet för positiv särbehandling 
begränsas här enligt min tolkning även vid tillämpningen av artikel 
141.4 till kompensation för nackdelar och jämställdhetsmålet lika 
möjligheter, trots att begreppet underrepresentation tas upp i artikel 
141.4. Till fallet Abrahamsson återkommer jag närmare i samband med 
proportionalitetskravet.

4.5.1.7 Tolkning av begreppet representation

Begreppet underrepresentation kan tolkas på olika sätt och EG-
domstolen har i fallet Badeck också godkänt att kvantitativa 
parametrar används som fakta för att gynna kvinnor. Då kan 
begreppet underrepresentation också tolkas vidare än i fallen Kalanke, 
Marschall och den första delfrågan i fallet Badeck, i vilka man med 
underrepresentation menat att kvinnorna utgör en mindre andel än 
50 %.

Representation tas också upp i andra dokument inom EU. Enligt 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
(senare EU-stadgan) artikel 23 stycke 2 är principen om jämställdhet 
”inget hinder för att behålla eller vidta åtgärder som innebär 
406 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 55
407 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 50
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särskilda förmåner för det underrepresenterade könet”.408 Stadgan är 
dock inte juridiskt bindande, men till sin formulering intressant och 
kan lätt också tolkas att syfta till jämställdhet i resultat, i stället för 
till lika möjligheter. Därför ställer jag mig själv mycket kritiskt till att 
använda begreppet ”underrepresenterat kön”.

Enligt förklaring nr 28 om artikel 141.4 i Fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, som fogats till slutakten till 
Amsterdamfördraget, ska medlemsstaterna, när de beslutar om 
sådana åtgärder som avses i artikel 141.4, ”i första hand sträva efter 
att förbättra kvinnornas situation i arbetslivet”. Med hänvisning till 
förklaring nr 28 och ”med tanke på det aktuella läget” konstateras 
också vid ändringen av likabehandlingsdirektivet att medlemsstaterna, 
i första hand med stöd av artikel 141.4 bör sträva efter att förbättra 
kvinnornas situation i arbetslivet.409

Rådet har också med hänvisning till artikel 2.4 i 1976 års 
likabehandlingsdirektiv år 1984 utfärdat en rekommendation om 
främjandet av positiv särbehandling av kvinnor. I den rekommenderar 
rådet att medlemsstaterna för en politik med positiva åtgärder i syfte att 
avlägsna de faktiska ojämlikheter som kvinnor utsätts för i arbetslivet 
och främja en könsutjämning på arbetsmarknaden. Denna politik ska, 
med fullständig hänsyn till de befogenheter som arbetsmarknadens 
parter har, omfatta lämpliga åtgärder i nationell politik och praxis 
för attavlägsna eller kompensera de negativa verkningar för 
yrkesarbetande eller arbetssökande kvinnor som följer av attityder, 
agerande och strukturer som grundas på traditionella könsroller i 
samhället, främja kvinnors deltagande i olika former av verksamhet i 
sektorer på arbetsmarknaden där de är underrepresenterade, särskilt 

408 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2016/C202/02
409 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 
om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om 
likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning 
och befordran samt arbetsvillkor, punkt 14
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i framtidssektorer samt på högre ansvarsnivåer för att bättre utnyttja 
arbetskraften.410

Fastän det i rekommendationen också framhävs att en könsutjämning 
på arbetsmarknaden är önskvärd kan detta inte tolkas alltför nyanslöst. 
Man måste hålla i minnet att det EG-rättsliga jämställdhetsmålet är 
lika möjligheter och inte ett resultat, det starka skyddet för individens 
rättigheter och att tanken med positiv särbehandling i EG-rätten är 
att kompensera negativa verkningar som finns i samhället och som 
snarast drabbar kvinnor.

Också i den tolkning av fallet Kalanke som kommissionen gav hänvisas 
det till rådets rekommendation om främjandet av positiv särbehandling 
av kvinnor. I hänvisningen tas behovet av en könsutjämning upp i den 
bemärkelsen att syftet med könsutjämningen är att motarbeta hinder 
som beror på stereotypa könsroller i samhället och inte att en jämn 
könsfördelning i sig är målet.411 Dessa principer bör beaktas då man 
analyserar i vilka situationer det överhuvudtaget finns utrymme för 
positiv särbehandling.

Rekommendationen är inte könsneutral, utan gäller enbart kvinnor 
som enligt EG-rättspraxisen på grund av genus- och könsbaserade 
strukturer i praktiken inte har samma möjligheter som sina manliga 
konkurrenter med likvärdiga meriter.412 Detta innebär att tröskeln för 
att utnyttja positiv särbehandling till förmån för kvinnor vid likvärdiga 
meriter med en konkurrerande man kan vara ganska låg. En sådan 
ojämlikhet kan förekomma oberoende av den rådande könsbalansen, 
men det finns ingen EG-rättslig praxis som ger svar på hur den 
rådande könsbalansen begränsar utrymmet för positiv särbehandling. 
Proportionalitetsprincipen, som jag behandlar nedan, kan dock 

410 Council recommendation of 13 December 1984 on the promotion of positive action 
for women 84/635/EEC (ej översatt till svenska)
411 KOM(1996) 88, slutlig
412 Se C-409/95 (Marschall), punkt 29
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begränsa vilka åtgärder som är sakliga i förhållandet till målet, och då 
kan könsfördelningen ha en betydelse.

Enligt min tolkning av EG-domstolens fall har EG-domstolen 
godkänt positiv särbehandling av numerisk karaktär enbart i fall då 
regeln om positiv särbehandling används för att kompensera faktiska 
strukturella hinder som grundar sig på kön och genus. Den numeriska 
proportionen av representation av könen har inte i dessa fall stått 
ensam som bakgrund i argumentationen. I fallet Marschall erinrade 
domstolen med hänvisning till det tidigare fallet Kalanke413 om att 
artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet ”utgör ett undantag från en 
rättighet som enskilda tillförsäkras”. Därför får regeln om positiv 
särbehandling inte undantagslöst och ovillkorligt garantera kvinnor 
företräde vid befordran. 414 Till detta kriterium återkommer jag senare. 
Hänvisningen till att det är fråga om en rättighet för den enskilda och 
att EG-domstolen betonar att positiv särbehandling är motvikt till 
negativa verkningar på individnivå som leder till att sökande av olika 
kön oberoende av likvärdiga meriter inte har lika möjligheter, tycker 
jag att stöder begränsningen av utrymmet för positiv särbehandling.

Däremot behöver inte positiv särbehandling använd enligt de EG-
rättsliga principerna komma i konflikt med de rättigheter som 
likabehandlingsprincipen tillförsäkrar de enskilda individerna. 
Enbart den numeriska proportionen mellan könen har dock inte 
alltid ett samband med de faktiska möjligheterna till befordran. En 
jämn fördelning mellan könen kan med stöd av positiv särbehandling 
under vissa förutsättningar eftersträvas inom gränserna för 
likabehandlingsprincipen i de fall då de sökande har likvärdiga meriter 
och det finns strukturella genus- och könsbaserade hinder. En jämn 
fördelning mellan könen kan ha sina fördelar, men som ett kriterium 
för att använda positiv särbehandling i syfte att avlägsna faktiska 
ojämlikheter fungerar underrepresentation i bemärkelsen av jämn 
numerisk proportion mellan könen inte ensamt.
413 Se C-450/93 (Kalanke), punkterna 21 och 22
414 C-409/95 (Marschall), punkt 32
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Detta har i rättslitteraturen tolkats också på ett annat sätt. Ahtela har 
tolkat det så att EG-domstolen i fallet Marschall hade godkänt positiv 
särbehandling ifall det underrepresenterade könets andel varit mindre 
än 50 %, vilket innebär att positiv särbehandling är tillämplig exempelvis 
för män i sådana fall då deras andel är 49 %.415 Enligt denna tolkning är 
EG-rättens gränser för tillämpningen av positiv särbehandling vidare 
än de gränser som vår nationella lagstiftning ställer.416

I och för sig spelar det ingen roll om man ser det EG-rättsliga utrymmet 
för tillämpningen av positiv särbehandling som vidare än den nationella 
lagstiftningens tillämpningsområde. EG-rätten ger bara möjlighet till 
positiv särbehandling inom gränserna för EG-rätten, och detta kan 
begränsas med ett snävare tillämpningsområde enligt den nationella 
lagstiftningen.

Däremot är dessa EU-rättsliga rättsfall äldre än Lissabonfördraget, 
som trädde i kraft år 2009.417 Enligt artikel 8 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (FEUF) ska unionen i all sin verksamhet 
”syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och 
män och att främja jämställdhet mellan dem”. 418 Man kan fråga sig 
om utrymmet för positiv särbehandling har blivit större till följd av 
Lissabonfördraget eller inte. 

4.5.2	 Bristande	jämställdhet	enligt	den	finländska 
 lagstiftningen

I Finland är jämställdhetslagens syfte också att förbjuda diskriminering 
och att främja jämställdheten i synnerhet i arbetslivet.419 Ett av de 
största jämställdhetsproblemen i Finland är den enligt kön tudelade 
arbetsmarknaden. Könssegregationen är betydlig i fråga om både 
415 Ahtela K., Bruun N., Koskinen P., Nummijärvi A. & Saloheimo J. (2006), s. 266
416 Ahtela K., Bruun N., Koskinen P., Nummijärvi A. & Saloheimo J. (2006), s. 265–266
417 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen (2007)
418 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2012/C326/01 (FEUF), artikel 8
419 RP 195/2004 rd, s. 3
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arbetets art och personalhierarkin, vilket också anses vara en orsak 
till den könsrelaterade löneklyftan i Finland. En utjämning av 
könsbalansen är ett mål, men utrymmet för positiv särbehandling 
enligt vår lagstiftning är begränsat till grupper som ”verkligen är 
missgynnade”.

I jämställdhetslagens 9 § nämns de undantag från 
diskrimineringsförbuden som inte anses vara diskriminering. 
Diskriminering på grund av kön anses enligt 4 mom. i paragrafen 
inte vara ”sådana tillfälliga, planenliga specialåtgärder för att 
främja den faktiska jämställdheten vilka syftar till att ändamålet” 
med jämställdhetslagen “skall uppfyllas”. Syftet med att tillfälligt 
särbehandla det missgynnade könet är enligt lagens förarbete att 
avlägsna ”bristande jämställdhet” och särbehandlingen motsvarar 
lagens avsikt endast så länge gruppen ”verkligen är missgynnad”.420

I förarbetet till jämställdhetslagen år 1985 förklaras att avsikten med 
9 § 4 punkten är att ”möjliggöra att man i synnerhet i arbetslivet och 
utbildningen skall kunna gynna personer av det kön som har svagare 
ställning, utan att man bryter mot förbudet mot diskriminering”. 
Enligt förarbetena är gynnandet tillåtet endast om man strävar efter 
att förverkliga jämställdhetslagens mål i praktiken. 421 I förarbetena 
år 1994 nämns att syftet med positiv särbehandling är en ”jämn 
placering av kvinnor och män i olika uppgifter” samt att ”skapa 
lika möjligheter för avancemang”. Enligt detta förarbete skapar en 
jämställdhetsplan möjligheten att vid en valsituation ”gynna personer 
som hör till det underrepresenterade könet”.422 Till detta hänvisas 
också i förarbetena år 2004.423 Även i förarbetena finns uttryck som 
kan vara i konflikt sinsemellan, vilket kan vara något vilseledande 
och ge det intrycket att positiv särbehandling kunde användas för att 
nå jämn representation oberoende av övriga omständigheter, vilket 
420 RP 195/2004 rd s. 38
421 RP 57/1985 rd, s. 22
422 RP 90/1994 rd, s. 16
423 RP 195/2004 rd, s. 38
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skulle syfta till jämställdhet i resultat. Enligt de äldre förarbetena 
är ändå ”principen att förbättra situationen för personer som är 
i svagare ställning” och fortsättningsvis konstateras att positiv 
särbehandling kan tillämpas endast så länge det ”råder faktisk 
ojämlikhet”.424 I förarbetena år 1985 konstateras att det är kvinnor 
som har en svagare ställning i arbetslivet och att jämställdhetslagens 
mål är att förbättra kvinnornas ställning i synnerhet i arbetslivet. Till 
följd av detta konstateras att jämställdhetslagens 9 § 4 punkt främst 
tillåts för åtgärder som har till syfte att förbättra kvinnornas ställning. 
Som exempel på en situation då bestämmelsen kan tillämpas ges en 
situation då arbetsgivaren utser arbetstagare till chefsutbildning på 
arbetsplatsen. Då är det enligt förarbetena acceptabelt att gynna det 
kön som är i minoritet i chefsuppgifter som kräver utbildning.425 Enligt 
min tolkning är man i exemplet ute efter att rasera glastak genom att 
erbjuda det kön utbildning som i praktiken inte har lika möjligheter att 
avancera i arbetet. I RP 57/1985 tydliggörs ytterligare att ”[d]å man 
uppnått lika möjligheter för alla och ett jämställt bemötande, bör 
man upphöra att använda sig av gynnande, ty annars kan det bli 
fråga om diskriminering”.426

Frågan när jämställdhetssituationen är bristande så att det finns 
förutsättningar för positiv särbehandling är alltså beroende av hur 
jämställdhet definieras i vår lagstiftning och hurdant jämställdhetsmål 
som eftersträvas, men uttrycket ”verkligen är missgynnad” preciserar 
tanken om när det finns utrymme för positiv särbehandling.

Även i grundlagen möjliggörs positiva specialåtgärder för uppnåendet 
av en ”faktisk jämställdhet”. Enligt min tolkning utesluter detta, liksom 
också uttrycket ”verkligen är missgynnad” i den nya jämställdhetslagens 
förarbete, möjligheten att använda positiv särbehandling för att i 
arbetslivet nå ett numerärt jämnt slutresultat eller att jämna ut en 
snedvriden könsfördelning utan att beakta de faktiska hinder som 
424 RP 90/1994 rd, s. 16
425 RP 57/1985 rd, s. 22
426 RP 57/1985 rd, s. 22
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ligger i bakgrunden för den snedvridna könsfördelningen. En grupp 
arbetstagare som inte söker sig till en bransch på grund av branschens 
låga lönenivå och låga status kan inte anses verkligen vara missgynnad, 
och främjandet av jämställdheten på en kollektiv nivå med stöd av 
positiv särbehandling blir uteslutet.

I Finland har vi inte haft rättsfall som direkt tar ställning till utrymmet 
för positiv särbehandling, men jämställdhetsombudsmannen har i sina 
utlåtanden som gällt diskriminering vid rekrytering också uttalat sig om 
riktlinjerna för utrymmet för positiv särbehandling. I fallet 55/52/01 
bad en manlig lärare om utlåtande av jämställdhetsombudsmannen 
huruvida han blivit diskriminerad vid en tjänstetillsättning av en 
lektorstjänst i historia och samhällslära vid en grundskola. Den manliga 
läraren ansåg att han hade mer arbetserfarenhet än den till tjänsten 
valda kvinnan, och att arbetsgivaren med stöd av jämställdhetsplanering 
borde ha hindrat minskningen av de manliga lärarna, som var i 
minoritet. Till detta konstaterade jämställdhetsombudsmannen att 
det inte i undervisningsbranschen är fråga om att nyexaminerade 
manliga lärare skulle få anställning och avancera sämre än kvinnliga 
lärare.427 Kvinnorna är överrepresenterade bland lärarna och 
underrepresenterade i ledningen. I stället borde man försöka inverka på 
snedvridningen vid ett tidigare skede än i arbetslivet för att få fler män 
att söka sig till branschen. Jämställdhetsombudsmannen konstaterade 
att man i första hand borde påverka utbildningsvalen så att de styrs av 
anlagen och inte könet.

Enligt min tolkning sammanfaller grundlagens och jämställdhetslagens 
gränsdragningar i stort med EG-rättens, och den nationella 
lagstiftningen kan tolkas i ljuset av den EG-rättsliga rättspraxisen. 
En annan fråga som jag återkommer till är huruvida detta utrymme 
är förenligt med de förpliktelser som Finland åtagit sig i och med 
kvinnokonventionen.

427 Jämställdhetsmannens utlåtande: TAS 55/52/01
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4.5.3 Den svenska synen på bristande jämställdhet

Det EG-rättsliga synsättet skiljer sig exempelvis något från det 
traditionella svenska synsättet på jämställdhet, som också i princip 
ska syfta till lika möjligheter, men har ett vidare och mer kollektivt 
synsätt att se på jämställdhet. De aktiva åtgärderna avser att behandla 
anställda främst som grupper av kvinnor och män, och inte som 
enskilda individer.428

Enligt Sveriges diskrimineringslagstiftning är ändamålet med 
lagstiftningen motsvarande som i Finland, dvs. att ”motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter”.429 Enligt den svenska diskrimineringslagen år 2008 
skulle arbetsgivaren försöka se till att det underrepresenterade könet 
inom en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare 
ökar om att det inte på arbetsplatsen råder en i huvudsak ”jämn 
fördelning mellan kvinnor och män”.430 I Sverige har man i förarbetena 
redan i början av jämställdhetslagstiftningens historia definierat det så 
att jämställdheten är uppnådd då det finns minst 40 % av båda könen 
inom en viss typ av arbete och inom en viss kategori av arbetstagare.431

Tanken bakom målet med en jämn representation är att makt och 
inflytande ska vara jämnt fördelad mellan könen och att en utjämning av 
könsbalansen inom kvinnodominerade branscher också är nödvändig 
eftersom det höjer statusen på kvinnors arbeten, som traditionellt haft 
en låg status. Därmed har en utjämning av könsbalansen en positiv 
inverkan på lönerna och arbetsförhållandena. Dessutom anser man 
i Sverige att det också råder brist på jämställdhet om arbetsplatsen 
domineras av det ena könets normer.432 I ett sådant tänkesätt prioriteras 

428 SOU 2004:55, s. 77 (Sverige)
429 Diskrimineringslag 2008:567, 1 kap. 1 § (Sverige)
430 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap 9 § (Sverige)
431 Prop. 1978/79:175, s. 168 (Sverige) och Prop. 2007/08:95, s. 503 (Sverige)
432 Se SOU 1990:41, s. 203 (Sverige)
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främjandet av jämställdheten på en kollektiv nivå framför den enskilda 
individens rättigheter, som ju däremot i EG-rätten prioriteras högt.433

Även i den svenska diskrimineringslagen ses positiv särbehandling som 
ett undantag från diskrimineringsförbudet. I diskrimineringslagens 2 
kap. 2 § räknas bl.a. upp att ”åtgärder som är ett led i strävanden 
att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser 
annat än löne- eller andra anställningsvillkor”, inte hindras av 
diskrimineringsförbudet.434

Den definition av positiv särbehandling som ges i förarbetet till den 
svenska diskrimineringslagen är ändå enligt min mening vidare än den 
EG-rättsliga definitionen. Enligt förarbetet till diskrimineringslagen 
ansluter sig regeringen till kommitténs slutsats ”att positiv 
särbehandling i EG-rättens mening inte enbart handlar om det fallet 
att den som ges försteg har sämre meriter eller andra kvalifikationer 
än den som får stå tillbaka, t.ex. vid en anställning. Även när den 
aktuella egenskapen – t.ex. kön – får vara avgörande vid lika meriter 
innebär hänsynstagandet att positiv särbehandling tillämpas”.435

Den svenska lagstiftningen ställer inga krav på användning av positiv 
särbehandling (med jämställdhetsintervall) enligt det svenska synsättet 
för att främja en jämn könsfördelning utan ger enbart en möjlighet 
till detta, och positiv särbehandling bör tillämpas inom gränserna för 
EG-rätten. Därför står den svenska lagstiftningen inte i strid med EG-
rätten, men de olika synvinklarna på innebörden av begreppet ”brist 
på jämställdhet” är i konflikt sinsemellan och ”40 %-riktpunkten” kan 
man enligt EG-rätten tillämpa endast mycket restriktivt för att inte gå 
längre än att främja lika möjligheter enligt det EG-rättsliga synsättet.

433 C450/93 (Kalanke), punkt 21
434 Diskrimineringslag 2008:567, 2 kap 2 § (Sverige)
435 Prop. 2007/08:95 (Sverige), s. 166
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4.5.4 FN-konventionen och positiv särbehandling

Positiv särbehandling ses i kvinnokonventionen som ett hjälpmedel 
som finns till för att kompensera och korrigera de hinder som kvinnor på 
grund av stereotypa attityder och diskriminerande förfaranden stöter 
på. Målet med positiv särbehandling är att realisera faktisk jämställdhet 
och lika möjligheter på alla livsområden.436 I kvinnokonventionen har 
möjligheten till positiv särbehandling också uttryckts som ett undantag 
från diskrimineringsförbudet, trots att man i rekommendation nr 25 
förnekar denna tolkning, som i rättslitteraturen också har setts som 
problematisk. Risken med att se särbehandling som ett undantag 
från diskrimineringsförbudet är att de rådande diskriminerande 
företeelserna accepteras och osynliggörs när särbehandling ses 
som ett undantag från likabehandlingsprincipen. I det synsätt som 
kvinnokonventionen företräder ser man däremot särbehandlingen 
som ett komplement för att rätta till diskriminerande förfaranden och 
på detta sätt nå faktisk jämställdhet. 437

Enligt artikel 4.1 i kvinnokonventionen betraktas inte ”[k]
onventionsstaternas vidtagande av tillfälliga, särskilda åtgärder 
för att påskynda faktisk jämställdhet mellan män och kvinnor” som 
diskriminering. Åtgärderna får inte enligt konventionen ”medföra ett 
bibehållande av olikvärdiga eller skilda normer” och de ska upphöra 
när ”jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling har uppnåtts”. 
Av formuleringen framgår enligt min mening att utrymmet för positiv 
särbehandling enligt kvinnokonventionen begränsas till att motarbeta 
och kompensera faktiska hinder och att särbehandling utöver detta 
inte är acceptabel. I rekommendation nr 25 konstateras uttryckligen att 
det är inte är tillräckligt att garantera kvinnor samma behandling som 
män, utan att både biologiska och socialt och kulturellt konstruerade 
skillnader också måste tas i beaktande. Sett från kvinnokonventionens 
perspektiv kan man uttrycka det så att särbehandling överhuvudtaget 

436 Freeman M., Chinkin C. & Rudolf B. (2012), s. 124
437 Freeman M., Chinkin C. & Rudolf B. (2012), s. 124–127
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inte är acceptabelt, utan att det är fråga om åtgärder som måste vidtas 
för att rätta till diskriminerande förfaranden.

Helt entydig är frågan inte. Dessa ”tillfälliga, särskilda åtgärder” i 
kvinnokonventionens artikel 4.1 gäller inte enbart arbetslivet, utan 
syftar till att påskynda jämställdheten på alla samhällsområden. 
Till dessa hör det politiska, kulturella, ekonomiska, sociala och 
privata området.438 De ”tillfälliga särskilda åtgärderna” enligt 
kvinnokonventionen är som begrepp inte identiskt med begreppet 
positiv särbehandling, utan är vidare och omfattar olika åtgärder. 
Uttrycket ”åtgärder” omfattar mycket varierande metoder för 
främjande av jämställdheten. I rekommendation nr 25 nämns en hel 
rad exempel på sådana åtgärder. Bland dessa nämns också begreppen 
”preferential treatment”, ”quota systems” och ”numerical goals 
connected with time frames”(positiv särbehandling”, ”kvotering” 
och ”numeriska mål kopplade till tidsramar”, min övers.).439 Positiv 
särbehandling är ett medel av dessa åtgärder och valet av den lämpliga 
åtgärden är beroende av sammanhanget där artikel 4.1 tillämpas och 
det målet som åtgärden syftar till att uppnå.440 Begreppet ”särskild” 
åtgärd i artikel 4.i kvinnokonventionen syftar till att åtgärden har 
som avsikt att betjäna ett särskilt mål, och målet med artikel 4.1 i 
kvinnokonventionen är att uppnå möjligheten till faktisk jämställdhet 
för kvinnor.441 Åtgärden ska också enligt kvinnokonventionen, i likhet 
med EU-rätten och den finländska lagstiftningen, stå i proportion till 
det eftersträvade målet. 442

Dessa mål kan dock i vissa fall också syfta till andra intressen än 
lika möjligheter för individerna. Exempelvis vid tillsättning av 
beslutsfattande organ kan också andra faktorer än de enskilda 

438 CEDAW General Recommendation No. 25 (2004), punkt 18
439 CEDAW General Recommendation No. 25 (2004), punkt 22
440 CEDAW General Recommendation No. 25 (2004), punkt 22
441 Freeman M., Chinkin C. & Rudolf B. (2012), s. 127
442 Freeman M., Chinkin C. & Rudolf B. (2012), s. 132
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personernas meriter spela en roll, och i dessa fall kan det vara lämpligt 
att använda åtgärder som syftar till ett resultat, exempelvis kvoter.443 
Till skillnad från dessa situationer begränsas positiv särbehandling 
vid rekrytering av arbetstagare till situationer där de sökande har 
likvärdiga meriter. 444 Trots att även andra intressen kan beaktas 
vid valet av lämpliga åtgärder är kvinnokonventionens mål faktisk 
jämställdhet, och i den allmänna rekommendationen nr 25 uttrycks 
synsättet enligt vilket jämställdhet i resultat är en naturlig följd av 
faktisk jämställdhet.445

Beträffande valet av lämpliga åtgärder för att uppnå jämställdhet på 
arbetsmarknaden måste man beakta målen i kvinnokonventionens 
artikel 11, som gäller arbetsmarknaden och arbetsplatser och där målet 
är att kvinnor ska ha samma anställningsmöjligheter. De tillfälliga, 
särskilda åtgärderna måste väljas i proportion till målet i artikel 11, 
vilket enligt min tolkning av rekommendation nr 25 innebär att de 
nackdelar som en kvinnlig sökande har jämfört med en manlig sökande 
ska kompenseras.

Eftersom kvinnokonventionen inte är könsneutral är dessa särskilda 
åtgärder avsedda att undanröja nackdelar som drabbar kvinnor. Därför 
kan man fråga sig om kvinnokonventionen begränsar möjligheten att 
tillämpa positiv särbehandling av män. Så länge syftet är att kompensera 
någon nackdel för att uppnå lika möjligheter kan man inte enligt min 
tolkning se någon konflikt, men åtgärder som har som syfte att främja 
männens möjligheter framför kvinnornas blir dock problematiska från 
kvinnokonventionens synvinkel.

Utrymmet för positiv särbehandling enligt kvinnokonventionen har 
noterats också av EG:s kommission, som på grund av de tolkningstvister 
om tillämpningsområdet för positiv särbehandling som förekom 

443 Freeman M., Chinkin C. & Rudolf B. (2012), s. 132
444 Freeman M., Chinkin C. & Rudolf B. (2012), s. 133
445 CEDAW General Recommendation No. 25 (2004), punkt 8
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efter EG-domstolens fall Kalanke, gav en tolkning av domen.446 I 
tolkningen hänvisar kommissionen till kvinnokonventionen och 
kvinnodiskrimineringskommitténs tidigare, före rekommendation 
nr 25 utfärdade rekommendation nr 5. I hänvisningen tolkade 
kommissionen utrymmet för positiv särbehandling så att bedömningen 
huruvida positiv särbehandling kan anses vara saklig, måste göras 
mot bakgrunden av den faktiska förekomsten av diskriminerande 
förfaranden.447 Denna tolkning av rekommendation nr 5 stöds också av 
tolkningen av begreppet ”tillfälliga” i rekommendation nr 25. Begreppet 
”tillfälliga” innebär att den särskilda åtgärden inte ska tillämpas längre 
efter att det önskade resultatet har uppnåtts och upprätthållits under 
en tid.448 Däremot finns det från kvinnokonventionens synvinkel inget 
hinder för att vid behov tillämpa ett jämställdhetsintervall, vilket EU-
rätten ställer sig mycket strikt till.

En stor skillnad mellan dessa rättssystem är också att positiv 
särbehandling i vår nationella lagstiftning och inom EU-rätten ses som 
en möjlighet, medan den enligt kvinnokonventionen är ett nödvändigt 
komplement och en skyldighet för medlemsstaterna då faktisk 
jämställdhet inte förverkligats, vilket kan leda till konflikt mellan 
kvinnokonventionen och EU-rätten.

4.5.5	 En	flexibel	andel	som	bestäms	med	stöd	av 
 kvantitativa parametrar – ett steg mot lika 
 möjligheter

I dessa EG-domstolsfall som beskrivits ovan har positiv särbehandling 
tillämpats då kvinnorna varit underrepresenterade, och 
underrepresentation i dessa fall ansetts förekomma då kvinnorna har 
varit färre än 50 % av personalen inom en tjänstekategori, lönegrad 
eller yrkesgrupp, vilket inte alltid är en fungerande indikator på lika 
möjligheter mellan kvinnor och män som individer, utan också kan 
446 KOM(1996)88 slutlig
447 KOM(1996)88 slutlig
448 CEDAW General Recommendation No. 25 (2004), punkt 20
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ses syfta till ett resultat. I fallet Badeck tog EG-domstolen också 
ställning till en delfråga som gällde positiv särbehandling, där den 
indikator som användes för underrepresentation bättre motsvarade 
jämställdhetsmålet ”lika möjligheter”.

I den andra delfrågan i fallet Badeck ställde den nationella domstolen 
en fråga till EG-domstolen och frågan gällde huruvida artikel 2.1 och 
2.4 i direktivet är hinder för tillämpningen av nationella bestämmelser 
enligt vilka tillfälliga vetenskapliga tjänster och vetenskapliga 
assistenttjänster ska besättas med en andel kvinnor som motsvarar 
minst den totala andel kvinnor som utexamineras, doktorerar eller 
studerar vid varje fakultet. Enligt denna bestämmelse gavs en kvinnlig 
sökande företräde, liksom i de tidigare fallen, enbart då sökandena 
hade likvärdiga meriter.

Sökandena i målet vid den nationella domstolen såg på regeln så att 
den har till syfte att uppnå ett bestämt resultat och att kvotsystemet inte 
var anknutet till någon konkret nackdel i arbetslivet och samhället.449 
Sådana nackdelar kan i praktiken vara förvånansvärt osynliga och kräva 
analys med hjälp av kvantitativa parametrar. Domstolen konstaterade 
att för fallet inte fastställts någon absolut gräns, utan det hänvisas till 
det antal personer som har förvärvat erforderlig yrkesutbildning, 
vilket innebär att fakta används som kvantitativa parametrar för 
att gynna kvinnor”450. Svaret på frågan blev således att artikel 2.1 och 
2.4 i direktivet inte är hinder för nationella bestämmelser enligt vilka 
tillfälliga vetenskapliga tjänster och vetenskapliga assistenttjänster ska, 
enligt en bindande befordringsplan för kvinnor, innehas av en andel 
kvinnor som motsvarar minst den andel kvinnor som utexamineras, 
doktorerar och studerar vid varje fakultet.451

Att använda kvantitativa parametrar, som i andra frågan i fallet Badeck, 
är att rekommendera. De synliggör bättre brist på faktisk jämställdhet 

449 C-158/97 (Badeck)
450 C-158/97 (Badeck), punkt 42
451 C 158/97 (Badeck), punkt 44
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och möjliggör främjandet av lika möjligheter, vilket bättre motsvarar 
både det EG-rättsliga jämställdhetsmålet och jämställdhetsmålet i 
kvinnokonventionen. EG-domstolen framhävde som en bra sak att den 
positiva särbehandlingen grundade sig på kvantitativa parametrar – 
ett avsteg från resultatstänkandet mot att främja lika möjligheter som 
en individuell rättighet.

En andel som grundar sig på kvantitativa parametrar kan i vissa fall 
också vara större än 50 %. En sådan situation kan i Finland tänkas 
förekomma exempelvis i fråga om de ledande positionerna inom 
sjukvårdsbranschen och undervisningsbranschen. Vid befordran till 
ledande befattningar inom sådana sektorer kan det trots en jämn 
könsfördelning förekomma strukturella hinder som leder till att kvinnor 
inte trots likvärdiga meriter har samma möjligheter att bli valda till 
ledande befattningar som sina manliga konkurrenter. För att uppnå 
lika möjligheter kunde positiv särbehandling vara ett medel, men det 
finns ingen rättspraxis som tar ställning till om positiv särbehandling 
är acceptabelt i de fall då könet procentuellt inte är underrepresenterat.

4.5.6 Positiv särbehandling även av män

På arbetsmarknaden är kvinnorna i allmänhet i svagare position än 
männen, och därför gäller möjligheten till positiv särbehandling 
enligt jämställdhetslagen snarast kvinnor. 452 Också i EG-
domstolens argumentering och olika dokument, som exempelvis 
rekommendationen gällande främjandet av positiv särbehandling av 
kvinnor, understöds tanken att positiv särbehandling är ett medel att 
kompensera de nackdelar som kvinnor drabbas av på grund av kön 
och genus. Undantaget till diskrimineringsförbudet är ändå både i 
vår nationella lagstiftning och i EG-rätten könsneutralt formulerat 
och utesluter inte möjligheten till positiv särbehandling av män. 
Däremot är inte kvinnokonventionen könsneutralt formulerad, utan 
den syftar till att eliminera könsdiskriminering som drabbar kvinnor. 
I kvinnokonventionen ses positiv särbehandling dock snarare som 

452 RP 90/1994 rd, och Jämställdhetsombudsmannens utlåtande: TAS 2/54/01 
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ett nödvändigt komplement för att kompensera nackdelar, och enligt 
detta synsätt kan man anta att positiv särbehandling också kan komma 
män till fördel så länge det är fråga om att kompensera faktiska 
nackdelar. Även män kan drabbas av nackdelar som kan kompenseras 
med positiv särbehandling och en sådan åtgärd har enligt rättspraxis 
också ansetts rymmas inom tillämpningsområdet för artikel 2.4 i 
likabehandlingsdirektivet som antogs 1976.

EG-fallet Schnorbus handlade om antagning till notarietjänstgöring, som 
var en nödvändig förutsättning för att få tillträde till offentliga tjänster. 
I antagningen hade Julia Schnorbus ansökan om notarietjänstgöring 
på grund av det stora antalet ansökningar blivit avslagen av ministeriet, 
och Schnorbus överklagade beslutet och påpekade att urvalsförfarandet, 
enligt vilket sökande som fullgjort allmän värnplikt eller civilplikt 
givits företräde, varit diskriminerande eftersom allmän värnplikt 
eller civilplikt bara kunde utföras av män. Enligt den nationella lagen 
om juristutbildning kunde notarietjänstgöringen senareläggas upp 
till tolv månader om antalet ansökningar som inkommit överstiger 
antalet tillgängliga utbildningsplatser. Detta gällde inte enligt den 
nationella lagstiftningen i det fall att senareläggningen skulle medföra 
särskilda svårigheter, och med särskilda svårigheter avsågs i synnerhet 
fullgörande av värnplikt.

EG-domstolen konstaterade att regleringen är indirekt diskriminering 
på grund av kön,453 men påpekade att kommissionen betonat att de 
åtgärder som avses i artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet från år 1976 
kan angå både kvinnor och män. 454 I detta fall var det uppenbart att 
männen på grund av skyldigheten att fullgöra värnplikt eller civilplikt 
drabbas av en nackdel, som leder till att de blir försenade med sina 
studier. EG-domstolen konstaterade att den omtvistade bestämmelsen 
grundar sig på ett hänsynstagande till denna nackdel. Förfarandet 
ansågs vara sakligt och enbart ha till syfte att kompensera följderna av 

453 C-79/99 (Schnorbus), punkt 39
454 C-79/99 (Schnorbus), punkt 42
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den försening som förorsakas av militärtjänstgöringsplikten.455 Även i 
detta fall var det fråga om en faktisk nackdel som kompenserades med 
positiv särbehandling.

Diskrimineringsförbudet och möjligheten till positiv särbehandling är 
könsneutral inom EU-rätten. Till denna del skiljer sig utrymmet för 
positiv särbehandling något från den finländska jämställdhetslagen, 
för att inte tala om från kvinnokonventionen. Därför uppstår frågan 
hurdan särbehandling av män som är tillåten enligt jämställdhetslagen 
och kvinnokonventionen utan att det blir fråga om diskriminering av 
kvinnor?

Diskrimineringsförbuden i den finländska jämställdhetslagen är 
också könsneutralt utformade, men tillämpningsområdet för positiv 
särbehandling kan inte trots det tolkas som helt könsneutralt. 
Undantaget från diskrimineringsförbudet tillåter åtgärder som syftar 
till att jämställdhetslagens mål uppfylls, och jämställdhetslagens syfte 
är bl.a. att förbättra kvinnans ställning i arbetslivet.456 Även i förarbetet 
till jämställdhetslagen har positiv särbehandling konstaterats vara 
tillåten främst för åtgärder som har syftet att förbättra kvinnornas 
ställning.457 Tanken bakom detta är att positiv särbehandling används 
för att förbättra situationen för personer som är i svagare ställning, 
och i förarbeten har konstaterats att kvinnorna har en svagare 
ställning i arbetslivet.458 Därför måste utrymmet för att tillämpa positiv 
särbehandling i arbetslivet till fördel för män tolkas mycket restriktivt 
och med beaktande av förekomsten av faktiska hinder.

Kvinnokonventionen gäller däremot enbart kvinnor. 
Kvinnokonventionen definierar diskriminering av kvinnor som ”varje 

455 C-79/99 (Schnorbus), punkt 44
456 Enligt jämställdhetslagens 1 § är syftet med jämställdhetslagen att ”förebygga 
diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män 
samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet. Lagen syftar 
också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck”.
457 RP 57/1985 rd, s. 22
458 Se exempelvis RP 90/1994 rd, s. 16, RP 57/1985 rd, s. 22 samt RP 195/2004 rd, s. 4
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åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har 
till följd eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet av 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, 
ekonomiska, sociala, kulturella eller medborgerliga området eller 
något annat område för kvinnor, oberoende av civilstånd och 
med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, eller 
åtnjutandet eller utövandet av dessa rättigheter och friheter”.459 
Definitionen är så allmänt formulerad att det är svårt att med stöd 
av den hitta någon gräns för hur långtgående positiv särbehandling 
av män kan accepteras. I artikel 11, som gäller arbetsmarknaden och 
arbetsplatser, talas om att säkerställa ”samma rättigheter” och om 
”rätten till samma anställningsmöjligheter, inklusive användning 
av samma anställningskriterier vid anställning”.460 Enligt artikel 4 
betraktas inte tillfälliga, särskilda åtgärder för att påskynda ”faktisk 
jämställdhet” som diskriminering.461 Eftersom kvinnokonventionen 
avviker från vår nationella lagstiftning och från EU-rätten även på 
den punkten att positiv särbehandling inte ses som ett undantag 
från diskrimineringsförbudet utan snarare som ett komplement för 
att verkställa faktisk jämställdhet och lika möjligheter, kan man inte 
tolka positiv särbehandling som diskriminering.462 Med stöd av detta 
kunde man tänka sig att positiv särbehandling som inte går längre än 
att kompensera förseningar eller andra hinder, vilket har som syfte 
att främja faktisk jämställdhet, är förenlig med kvinnokonventionen. 
Däremot kan det uppstå en konflikt om man börjar tillämpa positiv 
särbehandling som går längre än att kompensera faktiska hinder och 
att syfta till faktisk jämställdhet.

459 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), art.1
460 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), art. 11
461 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), art. 4
462 Trots att man i av kvinnokonventionen kan få den uppfattningen att positiv 
särbehandling ses som ett undantag från diskrimineringsförbudet, preciseras det 
uttryckligen i rekommendation nr 25 att detta inte är fallet.
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4.5.7 Positiv särbehandling som kompensation för 
 nackdelar till följd av indirekt diskriminering 
 (Indirekt positiv särbehandling)

Förutom kompensation för direkt könsdiskriminering kan positiv 
särbehandling enligt EG-rätten också användas för att kompensera 
indirekt diskriminering. I det föregående fallet Schnorbus var det 
fråga om att kompensera en försening som berodde på fullgörande 
av värnplikt. Förfarandet i fallet grundade sig på en skenbart neutral 
bestämmelse, vilket i sig faller inom begreppet indirekt diskriminering, 
men rymdes inom undantaget eftersom avsikten med regeln var att 
kompensera den nackdel som tjänstgöringsplikten medförde. En sådan 
regel skulle i Finland kompensera den försening som män drabbas av 
till följd av sin obligatoriska värnplikt, men regeln kunde också komma 
till fördel för kvinnor. En motsvarande försening som närmast drabbar 
kvinnor, men också eventuellt män, kan vara föräldraledigheterna och 
vårdledighet.

Begreppet indirekt diskriminering innefattar också att kvinnor och män 
försätts i olika ställning på grund av föräldraskap och familjeansvar. I 
arbetslivet är det högst sannolikt att kvinnor och män i Finland faktiskt 
försätts i olika ställning på grund av föräldraskap och familjeansvar och 
att indirekt diskriminering på dessa grunder är ett problem. Exempelvis 
statistiken över ensamstående föräldrars arbetsmarknadsposition är 
ett exempel som tyder på att det förekommer indirekt diskriminering 
på grund av familjeansvar.

I teorin kunde denna indirekta diskriminering också kompenseras 
inom utrymmet för positiv särbehandling. Med stöd av en utredning 
över ensamstående föräldrars försämrade arbetsmarknadsposition 
kunde positiv särbehandling i enlighet med argumentationen i fallen 
Marschall och Badeck i EG-domstolen vara motiverad för att rätta till 
diskriminerande förfarande vid urval av personal.

Enligt jämställdhetslagen är utgångsläget ändå att det är otillåtet 
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att vid en urvalssituation ställa frågor om familjeansvar. Enligt 
jämställdhetslagen skyddar diskrimineringsförbudet både sökanden 
och anställda för indirekt diskriminering på grund av familjeansvar, 
och arbetsgivaren har inte rätt att ställa frågor som berör den sökandes 
familjeansvar, familjeförhållanden eller civilstånd.463 Dessutom 
begränsas också arbetsgivarens rätt att behandla personuppgifter enligt 
lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Enligt den får arbetsgivaren 
behandla endast sådana uppgifter som har direkt relevans för 
arbetstagarens anställningsförhållande.464 Därför finns det i praktiken 
ingen möjlighet att använda positiv särbehandling vid val av personal 
för att motarbeta indirekt diskriminering som har att göra med 
familjeansvar. Integritetsskyddet medför också att det inte är möjligt 
att vid jämställdhetsplaneringen kartlägga och upptäcka eventuell 
indirekt diskriminering som kan förekomma till följd av familjeansvar.

Principen om att diskrimineringsförbudet skyddar arbetstagarna för 
indirekt diskriminering på grund av familjeansvar har dock varit oklar 
och lett till rikligt med förfrågningar till jämställdhetsombudsmannen 
om arbetsgivarens rätt att vid arbetsintervjuer ställa frågor som gäller 
den sökandes familjesituation. 465 Det ser ut som om verkligheten på 
denna punkt är långt ifrån lagens avsikt och att diskrimineringsförbudet 
mot indirekta grunder som familjeansvar och föräldraskap inte fungerar 
effektivt, men möjligheterna att förbättra situationen begränsas till att 
tydliggöra diskrimineringsförbudet i jämställdhetslagens 7.2 § och till 
att aktivt informera om förbudet.

Förutom försening i studier och indirekt diskriminering vid urval av 
personal kan familjeansvar och föräldraskap också leda till praktiska 
svårigheter i att förena förvärvsarbete med familjeansvar. Arbetsgivaren 
har enligt jämställdhetslagens 6 § skyldighet att främja förenandet av 
arbete med familj. Enligt jämställdhetslagen innebär detta arbetstids- 
och semesterarrangemang, beviljande av familjeledigheter och att 
463 Jämställdhetsombudsmannens utlåtande TAS/370/2010
464 Lag om integritetsskydd i arbetslivet 759/2004, 2 kap. 3 §
465 Jämställdhetsombudsmannens utlåtande TAS/370/2010
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arbetstagarens behov i samband med familjesituationen beaktas i den 
utsträckning det är möjligt i arbetsarrangemangen.466

Möjligheten att motverka underrepresentation av kvinnor inom 
utrymmet för positiv särbehandling genom att erbjuda subventionerad 
dagvård har prövats i EG-domstolen. Fallet Lommers gällde beviljandet 
av dagvårdsplatser som det österrikiska jordbruksministeriet 
tillhandahöll för sina anställda.467 Barnomsorgen var i princip 
förbehållen ministeriets kvinnliga medarbetare och särbehandlingen 
var en följd av ministeriets önskan om att motverka underrepresentation 
av kvinnliga anställda inom ministeriet. Endast 2 792 av sammanlagt 
11 251 medarbetare inom ministeriet var kvinnor, och kvinnorna var 
dessutom underrepresenterade bland de högre tjänstemännen. Den 
österrikiska kommissionen för likabehandling ansåg att förfarandet 
var berättigat med hänsyn till dess syfte att minska antalet kvinnliga 
anställda som upphör att arbeta, eftersom det var allmänt känt att 
kvinnor oftare än män upphör att arbeta av skäl som hänför sig till 
omsorgen av deras barn. Kommissionen antog att den otillräckliga 
barnomsorgen hade en avgörande betydelse för att kvinnorna upphörde 
att arbeta.468

EG-domstolen svarade att artikel 2.1 och 2.4 i direktivet inte är 
något hinder för ett ministerium att uppställa regler enligt vilka 
kvinnliga anställda förbehålls ett begränsat antal subventionerade 
barnomsorgsplatser som arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda 
för att motverka en betydande underrepresentation av kvinnor inom 
ministeriet. Detta motiverade domstolen med bakgrunden att det 
inte fanns tillräckligt med barnomsorgsplatser som var lämpliga 
och ekonomiskt överkomliga. Domstolen ställde dock som krav för 
förfarandet att undantaget för de manliga anställda som ministeriet 
tillämpade tolkas så att de manliga anställda som ensamma har vård av 

466 RP 195/2004 rd, s. 24
467 C 476/99 (Lommers)
468 C 476/99 (Lommers)



181

sina barn får tillgång till barnomsorgssystemet på samma villkor som 
de kvinnliga anställda.

Av fallet framgår att EG-rätten inte är ett hinder för tillämpning av 
positiv särbehandling i form av subventionerad service för att underlätta 
förenandet av förvärvsarbete med familjeansvar. Väsentligt i fallet var 
ändå att bristen på överkomliga dagvårdsplatser faktiskt ledde till att 
kvinnorna i praktiken upphörde att arbeta. En sådan argumentation 
skulle inte komma i fråga i Finland eftersom vi har en subjektiv rätt till 
dagvård. Positiv särbehandling måste enligt EG-domstolens rättspraxis 
vara anknuten till faktiska hinder, och likaså ska positiv särbehandling 
enligt kvinnokonventionens 4 § upphöra när jämställdhet i fråga om 
möjligheter och behandling har uppnåtts.

4.5.8 Jämställdhetsmålet för positiv särbehandling

I alla de rättssystem som påverkar vårt utrymme för positiv särbehandling 
är jämställdhetsmålet faktisk jämställdhet och inte jämställdhet i 
resultat, vilket enligt min mening utesluter möjligheten att motivera 
positiv särbehandling vid rekrytering enbart på den grund att det råder 
obalans i representation. Att använda representation som det enda 
måttet på jämställdhet utan att analysera strukturella könsbundna 
hinder leder till jämställdhet i resultat, vilket inte ryms inom utrymmet 
för positiv särbehandling. Att främja en jämn könsfördelning kan t.o.m. 
förvränga de faktiska möjligheterna från tidigare och osynliggöra de 
faktiska orsakerna till en ojämn könsfördelning.

Enligt den finländska jämställdhetslagen finns det utrymme för 
specialåtgärder som främjar den ”faktiska jämställdheten”. Trots detta 
används i förarbetena till vår lagstiftning, såsom också i EG-rättsliga 
författningar, uttryck som ger det intrycket att målet är att nå en jämn 
representation mellan könen. I praktiken kan målet att nå faktisk 
jämställdhet och en jämn representation stå i konflikt sinsemellan.

Eftersom avsikten med positiv särbehandling enligt det EG-rättsliga 
synsättet är att kompensera negativa verkningar som leder till att 
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kvinnor och män i praktiken inte har samma möjligheter, lämpar sig 
positiv särbehandling i regel inte för att motarbeta den horisontala 
segregationen. I Finland har kvotering använts vid urval till 
utbildning, men det har visat sig att särbehandlingen i praktiken har 
haft tendens att underlätta männens möjligheter till utbildning inom 
kvinnodominerade branscher, så att exempelvis män haft tillträde till 
lärarutbildning med lägre inträdeskrav än sina kvinnliga medsökande. 
Problemet har dock varit att hålla de manliga lärarna inom branschen. 

Däremot ger EG-rättens tolkning utrymme för att använda positiv 
särbehandling som ett medel att motarbeta den vertikala segregationen 
och eventuellt också för att stödja kvinnornas karriär inom de 
mansdominerade branscher där kvinnorna kan antas ha nackdelar av 
stereotypa attityder, samt för att kompensera kvinnors möjligheter att 
rekryteras och avancera trots förmodanden om familjeledigheter. För 
att kompensera dessa nackdelar finns det enligt det rådande rättsläget 
en möjlighet, men ingen förpliktelse att tillämpa positiv särbehandling 
– något som faller innanför begreppet formell jämställdhet enligt 
Wentholts syn.469 I praktiken är det antagligen så att en möjlighet 
till positiv särbehandling inte kommer att leda till att denna option 
till kompensation används och att jämställdhetsläget i arbetslivet är 
formell jämställdhet trots att målet är faktisk jämställdhet.

Som jag redan konstaterat har Finland i och med kvinnokonventionen 
förbundit sig till att ”vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa 
diskriminering av kvinnor från enskilda personers, organisationers 
och företagens sida”470. Man kan fråga sig om en i praktiken 
outnyttjad möjlighet till positiv särbehandling kan betraktas som ett 
tillräckligt effektivt medel att avskaffa diskriminering i arbetslivet. 
Jämställdhetsplanen ska enligt den finländska jämställdhetslagens 
6 a § innefatta en specificering av fördelningen av kvinnor och män i 
olika uppgifter och sådana åtgärder som är nödvändiga för främjandet 

469 Wentholt K. (1999), s. 55
470 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), art. 2
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av jämställdheten, men i praktiken uppfyller arbetsgivaren lagens 
kravnivå genom att utarbeta en jämställdhetsplan på papper utan 
några som helst konkreta åtgärder.

Att genomdriva målet faktisk jämställdhet i arbetslivet är utmanande 
också därför att det ställer höga krav på analysen av det statistiska 
material som arbetsgivarna enligt jämställdhetslagen är skyldiga att 
redogöra för. En analys som har till syfte att synliggöra osynliga köns- 
och genusbaserade hinder är mycket mer krävande än en kartläggning 
av könsbalansen av kvinnor och män i olika uppgifter. Enligt den 
finländska jämställdhetslagens ordalydelse ska redogörelsen för 
jämställdhetsläget innehålla en ”specificering av fördelningen 
av kvinnor och män i olika uppgifter”.471 Väsentligt är hur denna 
specificering analyseras och vilka åtgärder som vidtas. Lagstiftningen 
ger mycket litet vägledning för hur detta ska göras. En ”40 %-riktpunkt”, 
så som Sverige har tillämpat, stöder inte vårt jämställdhetsmål. Från 
en teoretisk synvinkel borde det finnas exempel på motsvarande 
kvantitativa parametrar som bättre stöder jämställdhetsmålet faktisk 
jämställdhet och som motsvarar utrymmet för positiv särbehandling. 
Så här ser det ut från en teoretisk synvinkel, men jag återkommer till 
problemet i nästa kapitel från en mer praktisk synvinkel. I kapitel 5 
analyserar jag hur jämställdhetsläget i könsfördelning, möjligheter 
till rekrytering och avancemang har kartlagts och analyserats i 
jämställdhetsplaner och vilka åtgärder som valts för att främja 
jämställdheten.

4.5.9 Positiv särbehandling måste grunda sig på en plan

Arbetsgivaren kan använda möjligheten till positiv särbehandling 
endast då förfarandet grundar sig på en plan, vilket också är utskrivet 
i den finländska jämställdhetslagens 9 § 4 mom. I själva lagtexten 
uttrycks detta som ”planenliga specialåtgärder”. Tanken med 
att positiv särbehandling bör grunda sig på en plan är att utesluta 
godtyckliga beslut. Jämställdhetsplanens utredning och analys av 

471 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 a §
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jämställdhetsläget samt de åtgärder som ska vidtas är ett bra underlag 
för utnyttjandet av positiv särbehandling, eftersom det i en utredning 
av jämställdhetsläget också framkommer om det finns en sådan brist 
på jämställdhet som ger anledning att tillämpa positiv särbehandling.

Fastän en sådan annonsering enligt vilken det underrepresenterade 
könet uppmanas att söka en ledig befattning inte direkt kan ses som 
positiv särbehandling utan snarare som en aktiv åtgärd, kan man anta 
att syftet med annonseringen är att prioritera det underrepresenterade 
könet vid rekryteringen. I allmänhet är det också förbjudet att lediganslå 
en befattning för någotdera könet om förfarandet inte baserar sig på 
de undantag som enligt jämställdhetslagen är godtagbara, dvs. då 
arbetets eller uppgiftens art kräver det472, eller då förfarandet syftar 
till att främja jämställdheten473. Oberoende av om arbetsgivarens 
syfte är att använda positiv särbehandling eller att det motsatta 
könet inte utesluts från möjligheten till den lediga befattningen, 
har jämställdhetsombudsmannen i ett utlåtande konstaterat att ett 
omnämnande av att uppmana det underrepresenterade könet att söka 
den lediga befattningen också ska grunda sig på en plan.474

I detta fall var det fråga om annonsering av en klasslärartjänst. 
Könsfördelningen bland klasslärarna hade varit förvrängd och 
arbetsgivaren hade i platsannonsen direkt uttryckt att de önskar 
en manlig klasslärare. Enligt annonseringen uteslöts inte kvinnliga 
sökanden, men jämställdhetsombudsmannen konstaterade att en 
sådan formulering kan leda till att kvinnliga lärare låter bli att söka 
tjänsten.475 Önskemålet om en manlig lärare ger en bild av att könet är 
en avgörande faktor vid tjänstetillsättningen, vilket har drag av positiv 
särbehandling.

Man kan fråga sig var gränsen mellan positiv särbehandling och 

472 Se Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 8 § 1 mom.
473 Se Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 9 § 4 mom.
474 Jämställdhetsombudsmannens utlåtande:  TAS 30/39/05
475 Jämställdhetsombudsmannens utlåtande: TAS 30/39/05
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annonsering som kan ses som en aktiv åtgärd går. I och med att 
annonsering för någotdera könet i allmänhet är diskriminering, 
finns det skäl att också detta förfarande grundar sig på en plan.476 
Däremot behöver ett omnämnande av att arbetsplatsen också lämpar 
sig för det underrepresenterade könet, eller en uppmaning att det 
underrepresenterade könet också söker den lediga befattningen, inte 
nödvändigtvis innebära att det är fråga om positiv särbehandling. 
Ett sådant förfarande som kan ses som en aktiv åtgärd, men inte som 
positiv särbehandling, behöver inte enligt min mening uppfylla alla de 
övriga förutsättningarna för positiv särbehandling.

4.5.10 Tillämpningsutrymmet för positiv särbehandling –  
 beroende av den lediga befattningen?

De fall som EG-domstolen har behandlat har gällt statliga 
tjänstetillsättningar och den offentliga sektorn, som allmänt har ett 
högt krav på likabehandling mellan könen. Även i Finland är offentliga 
utnämningar striktare reglerade än på den privata sidan. Därför kan 
man fråga sig om positiv särbehandling kunde användas friare vid 
privata rekryteringar eller för tillsättningar av lägre befattningar.

Fallet Abrahamsson gällde en offentlig tjänstetillsättning och det var 
fråga om en professur. Den fjärde frågan som överklagandenämnden 
ställde till EG-domstolen var om det görs någon åtskillnad mellan högre 
och lägre tjänster vid tillämpningen av principen om likabehandling av 
kvinnor och män när det gäller anställning. EG-domstolen svarade att 
det inte görs ”någon åtskillnad mellan högre och lägre tjänster vid 
tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män 
vad gäller tillgång till anställning”.477

Däremot är kriterierna för meritvärderingen striktare reglerade på den 
offentliga sektorn än för privata arbetsgivare och till följd av detta kan 
arbetsgivarens möjligheter att påverka urvalskriterierna vara friare 

476 Se kap.3.1.6
477 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 64
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för privata arbetsgivare. Detta kan i sin tur ge ett friare utrymme för 
bedömningen av vilka sökande som kan anses vara jämbördiga eller i 
det närmaste jämbördiga.

4.5.11 Krav på objektiv bedömning och genomskinlighet  
 samt förbud mot automatiskt och ovillkorligt 
 företräde 

I det första EG-domstolsfall, Kalanke, där EG-domstolen tog ställning 
till positiv särbehandling och som jag tidigare beskrivit i avhandlingen, 
började domstolen forma kriterier som ska uppfyllas för att positiv 
särbehandling ska vara tillåten. Det första kriteriet, som formades i 
EG-domstolen, var att en regel som automatiskt ger företräde åt det 
underrepresenterade könet inte faller inom gränserna för möjligheten 
till positiv särbehandling inom likabehandlingsdirektivet478. I fallet 
Kalanke ansåg EG-domstolen att ”[e]n nationell reglering som 
undantagslöst och ovillkorligt garanterar ett företräde för kvinnor 
vid tillsättning eller befordran går längre än att bara främja lika 
möjligheter”.479

Det är svårt att bara med stöd av det fåordiga domslutet i fallet Kalanke 
få tag i logiken bakom tanken att en absolut regel som ger företräde vid 
likvärdiga meriter går längre än att syfta till lika möjligheter. Tanken 
med positiv särbehandling är ju ett ge kompensation åt den part som 
i praktiken inte har lika möjligheter trots likvärdiga meriter. Inte 
heller i kommissionens förklaring till fallet Kalanke klargörs denna 
princip, utan kommissionens tolkning klargjorde enbart att positiv 
särbehandling också kan tillämpas vid rekrytering och befordran, och 
att regeln i fallet Kalanke förkastats enbart på grund av sin absoluta 
karaktär.480 Logiken bakom tanken att en absolut regel faller utanför 

478 Rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling 
av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran 
samt arbetsvillkor, artikel 2.1 och 2.4
479 C-450/93 (Kalanke), punkt 22
480 KOM(1996)88, slutlig
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tillämpningsområdet för möjligheten till positiv särbehandling 
enligt likabehandlingsdirektivet och resonemangets samband med 
jämställdhetsmålet och principen om respekt för individens rättigheter 
klargörs i de följande rättsfallen.

I fallet Marschall upprepar EG-domstolen att en regel som undantagslöst 
och ovillkorligt garanterar kvinnor företräde vid befordran faller utanför 
tillämpningsområdet för undantaget från likabehandlingsprincipen. 
Domstolen motiverade detta med att det är fråga om ett undantag 
till en rättighet som enskilda tillförsäkras.481 Därtill tillade EG-
domstolen i fallet Marschall kravet på objektiv bedömning, som också 
har ett samband med det starka skyddet för individens rättigheter. 
Detta innebär att en regel om positiv särbehandling ska garantera 
att de manliga sökande som har likvärdiga meriter med de kvinnliga 
sökandena i varje enskilt fall garanteras en objektiv bedömning av 
ansökningarna och att samtliga kriterier som sammanhänger med en 
sökandes person beaktas. Dessa kriterier får dock inte diskriminera 
kvinnliga sökande. Enligt EG-domstolen ska inte en kvinnlig sökande 
prioriteras om ett eller flera kriterier föranleder att det är en manlig 
sökande som bör väljas.482 Till kravet på en objektiv bedömning av 
ansökningarna med beaktande av samtliga sökandes personliga 
egenskaper och förbudet mot automatiskt och ovillkorligt företräde, 
hänvisas också till i de följande rättsfallen Badeck och Abrahamsson.483

I fallet Abrahamsson tog EG-domstolen ställning till att den objektiva 
bedömningen av ansökningarna därutöver ska vara genomskinlig. 
Fallet gällde tillsättning av en professorstjänst i Sverige. Enligt den 
svenska högskoleförordningen kunde en högskola besluta om att 
tillämpa positiv särbehandling vid tillsättningen av en viss tjänst eller 
av ett visst slag av tjänster som ett led för att främja jämställdhet i 
arbetslivet. Enligt högskoleförordningen kunde man i så fall utse en 
person av underrepresenterat kön med tillräckliga kvalifikationer 
481 C-409/95 (Marschall), punkt 32
482 C-409/95 (Marschall), punkt 33
483 C-158/97 (Badeck), punkt 23 och C-407/98 (Abrahamsson), punkt 43
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till tjänsten framom en person av motsatt kön som annars skulle ha 
utsetts, förutsatt att skillnaderna i kvalifikationerna inte var så stora att 
tillämpningen av den positiva särbehandlingen skulle ha stått i strid med 
kravet på saklighet vid tillsättningen.484 Enligt högskoleförordningen 
skulle vid tillsättningen av tjänsten som professor särskild vikt fästas 
vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, men skickligheten skulle 
sättas främst om det inte fanns särskilda skäl för något annat, och 
jämställdhetsintresset kunde enligt förarbetet till bestämmelsen vara 
ett sådant särskilt skäl.485 Innebörden av vad som menades med ”kravet 
på saklighet” var, enligt överklagandenämnden som behandlade tvisten 
i Sverige, inte belyst i andra rättskällor och var därför oklar.486 Detta 
ledde till oklarheter i hur bedömningen av sökandenas kvalifikationer 
skulle göras och till att sökandens kön kunde bli ett avgörande kriterium 
som åsidosatte de kvalifikationer som krävdes av de sökande.

EG-domstolen påpekade att ”urvalsförfarandet vid tillsättningen 
av en tjänst i princip skall ske genom en bedömning av de sökandes 
kvalifikationer i förhållande till de krav som den lediga tjänsten 
ställer”.487 EG-domstolen hade redan i det tidigare fallet Badeck 
accepterat att också icke traditionella färdigheter, såsom erfarenhet 
som förvärvats i familjearbete, kan beaktas vid meritvärdering488 och 
konstaterat att sådana kriterier uttryckligen syftar till faktisk jämlikhet 
och inte formell, men domstolen preciserade att tillämpningen av 
sådana kriterier ska ske ”på ett öppet sätt” och kunna bli föremål 
för prövning för att hindra godtyckliga bedömningar av de sökandes 
kvalifikationer.489

EG-domstolen ansåg att bedömningen av de sökandes kvalifikationer 

484 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 9
485 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 10 och 11
486 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 25
487 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 46
488 se C-158/97 (Badeck), punkt 32 och 32
489 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 48 och 49
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i fallet Abrahamsson inte gjordes utifrån ”klara och tillförlitliga 
kriterier” och tolkade det så att regeln därför automatiskt ger det 
underrepresenterade könet företräde om representanter för det 
underrepresenterade könet har tillräckliga kvalifikationer.490 Av fallet 
framgår att könet ska vara det sista kriteriet som kan vara av betydelse 
vid tillämpningen av positiv särbehandling efter att de sökandes 
kvalifikationer bedömts objektivt utifrån genomskinliga kriterier. 
Däremot är det fortfarande något oklart hur stor vikt könet får ha 
vid urvalsförfarandet då positiv särbehandling tillämpas. Till denna 
problematik återkommer jag i samband med proportionalitetsprincipen 
och jämställdhetsintervallet.

I fallet Abrahamsson frågade överklagandenämnden för högskolan 
också av EG-domstolen huruvida det att positiv särbehandling 
tillämpades enligt den nationella lagstiftningen enbart på ett på 
förhand bestämt, begränsat antal tjänster, inverkade på regelns 
tillåtlighet. Positiv särbehandling tillämpades i fallet på ett begränsat 
antal professorstjänster som skulle inrättas vid vissa statliga 
högskolor och universitet för att främja jämställdheten i arbetslivet. 
I Sverige hade regeringen konstaterat att kvinnornas andel inom 
professorskåren hade ökat ytterst långsamt och att det därför fanns 
ett behov av en extraordinär insats för att jämna ut könsbalansen.491 
Positiv särbehandling användes enbart då tjänsterna tillsattes för 
första gången. EG-domstolens ställning var att regeln ”inte upphör 
att vara tvingande och oproportionerlig bara genom att dess 
tillämpningsområde begränsas”.492

Intressant i domstolens ställningstagande är att det skiljer sig från 
EG-domstolens argumentation i fråga om positiv särbehandling vid 
utbildning. I fallet Badeck godkände EG-domstolen tillämpning av 
nationella bestämmelser enligt vilka kvinnorna tilldelas åtminstone 
hälften av utbildningsplatserna. Detta under förutsättning att antalet 
490 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 50–52
491 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 13
492 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 58
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kvinnliga sökande är tillräckligt och då syftet är att undanröja 
kvinnlig underrepresentation inom kvalificerade yrkesgrupper där 
de, trots lämpliga åtgärder för att uppmärksamma dem på lediga 
utbildningsplatser, är underrepresenterade.493 Regeln ansågs inte 
strida med likabehandlingsdirektivets artikel 2.1 och 2.4 eftersom 
kvoten för kvinnor tillämpades enbart på utbildningsplatser som 
staten inte hade monopol på. Domstolen konstaterade att män med 
anledning av detta inte utesluts från utbildningen eftersom det också 
finns motsvarande utbildningsplatser att tillgå i den privata sektorn. 
Domstolen såg på utbildningen som helhet, innefattande både den 
privata och den offentliga sektorn, och konstaterade att regeln endast 
förbättrar kvinnornas möjligheter i den offentliga sektorn.494

Som jag uppfattar det finns det en skillnad mellan utbildning och 
arbete som gör att man inte kan använda samma kriterier vid arbete 
som vid utbildning då man överväger hur positiv särbehandling kan 
tillämpas. Vid utbildning ses möjligheten till utbildningen i fråga som 
en helhet och inte som enskilda utbildningsplatser så att individens 
starka skydd för rättvist bemötande skulle övervägas för var plats för 
sig. Samma utbildning någon annanstans kan ge samma möjligheter 
på arbetsmarknaden, medan befattningarna på arbetsmarknaden 
granskas var för sig och en begränsning av tillämpningsområdet 
påverkar inte regelns diskriminerande karaktär. Då det gäller 
rekrytering och avancemang måste bedömningen av huruvida den 
positiva särbehandlingen uppfyller kraven på objektiv bedömning 
och genomskinlighet samt förbudet mot automatiskt och ovillkorligt 
företräde göras varje tillsättning för sig.

Däremot kan arbetsgivarna också använda positiv särbehandling vid 
utbildning av personal och på så sätt utnyttja det vidare utrymmet för att 
förbättra kompetensen för det könet som är i svagare position. Således 
kunde exempelvis utbildning i ledarskap, som också finns tillgänglig på 
annat håll, kunna erbjudas kvinnor för att utöka deras kompetens och 
493 C-158/97 (Badeck), punkt 55
494 C-158/97 (Badeck), punkt 53



191

andel i ledningsuppgifter inom branscher där kvinnornas andel avtar 
mot de högre positionerna i hierarkin. Att erbjuda utbildning som 
positiv särbehandling och därefter tillämpa positiv särbehandling vid 
urval av personal till ledande och höga befattningar kunde tillsammans 
fungera för att motarbeta en snedvriden könsbalans i ledningsuppgifter 
och övriga höga befattningar, så som i fallet Abrahamsson.

4.5.12 Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen är en av de grundläggande rätts-
säkerhetsprinciper som utvecklats av EG-domstolen, men modellen 
för principen ska härstamma från Europakonventionen och tysk rätt. 
Principen fastställs i EG-fördraget enligt vilket gemenskapen inte 
ska vidta åtgärder som går utöver vad som är nödvändigt i fördraget. 
Enligt Bernitz och Kjellgren innebär proportionalitetsprincipen att ”de 
åtgärder gemenskapens institutioner använder sig av för att uppnå 
ett visst syfte inte får vara mer betungande eller långtgående än som 
kan anses nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet. Det skall 
råda balans mellan mål och medel och vara sannolikt att målet kan 
uppnås genom vidtagna åtgärder”.495

Proportionalitetsprincipen har i EG:s rättspraxis fått fotfäste inom alla 
gemenskapsrättens delområden och tillämpats på mycket varierande 
fall.496 I rättslitteraturen har man format ett proportionalitetstest för 
att pröva om den aktuella åtgärden uppfyller kravet på proportionalitet. 
Testet består av tre principer som alla måste uppfyllas för att åtgärden 
ska anses vara proportionerlig. Dessa principer är lämplighet, 
nödvändighet och proportionalitet i strikt mening.497

Den första delprincipen innebär att den valda åtgärden är 
lämplig på så sätt att den tillgodoser ändamålet. Som ett 
exempel på en åtgärd som inte kan tillgodose ändamålet kan 

495 Bernitz U. & Kjellgren A. (2002), s. 115
496 Laakso S. (1999), s. 1089
497 Gydal, C. (1996), s. 30–31
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nämnas EG-domstolens fall Cassis de Dijon. I målet ansåg EG-
domstolen att det inte var lämpligt att den tyska lagstiftningen 
försökte bekämpa alkoholism med att förbjuda alkoholdrycker 
med lägre alkoholhalt än drycker med högre alkoholhalt.498

Enligt den andra delprincipen, nödvändighet, ska den valda åtgärden 
vara nödvändig för att man ska uppnå ändamålet och inte ingripa 
mer än vad ändamålet kräver. I målet Schnorbus, som handlade 
om att sökande som fullgjort allmän värnplikt eller civilplikt 
gavs företräde till notarietjänstgöring, använde EG-domstolen 
denna delprincip i sin argumentering. Domstolen konstaterade 
att åtgärden var proportionerlig, eftersom fördelen för de berörda 
personerna medförde högst en tolv månaders företrädesrätt till 
nackdel för de övriga sökande, och de berörda personerna till följd av 
tjänstgöringsplikten drabbats av en försening som motsvarar minst 
denna period. Likabehandlingsdirektivet utgjorde inget hinder för 
den nationella bestämmelsen eftersom den enbart hade som syfte att 
kompensera förseningar som berodde på att allmän värnplikt eller 
civilplikt fullgjorts.499 Principen om nödvändighet är inget hinder för 
positiv särbehandling så länge förfarandet används som kompensation 
för en konkret nackdel.

Frågan blir mer komplicerad i de fall där målet inte kan nås med 
att enbart kompensera en konkret nackdel. Då kan det finnas ett 
behov av mer långtgående åtgärder som leder till konflikt mellan 
olika intressen. I praktiken har sådan positiv särbehandling använts 
i Finland bl.a. i samband med utbildning inom transportbranschen. 
Inom transportbranschen har könsfördelningen varit mycket 
mansdominerade och få kvinnor hade i början av 2000-talet C-körkort, 
vilket då var ett krav för att få delta i en busschaufförskurs. För att 
främja utvecklingen av könsbalansen inom branschen, accepterade 
jämställdhetsombudsmannen att man som en tillfällig positiv åtgärd 

498 C-120/78 (Cassis de Dijon)
499 C-79/99 (Schnorbus), punkt 46–47
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förbiser kravet på C-körkort för kvinnor.500 Utlåtandet gällde en 
kurs, vilket inte direkt kan jämställas med positiv särbehandling vid 
rekrytering, men det är ett bra exempel på en situation där enbart 
kompensation av en konkret nackdel inte leder till det önskade 
ändamålet. Kravet på nödvändighet leder ändå till att mer långtgående 
åtgärder än kompensation för konkret nackdel inte ska övervägas om 
det inte är nödvändigt för att nå målet.

Den argumentering som EG-domstolen förde i fallet Schnorbus kan 
också placeras under den tredje delprincipen, proportionalitet i strikt 
bemärkelse, där balansen mellan olika intressen granskas. Även i fallet 
Schnorbus var det fråga om olika personers intressen som stred med 
varandra och förfarandet godkändes, eftersom det inte gick utöver 
behovet av kompensation. Samma problemställning skulle man också 
stöta på om man analyserade vidare den positiva särbehandling som 
användes vid antagningskriterierna för busschaufförskursen.

Enligt denna tredje delprincip ska den fördel som åtgärden medför 
stå i rimlig proportion till de rättigheter som EG-rätten skyddar. För 
att överväga om detta är fallet ställs proportionen mellan åtgärdens 
fördelar och nackdelar för olika intressen inför en bedömning.501 
Denna delprincip aktualiseras också och blir problematisk vid positiv 
särbehandling då det finns ett allmänt intresse, såsom att bryta upp en 
handlingsmodell som beror på stereotypa attityder, och detta allmänna 
intresse står i konflikt med den enskilda individens rättigheter, som ju 
enligt EG-rätten har ett starkt skydd.

I EG-domstolens mål Abrahamsson konstaterade domstolen att 
förfarandet inte stod i proportion till det mål som eftersträvades. Målet 
handlade om tillsättning av en professur och valet av sökande bland 
dem som hade tillräckliga kvalifikationer grundades i sista hand på den 
sökandes kön, oberoende av att den kvinnliga sökanden som valdes 
till tjänsten hade sämre kvalifikationer än sin manliga konkurrent. 

500 Jämställdhetsombudsmannens utlåtande: TAS 2/54/01
501 Gydal, C. (1996), s. 34–35
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Högskoleförordningen som tillämpades var formulerad så att en 
person av underrepresenterat kön med tillräckliga kvalifikationer för 
tjänsten kunde utses framom en person av motsatt kön som annars 
skulle ha utsetts. Skillnaderna i kvalifikationerna fick dock inte vara så 
stora att tillämpningen av positiv särbehandling skulle stå i strid med 
kravet på saklighet vid tillsättningen, men några konkreta gränser för 
hur stor skillnaden i kvalifikationer fick vara för att uppfylla kravet på 
saklighet vid tillsättningen fanns inte.

Domstolen påpekade att medlemsstaterna i enlighet med artikel 141.4 
i EG-fördraget (nu 157.4) visserligen kan besluta om åtgärder som 
rör särskilda förmåner för att förebygga eller kompensera nackdelar i 
yrkeskarriären i syfte att säkerställa full jämställdhet mellan kvinnor och 
män i arbetslivet, men att den nationella högskoleförordningen i fallet 
Abrahamsson tillät en urvalsmetod som under alla omständigheter inte 
stod i proportion till det mål som eftersträvades.502 En noggrannare 
beskrivning på proportionalitetsbedömningen gav domstolen inte.

Enligt min mening stöter man i fallet Abrahamsson på en konflikt mellan 
det EG-rättsliga jämställdhetsmålet och det traditionella svenska 
synsättet att se på jämställdhet. Som jag ser det står urvalsmetoden i fallet 
Abrahamsson inte i proportion till det EG-rättsliga jämställdhetsmålet, 
som syftar till lika möjligheter och karakteriseras av det starka skyddet 
för den enskilda individen. Det nationella utrymmet för positiv 
särbehandling begränsas av EU:s likabehandlingsprincip, och de 
åtgärder som väljs för positiv särbehandling måste stå i proportion till 
det EG-rättsliga jämställdhetsmålet. I proportionalitetsbedömningen 
räcker det inte med att överväga om det använda medlet eller den 
använda åtgärden står i proportion till det eftersträvade målet, utan 
om det eftersträvade målet i sig ryms inom utrymmet för undantaget 
till likabehandlingsprincipen, som behandlats tidigare.

I fallet Abrahamsson påpekar domstolen dock att artikel 2.1 och 2.4 i 
likabehandlingsdirektivet inte är hinder för tillämpningen av sådana 

502 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 55
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nationella regler enligt vilka sökande som tillhör underrepresenterat 
kön ges företräde åt en medsökande av motsatt kön, då de sökande 
kan anses i merithänseende vara jämbördiga eller i det närmaste 
jämbördiga och det görs en objektiv bedömning av ansökningarna med 
beaktande av samtliga sökandes personliga egenskaper.503 Vad som 
menas med ”i det närmaste jämbördiga” tar domstolen ingen ställning 
till och det finns ingen rättspraxis inom EG-rätten som skulle kunna 
besvara frågan. Uttrycket ”i det närmaste jämbördiga” tyder på att EG-
domstolen godkänner också positiv särbehandling som går längre än 
till likvärdiga meriter, men hur stort detta jämställdhetsintervall inom 
gränserna för EG:s likabehandlingsprincip kan vara och i hurdana 
situationer som det är nödvändigt enligt proportionalitetsprincipen 
blir närmast föremål för spekulation.

4.5.13 Jämställdhetsintervallet

I de tre första rättsfall som gällde möjligheten till särbehandling i EG-
domstolen var det fråga om regler som gav förtur åt en kvinnlig sökande 
vid likvärdiga meriter. – Ett förfarande som enligt den traditionella 
svenska synen inte ursprungligen betraktades som positiv särbehandling, 
utan snarare motsvarar den s.k. ”jämställdhetsaspekten”, som i Sverige 
har vuxit fram i förvaltningspraxisen redan under 1970-talet. I Sverige 
har man använt sig även av åtgärder som går längre än att ge det 
underrepresenterade könet förtur vid likvärdiga meriter. Ett sådant 
fall som EG-domstolen tog ställning till var fallet Abrahamsson.504

I fallet Abrahamsson tillämpades en regel enligt vilken kvinnor gavs 
förtur trots att den kvinnliga sökanden kunde ha sämre meriter än 
sin manliga konkurrent, dvs. det fanns ett jämställdhetsintervall. I 
fallet Abrahamsson var jämställdhetsintervallet dessutom otydligt 
formulerat. Enligt högskoleförordningen skulle positiv särbehandling 
inte tillämpas om jämställdhetsintervallet är så stort att tillämpningen 
står i strid med saklighet. Innebörden av vad som menades med 
503 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 62, samt punkt 3 i domslutet.
504 C-407/98 (Abrahamsson)
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saklighet var inte heller belyst i andra rättskällor och blev tolkad så 
att en kvinnlig sökande med tillräckliga kvalifikationer för den lediga 
tjänsten kunde förbigå en sökande av motsatt kön som annars skulle 
ha utsetts. Såsom förordningen tolkades var det möjligt med ett ganska 
stort jämställdhetsintervall.

Domstolen konstaterade att det inte exakt går att ”fastställa innebörden 
av detta villkor, vilket medför att valet av en sökande bland dem med 
tillräckliga kvalifikationer i sista hand grundas enbart på att sökanden 
tillhör underrepresenterat kön, även om den sökande som väljs har 
lägre kvalifikationer än en sökande av motsatt kön. Det görs inte 
heller någon objektiv bedömning av ansökningarna med beaktande 
av samtliga sökandes personliga förhållanden. Av detta följer att 
en sådan urvalsmetod inte kan vara berättigad enligt artikel 2.4 i 
direktivet.”505 Enligt min tolkning av enbart denna punkt innebär detta 
att domstolen egentligen helt frånser möjligheten att tillämpa positiv 
särbehandling med jämställdhetsintervall. Domstolens konstaterande 
att valet av en sökande i sista hand grundats enbart på kön, trots att 
den sökande hade lägre kvalifikationer än en sökande av motsatt kön 
och att domstolen i samma stycke konstaterar att ”[a]v detta följer 
att en sådan urvalsmetod inte kan vara berättigad enligt artikel 2.4 
i direktivet”, tycker jag att utesluter tillämpningsmöjligheterna för 
ett jämställdhetsintervall. Tillämpandet av ett jämställdhetsintervall 
förutsätter att könet kan vara avgörande också då det finns en skillnad 
i kvalifikationerna mellan sökande av olika kön.

Även Sigeman har tolkat domen så att det krävs likvärdiga meriter 
för att könstillhörighet ska kunna beaktas.506 Detta med hänvisning 
till punkt 45 i domen, i vilken domstolen påpekar att ”den nationella 
lagstiftningen som är aktuell i ärendet vid Överklagandenämnden, till 
skillnad från de nationella bestämmelserna om positiv särbehandling 
505 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 53
Domstolen använder i översättningen uttrycket ”personliga förhållanden”, 
men i avhandlingen används ”personliga egenskaper”, som bättre utesluter 
familjeförhållanden m.m.
506 Sigeman T. (2000), s. 7
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som domstolen prövade i de ovan nämnda målen Kalanke, Marschall 
och Badeck m.fl., gör det möjligt att ge företräde åt en sökande av 
underrepresenterat kön, vars kvalifikationer för tjänsten visserligen 
är tillräckliga, men inte likvärdiga med de kvalifikationer som andra 
sökande av motsatt kön har.” Enligt Lerwalls tolkning säger domstolen 
däremot inget normerande i denna punkt, utan understryker endast 
att det finns en skillnad mellan fallet Abrahamsson och de tidigare 
fallen.507 Domstolens resonemang i fallet är otydligt och en analys av de 
enskilda punkterna i domen ger mycket utrymme för olika tolkningar.

Å andra sidan kan man också tänka sig att domstolen kommit till 
slutsatsen att urvalsförfarandet inte var berättigat till följd av en 
helhetsbedömning i fallet Abrahamsson. Tillämpningen av positiv 
särbehandling i fallet Abrahamsson kommer också i konflikt med de 
övriga principer som EG-domstolen ställt för möjligheterna till positiv 
särbehandling. Förordningen som tillämpades i fallet var till sin karaktär 
absolut, kraven på objektiv bedömning uppfylldes inte och förfarandet 
ansågs inte heller stå i proportion till det mål som eftersträvas. 
Däremot ifrågasattes inte behovet av positiv särbehandling för att 
uppnå lika möjligheter, utan tillämpningen av positiv särbehandling 
rymdes inte i detta fall inom gränserna för möjligheten till undantaget 
från likabehandlingsprincipen på grund av hur tillämpningen av 
positiv särbehandling var utformad. Jämställdhetsombudsmannen i 
Sverige, JämO, har i sin analys av fallet Abrahamsson också kommit 
till den slutsatsen att rättsläget beträffande utrymmet för positiv 
särbehandling inte är helt klart, men att det finns en möjlighet att ge 
företräde åt någon med bättre meriter i de fall då de övriga kriterier 
som EG-domstolen ställt för positiv särbehandling uppfylls.508

Av domen Abrahamsson framgår det inte om exempelvis 
proportionalitetsprincipen kan ha en inverkan på möjligheten till ett 
jämställdhetsintervall. Kan det i vissa situationer vara nödvändigt 
att godkänna ett jämställdhetsintervall för att nå det eftersträvade 
507 Lerwall L. (2001), s. 385
508 SOU 2004:55, s. 189 (Sverige)
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målet? Och hur stort jämställdhetsintervall kunde då komma i fråga? 
Enligt förarbetet till Sveriges diskrimineringslag påverkar graden av 
underläge möjligheten till positiv särbehandling. ”Ju högre grad av 
underläge eller eftersatt position för dem som tillhör den aktuella 
gruppen, desto större grad av positiv särbehandling är tänkbar”, 
står det i regeringens proposition.509 Enligt tolkningen i detta förarbete 
anknyter kravet på proportionalitet till frågan om meritskillnader 
mellan arbetssökande.

Den svenska överklagandenämnden ställde ytterligare en fråga till EG-
domstolen för det fall att EG-domstolen i fallet Abrahamsson skulle 
svara nekande på möjligheten att tillämpa positiv särbehandling 
för att meritskillnaderna var så stora att tillämpningen står i strid 
med kravet på saklighet vid tillsättningen. Frågan gällde om det 
är tillåtet att tillämpa en regel enligt vilken en sökande som tillhör 
underrepresenterat kön får ges företräde framom en medsökande 
av motsatt kön, förutsatt att de sökande i merithänseende kan anses 
jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga. För ett sådant förfarande 
ansåg EG-domstolen att likabehandlingsdirektivet och artikel 141.4 
EG (nu 157.4) inte ställer något hinder, men betonade dock kravet på 
objektiv bedömning av ansökningarna.510 Frågan är då vad domstolen 
har ansett med begreppet ”i det närmaste jämbördiga”. Uttrycket ”i det 
närmaste jämbördiga” kan både tolkas så att EG-domstolen accepterar 
ett litet jämställdhetsintervall, eller så att ett jämställdhetsintervall 
inte accepteras, utan att en liten skillnad i meriterna är möjlig till följd 
av att en absolut meritvärdering inte är möjlig.

Enligt min mening kan man närmast spekulera kring teorin om 
huruvida möjligheten till ett litet jämställdhetsintervall har ett 
samband med proportionalitetsprincipen. I vissa situationer kan 
det för att det önskade resultatet ska kunna nås vara nödvändigt att 
utvidga jämställdhetsintervallet till ”i det närmaste jämbördiga”, då 
man eftersträvar jämställdhetsmålet jämställdhet i resultat. Enligt min 
509 Prop. 2007/08:95 (Sverige), s. 168
510 C-407/98 (Abrahamsson), punkt 60–62
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tolkning finns det en konflikt i tillämpandet av jämställdhetsintervall 
och det EG-rättsliga starka skyddet för rättvist bemötande när det gäller 
individen. Huruvida detta utrymme överhuvudtaget finns är oklart.

Enligt min tolkning utesluter förbudet att använda könet som ett 
avgörande kriterium då de sökande har olikvärdiga kvalifikationer 
möjligheten till jämställdhetsintervall, medan Lerwall menar att 
könstillhörigheten inte ensamt får bli det avgörande kriteriet när det 
är otydligt vilka övriga kriterier som har beaktats. Hon menar att det 
inte finns något hinder för att kön ändå kan bli det avgörande kriteriet 
vid en skillnad i meriter, om det klart framgår hur meritbedömningen 
gått till. Som argument för denna syn använder hon att EG-domstolen 
tidigare accepterat att kön blir avgörande vid positiv särbehandling vid 
likvärdiga meriter och att det därför är osannolikt att domstolen menar 
att kön aldrig får fungera som det avgörande kriteriet. Detta anser hon 
innebära att domstolen förbjuder all positiv särbehandling, även vid 
likvärdiga meriter. 511

Enligt min mening kan könet enligt EG-domstolens rättspraxis bli 
ett avgörande kriterium vid likvärdiga meriter, trots att det inte fick 
vara det avgörande kriteriet vid ett sådant jämställdhetsintervall som 
tillämpades i fallet Abrahamsson. Att könet kan vara avgörande vid 
likvärdiga meriter tycker jag att stöder det EG-rättsliga tänkesätt enligt 
vilket två sökande med likvärdiga meriter och olika kön i praktiken inte 
har samma möjligheter, och positiv särbehandling finns då till för att 
kompensera denna obalans. Däremot är innebörden av begreppet ”i 
det närmaste jämbördiga” fortfarande oklar.

Det är beklagligt att EG-domstolen i samband med fallet Abrahamsson 
inte preciserade innebörden av begreppet ”i det närmaste jämbördiga” 
och inte formulerat domslutet entydigare vad gäller utrymmet för 
att tillämpa ett jämställdhetsintervall vid positiv särbehandling. Ett 
rättsläge som ger alltför stort utrymme för spekulation leder till att 
förutsebarheten för utrymmet för positiv särbehandling lider och att 

511 Lerwall L. (2001), s. 386
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det inte i något fall är förnuftigt att ta risken att tolka utrymmet så att 
tolkningen kan leda till tvister som kunde bli föremål för rättsprocesser.

Finland har valt att i jämställdhetslagen utnyttja det utrymme för positiv 
särbehandling, som EG-rätten ger möjlighet till. Detta utrymme kunde 
också vara snävare än det EG-rättsliga utrymmet, men i förarbetet till 
jämställdhetslagen hänvisas till EG-domstolens rättspraxis för positiv 
särbehandling och konstateras att positiv särbehandling kan tillämpas 
när de kvinnliga och manliga sökandena är ”antingen lika meriterade 
eller nästan lika meriterade”. 512 Uttrycket ”lika meriterade eller 
nästan lika meriterade” syftar på EG-rättens utrymme för eventuellt 
jämställdhetsintervall, och i förarbetet till jämställdhetslagen 
konstateras, att EG-rättens rättspraxis visar i vilken riktning EG-
rätten utvecklas och att detta är väsentligt med tanke på tolkningen av 
vår jämställdhetslag.513 Av detta framgår att utrymmet för ett möjligt 
jämställdhetintervall enligt jämställdhetslagen ska sammanfalla med 
den EG-rättsliga möjligheten till utrymme för jämställdhetsintervall.

I Finlands grundlag finns en separat bestämmelse om behörighetsvillkor 
och utnämningsgrunder för tjänster, och denna bestämmelse tillämpas 
nuförtiden på både statliga och kommunala tjänster. Enligt grundlagen 
är de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster 
”skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd”.514 Enligt 
förarbetet till grundlagen avses med skicklighet genom utbildning 
eller arbetserfarenhet förvärvade kunskaper och färdigheter, medan 
man med förmåga avser sådana personliga egenskaper som förutsätts 
för goda arbetsresultat. Som exempel på sådana egenskaper har 
i förarbetena nämnts naturlig begåvning, organisationsförmåga 
och initiativkraft. Med begreppet beprövad medborgerlig dygd 
avses både med medborgerliga aktiviteter förvärvade meriter som 
har relevans för skötseln av uppgiften och ett gott uppförande. 
Utnämningsgrunderna ska tolkas utifrån behörighetsvillkoren för 
512 RP 195/2004 rd, s. 38
513 RP 195/2004 rd, s. 38
514 Finlands grundlag 731/1999, 125 § 2 mom.
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respektive tjänst, uppgiftsområde och tjänstebenämning samt de 
konkreta arbetsuppgifter som hör till tjänsten.515

Enligt Ahtela har det också enligt den nationella rättspraxis som vuxit 
fram under 1980-talet funnits, enligt grundlagens bestämmelser om 
behörighetsvillkor och utnämningsgrunder, ett utrymme för positiv 
särbehandling, även då de sökande i det närmaste jämbördiga, 
vilket innebär att skillnaden mellan de sökande inte är klar.516 Denna 
rättspraxis är mycket nära det utrymme för jämställdhetsintervall som 
EG-rätten ger i en snäv tolkning av fallet Abrahamsson, men om EG-
rätten i framtiden preciserar utrymmet för jämställdhetsintervall och 
ger en vidare möjlighet än vad som kan tolkas av fallet Abrahamsson, 
innebär det att jämställdhetsintervallet vid tjänstetillsättningar i varje 
fall begränsas av grundlagens bestämmelse om behörighetsvillkor och 
utnämningsgrunder för tjänster.

Utrymmet för jämställdhetsintervall är obetydligt både 
enligt grundlagens bestämmelse om behörighetsvillkor och 
utnämningsgrunder för tjänster och enligt vår nationella 
jämställdhetslag som följer EG-rättens utrymme för positiv 
särbehandling. Från en traditionell svensk synvinkel kan detta snäva 
utrymme, som närmast motsvarar den svenska jämställdhetsaspekten 
kritiseras, och fallet Abrahamsson har också väckt diskussion om 
huruvida positiv särbehandling överlag är tillåtet. Däremot har 
tillämpandet av ett jämställdhetsintervall och en definition av positiv 
särbehandling som innefattar ett jämställdhetsintervall också lett 
till en livlig debatt och uppfattningen att positiv särbehandling i sin 
helhet är diskriminerande. Positiv särbehandling som innefattar ett 
jämställdhetsintervall kan leda till attityder som accepterar endast 
åtgärder som garanterar formell jämställdhet – ett bakslag för att 
uppnå målet lika möjligheter.

515 RP 1/1998 rd, s. 180
516 Ahtela K., Bruun N., Koskinen P., Nummijärvi A. & Saloheimo J. (2006), s. 267–268
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Även kvinnokonventionen har tolkats så att positiv särbehandling 
vid anställning och befordran ska begränsas till situationer där 
den kvinnliga och manliga sökanden har likvärdiga meriter.517 
Kvinnokonventionen förpliktar dock till användning av alla lämpliga 
medel, men dessa ska tillämpas i proportion till målet och då kan 
ett jämställdhetsintervall vara motiverat befrämja intressen som går 
utöver kvinnornas anställningsmöjligheter, exempelvis representation 
vid beslutsfattande organ.

Det EG-rättsliga utrymmet för positiv särbehandling utgår 
till skillnad från det traditionella svenska synsättet ifrån lika 
möjligheter för individer, vilket inte innefattar möjligheten till ett 
jämställdhetsintervall, men har i likhet med ”tillfälliga, särskilda 
åtgärder” enligt kvinnokonventionen till syfte att kompensera en 
obalans i de faktiska möjligheterna till anställning och befordran – ett 
medel att nå faktisk jämställdhet.

517 Freeman M., Chinkin C. & Rudolf B. (2012), s. 133
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5 ANALYS AV JÄMSTÄLLDHETSFRÄMJANDE  
 ÅTGÄRDER FÖR REKRYTERING OCH   
 AVANCEMANG I JÄMSTÄLLDHETS- 
 PLANERINGEN PÅ ARBETSPLATSERNA

I början av kapitel 4 presenterade jag jämställdhetsproblem som 
förekommer i samband med rekrytering och avancemang och därefter 
behandlade jag det rättsliga området kring problemområdena. I 
detta kapitel behandlar jag problemområdet från en mer praktisk 
synvinkel. Jag har analyserat 35 jämställdhetsplaner från Finland och 
35 från Sverige. För de finländska planernas del har jag också gjort 
en uppföljningsundersökning där jag jämfört arbetsplatsernas tidigare 
plan med den färskaste planen arbetsplatserna haft i slutet av år 2017. 
I detta kapitel är syftet att behandla hur jämställdhetsplanerna vad 
gäller möjligheterna till rekrytering och avancemang i praktiken ser 
ut på arbetsplatserna. Detta för att kunna besvara forskningsfrågorna, 
dvs. hur de på arbetsmarknaden förekommande problemen behandlas 
i jämställdhetsplanerna, vilka problem som eventuellt förekommer i 
förverkligandet av jämställdhetsplanen med tanke på lagstiftningens 
krav och målsättningar, samt hur man i de svenska och finländska 
jämställdhetsplanerna ser på vad som krävs enligt lagstiftningen? 

Den finländska planeringsskyldigheten har i någon mån närmat sig 
den svenska planeringsskyldigheten, som sedan länge har fotfäste 
i arbetslivet. Lagstiftningarna i Finland och Sverige har ändå inte 
varit identiska i lagens formuleringar och jämställdhetsmålet. I 
Sverige har man exempelvis tidigare godkänt tillämpandet av ett 
jämställdhetsintervall vid positiv särbehandling. Detta gör att en direkt 
jämförelse av arbetsgivarnas jämställdhetsplaner inte är möjlig, men 
desto intressantare.

I den finländska jämställdhetslagens 6 a § står att jämställdhetsplanen 
ska innehålla ”en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen 
inklusive en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika 
uppgifter”. Planen ska förutom redogörelsen av jämställdhetsläget 
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innehålla åtgärder som planeras utifrån jämställdhetsläget och en 
uppföljning av åtgärderna från den föregående perioden. Enligt 
förarbetena till lagstiftningen betonas på så sätt att jämställdheten 
främjas genom åtgärder och resultaten av dessa åtgärder.518 Tanken är 
att planeringen är en fortlöpande process som börjar med kartläggning 
av jämställdhetsläget, planering av åtgärder för att korrigera bristerna, 
genomförandet av åtgärderna och till sist en bedömning av åtgärderna.

Eftersom målet är att uppnå lika möjligheter vid rekrytering och 
avancemang innebär detta enligt min mening att till först undersöka 
om det finns eventuella hinder i möjligheterna till rekrytering och 
avancemang för någotdera könet. Enligt min mening bör man 
också undersöka om det finns hinder som beror på föräldraskap 
eller familjeansvar, vilket i sig kan vara svårt. Sådana hinder för 
avancemangsmöjligheterna under anställningsförhållandet kan 
undersökas exempelvis genom arbetsklimatsundersökningar, men 
när det gäller möjligheterna att bli rekryterad kan det vara bättre att 
rekryteraren undviker uppgifter om de sökandes familjeförhållanden 
för att hålla sig till uppgifter som har relevans för arbetet och för 
att undvika en eventuell diskrimineringspresumtion. Till denna 
del kan det vara bättre att förhålla sig passivt till sådana uppgifter 
vid rekryteringsskedet och vid kartläggningen snarare fästa 
uppmärksamhet vid de rekryterades köns- och åldersfördelning samt 
se till att rekryteringsprocessen inte påverkas av familjeförhållanden. 
För att hindra diskriminering på grund av familjeförhållanden 
vid rekryteringsskedet kan det vara lämpligt att aktivt informera 
rekryterarna om diskrimineringsförbudets innehåll och utforma 
riktlinjer för rekryteringspraxis.

Med stöd av kartläggningen borde arbetsgivarna välja de nödvändiga 
åtgärderna för att främja jämställdheten. I den finländska lagen har 
ändå utrymmet för de åtgärder som arbetsgivaren förväntas planera 
efter kartläggningen lämnats öppna. I den svenska lagstiftningen finns 
däremot ett eget kapitel om aktiva åtgärder. Vid den tiden då de planer 
518 RP 195/2004 rd, s. 26
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som ingick i min undersökning utarbetades, var kapitlet om aktiva 
åtgärder i den svenska diskrimineringslagen indelat i underrubriker 
som rymde mer detaljerade instruktioner om de åtgärder som 
arbetsgivaren förväntades vidta. I den svenska diskrimineringslagen 
fanns också bestämmelser som ålade arbetsgivaren att vart tredje år 
upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Från och med början 
av år 2017 har kravet att upprätta en plan för jämställdhetsarbetet i 
den svenska diskrimineringslagen ersatts med krav på kontinuerlig 
dokumentation av jämställdhetsarbetet.519 Huvudsakligen bygger den 
svenska lagen på samma tanke som den finländska, eller snarare den 
finländska lagen på den svenska, dvs. att jämställdhetsplaneringen är en 
fortlöpande process som ska innehålla en översikt över de åtgärder som 
behövs på arbetsplatsen, och i efterföljande plan tas in en redogörelse 
för hur de planerade åtgärderna genomförts. Tyngdpunkten i planen 
enligt den svenska diskrimineringslagen från år 2008 låg ändå på de 
åtgärder som behövdes på arbetsplatsen och paragrafen innehöll en 
hänvisning till mer detaljerade instruktioner. 520

Enligt den svenska diskrimineringslagen från år 2008 skulle 
arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få 
sökande av det underrepresenterade könet, ifall det på arbetsplatsen 
inte råder en i stort sett jämn fördelning mellan kvinnor och män i en 
viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare.521

519 Enligt den svenska diskrimineringslagen 2008: 567, skulle arbetsgivaren ”vart 
tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete” (Diskrimineringslagen 
2008:567, 3 kap. 13 §). I den svenska lagen om ändring av diskrimineringslagen 
2008:567 (2016:828) är kravet på att upprätta en plan borttaget. Däremot ska ”[e]n 
arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare” 
”under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder” enligt paragraferna 
4-10 i kap.3. (Diskrimineringslag 2016:828, 3 kap. 13 §). Enligt Franssons & Stübers 
tolkning av bestämmelsens ordalydelse skall dokumentationskravet till alla dess delar 
vara uppfyllda senast vid utgången av varje kalenderår. (Fransson S. & Stüber E. 
(2017), s.56) 
520 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 13 § (Sverige)
521 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 9 § (Sverige)
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Enligt den svenska diskrimineringslagen från år 2008 skulle 
arbetsgivaren vidare se till att andelen arbetstagare av det 
underrepresenterade könet efter hand ökar.522 Arbetsgivaren ska också 
genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder 
främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av 
arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.523 I samband med 
ändringarna i den svenska diskrimineringslagen som trädde i kraft 
från början av år 2017 har tillagts att arbetsgivaren skall  med de 
nämnda åtgärderna främja en jämn könsfördelning även ” på ledande 
positioner”.524 Av den svenska lagens formulering framgick redan i 
den tidigare versionen entydigt vad arbetsgivaren ska eftersträva och 
begreppet jämn fördelning var också entydigt definierat i lagstiftningens 
tidigare förarbeten. Ändringen i den svenska diskrimineringslagen 
år 2016 klargör målet ytterligare. Den svenska traditionella synen på 
jämställdhet motsvarar, som jag redan tidigare konstaterat, inte det 
finländska jämställdhetsmålet, som med tanke på jämställdhetsarbetet 
är mycket mer utmanande än om målet kan sammanfattas med ett och 
samma resultat oberoende av bransch.

I den finländska lagen finns däremot ett mycket bredare utrymme för 
egna subjektiva uppfattningar om jämställdhetsmålet för rekrytering 
och avancemang. Jämställdhetsplanen ska enligt den finländska 
jämställdhetslagen innefatta en specificering av fördelningen 
kvinnor och män i olika uppgifter, och med stöd av specificeringen av 
fördelningen ska arbetsgivaren identifiera jämställdhetsproblemen 
för att ”främja jämställdheten” och förebygga diskriminering. Enligt 
jämställdhetslagens 6 § ska arbetsgivarna ”främja en jämn fördelning 
mellan kvinnor och män i olika uppgifter samt skapa lika möjligheter 
för kvinnor och män till avancemang”. Detta är ett mål som kan 
uppfattas på många olika sätt.

522 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 8 § (Sverige)
523 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 7 § (Sverige)
524 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 7 § (Sverige)
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5.1 Utredning och analys av jämställdhetsläget – grun  
 den för val av rätta åtgärder

Om man ser på de finländska arbetsplatsernas redogörelser för 
jämställdhetsläget när det gäller specificering av fördelningen 
av kvinnor och män i olika uppgifter, hittar man tämligen goda 
specificeringar i jämställdhetsplanerna. Av dessa 35 planer innehåller 
25 en specificering av vilken könsfördelningen inom olika uppgifter 
framgår så att även den vertikala könsfördelningen synliggörs i det 
statistiska materialet, eller så innehåller planen en hänvisning till 
det statistiska materialet, exempelvis i personalbokslutet, och en 
beskrivning av statistiken av vilken både den vertikala och horisontella 
könsfördelningen framgår.

Däremot innehöll 5 jämställdhetsplaner statistik eller en hänvisning 
till statistik som var såtillvida bristfällig att man inte med stöd av 
materialet hade kunnat synliggöra eventuella missförhållanden. Detta 
betyder inte nödvändigtvis att arbetsgivaren inte haft tillgång till 
ett sådant statistiskt material när jämställdhetsplanen utarbetades, 
men tillgången till ett sådant material framgår inte av planen, och 
därför har det inte för mig som utomstående varit möjligt att bilda 
mig en uppfattning av jämställdhetsläget på arbetsplatsen och av 
huruvida det på arbetsplatsen eventuellt förekommer sådana hinder 
som borde åtgärdas för att lika möjligheter ska uppnås. Endast 5 av 
jämställdhetsplanerna saknade statistik över fördelningen av kvinnor 
och män i olika uppgifter. Dessa 5 jämställdhetsplaner är snarare att 
betrakta som principiella ställningstaganden än konkreta planer för 
främjande av jämställdheten. 

Av dessa 35 arbetsplatser uppfyller 25–30 alltså lagens krav på 
kartläggning av fördelningen kvinnor och män i olika uppgifter. 
De formella minimikrav som ställs i lagen för den statistiska 
kartläggningen uppfylldes ganska bra i dessa jämställdhetsplaner. I 
en stor del av jämställdhetsplanerna refererades jämställdhetslagens 
innebörd, i vilket det dessvärre finns en risk att den konkreta planen 
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för arbetsgivarens jämställdhetsarbete ersätts med lagtext som snarast 
har en funktion som ett principiellt ställningstagande, utan att detta 
har någon konkret anknytning till arbetsplatsen. När det gäller 
skyldigheten att inkludera en specificering av kvinnor och män i olika 
uppgifter är skyldigheten i jämställdhetslagens 6 a § formulerad så 
specifikt och entydigt att man inte kan uppfylla lagens krav om man 
förbigår kartläggningen, vilket jag tror att är orsaken till att en så stor 
del av planerna inkluderar en specificering av kvinnor och män i olika 
uppgifter.

I min uppföljningsundersökning hade det statistiska materialet 
i jämställdhetsplanerna mestadels utvecklats ytterligare, och i 
jämställdhetsplanerna fanns också planer på att vidareutveckla det 
statistiska materialet. Det förefaller som att en del arbetsplatser 
som i min första undersökning nyligen börjat med att utarbeta 
jämställdhetsplaner nu kommit i gång, vilket syns närmast som en 
höjning i nivån på hur de formella kraven uppfylls.

I några av jämställdhetsplanerna hade utvecklingen med tanke på 
jämställdhetsfrågorna dock varit negativ. På dessa arbetsplatser 
hade jämställdhetsplanen i likhet med hur fallet var på flera andra 
arbetsplatser sammanslagits med likabehandlingsplanen, med den 
följden att jämställdhetsfrågorna kommit i skymundan. Könsfrågorna 
behandlades i dessa planer bristfälligt. Planerna uppfyllde inte heller 
längre ens de formella kraven för en jämställdhetsplan.

I min uppföljningsundersökning hade de flesta arbetsplatser 
sammanslagit jämställdhetsplanen med likabehandlingsplanen och 
av dessa arbetsplatser hade 4 jämställdhetsplaner behandlat också 
likabehandlingsfrågor redan under min tidigare undersökning. Därtill 
hade någon arbetsplats sammanslagning av planerna under arbete. 
Sammanslagning av jämställdhets- och likabehandlingsplanen ser 
ut att medföra en risk för att könsfrågan råkar i skymundan, men 
huvudsakligen har de formella kraven i jämställdhetsplanerna uppfyllts 
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trots att likabehandlings- och jämställdhetsfrågorna behandlats i 
samma plan.

Utöver den obligatoriska kartläggningen har en del av arbetsgivarna 
också använt andra medel att kartlägga jämställdhetsläget. Hälften 
av de 30 arbetsgivare i min första undersökning vilka i planen hade 
någon form av specificering av kvinnor och män i olika uppgifter hade 
också undersökt arbetstagarnas attityder till jämställdhet mellan 
könen på arbetsplatsen med en arbetsklimatundersökning, där det ofta 
också ingick någon fråga som berörde möjligheterna till avancemang. 
I uppföljningsundersökningens jämställdhetsplaner hänvisade de 
facto nästan alla arbetsplatser till en arbetsklimatsundersökning 
som kunde användas i kartläggningen. Av dessa hade 6 arbetsplatser 
inte hänvisat till en arbetsklimatsundersökning i min tidigare 
undersökning, vilket tyder på att också kartläggningarna blivit 
mer omfattande och att arbetsklimatsundersökningarna utvecklats 
så att resultaten också presenteras enligt kön och också på så 
sätt lämpar sig för jämställdhetsplanens kartläggning. Även i 
uppföljningsundersökningen förekom planer där man planerade 
att utveckla frågorna i arbetsklimatsundersökningen så att de bättre 
betjänar jämställdhetsplaneringen på arbetsplatsen. Kartläggningarnas 
nivå i dessa planer hade utvecklats, men de jämställdhetsplaner 
som finns med i min uppföljningsundersökning var vid den tidigare 
undersökningen av bättre kvalitet än de som inte gick att ta med 
i uppföljningsundersökningen. Därför kan man inte med stöd av 
uppföljningsundersökningen dra några allmänna slutsatser av hur 
kartläggningarnas nivå utvecklats.

I den statistiska redogörelsen för fördelningen kvinnor och män i olika 
uppgifter kan man utläsa och synliggöra eventuella könsbundna hinder 
som försvårar möjligheterna till avancemang för någotdera könet. 
Likaså kan arbetstagarnas attityder i arbetsklimatsundersökningar 
avslöja problem i möjligheterna till avancemang. Däremot är det 
svårare att enbart med stöd av den statistiska kartläggningen av 
könsfördelningen undersöka och synliggöra eventuella hinder 
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som försvårar det för någotdera könet att få fotfäste inom en viss 
bransch. För att undersöka detta borde man jämföra skillnaden 
i könsfördelningen mellan de sökande och rekryterade, jämföra 
könsfördelningen med den arbetskraft som är utbildad inom branschen 
och granska rekryteringskanaler och rekryteringspraxis. Till denna del 
är arbetsgivarnas kartläggning av jämställdhetsläget obefintlig.

Förutom de obligatoriska utredningarna räknas i förarbetet till 
jämställdhetslagen upp en rad exempel på hur jämställdhetsläget 
på arbetsplatsen kan utredas. Vad gäller nyrekryteringar tas det upp 
att jämställdhetsläget kan utredas genom att rekryteringspraxis och 
anställningsprinciper undersöks.525 Mer än så nämns inte i förarbetena 
eller lagtexten, vilket är beklagligt eftersom de obligatoriska 
kartläggningarna har fått ett ganska gott fotfäste i jämställdhetsplanerna, 
och statistik över könsfördelningen bland de sökande och rekryterade 
eller bland rekryterade och utbildade inom branschen skulle ge en god 
information om arbetstagarnas faktiska möjligheter vid rekrytering. En 
jämförelse av könsfördelningen av de rekryterade och utbildade inom 
branschen kan t.o.m. ge mer information än statistik över sökande 
och rekryterade, eftersom det också kan synliggöra sådana brister i 
rekryteringsförfarandet, exempelvis valet av rekryteringskanaler och 
utformningen av annonsering, vilka leder till en ensidig könsfördelning 
av sökande.

I två jämställdhetsplaner i det analyserade materialet i den första 
undersökningen fanns det statistik över sökande och rekryterade. I den 
ena motsvarade andelarna till följd av ett aktivt jämställdhetsarbete 
varandra och i den andra planen synliggjorde statistiken att en i 
förhållande till könsbalansen större andel män hade rekryterats under 
de senaste åren också inom de kvinnodominerade uppgifterna trots 
att de sökande oftare var kvinnor än män. En sådan statistik tyder på 
att kvinnorna genomgående har sämre möjligheter att bli rekryterade 
än männen, vilket inte utöver glastaket skulle ha framkommit i 
en precisering av fördelningen kvinnor och män i olika uppgifter. 
525 RP 195/2004 rd, s. 26
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Fenomenet är knappast ett undantag, och en stor del av de hinder som 
förekommer vid rekrytering förblir antagligen osynliga.

Dessutom hade en arbetsplats statistik över sökandes och 
rekryterades könsfördelning för också praktikplatsernas del i 
uppföljningsundersökningen. Branschen var mansdominerad och 
kvinnorna har upplevt sig ha svårt att få fotfäste inom branschen, trots 
att deras andel av de utexaminerade inom branschen ökat. Av denna 
plan framgick att männens andel av de rekryterade praktikanterna 
var större än andelen som sökt arbete, dvs. att männen hade en 
större sannolikhet att bli rekryterade. I analysen ansågs dock att 
könsfördelningen av de rekryterade motsvarar könsstrukturen bland 
de utexaminerade inom branschen.

Sådan statistik på rekrytering fungerar också bra som utredning av 
jämställdhetsläget för eventuell tillämpning av positiv särbehandling, 
eftersom särbehandlingen motsvarar lagens avsikt endast så länge 
gruppen i fråga ”verkligen är missgynnad”,526 eller så kan möjligheten 
att tillämpa positiv särbehandling för det underrepresenterade könet 
uteslutas, om det underrepresenterade könet har bättre möjligheter till 
rekrytering än det motsatta könet.

Kartläggningen av jämställdhetsläget är i sig ett viktigt skede för 
att synliggöra eventuella brister i jämställdhetsläget, och till denna 
del uppfylls lagens krav formellt sett ganska bra i arbetsgivarnas 
jämställdhetsplaner. Specificeringarna av fördelningen av kvinnor 
och män finns i största delen av planerna. Det intressanta, som är 
väsentligt med tanke på att jämställdhetsplaneringen i praktiken ska 
främja jämställdheten, är ändå hur kartläggningen analyseras och 
vilka praktiska åtgärder som väljs för att korrigera uppdagade brister.

Eftersom orsakerna till att kvinnor och män inte har lika möjligheter 
till rekrytering och avancemang inom olika branscher och eftersom de 
jämställdhetsfrämjande åtgärderna också borde väljas beroende på 
orsakerna till bristen på jämställdhet, har jag valt att dela in materialet 
526 RP 195/2004 rd, s. 38
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i tre grupper. Ur materialet (de finländska jämställdhetsplanerna) 
särskilde jag arbetsgivare inom kvinnodominerade branscher, 
arbetsgivare inom mansdominerade branscher och arbetsgivare ur 
vilkas statistik man kunde urskilja ett eventuellt glastak. En del av 
arbetsgivarna kunde placeras in i två av dessa grupper. Alla dessa 
uppfyller lagens krav på specificering av fördelningen av kvinnor och 
män i jämställdhetsplanen, vilket var en förutsättning för mig att kunna 
analysera arbetsgivarens analys av jämställdhetsläget och valet av 
åtgärderna i planen. De planer som hade bristfälligt statistiskt material 
kunde till denna del inte analyseras tillräckligt djupgående och dessa 
lämnade jag utanför analysen.

Härnäst granskade jag separat hur jämställdhetsproblemen 
identifieras och vilka åtgärder som planeras i jämställdhetsplanerna 
inom mansdominerade branscher, kvinnodominerade branscher och 
på arbetsplatser som har ett glastak. I dessa kategorier är det fråga om 
olika typer av segregation, och därför kan olika åtgärder behövas för att 
motarbeta jämställdhetsproblemen.

Efter denna analys undersökte jag hur användningen av tidsbegränsade 
anställningsavtal och den försämrade arbetsmarknadspositionen till 
följd av familjeförpliktelser behandlas i jämställdhetsplanerna.

5.2 Horisontell segregation på mansdominerade 
 arbetsplatser

I undersökningsmaterialet ingick ett flertal jämställdhetsplaner inom 
en starkt mansdominerad bransch som jämställdhetsombudsmannen 
har kontrollerat, eftersom kvinnor upplevt sig ha svårt att få jobb 
trots att deras andel bland de utexaminerade inom branschen ökat. 
På dessa arbetsplatser motsvarar könsförhållandet på arbetsplatsen 
inte könsfördelningen av dem som utexamineras inom branschen. 
Förutom dessa arbetsplatsers jämställdhetsplaner har jag också haft 
tillgång till annat bakgrundsmaterial som gett anledning att misstänka 
att det finns vertikala hinder inom branschen. I materialet fanns 18 
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mansdominerade branscher och på 12 arbetsplatser av dessa 18 fanns 
det anledning att misstänka förekomsten av vertikala hinder. 

Av dessa 12 arbetsplatser hade bara 2 arbetsplatser planerat åtgärder 
för att jämna ut könsbalansen. Den ena av dem hade planerat hela 
rekryteringsprocessen från annonsering till rekryteringsbeslut så att 
processen skulle stödja en jämställd rekrytering. Planen innefattade 
platsannonsen, val av rekryteringskanal, val av urvalskriterierna, 
könsbalansen för de rekryterande personerna och dessutom vid behov 
tillämpning av positiv särbehandling utifrån jämställdhetsaspekten. 
I jämställdhetsplanen redogjordes också för diskrimineringsförbudet 
i samband med graviditet och förlossning och påpekades att sådana 
företeelser inte får påverka anställningsförhållandets längd. – En bra 
plan för att rasera glasväggar.

Den andra arbetsplatsen hade i jämställdhetsplanen planerat att 
uppmuntra det underrepresenterade könet att söka lediga befattningar, 
och målet var att på så sätt öka andelen av det underrepresenterade 
könet. Därtill skulle personal som deltar i rekryteringsprocessen vara 
insatt i jämställdhetsfrågor. Hur dessa mål i praktiken skulle uppfyllas 
fanns det dock ingen konkret plan på.

Utöver dessa 2 arbetsgivare hade 3 arbetsplatser i någon form 
konstaterat att deras rekryteringspraxis inte ska vara diskriminerande, 
exempelvis ” [h]akumenettelyä ei kohdenneta sukupuolen mukaan” 
dvs. att rekryteringsförfarandet inte ska utgå från könet (min övers.) 
– ett konstaterande som enligt min mening innebär att direkt 
könsdiskriminering inte medvetet ska tillämpas vid rekrytering. 
De övriga arbetsplatserna har inte tagit ställning till den statistiska 
kartläggningen av könsfördelningen på arbetsplatsen och planerade 
inte heller några konkreta åtgärder för att motarbeta problemet.

Trots att arbetsplatser vilka antagligen har glasväggar som gör det 
svårt för minoritetskönet att få fotfäste inom sin bransch gör upp en 
jämställdhetsplan, leder planeringen på en mycket liten del av dessa 
arbetsplatser till en plan med några konkreta åtgärder som skulle 
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motarbeta den rådande bristen i jämställdhetsläget. Däremot hittar man 
i dessa planer inskrivet principer som inte främjar jämställdhetsläget, 
utan snarare bevarar den rådande könsbalansen, exempelvis 
intern rekrytering. Huruvida förfarandet att bevara den rådande 
könsstrukturen är omedvetet eller inte framgår inte av planerna. En 
del av dessa arbetsplatser som hade en vertikal segregation hade i sin 
plan ändå konstaterat att branschen är vertikalt segregerad och nöjt 
sig med denna förklaring, trots att andelen kvinnor var mindre än den 
andel kvinnor som utexamineras inom branschen.

I uppföljningsundersökningen hade en del av dessa arbetsplatser 
fusionerats och utarbetat jämställdhetsplanen centralt. På grund av 
detta är det inte möjligt att direkt följa upp de åtgärder som planerats 
i några av de tidigare planerna och inte heller att följa upp hur 
könsfördelningen utvecklats.

Den centralt utarbetade jämställdhetsplanen uppfyller lagens formella 
krav, men eftersom den är den första planen som upprättats efter 
fusionen, innehåller den inte någon uppföljning. I planen finns 
statistik över könsfördelningen i olika uppgifter och i denna statistik 
framkommer förekomsten av segregation. Dessutom finns det i 
planen uppgifter om de sökandes och rekryterades könsfördelning 
för praktikplatsers del. Av dessa uppgifter framgick att männens 
andel av de rekryterade praktikanterna var större än den andel 
som sökt arbete, dvs. att männen hade en större sannolikhet att bli 
rekryterade. I analysen ansågs dock att könsfördelningen av de 
rekryterade motsvarar könsstrukturen bland de utexaminerade inom 
branschen. För de övriga arbetsuppgifternas del fanns det statistik 
över könsfördelningen av dem som sökt lediga arbetsplatser och denna 
könsfördelning var ganska jämn (45 %/55 %). I planen betonas att 
även män sökt kontorsuppgifter och att en förvånansvärt stor andel 
kvinnor sökt lediga sakkunniguppgifter. Denna andel var större än 
den andel kvinnor som utexaminerats inom branschen på 2010-talet. 
Däremot finns det ingen statistik över fördelningen mellan könen 
bland de rekryterade. Analysen uppfyller lagens formella krav, men 
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eventuella glasväggar analyseras bristfälligt och blir helt onoterade i 
jämställdhetsplaneringen.

Som ett mål ställdes i denna plan att både kvinnor och män jämställt 
söker sig till lediga arbetsuppgifter och att den lämpligaste sökande 
väljs. För att uppnå målet planerades hur de lediga arbetena skulle 
annonseras och urvalsprocessen dokumenteras. Enligt planen 
skulle chefer få handledning för att kunna följa den planerade 
rekryteringspraxisen.

I det material jag analyserade fanns det också en (1) arbetsplats där 
huvuduppgifterna var starkt mansdominerade, men de administrativa 
uppgifterna var kvinnodominerade. Ur statistiken är det omöjligt att 
säga om det förekom hinder i rekryteringen, men andelen kvinnliga 
sökande har enligt statistiken varit högre än andelen kvinnor som 
är anställda i de mansdominerade uppgifterna. I planen fanns inte 
statistik över andelen rekryterade kvinnor per uppgift, utan enbart 
över andelen sökande. Rekryteringsmöjligheterna enligt kön hade 
inte analyserats i planen, trots att planen innehöll ett omfattande 
statistiskt material. Arbetsgivaren hade trots det förbundit sig till att 
jämna ut könsbalansen och lämnat utrymme för att tillämpa positiv 
särbehandling vid urvalsprocessen. Dessutom hade arbetsgivaren 
planerat att man i samband med arbetsplatsannonserna kan uppmana 
det underrepresenterade könet att söka den lediga befattningen. 
I planen finns statistisk uppföljning för de fyra tidigare åren och 
enligt statistiken har kvinnornas andel i de starkt mansdominerade 
uppgifterna ökat med 4 % under dessa fyra år. I planen konstateras 
att det inte finns anledning att tillämpa positiv särbehandling eftersom 
arbetsgivaren rekryterar både kvinnor och män och den totala andelen 
kvinnor på arbetsplatsen är 40 %. Valet att inte tillämpa åtgärderna 
är gjort utan att analysera förekomsten av faktiska hinder och 
dessutom har som bedömningsgrund använts könsfördelningen på 
arbetsplatsen som helhet och inte inom de olika uppgiftskategorierna. 
Av uppföljningsundersökningen framgår att kvinnornas andel inom 
dessa mansdominerade uppgifter sjunkit med några procentenheter. 



216

I planen upprepades beslutet att inte tillämpa positiv särbehandling 
eftersom kvinnornas andel, trots att den något sjunkit, fortfarande är 
nästan 40 % på arbetsplatsen.

Trots att dessa arbetsplatser med glasväggar säkerligen formellt 
uppfyller lagens krav på planeringsskyldigheten blir det egentliga 
jämställdhetsproblemet i stort sett förbisett, och de eventuella hinder 
som leder till att båda könen inte har lika möjligheter att bli rekryterade 
blir inte analyserade. Tyngdpunkten i dessa jämställdhetsplaner ser ut 
att vara att uppfylla lagens krav på kartläggningsskyldigheten, medan 
de främjande åtgärder som borde planeras för att korrigera de brister 
som framkommer i kartläggningen till stor del helt saknas. Planeringen 
brister redan vid analysen av jämställdhetsläget. Det verkar vara 
svårt att trots ett statistiskt material se bristerna och att välja de rätta 
åtgärderna för att främja jämställdheten. Eventuellt beror detta på 
att jämställdhetsmålet är diffust och att arbetsgivarens skyldighet att 
främja jämställdheten är beskriven på en så abstrakt nivå.

Hur ser de planerade åtgärderna då ut i de svenska jämställdhets- 
planerna? Som jag tidigare konstaterade, är jämställdhetsmålet mycket 
entydigare i Sverige och förpliktelsen att främja en jämn fördelning 
mer detaljerat beskriven.

Bland de svenska jämställdhetsplanerna fanns det 10 planer från 
arbetsplatser som var mansdominerade. I materialet finns dock inte 
i alla planer tillgång till sådana uppgifter enligt vilka man kunde 
analysera förekomsten av hinder som beror på kön och genus. I samtliga 
av dessa planer uttrycktes en strävan efter att jämna ut könsbalansen 
och alla hade planerat någon form av aktiva åtgärder för att öka 
andelen av det underrepresenterade könet. Målet att båda könen ska 
vara representerade till minst 40 % har rotat sig mycket starkt i dessa 
planer och planerna är till denna del mycket homogena.

Dessa 10 arbetsgivare hade ett bra statistiskt material om 
könsfördelningen och trots att jämställdhetsmålet är att nå en jämn 
fördelning mellan könen hittar man i analyserna av jämställdhetsläget 
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också exempelvis uppgifter där andelen utexaminerade och studerande 
jämförts med andelen tillsvidareanställningar, vilket ansågs beskriva 
kvinnornas sämre möjligheter att bli rekryterade. Orsakerna till 
jämställdhetsproblemen var bra analyserade och identifierade i 
dessa svenska jämställdhetsplaner. Trots att målet att nå en jämn 
representation fått ett starkt fotfäste, hittades i planerna också 
kortsiktigare mål, som exempelvis att öka andelen kvinnor till 20 % på 
arbetsplatsen. Inom vissa mansdominerade branscher kan det på kort 
sikt vara mer realistiskt med tanke på könsfördelningen av arbetskraften 
inom branschen. Ett sådant mål som avviker från jämställdhetsmålet 
enligt den svenska lagstiftningen kan också i vissa fall bättre motsvara 
målet att uppnå lika möjligheter på arbetsmarknaden.

Största delen av arbetsplatserna hade planerat åtgärder för att få fler 
kvinnliga sökande till lediga befattningar. Detta skedde till stor del 
genom att kontakta potentiella kvinnliga sökande och uppmana dem 
att söka, men också med hjälp av annonsering. Flera arbetsplatser hade 
också planerat att illustrera informations- och marknadsföringsmaterial 
med hjälp av kvinnliga förebilder, vilket också på längre sikt kan ha en 
positiv inverkan på könssegregationen på arbetsmarknaden.

I fråga om urvalsprocessen hade några arbetsplatser fäst 
uppmärksamhet vid intervjugruppens könssammansättning och 
vid öppen meritvärdering, men det mest använda medlet för att öka 
kvinnornas andel vid urvalsprocessen var positiv särbehandling. 
Positiv särbehandling användes på 8 av dessa 10 arbetsplatser. På 
alla dessa 8 arbetsplatser användes positiv särbehandling utifrån 
den svenska jämställdhetsaspekten, dvs. att representanter för det 
underrepresenterade könet rekryterades vid likvärdiga meriter. I ljuset 
av detta urval förefaller jämställdhetsaspekten vara en regel som allmänt 
används för att öka den kvinnliga andelen inom de mansdominerade 
branscherna, vilket antagligen är en aning missvisande.

Förutom ansträngningar att få sökande av det underrepresenterade 
könet och att tillämpa positiv särbehandling har också seminarier och 



218

utbildningar om genusperspektiv diskuterats och planerats flitigt i de 
svenska jämställdhetsplanerna, något som inte förekom i de finländska 
planerna i min första undersökning. I uppföljningsundersökningen 
förekom detta däremot, dock i en mycket liten utsträckning. I de 
svenska planerna framhävs behovet av att öka förståelsen för genus- 
och mångfaldstänkandet och ett flertal arbetsgivare förutsätter att 
rekryterande personal har kompetens i genusfrågor. En insats i 
kompetensutveckling i genustänkande tillsammans med att med hjälp 
av aktiva åtgärder få fler sökande av det underrepresenterade könet 
och att därtill tillämpa positiv särbehandling, är ett ”standardpaket” 
för att främja jämställdheten på dessa mansdominerade arbetsplatser 
som satsar på ett aktivt jämställdhetsarbete. Glasväggarna ser ut att 
identifieras bra i de svenska jämställdhetsplanerna. Likaså planeras ett 
lämpligt ”standardpaket” med åtgärder för att främja jämställdheten 
på de mansdominerade arbetsplatserna överlag. Liknande 
”standardpaket” finns inte i de finländska jämställdhetsplanerna, där 
glasväggarna till största delen blir onoterade, och främjande åtgärder 
planeras i en mycket liten utsträckning. Detta svenska ”standardpaket” 
kunde med fördel användas också i de finländska jämställdhetsplanerna 
för att rasera glasväggar.

5.3 Flaskhalsen inom kvinnodominerade branscher

Bland de finländska jämställdhetsplanerna fanns det 8 
jämställdhetsplaner som representerade kvinnodominerade 
branscher och av dessa var 6 med i min uppföljningsundersökning. 
Bland de sistnämnda fanns inga jämställdhetsplaner där man kunde 
ha identifierat hinder för manliga arbetstagare att få fotfäste inom 
branschen. Bara en av dessa arbetsplatser hade i sin kartläggning av 
jämställdhetsläget statistik på antalet ansökningar och rekryterade 
per kön, så i teorin är det möjligt att sådana hinder förekommer, men 
med stöd av de uppgifter som jag hade i materialet kunde man inte 
misstänka förekomsten av glasväggar till nackdel för män. På den 
enda arbetsplatsen som i sin kartläggning jämfört andelen kvinnliga 
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och manliga sökande och rekryterade, framgår att män förhållandevis 
oftare än kvinnor blir anställda. Typiskt för dessa kvinnodominerade 
branscher är också att könsfördelningen svänger om vid högre 
befattningar och att kvinnor upplever att de inte har lika möjligheter 
till avancemang. Till åtgärder som raserar glastak återkommer jag, 
men statistiken tyder på att män på dessa arbetsplatser knappast stöter 
på dolda hinder vid rekryteringen, utan att segregationen snarare 
beror på brist av manlig arbetskraft. Trots detta fanns det bland dessa 
arbetsplatser sådana som eftersträvade en förändring i könsbalansen 
(3 av 8 arbetsplatser).

Två av dessa tre som hade planerat åtgärder för att främja en 
jämnare könsfördelning hade planerat att fästa uppmärksamhet 
vid arbetsplatsannonseringen. Den ena arbetsplatsen planerade att 
eftersträva en könsneutral annonsering där man inte betonar någotdera 
könets traditionella egenskaper. Den andra arbetsplatsen planerade 
att i annonseringen nämna att arbetet lämpar sig för båda könen.

Två av dessa tre arbetsgivare tillämpade också positiv särbehandling 
för att jämna ut den kvinnodominerade könsbalansen, trots att det inte 
fanns någon indikator på att gruppen män i fråga verkligen skulle ha 
varit missgynnad, vilket är en förutsättning för att positiv särbehandling 
ska motsvara lagens avsikt. 527 Dessutom var tillämpandet av positiv 
särbehandling i en av dessa jämställdhetsplaner av absolut karaktär, 
vilket inte heller motsvarar de EU-rättsliga riktlinjerna för hur 
positiv särbehandling får tillämpas. Denna arbetsplats hade vid min 
uppföljningsundersökning, till följd av jämställdhetsombudsmannens 
uppmaning att rätta till det lagstridiga förfarandet, slutat med att 
använda positiv särbehandling.

Den andra arbetsplatsen som planerat att använd positiv 
särbehandling i min första undersökning hade fortfarande i min 
uppföljningsundersökning planerat en möjlighet att tillämpa positiv 
särbehandling för att jämna ut könsbalansen i jämställdhetsplanen. 

527 RP 195/2004 rd, s. 38
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Enligt instruktionerna i jämställdhetsplanen kan positiv särbehandling 
tillämpas för det underrepresenterade könet vid likvärdiga meriter, men 
beslut att tillämpa positiv särbehandling ska motiveras separat i varje 
enskilt fall. Likaså hade det planerats att man i arbetsplatsannonsen 
kunde uttrycka önskemålet att få ansökningar av både kvinnor och 
män. Dessa instruktioner hade utvecklats, men syftet för förfarandet 
var fortfarande att jämna ut könsbalansen. Därtill uppställdes som ett 
mål och som åtgärd att, då det är möjligt, kalla både kvinnor och män 
till anställningsintervju. Av planen framgår inte om möjligheten till 
positiv särbehandling använts i praktiken.

Förutom dessa 2 arbetsplatser som hade planerat att tillämpa 
positiv särbehandling i min första undersökning, hade den tredje 
arbetsplatsen som också planerade att jämna ut könsbalansen 
skrivit in i sin jämställdhetsplan att det underrepresenterade könet 
beaktas (”huomioidaan”) vid rekrytering, vilket är något svårt att 
fatta innebörden av. Detta kan eventuellt också tolkas så att det 
underrepresenterade könet ges någon fördel vid urvalsförfarandet. 
I praktiken kan detta också leda till positiv särbehandling, trots 
att arbetsgivaren i den statistiska kartläggningen konstaterat att 
en större andel av de manliga sökandena blir rekryterade än av de 
kvinnliga sökandena. Att särbehandla manliga sökande som är i 
minoritet jämnar visserligen ut könsfördelningen på arbetsplatsen, 
men förstärker ytterligare de kvinnliga sökandenas sämre möjligheter 
att bli rekryterade i förhållande till andelen sökande. De planerade 
åtgärderna i dessa tre jämställdhetsplaner i min första undersökning 
liknar mycket det svenska ”standardpaketet” i de mansdominerade 
branscherna, med den skillnaden att dessa arbetsplatser inte har 
planerat åtgärder för att öka kännedomen om genusfrågor.

Om man granskar hur en jämställd rekrytering beskrivits i planerna 
måste man konstatera att variationen på jämställdhetsmålen är stor. I 
en del av planerna beskrivs en jämställd rekrytering med förfaranden 
som närmast motsvarar formell jämställdhet, exempelvis ”syrjivä 
ilmoittelu on kielletty”, eller ”kaikkiin avoimiin tehtäviin voidaan 
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valita yhtälailla mies kuin nainen” (”diskriminerande annonsering 
är förbjuden” eller ”till alla lediga befattningar kan väljas likaväl en 
kvinna som en man”, min övers.), medan tillämpandet av positiv 
särbehandling på en arbetsplats där det inte finns indikatorer på dolda 
hinder snarast syftar till jämställdhet i resultat.

Åtgärderna för att undersöka lika möjligheter mellan könen och 
för att eftersträva faktisk jämlikhet är fåtaliga, och de arbetsgivare 
som valt att åtgärda könsbalansen har valt åtgärder och mål som 
motsvarar det svenska jämställdhetsmålet. Det ser ut som om den 
svenska ”40/60-riktpunkten” har starkare fotfäste i de finländska 
jämställdhetsplanerna inom de kvinnodominerade branscherna än 
målet att eftersträva lika möjligheter för båda könen.

Den svenska ”40/60-riktpunkten” har fotfäste även i de svenska 
jämställdhetsplanerna inom kvinnodominerade branscher, men i dessa 
planer hittar man ett bredare urval av åtgärder för att främja en jämställd 
rekrytering, och arbetsplatserna planerar åtgärder mycket aktivare 
än i de finländska planerna. Bland de svenska jämställdhetsplanerna 
framkom att 14 arbetsplatser var starkt segregerade och hade en klar 
kvinnlig majoritet. Alla dessa arbetsplatser har planerat en eller flera 
aktiva åtgärder för att främja en jämställd rekrytering eller en jämnare 
könsfördelning.

Utbildning i köns- och genusfrågor planerades också i flera av dessa 
svenska planer och en arbetsplats noterade också erfarenhet av 
jämställdhetsarbete i sin meritvärdering. På en arbetsplats räknades 
föräldraledighet också som en merit, vilket i sig kan vara till fördel 
för båda könen, men förbättrar främst kvinnors möjligheter att bli 
rekryterade efter föräldraledigheter. En sådan åtgärd kompenserar 
direkt den nackdel som föräldrar drabbas av efter föräldraledigheter 
och är på så sätt en utomordentlig åtgärd för att eftersträva 
faktisk jämställdhet. Att notera föräldraledighet som en merit i 
meritvärderingen kompenserar inte enbart nackdelar könen emellan, 
utan också nackdelar som förekommer på grund av föräldraskap och är 
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således en åtgärd som kompenserar nackdelar inom begreppet indirekt 
diskriminering. Denna åtgärd förekommer i marginell utsträckning 
och kunde användas mer allmänt i arbetsuppgifter där man behöver 
färdigheter som förvärvas under föräldra- och vårdledigheter.

Trots att dessa kvinnodominerade arbetsplatser gått in för att planera 
aktiva åtgärder för att främja jämställdheten används i dessa svenska 
planer inte positiv särbehandling i lika stor utsträckning som inom 
de mansdominerade branscherna, vilka i regel tillämpade positiv 
särbehandling. På dessa kvinnodominerade arbetsplatser hade 5 
av 14 planerat att tillämpa positiv särbehandling för att främja en 
jämn könsfördelning. Dessa arbetsplatser tillämpade oftast positiv 
särbehandling tillsammans med övriga aktiva åtgärder, som exempelvis 
att anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade 
könet och att forma platsannonserna så att de väcker intresse hos 
båda könen, eller så att det underrepresenterade könet i annonsen 
uppmanades att söka arbetet. I dessa planer eftersträvades inte en 
jämn könsfördelning enbart för att uppnå jämställdhet, utan också för 
att man på arbetsplatsen ansåg att en jämn könsfördelning ger bättre 
socialt klimat och effektivare arbetsgrupper. 

Bland arbetsplatserna fanns således planer där positiv särbehandling 
tillämpas i syfte att nå det traditionella svenska jämställdhetsmålet 
som karakteriseras av en jämn könsfördelning, men i planerna på 
dessa kvinnodominerade arbetsplatser framkommer också en tendens 
att välja andra mildare aktiva åtgärder än positiv särbehandling för att 
åtgärda segregationen inom kvinnodominerade branscher där man 
konstaterat att en könsutjämnande rekrytering försvåras av att det 
utbildas så lite män inom de yrkeskategorier som efterfrågas.

På dessa arbetsplatser som konstaterat att den ojämna könsbalansen 
beror på en flaskhals i utbildningsskedet hade en (1) arbetsplats också 
prövat på att samarbeta med yrkesutbildningen inom branschen 
och försökt ordna en speciell utbildningsinsats för män, vilket 
inte trots arbetsgivarens marknadsföringsinsats hade lyckats på 
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grund av det ringa antalet sökande. När det gäller både kvinno- och 
mansdominerade branscher där segregationen beror på en flaskhals 
i utbildningsskedet, kan det konstateras att de aktiva åtgärder som 
arbetsgivaren har till förfogande inte trots försök lett till resultat för att 
utjämna könsbalansen. I dessa fall ansågs segregationen inte bero på 
arbetsgivaren, och de för arbetsgivaren tillbudsstående möjligheterna 
för att direkt motarbeta segregationen upplevdes som misslyckade.

Även de erfarenheter som man kan utläsa från de svenska 
jämställdhetsplanerna på arbetsplatser vilka bemödat sig om att jämna 
ut könsbalansen på arbetsplatsen stöder den uppfattningen att man 
i kartläggningen av jämställdhetsläget borde analysera huruvida den 
snedvridna könsstrukturen beror på segregation i den tillbudsstående 
arbetskraften eller på dolda hinder på arbetsplatsen, och välja lämpliga 
främjande åtgärder därefter.

5.4 Glastak

Bland de finländska jämställdhetsplanerna i min första undersökning 
fanns 15 arbetsplatser av vilkas jämställdhetsplan eller av det statistiska 
material som fanns bifogat till planen framgick att andelen kvinnor 
var betydligt mindre i de högre befattningarna. På dessa arbetsplatser 
kan man misstänka att det finns ett glastak. Det är möjligt att glastak 
också förekommer på andra arbetsplatser vars jämställdhetsplaner 
jag analyserat, men med stöd av det material som jag haft till mitt 
förfogande går glastaket att identifiera enbart i dessa nämnda 15 
jämställdhetsplaner. Av dessa 15 jämställdhetsplaner gick en plan inte 
att få med i uppföljningsundersökningen och 5 av dessa arbetsplatser 
hade fusionerats och den centralt utarbetade planen är inte direkt 
jämförbar med de tidigare analyserade planerna, men 9 av de 15 
planerna kan direkt följas upp i min uppföljningsundersökning.

På 5 av dessa arbetsplatser har det överhuvudtaget inte i min 
första undersökning noterats att det finns ett glastak, trots att det 
syns i statistiken. På en av dessa arbetsplatser hade det också i 



224

arbetsklimatsundersökningen framkommit att kvinnorna är missnöjda 
med sina möjligheter till avancemang, vilket i jämställdhetsplanen 
nonchalerades med ett konstaterande att jämställdhetskartläggningen 
inte stöder uppfattningen och att man måste ge ut mer 
information om nuläget. Enligt de statistiska uppgifter som fanns i 
jämställdhetsplanen var arbetsplatsen kvinnodominerad, men i chefs- 
och ledningspositionerna var könsfördelningen dock mansdominerad. 
Kvinnorna hade i medeltal varit med om fler utbildningsdagar än 
männen och den åtgärd som valdes för att främja jämställdheten i 
avancemang var att uppmana män att delta mer i utbildning för att 
kvinnor och män skulle få lika möjligheter till avancemang. Denna 
arbetsplats är inte med i uppföljningsundersökningen.

På en (1) av dessa arbetsplatser har dock löneskillnaden mellan 
könen förklarats delvis med att kvinnor och män jobbar med olika 
arbetsuppgifter. Även i uppföljningsundersökningen förklaras den 
stora skillnaden i lönerna mellan könen med att männen jobbar i 
högre positioner inom organisationen och med att männen oftare är 
i chefsposition. I arbetsklimatsundersökningen på denna arbetsplats 
upplevdes diskriminering främst i samband med lönesättning, 
möjligheter till avancemang och fördelning av arbetsuppgifter, 
men trots detta noteras inte den vertikala segregationen som ett 
jämställdhetsproblem heller i den färskaste jämställdhetsplanen.

I dessa 5 planer blir glastaket inte identifierat trots att man på 
arbetsplatsen har gjort en utförlig kartläggning av jämställdhetsläget. 
Huruvida det är medvetet eller inte kan man inte säga, men högst 
antagligen är det fråga om brist på kännedom om de strukturer som 
leder till att kvinnor och män inte i praktiken har lika möjligheter till 
avancemang. Dessa jämställdhetsplaner grundar sig på ett antagande 
att formell jämställdhet leder till lika möjligheter, vilket helt förbiser 
genusbaserade dolda hinder. I det fall som jag beskrivit ovan uttrycktes 
detta i en utförlig åtgärdsmatris, enligt vilken målet var att kvinnor 
och män har lika möjligheter till utveckling och avancemang, och målet 
skulle uppfyllas genom att uppmana män till att delta mer i utbildning. 
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I de övriga planerna nämns också åtgärder som snarast kännetecknar 
formell jämställdhet, exempelvis ”kaikkiin tehtäviin voidaan valita 
yhtälailla mies kuin nainen”, ”syrjivä ilmoittelu on kielletty”, ”samat 
pätevyysvaatimukset”, eller ”työtehtävät muotoillaan niin, ettei 
sukupuolisia esteitä ole” (”till alla lediga befattningar kan väljas likaväl 
en kvinna som en man”, ”diskriminerande annonsering är förbjuden”, 
”samma behörighetskrav” eller ”arbetsuppgifterna utformas så att 
könsbundna hinder inte förekommer”, min övers.). Det finns ett klart 
behov av att öka kännedomen om jämställdhets- och genusfrågor på 
arbetsplatserna, vilket i de svenska jämställdhetsplanerna anses vara 
en viktig jämställdhetsfrämjande åtgärd som arbetsplatserna satsar 
på och kräver av sina anställda och arbetsgivarna betraktar kännedom 
om jämställdhets- och genusfrågor som en merit vid anställning av ny 
personal.

I en av dessa planer där glastaket inte noterats, tillämpades 
positiv särbehandling vid rekrytering. Målet var att nå en jämnare 
könsfördelning inom arbetsenheten. Då arbetsplatsen i övrigt var 
kvinnodominerad men ledningsuppgifterna mansdominerade, och 
en ovillkorlig positiv särbehandling alltid enligt jämställdhetsplanen 
skulle tillämpas vid val mellan två jämbördiga sökande till förmån till 
det underrepresenterade könet inom enheten, leder förfarandet till att 
glastaket ytterligare förstärks. Utrymmet för positiv särbehandling har 
även i detta fall varit oklart på arbetsplatsen. Sådana felbedömningar 
av vilka åtgärder som ska väljas skulle inte förekomma om man på 
arbetsplatserna skulle granska jämställdhetsläget separat ”i en viss 
typ av arbete eller en viss kategori av arbetstagare”528, i enlighet med 
den tidigare ordalydelsen i svenska diskrimineringslagstiftningen. 
Denna arbetsplats hade i uppföljningsundersökningen, till följd av 
jämställdhetsombudsmannens utlåtande, upphört med att tillämpa 
positiv särbehandling, men glastaket hade fortfarande inte noterats i 
planen.  De resterande 2 arbetsplatser som inte noterat den vertikala 
segregationen hade vid uppföljningsundersökningen fusionerats.

528 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 9 § (Sverige)
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De övriga 10 arbetsplatserna hade noterat glastaket och av dessa hade 
samtliga antecknat i planen någon åtgärd för att rasera glastaket. 
Kvaliteten bland dessa var dock varierande. Bland dessa hittas några 
planer där det planeras åtgärder för att införa utvecklingssamtal och 
att öppet börja ledigförklara lediga befattningar – åtgärder som inte 
ensamt nödvändigtvis är tillräckliga för att kompensera dolda hinder 
som leder till glastak. De resterande 8 arbetsplatserna har planerat 
åtgärder för att få fler sökande av det underrepresenterade könet, 
exempelvis genom att på arbetsplatsen uppmana kvinnor att söka högre 
befattningar eller genom att i annonseringen uppmuntra sökande av 
båda könen att söka den lediga befattningen.

På 4 av dessa arbetsplatser hade man också planerat att använda positiv 
särbehandling för att rasera glastaket, men jämställdhetsmålet är inte 
heller bland dessa alldeles entydigt. Även i dessa jämställdhetsplaner 
förekommer instruktioner om att positiv särbehandling kan tillämpas 
då någotdera könet är underrepresenterat inom gruppen, och som 
underrepresentation har angivits en fast procentandel under 40 %, 
vilket motsvarar den svenska modellen.  

Då möjligheten till positiv särbehandling är begränsad till de högre 
befattningarna, riktas åtgärden i praktiken till att rasera glastaket 
och leder inte till att positiv särbehandling används för att nå en jämn 
könsfördelning i bemärkelsen av jämställdhet i resultat. I några av 
dessa planer hänvisas också till undersökningsresultat på att kvinnor 
ofta stöter på dold diskriminering inom branschen. Avsikten med 
positiv särbehandling är i dessa fall helt tydligt att kompensera dold 
diskriminering och att främja lika möjligheter, men möjligheten till 
positiv särbehandling är i en del av planerna formulerad så att den 
även kunde tillämpas för att främja en jämn fördelning mellan könen i 
bemärkelsen jämställdhet i resultat.

I dessa 10 planer var orsakerna till glastaket utförligt analyserade, och 
förutom att planera åtgärder som kompenserar genusbaserade hinder 
för att stödja kvinnors rekryteringsmöjligheter, hade också kvinnors 
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och mäns olika sätt att framhäva sin egen kompetens noterats. En 
aspekt som framhävdes i en av jämställdhetsplanerna var att kvinnor 
oftare har en tendens att förringa sin kompetens och prestation. Genom 
att medvetandegöra sådana olikheter i kvinnor och mäns beteende och 
genom att utbilda personal i ledande position till att känna igen dessa 
företeelser är det möjligt att främja en faktisk jämställdhet.

Om man närmare granskar hur jämställdhetsplaneringen 
utvecklats på dessa 10 arbetsplatser där glastak noterats ser man i 
uppföljningsundersökningen att de planerade åtgärderna till en mycket 
liten del lyckats. Till en del beror detta på att de planerade åtgärderna 
varit otillräckliga eller överhuvudtaget inte vidtagits.

Som exempel kan man nämna den arbetsplats som i sin tidigare 
jämställdhetsplan planerat att rasera glastaket genom att öppet börja 
ledigförklara lediga befattningar, men inte hade lyckats med detta, 
vilket konstateras i samband med uppföljningen av de planerade 
åtgärderna. Alla lediga befattningar ledigförklaras fortfarande inte 
öppet internt och/eller externt, konstateras i planen. I den nya planen 
finns inga konkreta åtgärder för att motarbeta problemet. I min 
uppföljningsundersökning finns inte heller längre sådan statistik av 
vilken eventuella glastak framgår.

Ett annat exempel på otillräckliga åtgärder är den arbetsplats som haft 
som mål att öka andelen kvinnor i ledningen och chefspositionerna, 
men som inte i uppföljningen av den tidigare planen kunde konstatera 
framsteg. I den tidigare jämställdhetsplanen hade utvecklingssamtal, 
öppen intern rekrytering och förfaranden för objektiv meritvärdering 
planerats, men resultaten av dessa har inte haft någon verkan på 
glastaket. I ledningen fanns fortfarande en (1) kvinna liksom i den 
tidigare planen och kvinnornas andel i chefspositionerna var 14 %. 
Inga nya åtgärder för att rasera glastaket planerades.

I dessa planer i vilka målen inte uppfyllts fanns inte heller några 
åtgärder för att korrigera misslyckandet, utan snarare tvärtom. 
Glastaket hade t.o.m. osynliggjorts i statistiken, vilket dock knappast 
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varit ett medvetet val. Bakslag i jämställdhetsplanen har kunnat bero 
på förändringar, som exempelvis fusionering, eller på att arbetsgivaren 
gått in för att utarbeta en gemensam plan för både jämställdhet och 
likabehandling med den följden att jämställdhetssynvinkeln hamnat i 
skymundan.

Tre av de arbetsplatser som planerat någon åtgärd för att motarbeta 
segregation fanns inte längre med i min uppföljningsundersökning 
till följd av fusionering. Av dessa hade en (1) arbetsplats planerat en 
öppen rekryteringsprocess och att tillämpa positiv särbehandling. En 
(1) arbetsplats hade som åtgärd planerat enbart utvecklingssamtal 
och en (1) att uppmuntra kvinnor att söka högre positioner på 
arbetsplatsen. I den gemensamma jämställdhetsplanen som 
utarbetats för de fusionerade arbetsplatser, som jag analyserat i 
stället för uppföljningen av ? de ursprungliga jämställdhetsplanerna 
i min uppföljningsanalys, eftersträvas att lediga arbetsplatser söks 
av båda könen och rekryteringsprocessen planeras så att den är 
objektiv och öppen, men den vertikala segregationen noteras inte som 
ett jämställdhetsproblem och målsättningarna fokuseras enbart på 
rekryteringsprocessen och inte på att främja en jämnare fördelning av 
könen i de ledande positionerna. I detta fall hade de tidigare planerna 
på att rasera glastaket fått bakslag till följd av fusionering.

Bakslag i jämställdhetsplanering till följd av sammanslagning av 
jämställdhets- och likabehandlingsplanen framkom också i några 
planer, men förvånansvärt var att se hur t.o.m. en väl genomtänkt 
plan fullkomligt kan slopas i samband med en sådan förändring. 
I detta exempel konstaterades tidigare att könsfördelningen i 
de lägre positionerna är kvinnodominerad, men ledningen och 
chefspositionerna är mansdominerade. Skillnaden i männens och 
kvinnornas lönenivå förklarades också i lönekartläggningen med att 
männen arbetar i högre positioner än kvinnorna. I jämställdhetsplanen 
fanns tidigare också statistik på andelen manliga och kvinnliga 
sökande och rekryterade. Statistiken visade att 61 % av de sökande och 
44 % av de rekryterade varit kvinnor. För att åtgärda könsbalansen 
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borde befattningsbeskrivningarna ha planerats så att de attraherar 
båda könen, vid annonseringen kunde vid behov ha nämnts att 
ansökningar av båda könen önskas, den rekryterande personalen ha 
bestått av båda könen och meritvärderingen ha skett objektivt och 
öppet. Av min uppföljningsundersökning framgick däremot att den 
vertikala segregationen inte längre främjades, utan de planerade 
åtgärderna omfattade andra jämställdhetsaspekter samt främjande av 
mångfald inom personalpolitiken. Både den statistiska analysen och 
könsaspekten hade helt slopats från planen.

Hos en av arbetsgivarna hade ett identifierat glastak oförklarligt inte 
uppföljts. Hos denna arbetsgivare hade den vertikala segregationen 
identifierats som ett jämställdhetsproblem som arbetsgivaren valt i 
den första undersökningen att åtgärda. Möjligheten att tillämpa positiv 
särbehandling begränsades dock i denna plan till jämbördiga sökande. I 
den senaste planen hade dock uppföljningen av de planerade åtgärderna 
inte omfattat en uppföljning av åtgärder mot segregationen, vilka 
tidigare hade betonats. Planerna på åtgärder var ändå oförändrade. 
Eventuellt berodde detta också på någon förändring, exempelvis 
personalförändringar bland dem som utarbetat jämställdhetsplanen, 
vilket lett till att målet inte uppföljts.

I materialet fanns också jämställdhetsplaner som påvisar att man 
med jämställdhetsplanering kan påverka könsstrukturen även om 
förändringen sker långsamt och kräver ett långsiktigt arbete. I en av 
dessa hade planerats att uppmuntra sökande av båda könen, eftersträva 
en jämn könsfördelning bland dem som påverkar rekryteringsbesluten 
och stödja kvinnornas förutsättningar att avancera. Med dessa 
satsningar lyckades man öka kvinnornas andel i de högre positionerna 
från 21 % till 28 %, medan kvinnornas andel i de högsta ledande 
positionerna inte ändrat. Samma åtgärder och målsättningar 
planerades i den uppdaterade jämställdhetsplanen.

Liknande resultat noterades på arbetsplatser som, förutom en 
öppen rekryteringsprocess och objektiv meritvärdering, också i 
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jämställdhetsplanen lämnat utrymme för tillämpning av positiv 
särbehandling för att prioritera det underrepresenterade könet 
i gruppen. Med underrepresentation menades en andel som 
underskrider 40 % och positiv särbehandling kunde tillämpas då 
sökandena var jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga. Av 
uppföljningsundersökningen framgick att kvinnornas andel i de högsta 
positionerna under tre år ökat från 27,6 % till 29,7 %, vilket ansågs som 
positivt, men i planen konstaterades att jämställdheten mellan könen 
i detta avseende inte uppfyllts. De tidigare åtgärderna upprepades i 
planen för de följande två åren.

Trots en god plan kan förändring i könsstrukturen också ta tid. Detta 
var fallet på den arbetsplats där man konstaterat att det råder en 
stark vertikal segregation, och i arbetsklimatsundersökningen hade 
kvinnorna upplevt sina möjligheter till avancemang vara dåliga, 
vilket noterades som ett jämställdhetsproblem i jämställdhetsplanen. 
Arbetsplatsen hade som mål att båda könen är till minst 40 % 
representerade i alla uppgiftskategorier och för att målet skulle nås 
planerades en öppen rekryteringsprocess. Dessutom skulle positiv 
särbehandling tillämpas för att främja en jämnare könsfördelning i de 
högre positionerna. 

I uppföljningsundersökningen framkommer att man fortfarande inte 
lyckats med att påverka den starka vertikala segregationen. I den högsta 
ledningen fanns inga kvinnor och i den mellersta ledningen fanns det 
4 kvinnliga och 16 manliga chefer. Den genomsnittliga löneskillnaden 
mellan könen var över 1 500 euro i månaden, vilket främst förklarades 
med den vertikala segregationen. I närmare utredningar framkom att 
den starka segregationen också var orsaken till att kvinnorna upplevde 
arbetsklimatet negativare än männen. I uppföljningsundersökningen är 
både målen och de planerade åtgärderna de samma som tidigare, men 
förutom planering av rekryteringen, planerades också stöd för utbildning 
av personalen. Eftersom möjligheten att påverka könsfördelningen 
enbart finns i samband med personalbyte ansågs förändringen ske 
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långsamt, men arbetsgivaren hade i jämställdhetsplanen förbundit sig 
till att använda alla de medel som lagen ger möjlighet till.

Av jämställdhetsplaner som ger utrymme för tillämpning av positiv 
särbehandling är 3 tagna med i urvalet eftersom de representerar 
arbetsplatser som satsat mycket på jämställdhetsplaneringen, och 
ingen av dem representerar därmed genomsnittlig kvalitet. Därför kan 
man inte med stöd av dessa dra några allmänna slutsatser av planernas 
kvalitet överlag, utan dessa tre (3) är snarare exempel på väl utförd 
jämställdhetsplanering. Glastaket är ett jämställdhetsproblem som 
delvis identifieras i de analyserade finländska jämställdhetsplanerna, 
men de åtgärder som planeras är obetydliga i förhållande till problemet.

I de svenska jämställdhetsplaner som jag undersökt kan man 
utifrån de uppgifter som finns i planen identifiera ett glastak i 10 
jämställdhetsplaner. Enligt den svenska diskrimineringslagen ska 
arbetsgivaren eftersträva en jämn fördelning inom olika kategorier 
av arbetstagare. Som jag tidigare konstaterat kan hinder och sämre 
möjligheter till avancemang förekomma också på arbetsplatser där båda 
könen är representerade till minst 40 % inom de högre befattningarna. 
Problematiken gäller främst kvinnodominerade branscher, och i 
sådana branschers jämställdhetsplaner hittar man också jämförelser 
av hur stor andel av de manliga och kvinnliga anställda som är i ledande 
position. Trots att männen i dessa jämförelser oftare än kvinnorna 
visar sig placera sig i högre befattningar kan man inte på arbetsplatsen 
i princip stödja dessa kvinnliga anställdas möjligheter till avancemang, 
om inte andelen kvinnor i de ledande positionerna underskrider 40 
%. I sådana situationer kan målet att eftersträva jämn könsfördelning 
leda till en ytterligare förvrängning av lika möjligheter till avancemang 
inom branschen. 

I dessa planer förekom dock inte åtgärder som ytterligare skulle 
ha förvrängt möjligheterna till avancemang, utan i sådana fall 
påvisades statistiskt att männen oftare når ledande positioner, och 
som jämställdhetsfrämjande åtgärder valdes i dessa fall fortsatta 
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satsningar på utbildning i jämställdhets- och genusfrågor. Största 
delen av dessa arbetsplatser hade redan tidigare genomgått satsningar 
på utbildning i jämställdhets- och genusfrågor, vilket också förklarar 
det att dolda hinder och problematiken att kvinnor strukturellt är 
underordnade männen på arbetsplatsen är så bra identifierade i dessa 
jämställdhetsplaner.

Glastaken var trots formuleringen av jämställdhetsmålet mycket bra 
identifierade i de svenska jämställdhetsplaner som jag analyserat. I 
alla dessa 10 jämställdhetsplaner där glastak identifierats fanns det 
någon jämställdhetsfrämjande åtgärd inplanerad. Åtgärderna för att 
rasera glastaket var ändå förvånansvärt försiktiga. I 7 av dessa 10 
jämställdhetsplaner planerade man att i rekryteringsprocessen försöka 
få fler sökande av det underrepresenterade könet. Som åtgärder för 
detta var i flertalet av planerna skrivet att aktivt kontakta potentiella 
kvinnliga sökande och uppmana dem att söka högre befattningar. I 
annonseringen uppmanades också ofta det underrepresenterade könet 
att söka befattningen och rekryteringsprocessen och meritvärderingen 
var också på många arbetsplatser väl genomtänkta från ett 
jämställdhetsperspektiv. Positiv särbehandling hade ändå planerats 
enbart på 3 av dessa arbetsplatser, av vilka en arbetsplats redan en tid 
tillämpat positiv särbehandling och konstaterade en positiv utveckling 
på mellanchefsnivå där antalet kvinnliga chefer ökat.

I materialet finns exempel på enstaka lyckade satsningar på att rasera 
glastaket, men för att nå resultat krävs långsiktigt arbete med många 
aktiva åtgärder inklusive positiv särbehandling. Resultaten ser också 
ut att backa om de aktiva åtgärderna inte konsekvent är i användning 
hela tiden.

5.5 Tidsbegränsade anställningsavtal

I min första undersökning fanns det statistik på tidsbegränsade 
anställningsavtal i 16 av de 35 finländska jämställdhetsplanerna. Hos 
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dessa var statistiken uppdelad per kön i 9 planer, men endast i 2 av 
dessa planer hade statistiken analyserats. 

I den ena av dessa planer konstaterades att andelen tidsbegränsade 
anställningsavtal ökat och att detta syns främst som en ökning av andelen 
kvinnliga anställda i tidsbegränsade anställningsavtal. Som målsättning 
planerades att tidsbegränsade anställningsavtal ska användas endast 
då det är ändamålsenligt och lagligt. Av min uppföljningsundersökning 
framgick att antalet tidsbegränsade anställningsavtal sjunkit och att 
förändringen i högre grad hade påverkat andelen kvinnliga anställda.

På den andra arbetsplatsen framkom att en stor andel av personalen och 
att kvinnor oftare än män jobbade i tidsbegränsade anställningsavtal. 
Detta ansågs vara ett jämställdhetsproblem, vilket konstaterades 
drabba speciellt mycket unga kvinnor eftersom det försvårade deras 
möjligheter till fortsatt anställning. Den höga andelen tidsbegränsade 
anställningsavtal upplevdes som ett problem vilket trots åtgärdsförsök 
inte minskat. Både strikt rekryteringspraxis och åtgärder för att 
informera personalen om denna rekryteringspraxis planerades, 
och av uppföljningsundersökningen framgår att åtgärderna haft 
verkan. I jämställdhetsplanen konstateras att andelen tidsbegränsade 
anställningsavtal minskat till följd av den strikta rekryteringspraxisen. 
Av statistiken framgår dock att verkningarna inte varit bestående inom 
alla uppgiftsområden.

Förutom dessa 2 arbetsplatser hade en tredje arbetsplats i min 
första undersökning i sin jämställdhetsplan konstaterat allmänt 
att tidsbegränsade anställningsavtal är ett vanligt problem 
som i hög grad drabbar unga kvinnor. I planen nämndes att 
användningen av tidsbegränsade anställningsavtal försämrar 
arbetsmarknadspositionen för unga kvinnor och möjligheterna att 
sammanjämka arbete och familjeliv. Användningen av tidsbegränsade 
anställningsavtal på arbetsplatsen hade dock inte analyserats eller 
beskrivits statistiskt, men för att åtgärda jämställdhetsproblemet 
planerades uppföljning av antalet tidsbegränsade anställningsavtal. 
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Könsperspektivet i samband med användning av tidsbegränsade 
anställningsavtal hade framhävts bra i denna plan, men enligt min 
uppföljningsundersökning hade tidsbegränsade anställningsavtal 
dock överhuvudtaget inte behandlats konkret på denna arbetsplats.

I uppföljningsundersökningen hade också en av de arbetsplatser 
som tidigare haft statistik över tidsbegränsade anställningsavtal, 
dock inte enligt kön, redovisat en minskning av de tidsbegränsade 
anställningsavtalen. Redogörelsen förknippades dock inte med 
jämställdhet och presenterades inte enligt kön. I detta fall hade 
arbetsgivaren sammanslagit jämställdhetsplanen med personal- 
och utbildningsplanen. I statistiken syns att antalet tidsbegränsade 
anställningsavtal minskat och de tillsvidare anställningsavtalen 
ökat med motsvarande tal. Eventuell olaglig användning av 
tidsbegränsade anställningsavtal kan också synliggöras i personal- 
och utbildningsplanen, men i denna plan var syftet inte att framhäva 
könsperspektivet.

I uppföljningsundersökningen hade dessutom 2 arbetsplatser som 
inte tidigare haft statistik över tidsbegränsade anställningsavtal med 
i jämställdhetsplanen nu tagit med sådan statistik. I den ena planen 
konstaterades att kvinnor oftare än män arbetar i tidsbegränsade 
anställningsavtal, vilket förklarades med segregation. Den andra 
arbetsplatsen hade i planen bifogat statistik över fördelningen 
av kvinnor och män i olika arbetsuppgifter uppdelat enligt olika 
avtalstyper, men statistiken hade inte analyserats.

I min första undersökning hade således ingen av arbetsplatserna 
noterat användningen av tidsbegränsade anställningsavtal som ett 
jämställdhetsproblem. På en av dessa arbetsplatser hade frågan helt 
glömts bort och på de två andra hade en strikt rekryteringspraxis 
lett till resultat. Arbetsplatserna ser ut att ha tillgång till statistik 
på användningen av tidsbegränsade anställningsavtal, men frågan 
granskas till en mycket liten del som ett jämställdhetsproblem i 
jämställdhetsplanerna.
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I de svenska planerna fanns det statistik på visstidsanställningar i 
bara en (1) av 35 planer. I de svenska planerna betonades vikten av 
att granska anställningsformerna enligt kön, men tidsbegränsade 
anställningsavtal togs inte upp som ett sådant problem. I de svenska 
planerna ansågs däremot deltidsarbete vara en anställningsform som 
det finns skäl att granska från en jämställdhetssynvinkel.

5.6 Försämrad arbetsmarknadsposition till följd av 
 familjeförpliktelser

Ett jämställdhetsproblem som jag beskrivit tidigare är indirekt 
diskriminering på grund av familjeförpliktelser. För att förebygga 
denna form av diskriminering kan arbetsgivaren utveckla sin 
rekryteringspraxis och se till att de personer som är med i 
rekryteringsprocesserna är medvetna om relevanskravet och andra 
frågor som berör diskrimineringsförbud och integritetsskydd vid 
rekrytering. I detta fall är det snarast fråga om att se till att rekryterande 
personal förhåller sig passiv till frågor som berör familjeförhållanden.

I många finländska jämställdhetsplaner citeras jämställdhetslagens 
diskrimineringsförbud, men konkreta åtgärder för att utveckla 
en från diskriminering fri rekryteringspraxis är mycket ovanligt 
i de analyserade jämställdhetsplanerna. I jämställdhetsplanerna 
förekommer allmänna ställningstaganden om att rekryteringarna ska 
ske utan att diskriminering i olika former förekommer. Men bara av 
en av planerna framgår att arbetsgivaren också utarbetat riktlinjer för 
vilka frågor som inte är acceptabla att ställa under arbetsintervjun på 
grund av deras diskriminerande karaktär. Riktlinjerna finns inte med i 
jämställdhetsplanen och i planen finns inte heller någon konkret plan 
på hur den rekryterande personalen informeras om riktlinjerna. I en 
av jämställdhetsplanerna förutsattes ändå att personal som deltar i 
rekryteringsprocessen ska vara insatt i jämställdhetsfrågor, vilket i sig 
kan innebära kännedom om relevanskravet.
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I uppföljningsundersökningen framgår inte heller att flera arbetsplatser 
skulle ha analyserat förekomsten av eventuell indirekt diskriminering 
eller planerat åtgärder för att garantera att relevanskravet 
uppfylls vid rekrytering, men det positiva som förekommer i de 
färskaste jämställdhetsplanerna är att man på 5 arbetsplatser har 
ordnat eller planerar att ordna utbildning i jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor. Utbildningen riktades till både personal och 
chefer. På en av dessa arbetsplatser planerades även att utbildning 
i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor ska ingå i utbildningen 
för dem som rekryteras i chefspositioner. En av dessa arbetsplatser 
planerade också, för att sprida information, att sammanställa material 
i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Dessa åtgärder kan också 
leda till att relevanskravet blir känt på arbetsplatsen och att den 
rekryterande personalen blir medvetnare om vilka frågor som inte får 
ställas i samband med arbetsintervjuer. – I de svenska planerna är 
dessa satsningar på jämställdhetsutbildning allmänt förekommande.

5.7	 Jämställdhetsproblem	oidentifierade

De jämställdhetsproblem i samband med rekrytering och 
avancemang som beskrivits i kapitel 4 blir dåligt identifierade i 
jämställdhetsplanerna och de planerade åtgärderna för att motarbeta 
dessa problem är av ringa betydelse. I det finländska urvalet fanns några 
jämställdhetsplaner där glastaket och glasväggar var identifierade och 
lämpliga åtgärder hade valts för att motarbeta jämställdhetsproblemen. 
Dessa få kvalitativa jämställdhetsplaner i materialet ger hopp om att 
jämställdhetsplaneringen kunde fungera som ett medel att motarbeta 
jämställdhetsproblem i arbetslivet. I en av dessa planer kunde man 
också se att de planerade åtgärderna lett till en könsutjämning i 
situationer då hinder hade identifierats och åtgärdats. På denna 
arbetsplats var könsfördelningen jämnare än på andra arbetsplatser 
inom samma bransch.

Ett allmänt problem i jämställdhetsplanerna är att de olika formerna 
av segregation inte identifieras. Till följd av att olika former av 



237

segregation beror på olika orsaker är det också nödvändigt att välja 
de lämpliga åtgärderna för att motarbeta segregationen beroende på 
formen av segregationen. I jämställdhetsplanerna blandas segregation 
som beror på en ojämn könsfördelning i rekryteringsbasen som är en 
följd av arbetstagarnas stereotypa yrkesval och dolda hinder i form av 
glastak och glasväggar. Analysen av orsakerna till segregationen hade 
inte heller enligt uppföljningsundersökningen utvecklats, trots att det 
statistiska material som arbetsgivarna använt för kartläggningen blivit 
digrare. Till följd av att dessa olika former av segregationen inte skiljs åt 
förekom också planer där de ojämställda möjligheterna till anställning 
och avancemang inte bara nonchalerades, utan snarast förvrängdes 
ytterligare. – Orsakerna till segregationen blir bättre analyserade i de 
svenska jämställdhetsplanerna, vilket är intressant med tanke på att 
den svenska jämställdhetsplaneringen länge haft som mål att främja 
en jämn representation mellan könen.

Jämställdhetsproblem som förekommer till följd av familjeansvar blir 
helt obemärkta i jämställdhetsplanerna. Riktlinjer för rekrytering och 
utbildning i jämställdhetsfrågor för rekryterande personal förekommer 
i mycket liten utsträckning i de finländska jämställdhetsplanerna. 
Likaså beaktas användningen av tidsbegränsade anställningsavtal inte 
som ett jämställdhetsproblem och användningen av tidsbegränsade 
anställningsavtal analyseras inte från ett könsperspektiv.

I ljuset av hur obefintligt de jämställdhetsproblem som har att göra 
med rekrytering och avancemang behandlas i jämställdhetsplanerna 
kan man fråga sig om det överhuvudtaget är någon idé med att lägga 
ner en så stor arbetsinsats på kartläggningen av könsfördelningen om 
jämställdhetsproblemen ändå inte blir identifierade och åtgärdade.
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5.8 Jämställdhetsplanering för att främja lika 
 möjligheter vid rekrytering och avancemang i Finland  
 – enbart en formalitet?

Om man jämför de finländska och de svenska jämställdhetsplanerna ger 
redan en snabb överblick vid handen att främjandet av jämställdheten 
i samband med rekrytering och avancemang tas seriösare i de 
svenska än i de finländska planerna. De svenska planerna är också 
till innehållet homogenare än de finländska, vilket enligt min mening 
återspeglar det faktum att den svenska diskrimineringslagen, i den 
form som var i kraft före år 2017 gav mer detaljerade och entydigare 
instruktioner för främjandet av jämställdheten. I de svenska planerna 
hör främjandet av jämställdheten vid rekrytering och avancemang i 
regel till en av huvudpunkterna i planerna, medan jämställdhetsarbetet 
för att främja jämställdheten i de finländska planerna i detta avseende 
har hamnat lite i skymundan och tyngdvikten snarare ligger på 
lönejämställdheten. I lönekartläggningarna syns och noteras också 
i en del jämställdhetsplaner att den vertikala segregationen till 
stor del är orsaken till kvinnornas och männens olika lönenivå på 
arbetsplatserna. Trots det förblir åtgärderna för att motarbeta den 
vertikala segregationen på en formell nivå.

Arbetsgivarna ska enligt jämställdhetslagen verka för att förebygga 
diskriminering på grund av kön. De former av diskriminering 
som inte uttryckligen nämns i samband med de paragrafer som 
gäller arbetsgivarnas skyldighet att främja jämställdheten blir 
ouppmärksammade i arbetsgivarnas jämställdhetsplaner. Allmänt 
förekommande diskriminering, exempelvis i form av diskriminering 
på grund av familjeförhållanden, och olaglig användning av 
tidsbegränsade anställningsavtal då det är fråga om kringgående av 
anställningsskydd för unga kvinnor, är diskrimineringsformer som 
arbetsgivaren är ansvarig för, och dessa former av diskriminering är 
arbetsgivaren skyldig att förebygga. Endast i ringa omfattning har man 
i det material jag analyserat behandlat frågan om hur den rekryterande 
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personalen ska informeras och utbildas för att inte olagliga och 
diskriminerande förfaranden ska förekomma i samband med 
arbetsgivarens rekryteringspraxis. I de svenska analyserade planerna 
förekommer krav på utbildning i jämställdhetsfrågor för chefer och 
planer på olika jämställdhetsutbildningar, vilka kan vara ett lämpligt 
medel för att se till att de personer som företräder arbetsgivaren vid 
rekrytering har kännedom om jämställdhetsfrågor. I detta hänseende 
kunde jag i uppföljningsundersökningen se en positiv utveckling i de 
finländska jämställdhetsplanerna. Högst antagligen beror en stor del 
av den diskriminering som förekommer vid rekrytering på bristande 
kännedom om lagstiftningen, och arbetsgivarnas åtgärder för att 
förebygga diskriminering är till denna del obefintliga.

Den statistik som lagen förutsätter och som uttryckligen krävs i 
jämställdhetslagens 6 a § finns däremot i en stor del av de finländska 
jämställdhetsplanerna. Till denna del kan man säga att lagens krav 
på kartläggningsskyldigheten formellt uppfylls ganska bra. I planerna 
finns också åtgärder som formellt kan uppfattas främja jämställdheten. 
I en del planer nöjer arbetsplatserna sig med att utarbeta en statistisk 
kartläggning, och de arbetsplatser som vidtar jämställdhetsfrämjande 
åtgärder har en mycket varierande uppfattning av jämställdhetsmålet. 
Det verkar som om planerna trots att de formellt uppfyller lagstiftningens 
krav brister redan i analysen av jämställdhetsläget i frågor som 
gäller rekrytering och avancemang. Jämställdhetsplaneringens 
målsättningarna uppfylls därför för det mesta inte.

Bara av en (1) av dessa finländska jämställdhetsplaner framgick i den 
första planen att jämställdhetsarbetet antagligen haft några positiva 
verkningar på könsbalansen på arbetsplatsen, och i detta fall var det 
den horisontella segregationen som åtgärdats med bl.a. möjlighet till 
positiv särbehandling. I övriga fall förekom statistiska jämförelser för 
tidigare år endast ställvis för vissa uppgifters del. Utvärderingarna 
av hur åtgärderna i en tidigare jämställdhetsplan har genomförts 
och av hur resultaten utfallit är dock i de första undersökta planerna 
bristfälliga. Avsaknaden av resultat för de åtgärder som tidigare 
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planerats för att rasera glastak och glasväggar kan visserligen bero 
på att arbetsgivaren först nyligen börjat med jämställdhetsarbete, 
men det kan också bero på att inga praktiska åtgärder vidtagits. I de 
svenska jämställdhetsplanerna var uppföljningar samt både positiva 
och negativa erfarenheter av tidigare åtgärder allmänt förekommande.

I min uppföljningsundersökning hade flera arbetsplatser kommit igång 
med att utvärdera åtgärderna nämnda i den tidigare planen. I flera 
planer nöjde man sig med att beskriva vilka åtgärder som genomförts 
och i dessa planer verkar genomförandet av den planerade åtgärden att 
vara själva målet i stället för resultaten. Bara i ett fåtal planer redogjordes 
för positiva resultat och i dessa fall hade man lyckats i någon mån 
lindra den vertikala segregationen och minska antalet tidsbegränsade 
anställningsavtal. Till största delen nöjde sig arbetsgivarna med att 
formellt ha förverkligat jämställdhetsplaneringen. Bara i några planer 
uttrycktes det att man inte nått de eftersträvade målen.

Trots att jämställdhetsplanerna till stor del uppfyller lagens formella 
krav förekommer det brister i innehållet, och det förekommer också 
lagstridig användning av positiv särbehandling.

5.9 Jämställdhetsmålet och utrymmet för positiv 
 särbehandling – oklart i jämställdhetsplanerna

Tidigare i detta kapitel har jag behandlat utrymmet för positiv 
särbehandling och kritiserat att lagens avsikt att begränsa utrymmet för 
positiv särbehandling till en grupp som ”verkligen är missgynnad”529, 
inte är tillräckligt entydig. Intressant var att se hur utrymmet för 
positiv särbehandling är tolkat i arbetsgivarnas jämställdhetsplaner 
och ett hurdant jämställdhetsmål den positiva särbehandlingen i 
jämställdhetsplanerna har som avsikt att främja.

Bland de finländska 35 jämställdhetsplaner som jag analyserat 
fanns det 8 planer som innehöll ett omnämnande av att positiv 
särbehandling kan användas, ska användas eller har tidigare kunnat 
529 RP 195/2004 rd, s. 38
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användas. Av detta kan man ändå inte dra slutsatsen att positiv 
särbehandling i praktiken tillämpas eller har tillämpats. En bedömning 
av tidigare åtgärder finns i min första undersökning enbart i en (1) 
av dessa 8 jämställdhetsplaner och i uppföljningsundersökningen 
framgår inte om positiv särbehandling på de övriga arbetsplatserna 
tillämpats eller inte. Därför kan man inte dra några slutsatser av de 
planerade åtgärdernas faktiska verkningar. Av dessa 8 åtgärder var 
5 ändå skrivna i en bindande form och tre var formade så att de gav 
arbetsgivaren en möjlighet att tillämpa positiv särbehandling. I en (1) 
av de 3 planer som var skrivna i en sådan form att de gav en möjlighet 
till positiv särbehandling, konstaterades att det inte för stunden finns 
behov av att tillämpa positiv särbehandling, eftersom det eftersträvade 
jämställdhetsmålet var uppnått.

Av uppföljningsundersökningen framgick att en del av de arbetsplatser 
som planerat att eventuellt tillämpa positiv särbehandling till följd 
av olika orsaker slutat med det. Lagstridig tillämpning av positiv 
särbehandling hade rättats till av jämställdhetsombudsmannen, 
arbetsplatser hade fusionerats och jämställdhetsplaneringen hade 
hamnat i skymundan till följd av att jämställdhetsplanen sammanslagits 
med likabehandlingsplanen som prioriterades.

Vid en genomgång av alla de planer där tillämpning av positiv 
särbehandling eventuellt planerats, får man det intrycket att avsikten i 
åtminstone en del av dessa planer seriöst var att främja jämställdheten, 
men med ett hurdant jämställdhetsmål?

Av dessa 8 arbetsgivare med positiv särbehandling nämnd i 
jämställdhetsplanen var 2 från en mansdominerad bransch, 3 från en 
kvinnodominerad bransch, 2 hade en jämn fördelning mellan könen 
i de lägre nivåerna men ett starkt glastak till kvinnornas nackdel i de 
högre befattningarna, och en (1) arbetsgivare saknade en specificering 
av fördelningen kvinnor och män i olika uppgifter. Både inom de 
mansdominerade och kvinnodominerade branscherna kunde man 
också av statistiken utläsa förekomsten av glastak till nackdel för 
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kvinnorna. Könsfördelningarna på dessa arbetsplatser är mycket 
varierande och den enda gemensamma faktorn är att kvinnornas 
andel minskar mot de högre positionerna. Är det detta glastak som 
arbetsplatserna försöker motarbeta med positiv särbehandling? Nej, 
inte överlag, bara på en del av dessa arbetsplatser.

Avsikten med positiv särbehandling är att rasera glastaket på 3 
arbetsplatser av dessa 8. På dessa 3 arbetsplatser har glastaket 
identifierats i statistiken med stöd av arbetsklimatundersökningar, 
och i jämställdhetsplanerna hittar man också hänvisningar till 
undersökningsresultat som tyder på att kvinnorna stöter på dold 
diskriminering inom branschen. Som stöd för att påvisa att kvinnorna 
var i en sämre ställning användes också statistik om könsfördelningen 
bland de sökande och rekryterade. I dessa 3 jämställdhetsplaner var 
åtgärden formulerad så att den i praktiken också riktades till den 
grupp som ansågs vara missgynnad. I praktiken innebär detta att man 
exempelvis inom en bransch som är kvinnodominerad men konstateras 
ha ett starkt glastak för de högre positionerna, tillämpar positiv 
särbehandling endast för de högre positionerna. Jämställdhetsmålet i 
dessa planer är faktisk jämställdhet.

Dessa jämställdhetsplaner var alla 3 sådana som jag fått tag på andra 
vägar än via jämställdhetsombudsmannen och dessa representerar 
inte medelmåttiga jämställdhetsplaner Därför kan man inte med stöd 
av detta urval uttala sig om den allmänna kvaliteten i tillämpningen av 
positiv särbehandling i de finländska jämställdhetsplanerna.

I de resterande fem (5) jämställdhetsplanerna var målet med den 
positiva särbehandlingen att motarbeta horisontell segregation, 
vilket inte enligt min tolkning av utrymmet för positiv särbehandling 
är diskriminering, om det på arbetsplatsen förekommer hinder som 
leder sämre möjligheter. En (1) av dessa arbetsplatser representerade 
en bransch inom vilken kvinnor, enligt det bakgrundsmaterial som 
jag hade till förfogande, hade upplevt sig ha svårt att få fotfäste i 
arbetslivet och andelen kvinnor motsvarade inte heller den andel 



243

som utexamineras inom branschen. I detta fall, där kvinnorna var 
relativt sett underrepresenterade, fanns det anledning att misstänka 
förekomsten av en glasvägg. Även på en annan mansdominerad 
arbetsplats är det möjligt att det förekom en glasvägg, men utrymmet 
för positiv särbehandling definierades så att positiv särbehandling kan 
tillämpas då någotdera könet är underrepresenterat på arbetsplatsen, 
vilket kan leda till snedvridningar.

I de övriga tre (3) av de fem (5) planer som hade som mål att motarbeta 
horisontell segregation hittade jag ingenting sådant som tydde på 
en relativ underrepresentation av den särbehandlade gruppen och 
som kunde ha gett anledning att misstänka att gruppen verkligen är 
missgynnad. Även detta tyder enligt min mening på att möjligheten 
till positiv särbehandling i lagstiftningen inte är tillräckligt klart 
formulerad.

Även jämställdhetsombudsmannen har kommenterat positiv 
särbehandling i en av dessa jämställdhetsplaner och i sitt utlåtande 
påpekat att positiv särbehandling kan användas då gruppen i fråga är i 
en svagare position. Arbetsplatsen i fråga var starkt kvinnodominerad 
men könsfördelningen i de högre befattningarna var omvänd, och 
positiv särbehandling, som närmast motsvarade tillämpande av 
jämställdhetsaspekten men var av bindande karaktär, tillämpades på det 
kön som var underrepresenterat inom enheten. Positiv särbehandling i 
en undantagslös form är inte, som jag tidigare beskrivit, tillåten enligt 
EU-rätten. Men dessutom kan man diskutera huruvida det enligt den 
finländska jämställdhetslagen överhuvudtaget är möjligt att tillämpa 
positiv särbehandling i arbetslivet till förmån för män. Lagens syfte 
är uttryckligen att förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet, 
och positiv särbehandling enligt jämställdhetslagens 9 § är tillåten 
för att främja den faktiska jämställdheten med sådana tillfälliga och 
planenliga åtgärder som syftar till att jämställdhetslagens ändamål 
uppfylls.
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Om man granskar hur instruktionerna för positiv särbehandling har 
formulerats i jämställdhetsplanerna, förstärks antagandet att positiv 
särbehandling också uppfattas som ett medel att bryta traditionell 
könsfördelning och nå en jämn representation av båda könen. Positiv 
särbehandling var i planerna starkt anknuten till underrepresenterat 
kön. I de planer där underrepresentation hade definierats närmare 
hade underrepresentation fastställts som en andel inom en grupp som 
understiger 40 %. Både jämställdhetsmålet och utrymmet för positiv 
särbehandling är oklara på arbetsplatserna. Positiv särbehandling 
används lagstridigt både med tanke på tillämpningsutrymmet och med 
tanke på tillämpningssättet.

Den positiva särbehandling som arbetsgivarna valt att tillämpa 
motsvarar i stort tillämpningen av den svenska jämställdhetsaspekten. 
I teorin kan man fråga sig om det överhuvudtaget kan vara fråga 
om diskriminering eller positiv särbehandling då de sökande av 
olika kön är jämbördiga sinsemellan, eller om arbetsgivaren fritt 
kan välja mellan två jämbördiga sökande som är av olika kön, utan 
att det är fråga om diskriminering. Om könet ändå är ett avgörande 
kriterium vid urvalet är det fråga om en urvalsgrund som omfattas 
av diskrimineringsförbudet, ifall det inte är fråga om ett undantag 
som räknas upp i jämställdhetslagens 9 §. Enligt min tolkning av 
jämställdhetslagen måste därför förutsättningarna för tillämpning av 
positiv särbehandling enligt jämställdhetslagens 9 § 4 mom. fyllas även 
vid likvärdiga meriter.

I en av dessa jämställdhetsplaner har den positiva särbehandlingen 
utvidgats till att gälla sökanden som i det närmaste är jämbördiga, 
och i detta fall fanns ett tydligt glastak som kunde påvisas. Utrymmet 
för att tillämpa ett jämställdhetsintervall är också fortfarande oklart 
i rättspraxisen. I de övriga planerna begränsades den positiva 
särbehandlingen till ett jämställdhetsintervall som motsvarar den 
svenska jämställdhetsaspekten.
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Det svenska målet, som syftar till en jämn fördelning i varje typ av 
arbete och i varje kategori av arbetstagare, är som jämställdhetsmål 
mycket lättare att eftersträva än faktisk jämställdhet, som kräver 
analys av de faktiska möjligheterna att rekryteras och avancera på 
arbetsplatsen. Jämställdhetsaspekten kan dock, om den används 
för att främja en numerärt jämn könsfördelning, leda till att de 
sökandes möjligheter som individer förvrängs ytterligare, ifall 
jämställdhetsaspekten används vid rekrytering inom branscher där 
orsakerna för snedvridningen i könsbalansen inte beror på hinder i 
arbetslivet. På längre sikt kan däremot en jämnare könsfördelning ha 
inverkan på attityder, branschens attraktivitet och den vägen också 
på lönenivån, vilken i sig kan ha en ytterligare positiv inverkan på 
utbildningsval och en minskning av segregationen.

Av de svenska planerna framgick också att man på arbetsplatserna ansåg 
att en jämnare könsfördelning kan medföra fördelar på arbetsplatsen, 
och därför vara i ledningens intresse. Men man kan också stödja målet 
att uppnå lika möjligheter, och ett jämställdhetsarbete vars mål är att 
avlägsna dolda hinder med argument som att den kompetens som finns 
till förfogande ska användas effektivt och att arbetsuppgifter som står 
i lämplig proportion till personalens kompetens stöder de anställdas 
motivation.

Jag tror ändå att det finns risk för att dolda hinder inte blir identifierade 
om arbetsgivarnas jämställdhetsarbete bygger främst på att främja en 
jämn könsfördelning. Om man ser på de svenska jämställdhetsplanerna 
ser man att en strävan efter att jämna könsfördelningen visserligen 
säkert också kan bita på ojämställdhet som beror på dolda hinder, men 
en del av de dolda hindren osynliggörs då man enbart eftersträvar en 
jämn könsfördelning.

Dessutom ser man i de svenska jämställdhetsplanerna att ett 
utjämnande av könsfördelningen trots arbetsgivarnas ansträngningar 
inte lyckats inom de branscher som har en väldigt ojämn könsbalans i 
utbudet av arbetskraften. I detta avseende är inte positiv särbehandling 
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det optimala medlet för att korrigera läget, eftersom flaskhalsen beror 
på utbildningsval som görs i ett tidigare skede.

Med tanke på att vårt mål i Finland är att uppnå lika möjligheter 
och att EU-rätten ger ett starkt skydd för individens rättigheter, bör 
jämställdhetsplaneringen syfta till lika möjligheter och inte till ett jämnt 
resultat, och positiv särbehandling användas effektivt för att kompensera 
de hinder som beror på kön och genus. 530 Förutom EU-rätten måste 
också utrymmet för positiv särbehandling enligt kvinnokonventionen 
beaktas. I fråga om rekrytering och avancemangsmöjligheter ses 
positiv särbehandling som ett komplement som kan kompensera 
de nackdelar som kvinnor till följd av diskriminerande förfaranden 
drabbas av. Positiv särbehandling ska enligt detta synsätt korrigera 
den nackdel som leder till att kvinnor inte har samma möjlighet att bli 
rekryterade och att avancera som männen. Om positiv särbehandling 
tillämpas till förmån för männen så att kvinnornas faktiska möjligheter 
ytterligare förvrängs, står tillämpningssättet också i strid med 
kvinnokonventionen.

Förutom att positiv särbehandling inte tillämpas i enlighet med 
kvinnokonventionen används detta medel inte heller effektivt 
i de situationer då faktisk jämställdhet inte uppnåtts. Positiv 
särbehandling ses i kvinnokonventionen inte som ett undantag från 
diskrimineringsförbudet, utan snarare som en nödvändighet för att 
jämställdhetsmålet faktisk jämställdhet ska nås, medan jämställdhet 
i resultat ses som en naturlig följd av faktisk jämställdhet.531 Positiv 
särbehandling är ett betydelsefullt medel att nå jämställdhetsmålet 
faktisk jämställdhet i rekrytering och avancemang.

Att använda positiv särbehandling för att kompensera faktiska 
hinder i yrkeskarriärerna ställer höga krav på analysen av 
arbetsplatsens jämställdhetsläge. I detta hänseende uppfylls varken 
jämställdhetslagens mål eller kvinnokonventionens förpliktelser.

530 Se kap. 2
531 Se kap. 4.5.4
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6 JÄMSTÄLLDHETSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER  
 UNDER ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDET

I kapitel 6 tar jag upp jämställdhetsfrämjande åtgärder under 
anställningsförhållandet. De frågor som jag behandlar här är 
arbetsförhållandens lämplighet för båda könen, trakasserier 
samt förenandet av arbete med familjeliv. Eftersom dessa tre 
problemområden är av olika karaktär behandlas de separat. I samband 
med varje tema presenterar jag först själva jämställdhetsproblemet, 
varefter jag behandlar temat från en rättsdogmatisk synvinkel. Därefter 
analyserar jag hur de presenterade jämställdhetsproblemen behandlas 
i jämställdhetsplanerna och tar ställning till huruvida planerna 
uppfyller lagens krav och målsättning.

6.1 Utvecklande av arbetsförhållanden i jämställdhets- 
 planerna – ett naturligt sammanhang för att granska  
 den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön 

I den statistik och de uppgifter som jag bekantade mig med för 
att få en bild av vilka jämställdhetsproblem som förkommer i det 
finländska arbetslivet, hittade jag först inga konkreta problem att 
behandla inom detta tema och övervägde om jag överhuvudtaget 
ska behandla arbetsförhållandenas lämplighet för båda könen 
som ett jämställdhetsproblem. Enligt jämställdhetslagens 6 § har 
arbetsgivarna skyldighet att utveckla arbetsförhållandena så att de 
lämpar sig för både kvinnor och män, men jag såg till först inte några 
betydande jämställdhetsproblem som skulle ha gett anledning för 
arbetsgivaren att satsa på att göra djupgående kartläggningar och 
främja arbetsförhållandenas lämplighet för båda könen. Min tanke 
var i första hand att det inte behövs någon omfattande kartläggning 
i frågan, utan att det snarare är tillräckligt att se till att det finns 
lämpliga utrymmen för båda könen, exempelvis omklädningsrum 
och toaletter. När jag läste igenom de svenska jämställdhetsplanerna 
och förarbetena märkte jag att de svenska arbetsplatserna identifierat 
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brister i arbetsplatsens lämplighet för båda könen och att de har ett 
mycket vidare perspektiv på vad arbetsförhållandens lämplighet 
för båda könen egentligen innebär. Jag hade själv sett på frågan om 
arbetsförhållanden från en begränsad och formell synvinkel.

Om man granskar arbetsförhållandens lämplighet för båda könen, 
både den fysiska och den psykosociala lämpligheten och från en 
könssensitiv synvinkel, så kan man också i statistiken på en allmän 
nivå hitta könsbundna problem. Som exempel kan man nämna att 
sjukdomar i rörelseorganen drabbar betydligt oftare kvinnor än män. 
Exempelvis återkommande värk i nacken och axlarna drabbade år 2013 
47 % av kvinnorna och 32 % av männen. Skillnaden mellan könen syns 
i de statistiska uppgifterna ända från 1970-talet.532 Kvinnor upplever 
också oftare att de inte uppskattas och att de blir ojämlikt behandlande 
i arbetsgemenskapen.533 Det kan finnas könsbundna fysiska och 
psykosociala problem på arbetsplatserna och dessa blir lätt obemärkta 
om vi inte analyserar statistik och arbetsklimatsundersökningar från 
en könssensitiv synvinkel.

6.1.1 Utvecklande av arbetsförhållanden enlig 
  jämställdhetslagstiftningen

Både enligt den finländska och den svenska lagstiftningen ska 
arbetsgivaren utveckla arbetsförhållanden så att de lämpar sig för båda 
könen. Arbetsgivaren ska ”med hänsyn till sina resurser och andra 
relevanta omständigheter ... utveckla arbetsförhållandena så att de 
lämpar sig för både kvinnor och män”, föreskrivs det i den finländska 
jämställdhetslagen.534 Begreppet ”arbetsförhållanden” kan tolkas 
mycket varierande. Begreppet kan innefatta såväl fysiska som psykiska 
arbetsförhållanden och t.o.m. som olika former av anställningsavtal. 
I förarbetet till den finländska jämställdhetslagen ges exempel på 
att arbetsgivaren kan, då man undersöker arbetsförhållandens 
532 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 1977–2013
533 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 2013
534 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 § (15.4.2005/232)
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lämplighet för båda könen, beakta exempelvis arbetsredskap och 
vilrum.535 I exemplet betonas de fysiska omständigheterna, men i 
förarbetena ges också som exempel att arbetsgivaren kan kartlägga de 
anställdas inställning till jämställdhet.536 Exemplet syftar inte enbart 
på arbetsförhållandena, de anställdas attityder till jämställdhet kan 
också återspegla arbetsplatsens psykosociala omgivning. Innebörden 
av vad som menas med arbetsförhållandenas lämplighet för båda 
könen beskrivs dock mycket fåordigt. I och för sig kan man tolka 
lagens ordalydelse från en könssensitiv synvinkel så att arbetsgivaren 
ska utveckla arbetsförhållandena så att ingetdera könet till följd av 
arbetsförhållandena faktiskt ska hamna i en sämre position. Om de 
fysiska eller psykosociala omständigheterna på arbetsplatsen leder till 
att någotdera könet exempelvis lider mer av sjukdomar eller fysiska 
problem, lämpar sig inte arbetsförhållandena för båda könen.

Enligt paragraf 4 i den tidigare versionen av den svenska 
diskrimineringslagen skulle arbetsgivaren ”genomföra sådana 
åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 
omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena 
ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning”.537 I de svenska förarbetena 
nämns behovet av sanitära utrymmen för både kvinnor och män, men 
det betonas också att arbetsgivaren bör beakta typiska skillnader för 
könen och som exempel skillnaden i fysisk styrka och att verktyg ofta 
är planerade att passa män bättre än kvinnor. Även ledningsaspekten 
har på denna punkt beaktats genom hänvisning till att en förbättring i 
arbetsmiljön speciellt för kvinnor har visat sig vara något av det mest 
lönsamma en arbetsgivare kan göra.538 Inom flera kvinnodominerade 
branscher, som exempelvis inom vårdbranschen samt butiksbranschen 
konstateras arbetet innehålla monotona arbetsmoment som kan leda 

535 RP 195/2004 rd, s. 26
536 RP 195/2004 rd, s. 26
537 Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 4 § (Sverige)
538 SOU 2006:22, del 1 s. 721 (Sverige)
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till belastningsskador och sjukledigheter. För att förbättra arbetsmiljön 
ges exempel på att arbetsgivaren kan vidta åtgärder i form av arbetsbyte, 
arbetsrotation och begränsning av krav på övertid vid högre tjänster.539

I den svenska diskrimineringslagen beaktas således inte enbart 
arbetsförhållandenas lämplighet för båda könen från en formell 
synvinkel, utan arbetsmiljön, arbetsförhållandena och organiseringen 
av arbetet ska enligt den svenska diskrimineringslagen också innefatta 
beaktandet av arbetsvälmående (vilket vi i Finland kallar arbetshälsa) 
sett från en könssensitiv synvinkel, vilket ses vara till fördel både för 
personalen och för arbetsgivaren. Den könssensitiva utgångspunkten 
framgår tydligt också av den tidigare lagformuleringens ordalydelse, 
och i de svenska planerna har man också beaktat de främjande 
åtgärdernas effekter från ledningsaspekt. Lagens formulering har dock 
ändrats år 2017. Enligt den nya formuleringen ska de aktiva åtgärder 
som arbetsgivaren ska vidta också omfatta bl. a. ”arbetsförhållanden”.540 
Den tidigare ordalydelsen var informativare och jämställdhetsmålet har 
kunnat definieras utifrån formuleringen. – Nedan sammanfattar jag 
hur skyldigheten har behandlats i arbetsplatsernas jämställdhetsplaner 
och vilka aspekter arbetsplatserna har valt att främja.

6.1.2 Utvecklande av arbetsförhållandens lämplighet för  
 båda könen i jämställdhetsplanerna

I de finländska jämställdhetsplanerna har skyldigheten att utveckla 
arbetsförhållandena noterats i min första undersökning i enbart 5 
av de 35 analyserade jämställdhetsplanerna. Av dessa var 3 närmast 
principiella ställningstaganden om att arbetsförhållandena ska lämpa 
sig för båda könen. Dessa planer innefattade ingen analys av hur 
arbetsförhållandena på arbetsplatsen lämpar sig för kvinnor och män 
och inte heller några konkreta åtgärder för att förbättra situationen.

I en (1) av dessa 5 planerna konstaterades att arbetets karaktär inte 

539 Prop. 2007/08:95, s. 330 (Sverige)
540 Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 5 § (Sverige)
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ställer några speciella krav på de anställdas kön, trots att det är fråga 
om en starkt könssegregerad arbetsplats. Hela planen är utarbetad från 
en formell jämställdhetssynvinkel. I denna jämställdhetsplan fanns 
enligt kön uppdelad statistik, av vilken det bl.a. framgår att det finns en 
väsentlig skillnad i antalet sjukfrånvarodagar mellan kvinnor och män, 
vilket inte heller hade lett till någon ytterligare analys av orsakerna 
eller någon åtgärd. På arbetsplatsen hade det också utförts en grundlig 
arbetsklimatsundersökning som presenterades i jämställdhetsplanen, 
men resultaten presenterades inte enligt kön. Detta konstateras också 
som en brist i jämställdhetsplanen. I jämställdhetsplanen planerades 
att i framtiden utföra en separat jämställdhetsförfrågan.

I den sista av dessa 5 planer, där skyldigheten att utveckla 
arbetsförhållandena så att de lämpar sig för båda könen noterades, 
hade arbetsgivaren utfört en jämställdhetsförfrågan och till följd av 
denna valt att främja arbetsförhållandenas lämplighet för båda könen 
genom att informera om socialutrymmen och genom att åtgärda 
eventuella önskemål om arbetsklädsel.

I uppföljningsundersökningen hade ytterligare 3 arbetsplatser noterat 
skyldigheten i jämställdhetsplanen och i alla dessa 3 planer hade 
arbetsförhållandena tolkats så att fysiska förhållanden i form av olika 
utrymmen ska lämpa sig för båda könen. Men i en (1) jämställdhetsplan, 
där man tidigare noterat temat på en principiell nivå, hade man också 
avstått från ett principiellt konstaterande att arbetsförhållandena ska 
lämpa sig för båda könen. Som åtgärder planerades på en av dessa 
arbetsplatser att det förutom olika lokaliteter, exempelvis skilda 
toaletter för båda könen, även ska finnas könsneutrala rum som lämpar 
sig för båda könen. Även i en (1) annan jämställdhetsplan betonades 
att arbetsutrymmen och arbetsverktygen ska vara lika, oberoende av 
kön – ett mycket begränsat och formellt synsätt att se på begreppet 
arbetsförhållanden.

Utvecklandet av arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både 
kvinnor och män har i någon mån utvecklats, men inte fått fotfäste 



252

i dessa finländska jämställdhetsplaner. De eventuella problemen på 
arbetsplatserna blir inte synliggjorda eller åtgärdade, och den lagstadgade 
skyldigheten att utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för 
kvinnor och män uppfylls inte heller i jämställdhetsplanerna. Sett 
från en formell jämställdhetssynvinkel kan det också vara svårt att se 
något konkret behov av att undersöka arbetsförhållandenas lämplighet 
för båda könen. Den obetydliga uppmärksamhet som ges i planerna 
har i likhet med lagens förarbete begränsats till arbetsmiljöns fysiska 
omständigheter som personalrum och arbetskläder.

Den svenska synen på arbetsförhållandets lämplighet för båda 
könen är enligt lagens förarbeten mycket mer omfattande än den 
finländska synen, vilket också syns i de svenska jämställdhetsplanerna. 
Främjandet av arbetsförhållandenas lämplighet för båda könen 
har också som ett delområde i jämställdhetsplanen fått fotfäste i de 
svenska planerna, vilket kan bero på att de olika delmoment som 
ska behandlas i jämställdhetsplanen var klarare strukturerade i den 
tidigare formuleringen i den svenska diskrimineringslagen. En stor 
del av de analyserade svenska jämställdhetsplanerna har en liknande 
struktur och de olika delmoment som arbetsgivaren enligt lagen ska 
främja blir bättre beaktade än i de finländska planerna.

I de svenska planerna har arbetsförhållandenas lämplighet för de 
båda könen behandlats i 20 av 35 planer och i dessa ansågs både 
arbetsplatsens fysiska och psykosociala lämplighet för båda könen vara 
viktig. Motivet för att främja arbetsförhållandenas lämplighet för båda 
könen förklarades också, i likhet med i diskrimineringslagens förarbete, 
med ledningsaspekter. Förutom den fysiska och psykosociala miljön 
beaktades också formen av anställningsavtalsförhållande som en del 
av arbetsförhållandena.

I de svenska planerna hade 9 arbetsplatser analyserat männens och 
kvinnornas sjukledigheter som en del av arbetsplatsens lämplighet 
för båda könen. På flera arbetsplatser konstaterades kvinnornas 
sjukskrivningar vara högre än männens, vilket ledde till att 
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arbetsgivarna planerade att satsa på friskvård och de hade ofta som 
mål att minska på sjukledigheterna.

Flera svenska arbetsplatser hade också genom enkäter undersökt 
kvinnornas och männens egna upplevelser av arbetsmiljön. Resultaten 
behandlades som en del av arbetsförhållandenas lämplighet för 
båda könen. Även i svaren på dessa förfrågningar framkom att det 
fanns arbetsplatser där kvinnorna upplevde sin arbetsmiljö sämre än 
männen, vilket ledde bl.a. till satsningar på jämställdhetsutbildning 
för anställda i chefsposition och på jämställdhetsseminarier för att 
åtgärda den okunskap i jämställdhetsfrågor som ansågs vara en orsak 
till att kvinnor ansåg sig bli sämre bemötta på arbetsplatsen än män.

I en del svenska jämställdhetsplaner hade man också i samband med 
arbetsförhållandenas lämplighet beaktat anställningsformerna (6 
arbetsplatser). På en del arbetsplatser märktes att kvinnor oftare jobbar 
på deltid och detta sågs som ett jämställdhetsproblem som missgynnar 
kvinnor. På dessa arbetsplatser ansågs att deltidsanställda i första hand 
borde erbjudas heltidsarbete. Missgynnandet kan ha ett samband med 
en försämrad arbetsmarknadsposition som beror på könet, men det 
kan också vara fråga om en lösning till följd av att sammanjämkandet av 
arbete och familjelivet inte är tillräckligt smidigt i heltidsanställningar. 
Undanröjandet av hinder för heltidsanställningar var en allmän åtgärd 
bland dessa arbetsgivare, vilket kanske snarare kunde förknippas med 
jämställdhetsfrämjande åtgärder vid rekrytering och avancemang, 
men i planerna beaktades också aspekter för att sammanjämka arbete 
och familjeliv, vilket jag återkommer till separat.

De observationer som gjorts i de svenska jämställdhetsplanerna om 
männens och kvinnornas olika upplevelser av sin arbetsmiljö och 
sjukstatistik tyder på att det också sett från ledningsaspekt finns ett 
behov av att i jämställdhetsplanen undersöka och utveckla både de 
fysiska och psykosociala arbetsförhållandena enligt kön. Sådana 
aspekter som framkommit i de svenska jämställdhetsplanerna blir 
helt obeaktade i de finländska jämställdhetsplanerna. Den svenska 
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jämställdhetsplaneringen kunde användas som en förebild för 
att synliggöra den eventuella förekomsten av sådana problem på 
arbetsplatsnivå.

6.2 Trakasserier och sexuella trakasserier på 
 arbetsplatser

År 2008 ansåg sig 43 % av kvinnorna och 25 % av männen ha blivit 
trakasserade eller osakligt bemötta på arbetsplatsen.541 Över en 
tredjedel av kvinnorna har också på arbetsplatserna stött på att 
deras yttranden bemötts förnedrande eller nonchalerats av det 
motsatta könet, medan 14 % av männen år 2012 i alla fall någon gång 
hade upplevt det motsvarande fenomenet på arbetsplatsen.542 Av 
jämställdhetsbarometern 2017 framgick att 12 % av arbetstagarna 
noterat förekomsten av sexuella trakasserier på sin nuvarande 
arbetsplats.543 Oberoende av om det är fråga om nedvärderande eller 
nedsättande yttranden eller icke verbalt beteende som är förnedrande 
på grund av könet, är det fråga om trakasserier. Upplevelserna av 
sådant beteende har varierat från år till år, utan att det finns något 
mönster som kan förklara variationen, men de nedsättande attityderna 
har starkt rotat sig inom olika samhällsområden. 544

Även sexuella trakasserier har i något varierande mån förekommit 
inom alla olika samhällsområden utan att man kan se någon egentlig 
logisk utvecklingstrend. Enligt Statistikcentralens undersökning hade 
var tredje kvinna år 2012 upplevt sexuella trakasserier inom de två 
närmaste åren, år 2017 var talet 38 %. Speciellt drabbar problemet 
kvinnor under åldern 35 år, av vilka ungefär hälften år 2012 upplevt 

541 Lehto A-M. & Sutela H. (2008), s. 112
542 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012, i Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2012:23, s. 62
543 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2017
544 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012, i Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2012:23, s. 62–64
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sexuella trakasserier under de senaste två åren.545 År 2017 var talet 
t.o.m. 56 %.546 Däremot drabbas männen betydligt mindre av problemet 
inom alla samhällsområden.

De anställdas mentala hälsa har under 2000-talet allt mer beaktats 
i arbetarskyddslagstiftningen.547 I arbetarskyddslagstiftningen ses 
numera de anställdas både fysiska och psykiska hälsa som faktorer 
som måste skyddas. Arbetarskyddslagstiftningen ålägger också 
arbetsgivaren att åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier, vilka 
i lagförberedningen har ansetts vara en hälsorisk för de anställda.548

Genom att motarbeta mentala hälsorisker på arbetsplatsen kan 
arbetsgivaren minska på sjukledigheterna och effektivera arbetsplatsens 
produktivitet.549 En faktor som minskar risken för utbrändhet bland 
arbetstagarna är att de kan vara sig själva på arbetsplatsen utan 
att uppleva rädsla för trakasserier. En möjlighet till öppenhet på 
arbetsplatsen minskar risken för utbrändhet medan risken ökar om 
arbetstagarna är tvungna att dölja sig själva som person.550 Därför 
är det viktigt att arbetsplatserna jobbar för ett arbetsklimat med 
nolltolerans för trakasserier och för ett arbetsklimat där alla anställda 
accepteras oberoende av kön, men också oberoende av könsuttryck 
och könsidentitet, vilka nu för tiden också hör till jämställdhetslagens 
tillämpningsområde.

545 År 1998 hade 47 % av kvinnorna under 35 år enligt Statistikcentralens 
jämställdhetsbarometer upplevt sexuella trakasserier under senaste två åren, år 2001 
vara talet 51 %, år 2004 49 %, år 2008 54 % och år 2012 48 %.
546 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2017
547 Arbetarskyddslag 738/2002
548 RP 59/2002 rd, s. 43
549 Se Otala L. & Ahonen G. (2003)
550 Kaskisaari M. (2004). Kaskisaaris artikel behandlar sexuella minoriteters upplevelser 
och risk för utbrändhet till följd av arbetsklimatet, men undersökningsresultatet 
kan enligt min mening tillämpas också mer omfattande, exempelvis på 
diskrimineringsgrunder som förbjuds i jämställdhetslagen.
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6.2.1 Skyldighet att förebygga diskriminering innefattar  
 även trakasserierna

Enligt jämställdhetslagens 6 § är arbetsgivarna skyldiga att bl.a. verka 
för förebyggande av diskriminering på grund av kön. Denna punkt 
utvidgades år 2015 att gälla förebyggande av all slags diskriminering. 
Före det gällde skyldigheten enbart att hindra sexuella trakasserier, 
och syftet med ändringen var att utvidga arbetsgivarens skyldighet 
till även annan slags diskriminering, vilket innebär att punkt 6 i 
jämställdhetslagens 6 § också innefattar skyldighet att förebygga 
trakasserier, trots att detta inte längre uttrycks direkt i lagtexten.551 
Jämställdhetslagen kompletteras av arbetarskyddslagen.552 
Bestämmelserna i arbetarskyddslagen förpliktar också till att undanröja 
trakasserier, som i arbetarskyddslagen anknyts till arbetarskyddsfrågor 
och arbetarskyddsorganisationen på arbetsplatsen.553 I den svenska 
diskrimineringslagen har arbetsgivaren däremot skyldighet att 
uttryckligen i samband med jämställdhetsplaneringen förebygga och 
förhindra trakasserier och repressalier.

Både trakasserier och sexuella trakasserier innefattas av begreppet 
diskriminering och förbjuds i jämställdhetslagens 7 §. Även 
befallningar eller instruktioner att diskriminera eller trakassera någon 
betraktas som diskriminering.554 I detta fall ska dock personen som 
ger befallningen eller instruktionen att diskriminera vara i en sådan 
position att personen har möjlighet att ge instruktioner, exempelvis 
i en chefsposition. I en sådan situation spelar det ingen roll om 
instruktionen eller befallningen leder till att någon diskrimineras 
eller trakasseras, utan redan instruktionen att diskriminera uppfyller 
kännetecknen för diskriminering.555

551 RP 195/24 rd
552 Arbetarskyddslag 738/2002
553 RP 59/2002 rd, s. 22
554 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 7 § 5 mom.
555 RP 195/2004 rd, s. 28
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Arbetsgivaren har också skyldighet att förhindra trakasserier på grund 
av kön och sexuella trakasserier, vilket kan vara skäl att beakta då man 
utarbetar riktlinjer för behandling av eventuella fall av trakasseri. Enligt 
jämställdhetslagens 8 d § gör sig arbetsgivaren skyldig till diskriminering 
om arbetsgivaren efter att ha fått vetskap om förekomsten av att 
någon anställd utsatts för trakasserier eller sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen inte vidtar de åtgärder som står arbetsgivaren till buds 
för att hindra trakasserierna. Detta kan ske exempelvis genom att ställa 
den skyldiga till svars för sitt beteende och genom att hindra personen 
från att fortsätta med trakasserierna. De medel som kan komma i fråga 
är att ge den trakasserande personen en anmärkning eller varning. 
Dessutom kan arbetsgivaren bli tvungen att omorganisera arbetet 
så att den trakasserande personen så lite som möjligt är i kontakt 
med den utsatta. I grova fall kan uppsägningströskeln eller t.o.m. 
hävningströskeln enligt arbetsavtalslagstiftningen också överskridas, 
och i detta fall kan det bli aktuellt att t.o.m. avsluta den trakasserande 
personens arbetsavtalsförhållande. I regeringens proposition 90/1994 
nämns också permittering av den trakasserande personen som en 
möjlig åtgärd.556 Enligt Seppo Koskinen ska arbetsgivaren i första hand 
använda en så lindrig åtgärd som möjligt.557

Arbetsgivaren har alltså å ena sidan skyldighet att vidta tillbudsstående 
åtgärder för att förhindra trakasserier, men å andra sidan ska 
arbetsgivaren inte använda strängare åtgärder än vad som är 
nödvändigt för att hindra fortsatta trakasserier. Arbetsavtalslagens 
tvingande reglering om uppsägningsskydd kan inte åsidosättas, men 
enligt Seppo Koskinen kan det att arbetsgivaren haft en linje med 
nolltolerans för sexuella trakasserier spela en roll vid bedömningen 
av huruvida uppsägningströskeln överskrids.558. Förekomsten av 
en uppsägnings- eller hävningsgrund måste avgöras från fall till 
556 RP 90/1994 rd, s. 15
557 Koskinen S. (2016), Seksuaalinen häirintä päättämisperusteena. Tillgänglig: www.
edilex.fi/uutiset/49373, hämtad 7.9.2016
558 Koskinen S. (2016). Seksuaalinen häirintä päättämisperusteena. Tillgänglig: www.
edilex.fi/uutiset/49373, hämtad 7.9.2016
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fall genom en helhetsbedömning. Enligt tolkningen ovan kan en 
linje med nolltolerans för sexuella trakasserier i arbetsplatsens 
jämställdhetsplanering också inverka på uppsägningströskeln.

Enligt förarbetena i RP 195/2004 ska arbetsgivaren också se till att 
den trakasserades arbetsförhållanden inte försämras, vilket också 
måste beaktas då man planerar handlingsmodeller för eventuella 
trakasserifall. Arbetsgivarens skyldighet sträcker sig dock enbart till 
de situationer som är förknippade med arbetet. 559 Gränsdragningen 
mellan arbete och privatliv kan dock vara svår i arbetsuppgifter som 
inte är begränsade till arbetsplatsen och en bestämd arbetstid samt då 
det oönskade beteendet sker via kommunikationsmedel som inte bara 
begränsas till arbetet. På en del arbetsplatser måste man också beakta 
att de anställda inte är den enda gruppen som kan göra sig skyldiga 
till trakasserier, utan personalen kan också utsättas för trakasserier av 
kunder, patienter eller exempelvis elever. Arbetsgivarens skyldighet 
att hindra trakasserier omfattar också trakasserier som sker i samband 
med arbetet då den trakasserande personen är någon annan än en 
anställd. Sådana situationer kan vara utmanande att undvika.

Arbetsgivaren har vid enstaka fall av trakasserier alltid skyldighet att 
undersöka och vidta lämpliga åtgärder i det enskilda fallet, och frågan 
om arbetsgivaren, då arbetsgivaren fått vetskap om trakasserierna, 
vidtagit tillräckliga och lämpliga åtgärder för att avlägsna trakasserierna 
måste övervägas från fall till fall. I bedömningen av helhetssituationen 
kan också beaktas om arbetsgivaren utarbetat någon handlingsplan 
för fall av trakasserier och hur bra arbetsgivaren har informerat om 
planen.560 Skyldigheten att åtgärda fall av trakasseri motsvarar i stort 
arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder för att avlägsna trakasserier 
eller osakligt bemötande på även andra grunder än kön enligt 
arbetarskyddslagen, vilket kan vara skäl att beakta vid utarbetandet av 
planen.561

559 RP 195/2004 rd, s. 35–36
560 Ahtela K., Bruun N., Koskinen P., Nummijärvi A. & Saloheimo J. (2006), s. 168
561 Jfr. Arbetarskyddslag 738/2002, 28 §
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6.2.1.1 Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier innebär enligt jämställdhetslagens definition 
”någon form av icke önskvärt verbalt eller fysiskt beteende av sexuell 
natur vars syfte är eller som leder till kränkning av personens 
psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom 
att skapa en hotfull eller fientlig, förnedrande, förödmjukande 
eller tryckande stämning”.562 Tidigare, innan bestämmelsen i 
jämställdhetslagens 6 § utvidgades att gälla förebyggande av 
diskriminering i stället för trakasserier, hade arbetsgivaren skyldighet 
att enligt jämställdhetslagens 6 § 2 mom. ”i mån av möjlighet se till att 
arbetstagarna inte utsätts för sexuella trakasserier”. I förarbetena år 
1994 betonas att trakasserier kränker individens rätt till integritet och 
självbestämmande, och att det väsentliga i ”umgänget mellan könen 
som en mänsklig frihet och rättighet är det ömsesidiga erkännandet”. 
Vidare konstateras att ett umgänge som inte baserar sig på ömsesidigt 
samtycke ofta upplevs som störande eller t.o.m. ångestfyllt. Det 
gemensamma draget för sexuella trakasserier anses i förarbetena vara 
att de är i strid med den andras vilja eller att de inte är önskvärda. 563 
I detta förarbete som är utarbetat på 1990-talet ser man på sexuella 
trakasserier som en företeelse ”mellan könen”, vilket inte beaktar 
förekomsten av sexuella minoriteter.

562 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 7 § (30.12.2014/1329)
563 RP 90/1994 rd, s. 14
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Sexuella trakasserier kan ta sig uttryck i många olika former. 
Gemensamt för dessa är att de är av sexuell natur. I RP 90/1994 ges 
som exempel

•  sexuellt insinuerande gester eller miner, som är upprepade,

•  slipprigheter,

•  oanständiga skämt,

•  påpekanden eller frågor som gäller figuren, klädseln eller 
privatlivet,

•  upprepade brev eller telefonpåringningar med sexuella 
övertoner,

•  framlagt pornografiskt material, fysisk beröring, förslag eller 
krav på könsumgänge,

•  annat sexuellt umgänge, våldtäkt eller ansats till våldtäkt, 
eller

•  annan typ av påträngning genom tal eller frågor när det 
gäller den sexuella integritetens områden.564

I lagens förarbete betonas å ena sidan personens subjektiva upplevelse 
av situationen och det egna ansvaret för att uttrycka den, om personen 
upplever någon form av beteende som icke önskvärt. Å andra sidan 
konstateras det att den trakasserande personen i vissa situationer 
borde själv kunna inse att beteendet är kränkande eller icke önskvärt. 
I förarbetena uttrycks att det är fråga om sexuella trakasserier om 
den trakasserande personen antingen visste, eller med normal 
omdömesförmåga borde ha vetat att beteendet inte är önskat.565 
Gränsdragningen kan vara svår.

Begreppet sexuella trakasserier har i förarbetet till den svenska 
diskrimineringslagen definierats som ”uppträdande av sexuell natur 
564 RP 90/1994 rd, s. 14
565 RP 90/1994 rd, s. 14
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som kränker någons värdighet”.566 Innebörden av begreppet sexuella 
trakasserier i den svenska diskrimineringslagen motsvarar i stort den 
finländska jämställdhetslagens innebörd. Även enligt den svenska 
diskrimineringslagen är sexuella trakasserier ett beteende som är av 
sexuell natur och som i form av skada eller obehag kränker den enskilda 
personens värdighet. Också enligt den svenska diskrimineringslagen 
utgår man ifrån att beteendet ska vara oönskat och att den trakasserande 
personen måste ha en insikt om att beteendet kränker någon. 567 
I förarbetet till den svenska diskrimineringslagen konstateras att 
beteendet kan vara både verbalt eller icke-verbalt, eller fysiskt. Som 
exempel på verbalt sexuellt kränkande uppträdande ges:

• ovälkomna förslag eller påtryckningar om sexuell   
 samvaro,

• att visa pornografiska bilder,

• att visa föremål eller skrivet material av sexuell natur,

• oönskad fysisk kontakt, exempelvis beröring, klappande  
 eller strykningar mot en annan persons kropp.568

6.2.1.2 Trakasserier på grund av kön

Med trakasserier på grund av kön avses ”någon form av icke önskvärt 
beteende som har samband med en persons könstillhörighet, 
könsidentitet eller könsuttryck och som inte är av sexuell natur, men 
vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska 
eller fysiska integritet och skapar en hotfull eller fientlig, förnedrande, 
förödmjukande eller tryckande stämning”.569

Med begreppet könsidentitet menas i jämställdhetslagen personens 
egen upplevelse av sitt kön, vilket kan skilja sig från det officiella, 
566 Prop. 2007/08:95, s. 332 (Sverige)
567 Prop. 2007/08:95, s. 493 (Sverige)
568 Prop. 2007/08:95, s. 493 (Sverige)
569 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 7 § (30.12.2014/1329)
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juridiska könet som tilldelats en individ vid födseln, dvs. transsexualism. 
Könsidentiteten kan också avvika från den finländska tvåkönsnormen 
så att personen antingen upplever sig vara könlös eller delvis kvinna och 
delvis man. Personer som inte upplever sig passa in i vår tvåkönsnorm 
kallas också för intergenderpersoner. Med könsuttryck menas däremot 
uttryck för könet exempelvis genom klädsel eller ett sätt som anses 
karaktärisera en kvinna eller en man.570 Diskrimineringsgrunderna 
”könsidentitet” och ”könsuttryck” tillades i samband med den 
revidering som trädde i kraft år 2015 och i jämställdhetslagens 6 
c § föreskrivs också uttryckligen om arbetsgivarnas skyldighet att 
förebygga diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck.

Enligt förarbetena kan trakasserier på grund av kön ta sig uttryck i 
nedvärdering och nedsättande yttranden av det motsatta könet. Också 
mobbning anses vara en form av trakasserier på grund av kön, om 
mobbningen baserar sig på kön.571 Detta gäller i lagens nuvarande 
form också mobbning av och yttranden om intergenderpersoner 
och transsexuella personer. Uttrycket ”icke önskvärt beteende” kan 
uppfattas så att det finns ett utrymme för subjektiva värderingar. 
Upplevelserna om vad olika individer upplever som nedvärderande 
och förnedrande är dock mycket varierande och grundar sig på 
individernas subjektiva syn, vilket måste beaktas på arbetsplatserna. 
Det som någon kan uppfatta som humor eller roligt, exempelvis en vits, 
kan en annan person uppfatta som nedvärderande. Därför finns det 
skäl att i arbetsplatsernas jämställdhetsplan klargöra vad som inte är 
lämpligt på arbetsplatsen.

I den svenska diskrimineringslagen är trakasserier definierade som ”ett 
uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna ...”.572 Uttrycket ger utifrån 
det första intrycket inte lika mycket utrymme för subjektiva tolkningar 
som den finländska jämställdhetslagens definition enligt min mening. 
570 RP 19/2014 rd, s. 115–116
571 RP 195/2004 rd, s. 28
572 Diskrimineringslag 2008:567, 1 kap. 4 § (Sverige)
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Om man tar som exempel en vits som baserar sig på någotdera könets 
dumhet, kan man konstatera att detta kränker någons värdighet. 
Däremot kan man fråga sig om den finländska formuleringen ”icke 
önskvärt beteende” ger ett större utrymme för subjektiva åsikter, vilket 
kan leda till att vitsens trakasserande natur blir en tolkningsfråga som 
baserar sig på olika individers subjektiva upplevelse.

I förarbetet till den svenska diskrimineringslagen konstateras dock i 
samband med detaljmotiveringen till diskrimineringsförbuden att 
trakasseri är ett oönskat beteende och att ett harmlöst beteende kan 
förvandlas till trakasseri om det upprepas och den drabbade uttrycker 
att den upplever beteendet som kränkande. Trakasseri på grund av 
kön enligt den svenska diskrimineringslagens förarbete motsvarar i 
stort den finländska jämställdhetslagens definition. Inte heller enligt 
den svenska diskrimineringslagen kan man utgå ifrån vad som allmänt 
kan anses vara kränkande, utan den drabbades upplevelse spelar en 
betydande roll och man måste göra klart för den trakasserande att 
beteendet upplevs som kränkande. Exempelvis skämt anses inte 
nödvändigtvis vara kränkande innan någon uttrycker att skämtet 
upplevs kränkande. I den svenska diskrimineringslagens förarbete 
beskrivs enligt min mening en ”gråzon”, som förutsätter ett påpekande 
om att beteendet upplevs kränkande, medan det i vissa fall också 
kan antas att den trakasserande personen, utan påpekanden, borde 
förstå att det är fråga om trakasseri. Exempelvis kränkande gester 
och förlöjligande eller förnedrande kommentarer om utseendet eller 
beteende överskrider gråzonen, vilket innebär att den trakasserande 
personen utan påpekanden borde inse att det är fråga om ett 
trakasseri.573

I förarbetet till den svenska diskrimineringslagen drivs en klar linje att 
arbetsgivaren ska ha nolltolerans för trakasserier. I detaljmotiveringen 
till årets 2008 diskrimineringslag 3 kap. 6 § står det att arbetsgivaren 
ska slå fast en policy enligt vilken inga former av trakasserier eller 
repressalier tolereras på arbetsplatsen och även klargöra för de anställda 
573 Prop. 2007/08:95 s. 493 (Sverige)
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vilka följderna är om någon bryter mot policyn. Enligt min tolkning finns 
det en gråzon som också arbetsgivaren kan ta ställning till och bestämma 
huruvida beteendet är acceptabelt om inte de anställda uttrycker att 
de upplever det som kränkande, medan beteende som överskrider 
gråzonen inte i något fall kan accepteras. 574 Kravet på att förebygga 
trakasserier i samband med jämställdhetsplaneringen framkommer 
tydligt i den svenska diskrimineringslagen, medan skyldigheten inte 
längre uttrycks direkt i den finländska jämställdhetslagen utan har 
bakats in i en allmän skyldighet att förebygga diskriminering. Utöver 
detta konstateras i de svenska förarbetena också att ”[a]rbetsledare 
och fackliga företrädare bör utbildas så att de lär sig känna igen 
trakasserier”.575 Behovet av utbildning för att kunna känna igen 
trakasserier, så som jämställdhetsproblem i övrigt, har inte betonats i 
den finländska jämställdhetsregleringen.

6.2.2  Förebyggande av trakasserier i jämställdhets- 
 planerna

Skyldigheten att förebygga trakasserier har rotat sig bra i de finländska 
jämställdhetsplanerna. I min första undersökning hade skyldigheten 
beaktats i någon form i 30 jämställdhetsplaner av 35. Dessa 
arbetsplatser hade också till stor del uttryckt att det råder nolltolerans 
för trakasserier på arbetsplatsen. De flesta av arbetsplatserna, 26 av 
35, hade utarbetat någon form av handlingsplan för eventuella fall av 
trakasserier, och en av arbetsplatserna hade en handlingsplan under 
arbete, vilket tyder på att det juridiska ansvaret som arbetsgivaren har 
att ingripa vid eventuella trakasserifall, leder till att trakasserier i så 
stor utsträckning uppmärksammas i jämställdhetsplanerna.

I uppföljningsundersökningen saknades en (1) av de fem (5) arbetsplatser 
som inte hade beaktat trakasserier i sin jämställdhetsplan. Av 
arbetsplatserna hade 3 av dessa som inte beaktat trakasserier på något 
sätt fusionerats och i den gemensamma planen hade också trakasserier 
574 Prop. 2007/08:95 s. 493 (Sverige)
575 Prop. 2007/08:95 s. 536 (Sverige)
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beaktats både i form av nolltolerans och i form av en handlingsplan 
för eventuella fall av trakasserier. Den femte arbetsplatsen som 
inte hade noterat trakasserier vid jämställdhetsplaneringen i min 
första undersökning, hade i uppföljningsundersökningen en plan för 
fall av trakasserier under arbete. Av uppföljningsundersökningen 
framgick att några arbetsplatser också hade planerat att uppdatera 
sin handlingsplan. Formellt uppfylls jämställdhetslagens skyldighet 
att verka för att förebygga diskriminering i form av trakasserier 
mycket bra i jämställdhetsplanerna. Däremot kunde åtgärderna för att 
förebygga detta jämställdhetsproblem på arbetsplatserna gärna vara 
mångsidigare.

På 9 arbetsplatser i den första undersökningen och därtill på 2 
arbetsplatser i uppföljningsundersökningen hade man genomfört någon 
form av förfrågan om de anställda upplevt trakasserier på arbetsplatsen 
och på några av dessa arbetsplatser framgick att trakasserier 
förekommer på arbetsplatsen, vilket hade varit en överraskning, 
eftersom trakasserierna inte före förfrågan hade kommit arbetsgivaren 
till kännedom. Bland arbetsgivare som inte hade genomfört någon 
förfrågan om förekomsten av trakasserier förekom också antaganden 
i jämställdhetsplanerna enligt vilka det inte förekommer trakasserier 
på arbetsplatsen eftersom sådana inte registrerats eller kommit till 
kännedom. Tolkningen är intressant eftersom den skiljer sig så mycket 
från den tolkning som man stöter på i de svenska jämställdhetsplanerna 
vid en motsvarande situation. I de finländska planerna utgår man 
ifrån att det inte förekommer någon form av diskriminering på 
arbetsplatsen om inga konkreta diskrimineringsfall rapporterats. I de 
svenska planerna stöter man däremot på ett antagande att huruvida 
diskriminering inte framkommer beror det på avsaknad av kunskap, 
vilket måste åtgärdas bl.a. med utbildning i jämställdhetsfrågor. Målet 
att känna igen trakasserier och diskriminering överhuvudtaget syns i 
de svenska planerna.

I min uppföljningsundersökning hade också en (1) arbetsplats ändrat 
frågorna i arbetsklimatsundersökningen så att de, förutom kön, 
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innefattade även könsidentitet. Det är möjligt att trakasserier på 
grund av kön och könsidentitet till följd av att diskrimineringsförbudet 
utvidgats har utretts även på andra arbetsplatser som undersökt 
förekomsten av trakasserier, men de frågor som ställts i utredningarna 
framgår inte i alla jämställdhetsplanerna.

I flera av de finländska jämställdhetsplanerna planerades också att 
personalen ska informeras om tillvägagångssättet vid eventuella fall av 
trakasserier samt om vad som menas med sexuella trakasserier och 
trakasserier på grund av kön. Även detta hade utvecklats på några 
arbetsplatser i uppföljningsundersökningen. Cheferna erbjöds också 
utbildning i hanteringen av trakasserier. Cheferna var enligt många av 
handlingsplanerna i första hand ansvariga för att åtgärda eventuella 
fall av trakasserier, men även andra personer kunde ansvara för 
hanteringen av trakasserier, exempelvis en för ärendet utsedd person på 
arbetsplatsen som utbildats för uppgiften och sköter trakasseriärenden 
centralt. Någon form av utbildning planerades dock bara i 5 av dessa 
35 jämställdhetsplaner.

I de svenska jämställdhetsplanerna förekom åtminstone något 
omnämnande av trakasserier liksom i de finländska planerna, i 30 
av 35 jämställdhetsplaner. De flesta av dessa arbetsplatser uttryckte 
i jämställdhetsplanen att det råder nolltolerans för trakasserier på 
arbetsplatsen och i 24 av planerna hänvisades till en handlingsplan för 
trakasserier eller till att en sådan är under arbete eller uppdateras som 
bäst. I urvalet förekom också arbetsplatser som hade under arbete att 
bearbeta riktlinjerna för hantering av trakasserier så att de innefattar 
även övriga diskrimineringsgrunder.

I 12 jämställdhetsplaner hänvisades till någon enkätundersökning 
som hade haft till syfte att reda ut förekomsten av trakasserier på 
arbetsplatsen. I en del av dessa planer fanns också någon uppföljning 
av det föregående årets resultat. Till följd av en enkätundersökning 
konstaterades också att arbetstagarna inte tillräckligt effektivt fått 
hjälp då de blivit trakasserade. Det förefaller som om trakasserifallen 
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och orsakerna till att man inte lyckats förebygga trakasserierna blir 
något bättre identifierade och åtgärdade i de svenska planerna än i de 
finländska.

Förutom förekomsten av trakasserier hade också en svensk arbetsgivare 
undersökt hur bra personalen kände till handlingsplanen för 
trakasserier, vilket aktivt främjas i de svenska jämställdhetsplanerna. 
På 17 av arbetsplatserna betonades i någon form att personalen 
ska informeras om handlingsplanen eller att ämnesområdet ska 
göras känt bland personalen. Ämnet planerades att bl.a. tas upp vid 
informationstillfällen för nyanställda, utvecklingssamtal, seminarier 
och i samband med utbildning. På de flesta arbetsplatserna utsågs, liksom 
på de finländska arbetsplatserna, den närmaste chefen som ansvarig 
för att hantera trakasserier, men i de svenska planerna betonas också 
behovet av att öppet diskutera ämnesområdet på arbetsplatsen, och 
exempelvis behandling av ämnesområdet på seminarier hade minskat 
förekomsten av trakasserier på arbetsplatsen. I de svenska planerna 
är de valda åtgärderna för att förebygga trakasserier mer varierande 
och bygger oftare på en öppen kommunikation och växelverkan med 
personalen än i de finländska jämställdhetsplanerna. I de finländska 
jämställdhetsplanerna bygger den förebyggande verksamheten ofta på 
en handlingsplan vid trakasserier och på en principiell nolltolerans för 
trakasserier på arbetsplatsen.

I de svenska planerna motiverades också motarbetandet av trakasserier 
med arbetsvälmående- och ledningsaspekter. Trakasserier sågs bl.a. 
som ett allvarligt hot mot de anställdas hälsa, arbetsglädje och utveckling 
i arbetet, vilket i sin tur ansågs påverka verksamheten och leda till 
sämre resultat. I de finländska planerna motiverades motarbetandet 
av trakasserier inte med arbetsvälmående eller ledningsaspekter, utan 
enbart med att lagen ålägger arbetsgivaren att åtgärda eventuella 
trakasserier.

Kvantitativt är skillnaden mellan i hur stor utsträckning trakasserier 
behandlas i de finländska och de svenska jämställdhetsplanerna inte 
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så stor. Man kan fråga sig om trakasserier som företeelse är mer 
konkret och uppfattas lättare som diskriminering än andra former av 
könsdiskriminering som ofta sker omedvetet? Det kan också hända 
att det klara, strikta och sanktionerade ansvaret att åtgärda eventuella 
fall av trakasserier som i lagstiftningen ställs på arbetsgivaren 
leder till att trakasserier ofta tas upp i jämställdhetsplanerna. 
Förebyggandet av trakasserier och utarbetandet av handlingsplaner 
för eventuella fall av trakasserier ser ut att uppfattas som en viktig 
del av jämställdhetsplaneringen, trots att skyldigheten att förebygga 
trakasserier inte direkt numera i Finland nämns i de bestämmelser 
som gäller de jämställdhetsfrämjande åtgärderna på arbetsplatserna, 
så som i den svenska diskrimineringslagen.

Det ser inte ut att finnas något behov av att separat ålägga arbetsplatserna 
att ta upp trakasserier i jämställdhetsplanen. Formellt uppfylls 
förpliktelsen bra. Det som kunde förbättras är hur man känner igen 
diskriminering i form av trakasserier och utvidga åtgärdssortimentet 
så att diskriminering bättre förebyggs. Till denna del är kvaliteten i 
de svenska jämställdhetsplanerna bättre och i detta hänseende kunde 
man ta modell av det svenska jämställdhetsarbetet, där arbetsgivaren 
enligt den svenska diskrimineringslagens förarbeten uppmanas 
utbilda arbetsledare och fackliga företrädare så att de lär sig känna 
igen trakasserier och där jämställdhetsplaner innehåller utbildningar 
och diskussionstillfällen för både chefer och hela personalen. 576

6.3 Förenandet av arbete med familjeliv

Jämfört med övriga anställda upplever sig föräldrar mer sällan vara 
belastade av förvärvsarbetet.577 Man kan fråga sig om detta beror på 
att föräldrar är tvungna att begränsa sitt arbete tidsmässigt för att ta 
hand om barnen.578 Den tudelade rollfördelningen kan i bästa fall vara 

576 Prop. 2007/08:95, s. 536 (Sverige)
577 Julkunen R., Nätti J. & Anttila T. (2004), s. 182
578 Se Sutela H. & Lehto A-M. (2007), s. 51
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en skyddande faktor, men om rollerna inte går att jämka samman kan 
konflikten bli en negativ stressfaktor.

En stor del av de anställda upplever att de har svårt att jämka samman 
familjeförpliktelserna med arbetet. Ungefär en fjärdedel av personalen 
har en känsla av att de försummar familjeförpliktelser på grund av 
arbetet. Andelen har hållits på samma nivå från 1990-talet, med ett 
undantag år 1997 då andelen var högre än normalt.579 Mest drabbar 
känslan kvinnor i åldersgruppen 35–39 år och män i åldersgruppen 
40–44 år, dvs. de åldersgrupper som har mest familjeskyldigheter. Av 
mödrar som har barn under 3 år upplever nästan hälften en konflikt 
med sammanjämkandet, vilket lättar efterhand då barnen blir äldre.580 
Förutom att anställda har vårdansvar för egna barn har vårdansvaret 
för andra vuxna och barn utanför det egna hushållet ökat under de 
senaste åren. År 2008 hade 41 % av kvinnorna och 39 % av männen 
vårdansvar utanför hemmet. År 2013 hade 46 % av kvinnorna och 43 
% av männen vårdansvar utanför hemmet.581

En konflikt mellan arbetslivet och familjelivet tenderar att leda till 
negativ stress, som i sin tur har ett samband med ökade sjukledigheter. 
Miia Ojanen har i sin doktorsavhandling ”Työn ja perheen ristiriidat, 
sairauspoissaolot ja avioeroriski suomalaisilla palkansaajilla” 
(”Konflikten mellan arbete och familj, sjukfrånvaro och risk för 
skilsmässa hos finländska löntagare”, min övers.) undersökt sambandet 
mellan å ena sidan konflikten att sammanjämka arbete och familjeliv 
och å andra sidan löntagarnas sjukledigheter och skilsmässor. 
Undersökningsresultatet bekräftar att konflikten i sammanjämkandet 
av arbete och familjeliv ökar risken för både långa sjukfrånvaror och 
skilsmässor. Konflikten ökar sannolikheten för långa sjukledigheter 
för både kvinnor och män, medan en ökad risk för skilsmässa drabbar 

579 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 1990–2013. Se mer: Sutela H. & 
Lehto A. (2014)
580 Sutela H. & Lehto A-M. (2007), s. 28–29
581 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 2008, 2013. Se mer: Sutela H. & 
Lehto A. (2014)
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främst män. Därför är det viktigt att känna igen de faktorer som leder 
till en konflikt i sammanjämkandet av arbete med familjeliv och att 
hitta stödjande metoder.582 Satsningar på att sammanjämka arbete 
och familjeliv har således en positiv inverkan på arbetsplatsernas 
effektivitet och resultat.

I boken Työhyvinvointi tuloksen tekijänä” (”Arbetshälsa som 
resultatfaktor”, min övers.) beskriver Leenamaija Otala och Guy 
Ahonen de fördelar som satsningar på personalens välmående kan 
leda till. Satsningarna leder bl.a. till att arbetsplatsens attraktivitet 
ökar och arbetsgivaren i och med detta har en möjlighet att rekrytera 
och behålla kunnig personal samt till att psykiskt välmående och 
motiverad personal bidrar med en större arbetsinsats, vilket leder 
till att effektiviteten ökar. Satsningarna på en välmående personal 
leder också till en minskning i sjukledigheterna, som enligt Otala 
et al. utgör i genomsnitt 5 % av löneutgifterna.583 Många av dessa 
delfaktorer som bidrar till en effektivare arbetsplats och lönsammare 
affärsverksamhet har också ett samband med att arbetsplatsen bidrar 
till att sammanjämka arbetet och familjelivet så att de anställda inte 
upplever en konflikt mellan dessa.

Otala et al. presenterar sina studerandes syn på kriterierna för en 
attraktiv arbetsplats. Förfrågan har delats ut flera gånger på hennes 
kurs vid Tekniska högskolan och resultaten, som också stöds av övriga 
liknande förfrågningar, har årligen varit mycket likartade. Unga 
anställda prioriterar arbetets innehåll, arbetsplatsens klimat, skäliga 
arbetstider och möjlighet till flexibilitet enligt livssituation framom 
lönen.584 Arbetsplatsernas satsningar på att utveckla arbetsmetoder 
som gör det lättare att sammanjämka arbete och privatliv samt 
arbetsgivarnas respekt för de anställdas privatliv är viktiga faktorer för 
att arbetsgivaren ska kunna konkurrera om kompetent arbetskraft.

582 Ojanen M. (2017)
583 Otala L. & Ahonen G. (2003), s. 36
584 Otala L. & Ahonen G. (2003), s. 33
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Sammanjämkandet av arbete och familjeliv är inte en fråga som enbart 
gäller föräldrar med småbarn eller föräldrar överhuvudtaget, utan 
också anställda som exempelvis tar ansvar för sina egna föräldrar som 
är i behov av hjälp. Tendensen har varit att skaffa barn som äldre, 
vilket leder till att åldersskillnaderna mellan generationerna blir 
större och arbetstagarna kan vara i en situation där de både har egna 
barn som de har ansvar för och dessutom hjälper sina föräldrar som 
redan är beroende av andra människors hjälp. Ökade åldersskillnader 
mellan generationerna kan leda till att anställda i stället för att få 
hjälp av sina föräldrar med att sammanjämka arbete och vård av barn, 
är i en situation där de sammanjämkar arbetet och vård av både en 
äldre och en yngre generation. Denna förändring borde beaktas så att 
arbetsgivarna skulle ha en vidare syn på de anställdas familjeliv och 
behov av att vårda andra människor. Behovet av flexibla lösningar är 
inte begränsat till den juridiska skyldigheten att vårda minderåriga 
barn, vilket också framkommer i exempelvis arbetstidslagen, enligt 
vilken arbetsgivaren ska försöka ordna möjlighet till deltidsarbete för 
anställda som bl.a. till följd av sociala skäl så önskar.585

Till denna del kan jämställdhetsplanen fungera som ett centralt 
verktyg för att kartlägga hur de anställda upplever sammanjämkandet 
av arbetet och familjelivet och hur arrangemang som underlättar 
sammanjämkningen kan utvecklas. Som exempel på en faktor som 
påverkar positivt arbetstagarnas upplevelse av att kunna sammanjämka 
arbete och familjeliv är möjligheten till flexibla arbetstider, vilket 
möjliggör att de anställdas egna behov kan beaktas.586 De möjliga 
metoderna är dock mycket varierande i olika arbeten och ett väl 
genomfört arbete för att främja sammanjämkandet leder till fördelar 
både för personalen och för arbetsgivaren.

I Finland har vi relativt omfattande möjligheter att utnyttja lagstadgade 
familjeledigheter, både i form av föräldra- och vårdledigheter då 
barnen är små och som partiell vårdledighet ända upp till slutet av 
585 Arbetstidslag 605/1996, 3 kap. 15 §
586 Sutela H. & Lehto A-M. (2007), s. 28–29



272

det andra skolåret.587 En del av personalen upplever dock att det till 
följd av arbetsplatsernas negativa attityder är svårt att utnyttja sina 
rättigheter till familjeledigheter. Problemet gäller speciellt männens 
rättigheter till föräldraledighet och vårdledighet. Detta har dock 
utvecklats positivt. Endast 43 % av arbetstagarna på den privata sektorn 
upplevde år 2008 att det inte är svårt för männen an utnyttja sin rätt 
till föräldraledighet, medan den motsvarande andelen år 2012 var 55 
%. Beträffande männens rätt till vårdledighet är utvecklingen också 
positiv. År 2001 upplevde endast 29 % av de anställda på den privata 
sektorn att arbetsplatsens negativa inställning inte gör det svårt att 
utnyttja sin rätt till ledighet. År 2008 var den motsvarande andelen 37 
% och år 2012 48 %. För kvinnornas del är de motsvarande andelen 62 
% år 2001, 71 % år 2008, och 73 % år 2012. 588 Utvecklingen är positiv 
för båda könen, men det finns anledning att i jämställdhetsplaneringen 
beakta och åtgärda också arbetsplatsens attityder till föräldraledigheter, 
speciellt för att papporna i högre grad ska använda sina rättigheter till 
familjeledigheterna. I jämställdhetsbarometern år 2017 framgår att 
svararna upplever att man inte på arbetsplatserna tillräckligt stöder 
papporna att använda sin rätt till familjeledigheter.589

Av mödrar med barn under 10 år har så gott som alla varit någon tid 
familjelediga, i medeltal 1,5 år per barn. Av papporna hade 75 % år 
2013 varit familjelediga, men av dem hade bara var tionde varit ledig 
över ett halvt år.590 Pappornas familjeledigheter har blivit vanligare, 
men fortfarande är det huvudsakligen mammorna som använder 
ledigheterna. Även FN:s kvinnodiskrimineringskommitté har uttryckt 

587 Om familjeledigheterna stadgas i arbetsavtalslagens (55/2001), 4 kap. 1–9 §
588 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2012, i Sosiaali– ja 
terveysministeriön julkaisuja 2012:23, s. 100
589 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2017, i Sosiaali– ja 
terveysministeriön julkaisuja 2018:8, s. 23
590 Se mer: Sutela H. & Lehto A-M. (2014), s. 163–164
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sin oro över att papporna i Finland använder familjeledigheter i så 
liten utsträckning.591

Arbetsplatsernas inställning ser ut att ha en betydande roll speciellt för att 
män ska utnyttja sina rättigheter till familjeledigheter. Kvinnorna ser ut 
att utnyttja familjeledigheterna oberoende av arbetsplatsens attityder, 
men arbetsplatsens attityder ser enligt undersökningen ut att påverka 
männens tendens att utnyttja sina rättigheter till familjeledigheter. Av 
pappor med barn under 10 år hade 80 % varit familjelediga. Bland dem 
som upplevde det svårt att utnyttja familjeledigheter hade bara 65 % 
varit familjelediga, medan det motsvarande talet för de pappor som 
upplevde det mycket lätt att utnyttja rättigheten till familjeledighet var 
89 %.592

En jämnare fördelning av familjeledigheterna skulle också bidra till en 
bättre arbetsmarknadsposition för kvinnorna. Kvinnorna har en sämre 
arbetsmarknadsposition till följd av att det är kvinnorna som tar ut 
den största delen av familjeledigheterna, vilket delvis också påverkas 
av attityderna på arbetsplatserna. Dessutom förekommer det mycket 
diskriminering i samband med familjeledigheterna. Diskriminering 
i samband med familjeledigheterna förekommer i stor utsträckning 
vid rekrytering, vid situationer då de anställdas tidsbegränsade 
anställningsavtal inte förlängs på grund av familjeledighet samt vid 
återkomst till arbete efter familjeledighet.593

Förutom att unga kvinnor har svårare att få tillsvidareanställning 
än männen i motsvarande åldersklass har det också uppstått 
mycket oklarheter vid användningen av avtal på viss tid i samband 
med föräldraledigheter. Av en undersökning som gjordes vid 

591 CEDAW/C/FIN/CO/7, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 2014, 
punkt 26
592 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 2013
593 Tasa-arvovaltuutettu: Raskaus- ja perhevapaat. Tillgänglig: www.tasa-arvo.
fi/raskaus-ja-perhevapaat, hämtad 30.5.2017. [Jämställdhetsombudsmannen: 
Diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet. Tillgänglig: https://www.
tasa-arvo.fi/web/sv/graviditet-och-familjeledighet, hämtad 25.4.2020]
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jämställdhetsbyrån framgick att tidsbegränsade anställningsavtal inte 
förlängs på grund av graviditet. Detta ansågs redan år 2001 vara ett av

våra största jämställdhetsproblem.594 Situationen har inte blivit bättre, 
och förlängning av tidsbegränsade anställningsavtal och utebliven 
fortsatt anställning i samband med föräldraledigheter är ett av de 
vanligaste diskrimineringsfallen som jämställdhetsombudsmannen 
återkommande tar ställning till.595 Enligt jämställdhetsombudsmannens 
förfrågan är diskriminering till följd av graviditet och familjeledigheter 
ett stort problem som också syns i fackförbundens vardag. Av 
fackförbunden meddelade 46 % att de kontaktats i frågor som berör 
diskriminering på grund av graviditet och familjeledigheter minst varje 
vecka. Inom vissa branschers fackförbund behandlas dagligen flera fall 
av diskriminering på grund av graviditet och familjeledigheter. I ett 
större fackförbund innebär detta över tusen ärenden per år.596

Förutom att en stor del av den diskriminering som sker till 
följd av graviditet och familjeledigheter tar sig uttryck som 
kringgående av uppsägningsskydd i form av tidsbegränsade 
anställningsavtal vars giltighetstid begränsas på ett olagligt 
sätt, förekommer också diskriminering till följd av graviditet 
och familjeledigheter i tillsvidareanställningsavtal. Enligt 
fackförbundens och jämställdhetsombudsmannens erfarenhet 
förekommer diskriminering också då de anställda återvänder efter 
familjeledigheten. En allmänt förekommande diskrimineringsform 
är enligt jämställdhetsombudsmannen att arbetet så att säga ”putsas 
bort” under familjeledighetstiden, eller så har vikarien tagit över den 
familjeledigas arbete.597

594 Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2001, s. 10
595 Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2015, s. 13
596 Tasa-arvovaltuutettu: Tasa-arvovaltuutetun kampanja vaatii nollatoleranssia 
raskaussyrjinnälle. Tillgänglig: www.tasa-arvo.fi/-/tasa-arvovaltuutetun-kampanja-
vaatii-nollatoleranssia-raskaussyrjinnalle, hämtad 29.11.2017
597 Tasa-arvovaltuutettu: Tasa-arvovaltuutetun kampanja vaatii nollatoleranssia 
raskaussyrjinnälle. Tillgänglig: www.tasa-arvo.fi/-/tasa-arvovaltuutetun-kampanja-
vaatii-nollatoleranssia-raskaussyrjinnalle, hämtad 29.11.2017.
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Denna form av diskriminering har också FN:s 
kvinnodiskrimineringskommitté upprepade gånger uppmanat Finland 
att åtgärda. I den senaste periodiska rapporten år 2014 upprepade 
kvinnodiskrimineringskommittén igen sin oro över att kvinnor olagligt 
sägs upp på grund av graviditet, förlossning och föräldraledighet.598 
Till arbetsgivarnas skyldigheter hör att förebygga diskriminering, 
och den allmänt förekommande diskrimineringen i samband med 
familjeledigheterna kunde tänkas vara något som arbetsgivarna borde 
beakta i samband med jämställdhetsplaneringen.

För de arbetsgivare som utarbetar en jämställdhetsplan kan 
jämställdhetsplaneringen fungera som ett naturligt redskap för att 
undersöka personalens behov och upplevelser av att sammanjämka 
arbete och familjeliv, för att sedan utveckla lämpliga lösningar för 
sammanjämkandet och för att förbygga den diskriminering som 
förekommer till följd av familjeledigheter och familjeansvar.

Utifrån de praktiska jämställdhetsproblem som förekommer i 
arbetslivet sammanfattar jag de viktigaste främjande åtgärderna för att 
sammanjämka arbete och familjeliv i följande punkter:

1. Skyldigheten att underlätta sammanjämkandet av arbete och 
familjeliv i vardagen för de anställda.

2. Skyldigheten att stödja utnyttjandet av och en positiv inställning 
till familjeledigheter, särskilt för att män ska använda sin rätt 
till familjeledigheter.

3. Skyldigheten att förebygga diskriminering i samband med 
familjeledigheter och familjeansvar.

598 CEDAW/C/FIN/CO/6, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 2008, 
punkt 183 och CEDAW/C/FIN/CO/7, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 
2014, punkt 26
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6.3.1 Arbetsgivarnas skyldighet att underlätta samman- 
 jämkande av arbete och familjeliv

Arbetsgivaren ska enligt jämställdhetslagens 6 § ”göra det lättare 
för kvinnor och män att förena arbete och familjeliv, framför allt 
genom att fästa avseende vid arbetsarrangemangen”. Skyldigheten 
tillades i jämställdhetslagens 6 § i mitten av 1990-talet då 2 mom. 3 
punkten preciserades så att arbetsgivaren, förutom att arbetsgivaren 
ska utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor 
och män, också ska underlätta sammanjämkandet av arbetslivet och 
familjelivet för både kvinnor och män. Av förarbetena framgår att syftet 
med preciseringen har varit att främja den faktiska jämställdheten och 
dessutom betonas betydelsen av människorelationer. Enligt förarbetena 
medför vård av barn, handikappade och åldringar färdigheter vilkas 
betydelse borde betonas mer i arbetslivet. 599 Syftet med preciseringen 
har varit vidare än att enbart göra det lättare att jämka samman arbete 
och familjeliv i det skedet av livet då man har små barn.

Ett av de ursprungliga mål som eftersträvats har varit att, så som 
det i förarbetena uttrycks, ”inspirera” männen att ta ut faderskaps- 
och föräldraledighet samt vårdledighet och på det viset främja en 
jämnare fördelning av familjeledigheterna. I förarbetena konstateras 
att, för att faktisk jämställdhet ska uppnås är det viktigt att de lagliga 
möjligheterna till föräldraledigheterna också utnyttjas i praktiken.600 
Arbetsgivarens positiva inställning till familjeledigheter och särskilt till 
att männen skulle utnyttja familjeledigheter i alla olika former i akt och 
mening att främja en jämn fördelning av familjeansvaret är säkerligen 
en viktig aspekt som delvis är beroende av de rådande attityderna 
på arbetsplatserna. I regeringspropositionen ses frågan från det 
perspektivet att männen också ska ha rätt att ”växa tillsammans 

599 RP 90/1994 rd, s. 14 
600 RP 90/1994 rd, s. 14
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med sina barn”.601 En jämn fördelning av familjeledigheterna och 
familjeansvar är ur flera olika synvinklar ett viktigt mål för främjande av 
den faktiska jämställdheten, men frågan kan inte lösgöras från de övriga 
jämställdhetsfrågorna som exempelvis lönefrågan, som också påverkar 
familjernas beslut och möjligheter att dela på familjeledigheterna.

Avsikten har inte varit att se på begreppet familjeliv i snäv bemärkelse, 
utan i propositionen konstateras att i sammanjämkandet av arbets- 
och familjeliv ska man beakta olika skeden i familjelivet, dvs. inte bara 
det skede då anställda har små barn, och att de anställda också kan ha 
behov av att vårda någon annan anhörig av annan ålder eller någon 
handikappad.602

År 2005 delades den tredje punkten i jämställdhetslagens 6 § 2 mom. i 
två separata punkter och den femte punkten om sammanjämkandet av 
arbete och familjeliv preciserades. Till lagen fogades ett omnämnande 
av att underlättandet att förena arbete med familjeliv ska ske genom 
arbetsarrangemang. I förarbetena konstateras att detta i praktiken 
innebär arbetstids- och semesterarrangemang samt beviljande av 
familjeledigheter och alterneringsledighet. Avsikten med skyldigheten 
att sammanjämka arbete och familjeliv för de anställda har inte varit 
att begränsa arbetsgivarens direktionsrätt, utan arbetsgivaren ska, i 
samband med arbetsarrangemangen, så som det i förarbetena uttrycks, 
”i mån av möjlighet” beakta de behov som de anställda har för att 
kunna jämka samman arbetet och familjelivet.603

Även i ILO:s konvention nr 156 om lika möjligheter och lika behandling 
för manliga och kvinnliga arbetstagare (senare konventionen om 
arbetstagare med familjeansvar), som Finland ratificerat år 1983, 
föreskrivs att medlemsstaterna ska eftersträva att personer med 
familjeansvar ska ha rätt att arbeta utan diskriminering och utan 
konflikt mellan yrkes- och familjeansvar. I konventionen uttrycks 

601 RP 90/1994 rd, s. 14
602 RP 90/1994 rd, s. 14
603 RP 195/2004 rd, s. 24
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det så att personer med familjeansvar ska ”så långt det är möjligt”, 
kunna arbeta utan konflikt mellan yrkes- och familjeansvar.604 Dessa 
möjligheter till flexibla lösningar vid arbetsarrangemang för att 
underlätta sammanjämkandet av arbete och familjeansvar är mycket 
varierande i olika arbeten, men lagens syfte är att arbetsgivaren ska 
ge möjlighet till flexibla arbetsarrangemang om det med tanke på 
utförandet av arbetet är möjligt.

Förutom rätt till familjeledigheterna och partiell vårdledighet, som 
småbarnsföräldrar har rätt till enligt arbetsavtalslagen, föreskrivs det 
också i arbetstidslagen att om ”en arbetstagare av andra sociala skäl 
eller hälsoskäl vill arbeta kortare tid än den ordinarie arbetstiden, 
skall arbetsgivaren försöka ordna arbetet så att arbetstagaren kan 
utföra deltidsarbete”.605 I arbetstidslagen begränsas skyldigheten att 
försöka ordna möjlighet till kortare arbetstid inte heller enbart till 
föräldraskapet, utan av mer omfattande sociala skäl.

Ett utvidgat synsätt på begreppet familjeansvar kan också 
diskuteras med stöd av EG-domstolens utvidgade tolkning av 
tillämpningsområdet för likabehandlingsprincipen. I EG-domstolens 
rättspraxis har likabehandlingsprincipen ansetts omfatta förutom 
anställda med funktionsnedsättning också anställda vars barn har 

604 ILO:s konvention (nr 156) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga 
arbetstagare: arbetstagare med familjeansvar (FördrS 72/1983), artikel 3
605 Arbetstidslag 605/1996, 3 kap. 15 §
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funktionsnedsättning då den anställda själv ger den huvudsakliga 
delen av den vård som barnet behöver.606

I fallet Coleman hade den kärande Sharon Coleman bl.a. inte fått 
möjlighet att återgå till sitt tidigare arbete efter moderskapsledigheten 
och inte heller fått samma möjlighet till flexibilitet i arbetstider och 
arbetsvillkor som föräldrar till barn som inte har funktionshinder 
hade fått. I fallet jämfördes behandlingen av Coleman med en 
förälder vars barn inte hade funktionshinder, vilket leder till att 
direkt diskriminering kan påvisas. Domstolen motiverar sitt beslut 
med det försvagade skydd som direktivet ger vid en snäv tolkning av 
direktivets tillämpningsområde. Enligt min tolkning var vårdansvaret 
för barnet med funktionsnedsättning av betydelse, och en snäv 
tolkning av direktivets tillämpningsområde skulle inte till följd av 
vårdansvaret ha lett till faktisk likabehandling. Beslutet tyder på ett 
utvidgat tillämpningsområde av likabehandlingsprincipen, men 
eftersom jämförelsen gjordes med föräldrar med barn som inte har 
funktionshinder, kan man inte dra slutsatser om det avgörande kriteriet 
för beslutet baserar sig på enbart föräldraskapet eller på vårdansvaret. 
Oklart är om de förmåner som tilldelas föräldrar också borde tilldelas 
exempelvis anställda med fullvuxna barn med funktionshinder som 
en anställd har vårdansvar för, eller om rimliga anpassningar också 

606 I målet C303/06 (Coleman) tolkade EG-domstolen rådets direktiv 2000/78/EG av 
den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet. 
I domstolens beslut konstateras att: ”[d]irektiv 2000/78 och i synnerhet artiklarna 
1, 2.1 och 2.3 i detta direktiv ska tolkas så, att förbudet mot trakasserier i dessa 
bestämmelser inte är begränsat till personer som själva har ett funktionshinder. När 
det är styrkt att det oönskade beteende som utgör trakasserier och som en anställd som 
inte själv har ett funktionshinder är föremål för har samband med funktionshinder 
hos den anställdes barn, som han eller hon själv ger den huvudsakliga delen av den 
vård som barnet behöver, strider detta beteende mot förbudet mot trakasserier i 
artikel 2.3 i direktiv 2000/78.” Domstolen motiverade den utvidgade tolkningen av 
direktivets tillämpningsområde med att ett tillämpningsområde som skulle begränsas 
till personer som själva har ett funktionshinder skulle medföra att direktivet skulle 
förlora en stor del av sin ändamålsenliga verkan och det skydd som ska säkerställas 
genom direktivet skulle försvagas.
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ska tillämpas på anställda som har något annat vårdansvar. En sådan 
tolkning skulle leda till faktisk likabehandling och också ha ett samband 
med jämställdhetsmålet faktisk jämställdhet. De faktiska följderna 
av diskrimineringen kan jämföras med indirekt diskriminering 
på grund av familjeansvar enligt jämställdhetslagen, och en snäv 
tolkning av familjeansvar stöder inte likabehandlingslagens och 
jämställdhetslagens mål.

Uttrycken ”kvinnor och män” samt ”familjeliv” i den finländska 
jämställdhetslagen kan kritiseras för att de inte framhäver mångfalden 
av olika familjesituationer, exempelvis ensamstående föräldrar, och 
för att lagens ursprungliga avsikt att betrakta familjeliv så att lagen 
också kunde inkludera vård av andra närstående personer än egna 
barn, utelämnats. Den ursprungliga avsikten att beakta arbetstagarnas 
varierande familjesituationer och behov i olika livssituationer, vilket 
betonas i förarbetena år 1994, framhävs inte i lagtexten eller i de 
färskare förarbetena, och begreppet ”familjeliv” kan lätt tolkas i snäv 
bemärkelse. ILO:s konvention om arbetstagare med familjeansvar 
gäller både anställda som har familjeansvar till följd av att de har egna 
barn och anställda som har någon annan inom den närmaste familjen 
som uppenbart behöver vård eller stöd. Närmare definiering av dessa 
begrepp görs på konventionsstatsnivå.607

I den svenska diskrimineringslagen finns en motsvarande 
skyldighet, men i en snäv bemärkelse. I den svenska lagstiftningen 
ses på skyldigheten att underlätta för anställda att förena arbete 
med föräldraskap som en könsfråga, och skyldigheten gäller 
uttryckligen sammanjämkandet med föräldraskap. Enligt den 
tidigare formuleringen i den svenska diskrimineringslagens 3 kap. 5 
§ skulle arbetsgivaren ”underlätta för både kvinnliga och manliga 
arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap”. I Sverige 
har man tänkt att uttrycket ”manliga och kvinnliga” uttryckligen 

607 ILO:s konvention (nr 156) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga 
arbetstagare: arbetstagare med familjeansvar (FördrS 72/1983), artikel 1
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betonar att männen också ska ta ut familjeledigheter.608 I samband med 
revideringen av kapitel 3 i den svenska diskrimineringslagen har dock 
denna genomtänkta formulering blivit borta och ersatts med uttrycket 
att arbetsgivarnas arbete med aktiva åtgärder ska omfatta möjligheter 
att ”förena förvärvsarbete med föräldraskap”.609 Avsikten har dock 
inte varit att ändra syftet för de främjande åtgärderna.

Sverige kan ses som en föregångare i att främja en jämnare fördelning 
av familjeledigheterna mellan kvinnor och män. I förarbetet till 
diskrimineringslagen sägs att arbetsgivarna ”bör” rikta särskilda 
åtgärder på männen på arbetsplatsen för att de ska ta ut familjeledigheter. 
Männen måste dock uppmuntras till att ta ut familjeledigheter på 
ett sätt som inte diskriminerar kvinnorna. Enligt förarbetena måste 
kvinnorna få samma ”uppskattning” för sina familjeledigheter.610 Detta 
medför att positiv särbehandling för att främja en jämnare fördelning 
av familjeledigheterna mellan könen inte kommer i fråga. Däremot är 
det möjligt att räkna tiden för vård av barn som merit, om detta görs 
oavsett könet, vilket ges som ett exempel på en möjlig aktiv åtgärd med 
anledning av 3 kap. 5 § enligt den svenska diskrimineringslagen år 
2008.611

Ett sådant förfarande kan i vissa fall ses som indirekt positiv särbehandling, 
vilket också har blivit prövat inom EU-rätten. Till detta återkommer 
jag nedan. En annan fråga är huruvida föräldraledighetstiderna kan 
räknas som merit vid en objektiv meritvärdering. Vård av närstående 
kan anses utveckla de sociala färdigheterna, vilket också betonats i 
förarbetet till den finländska jämställdhetslagstiftningen.612 Sociala 
färdigheter kan i sig vara svåra att mäta objektivt, men om man stöder 
bedömningen på den tid som använts för vård av närstående, kan man 

608 Prop. 2007/08:95, s. 327, 330 (Sverige)
609 Lag om ändring av diskrimineringslagen 2008:567 (2016:828), 3 kap. 5 § (Sverige)
610 Prop. 2007/08:95, s. 327, 331 (Sverige)
611 Prop. 2007/08:95, s. 327, 331 (Sverige)
612 RP 90/1994 rd, s. 14
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anta att den objektiva bedömningen kunde likställas med en bedömning 
av arbetserfarenhet som grundar sig på en viss tid. Sociala färdigheter 
kan vara betydelsefulla i de flesta arbeten och inom vissa arbeten, 
exempelvis inom vårdbranschen, kunde man tänka sig att vård av 
närstående kan utveckla också yrkeserfarenheten. Till den delen man 
beaktar vård av närstående i meritvärderingen för en arbetsuppgift som 
kräver dessa färdigheter kan man inte enligt min mening klassificera 
förfarandet som indirekt positiv särbehandling, utan enbart som en 
aktiv åtgärd som hålls innanför gränserna för objektiv meritvärdering.

Förutom främjandet av en jämnare fördelning av familjeledigheterna 
och i de svenska förarbetena beaktas också föräldrarnas behov av 
att hålla kontakt med arbetsplatsen och ta del av förändringar och 
utbildning. Förutom att föräldralediga arbetstagare kan delges 
information om möten, förändringar och utbildning, nämns som 
ett alternativ att hålla utvecklingssamtal också med föräldralediga 
arbetstagare.613 Utvecklingssamtalet kan vara ett utmärkt medel att 
för hålla kontakt med den föräldralediga och delge information om 
arbetsplatsen för att möjliggöra en kommunikation åt båda hållen, 
vilket kan vara viktigt vid förändringar och för att arbetsgivaren också 
kan ta i beaktande behov att utveckla de föräldralediga anställdas 
yrkeskunnande.

Familjeansvaret betonas också i den svenska diskrimineringslagen, 
liksom i den finländska jämställdhetslagen, skyldigheten att underlätta 
sammanjämkandet av arbete och föräldraskap för arbetstagarna. 
Förutom de direkta familjeledigheter som arbetstagarna enligt 
lagen har rätt till, ska arbetsgivaren enligt de svenska förarbetena 
underlätta möjligheten att samtidigt arbeta och ta ansvar för hem 
och barn. Arbetsgivaren ska uppmärksamma faktorer som kan 
försvåra sammanjämkningar, som exempelvis övertidsarbete och 
besvärliga arbetstider som arbetsgivaren kan begränsa. I de svenska 
förarbetena ges också praktiska exempel som i många arbeten är 
möjliga arbetsarrangemang och som kan ha en stor betydelse vid 
613 Prop. 2007/08:95, s. 327, 331 (Sverige)
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sammanjämkandet av arbete och föräldraskap. Exempel som nämns 
är flexibel arbetstid, möjlighet att arbeta på distans från hemmet och 
att få tillgång till dator, mobiltelefon och andra tekniska hjälpmedel 
även hem.614

Dessa exempel i de svenska förarbetena är mycket användbara också 
för överväganden av vad som avses med arbetsarrangemang i den 
finländska jämställdhetslagen. Förutom att den svenska propositionen 
är mer detaljerad än den finländska, är den också något färskare, och 
i den ges exempel på flexibla arbetsarrangemang som blivit lättare 
tillgängliga i och med att kommunikationsmedlen utvecklats och 
exempelvis bärbara datorer blivit vanligare, vilket i ett flertal arbeten 
möjliggör både distansarbete och flexibla arbetstider. Dessa möjligheter 
är mycket beroende av arbetets art, men i arbetsuppgifter som inte 
kräver ständig fysisk närvaro på arbetsplatsen kan distansarbete och 
flexibel arbetstid gagna också kombinerandet av arbete och familjeliv i 
en vidare bemärkelse än föräldraskap.  

De lagstadgade familjeledigheterna är starkt förknippade med vård av 
små barn och förkortad arbetstid för sammanjämkning av arbete och 
vård av barn under 10 år. Arbetsgivaren kan också i mån av möjlighet 
erbjuda även andra anställda än småbarnsföräldrar möjlighet till 
förkortad arbetstid, då det finns ett behov av att jämka samman 
arbete och familjeliv i en vidare bemärkelse än föräldraskap, vilket 
tydligt har varit avsikten i förarbetet till jämställdhetslagen år 1994.615 
Möjlighet till distansarbete och flexibel arbetstid kan dock också vara 
arbetsarrangemang som erbjuds vidare än enbart för att sammanjämka 
arbete och föräldraskap. 

De lagstadgade ledigheter som föräldrar är berättigade till ska 
entydigt erbjudas åt de anställda, men arrangemang som går utöver 
detta kan leda till frågeställningar om gränsdragning av möjligheter 
till särbehandling. I vissa fall kan det finnas ett utrymme för indirekt 

614 Prop. 2007/08:95, s. 327, 331 (Sverige)
615 RP 90/1994 rd, s. 14 
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positiv särbehandling på grund av föräldraskap, som ger ett utrymme 
att underlätta sammanjämkandet av arbete och familjeliv. Dessutom 
måste arbetsgivaren beakta kravet på arbetsgivarens skyldighet till 
opartiskt bemötande enligt arbetsavtalslagens 2 kap. 2 §, vilket blir 
aktuellt då man planerar arbetsarrangemang för en särskild grupp av 
arbetstagare.

6.3.2 Det allmänna kravet på opartiskt bemötande – en 
begränsning för individuella lösningar?

Förutom diskrimineringsförbuden i både den finländsk 
jämställdhetslagen (609/1996) och diskrimineringslagen (1325/2014), 
finns det också i arbetsavtalslagen (55/2001) bestämmelser om 
arbetsgivarens skyldighet att bemöta sina arbetstagare opartiskt. 
Enligt arbetsavtalslagens 2 kap. 2 § 3 mom. ska arbetsgivaren ”bemöta 
arbetstagarna opartiskt, om inte det med hänsyn till arbetstagarnas 
uppgifter och ställning finns anledning att avvika från detta.” 
Det är alltså fråga om en allmän likabehandlingsprincip utöver 
diskrimineringsförbuden.

Enligt förarbetena avses med lika behandling att ”alla får en lika 
behandling i likadana situationer” och detta krav på opartiskt 
bemötande ”har betydelse både vid beviljandet av fördelar och 
uppställandet av förpliktelser”.616 Detta innebär att arbetsgivaren 
har skyldighet att behandla arbetstagarna på samma sätt i likadana 
situationer också utöver diskrimineringsgrunderna då arbetsgivaren 
utövar sin direktionsrätt och fattar beslut om förmåner som tilldelas 
arbetstagarna. I likhet med exempelvis lönefrågor kan möjligheten 
till flexibla arbetsarrangemang också ses som en del av ”beviljandet 
av fördelar” vilket innebär att arbetsgivarna också måste beakta det 
allmänna kravet på opartiskt bemötande då man fattar beslut som 
gäller arbetstagarnas arbetsarrangemang.

Om man utgår från lagens ordalydelse enligt vilken arbetsgivaren 

616 RP 157/2000 rd, s. 72
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ska bemöta arbetstagarna opartiskt om det inte ”med hänsyn till 
arbetstagarnas uppgifter och ställning finns anledning att avvika 
från detta”, får man den bilden att det inte finns något utrymme 
för individuella arrangemang som tar hänsyn till arbetstagarnas 
individuella behov eller andra undantag som är oberoende av 
arbetstagarens uppgifter eller ställning. Lagens ordalydelse ger i första 
hand anledning att tolka utrymmet för avvikelser så att de enbart kan 
grunda sig på arbetstagarens olika uppgifter och ställning.

Enligt förarbetena är utgångspunkten för principen om lika behandling 
att arbetstagare som är jämförbara med varandra behandlas lika i 
”likartade situationer”, vilket förutsätter att arbetsgivarna handlar 
konsekvent i frågor som berör arbetstagare.617 Förarbetena ger dock inget 
svar på frågan vad som avses med varandra jämförbara arbetstagare 
och likartade situationer. I enlighet med lagens ordalydelse skulle 
förarbetenas uttryck ”arbetstagare som är jämförbara med varandra” 
innebära att man jämför arbetstagarna enbart enligt arbetets art. 
Lagens ordalydelse är enligt min mening inte i linje med förarbetena 
och rättspraxisen och är både förvirrande och något missvisande.

Som exempel på kravet på opartiskt bemötande från arbetsgivarens 
sida ges i förarbetet till arbetsavtalslagen arbetsgivarnas praxis för 
tilldelande av varningar, vilket i rättspraxisen haft betydelse vid 
bedömningen av huruvida uppsägningströskeln uppfylls vid ett enskilt 
fall. Arbetsgivaren är enligt förarbetena skyldig att vara konsekvent då 
det gäller åtgärder eller avgöranden som gäller arbetstagare.618 Då det 
är fråga om arbetsgivarens praxis för att ge varningar kan man utgå 
ifrån att alla i personalen är ”jämförbara med varandra” och ska då i 
en ”likadan situation” behandlas lika.

Anställda som har olika arbetsuppgifter är dock inte nödvändigtvis i 
alla frågor jämförbara sinsemellan och då kan det vara motiverat att 
behandla dessa arbetstagare olika. Det kan vara motiverat att anställda 

617 RP 157/2000 rd, s. 73
618 RP 157/2000 rd, s. 73



286

som har olika positioner inom organisationen eller olika art av arbete 
också kan ha skilda förmåner som tilldelas, liksom det också kan vara 
motiverat att ställa olika krav på dessa anställda. Arbetsgivaren kan 
exempelvis kräva ett klanderfriare uppförande av en anställd i en högre 
position inom organisationen än av en anställd i en lägre position.619

Till följd av olika arbetsuppgifter kan det också vara möjligt att ge 
en kategori av arbetstagare möjlighet till exempelvis distansarbete, 
medan det till följd av arbetet karaktär inte är möjligt i alla arbeten. 
Därför kan det, så som det i lagtexten uttrycks, ”med hänsyn till 
arbetstagarnas uppgifter och ställning” vara motiverat att behandla 
dessa arbetstagargrupper olika. Då uppstår det två skilda grupper, 
vars arbetstagare inom dessa referensgrupper måste behandlas 
lika, men grupperna kan inte jämföras sinsemellan. Olikheterna i 
arbetsuppgifternas art måste dock ha ett motiverat samband med den 
olikartade behandlingen. 620 Arbetsgivaren kan alltså inte motivera 
olika behandling av arbetstagargrupper exempelvis i fråga om att ge 
möjlighet till distansarbete till en arbetstagargrupp men inte till en 
annan, om båda gruppernas arbete är sådant att det lika bra skulle gå 
att utföra på distans.

Enligt Tiitinen och Kröger grundar sig också kravet på opartiskt 
bemötande på att arbetsgivaren ska behandla på samma sätt arbetstagare, 
som med tanke på de omständigheter som beslutet gäller, är i samma 
ställning utan att beakta övriga olikheter mellan arbetstagarna, vilket 
innebär en formell likabehandling.621 Enligt Tiitinen och Kröger finns 
det dock utrymme för att särbehandla arbetstagare om det finns ett 
objektivt sett godtagbart skäl.622 Utrymmet för undantaget då det 
finns ett objektivt sett godtagbart skäl kan man stödja på både lagens 
förarbete, tidigare lagstiftning och rättspraxis.

619 Tiitinen K.-P. & Kröger T. (2012), Työsopimusoikeus, s. 154
620 Tiitinen K.-P. & Kröger T. (2012), Työsopimusoikeus, s. 153–154
621 Tiitinen K.-P. & Kröger T. (2012), Työsopimusoikeus, s. 153
622 Tiitinen K.-P. & Kröger T. (2012), Työsopimusoikeus, s. 154
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6.3.2.1 ”Objektivt sett godtagbart skäl” ett utrymme för undantag

Enligt förarbetena är det meningen att arbetsgivarna kan särbehandla 
arbetstagare om det finns ett objektivt sett godtagbart skäl för 
särbehandlingen. Man kan fråga sig om det trots lagens strikta 
ordalydelse finns ett vidare utrymme för undantag då det finns ett 
objektivt sett godtagbart mål. Denna formulering som finns i förarbetena 
avviker från själva lagtextens formulering. I själva lagtexten finns inget 
omnämnande av möjlighet till undantag om det finns ett objektivt sett 
godtagbart skäl, vilket är förvirrande.

Som ett exempel i förarbetena på en form av särbehandling av ett 
godtagbart skäl ges sporrande lönesystem ifall lönen inte bestäms 
på diskriminerande grunder.623 I förarbetena används exemplet på 
sporrande lönesystem som ett exempel på särbehandling, vilket jag 
upplever som förvirrande. Sporrande lönesystem resulterar i att 
arbetstagarna får olika lön exempelvis beroende på sin arbetsprestation. 
Om hela den grupp av arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifterna 
kan jämföras sinsemellan, dvs. referensgruppen, har ett gemensamt 
lönesättningssystem enligt vilket lönen bestäms på samma grunder, 
kan man inte enligt min mening se på förfarandet som ett undantag 
från likabehandlingsprincipen, trots att lönesättningssystemet kan 
resultera i att arbetstagarna får olika lön. Enligt min mening behandlas 
då hela referensgruppen formellt lika. Vid en ”likadan situation”, dvs. 
exempelvis likadan arbetsprestation, får då de arbetstagare som är 
”med hänsyn till arbetstagarnas uppgifter och ställning” jämförbara 
med varandra, samma lön. Begreppet ”särbehandling” är enligt mig i 
detta sammanhang missvisande.

I samma stycke i förarbetet till arbetsavtalslagen som det föregående 
exemplet ges och som gäller godtagbara skäl att särbehandla 
arbetstagare, föreslås också att kravet på likabehandling inte heller 
överträds i situationer där det till följd av ”arbetets karaktär eller 
arbetsförhållanden finns en godtagbar orsak att särbehandla 

623 RP 157/2000 rd, s. 73
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arbetstagare”.624 Exemplet beskriver inte enligt min mening ett 
undantag från likabehandlingsprincipen, utan snarare gränserna 
för den. Kretsen av de arbetstagare som kan jämföras sinsemellan 
begränsas enligt den allmänna likabehandlingsprincipen, men 
frågan är om det finns någon möjlighet att som undantag från 
likabehandlingsprincipen beakta andra omständigheter än arbetets 
art. Med stöd av formuleringen i lagtexten och dessa två exempel 
som använts i förarbetet till arbetsavtalslagen kan man fråga sig om 
det överhuvudtaget finns något utrymme för att i beslut som gäller 
arbetsarrangemang beakta aspekter som inte är relaterade med 
arbetsuppgifterna?

För att göra det lättare för anställda att förena arbete med familjeliv kan 
arbetsgivaren ha intresse av att erbjuda personal i en viss livssituation 
någon viss fördel. Ett sådant förfarande skulle inte vara förknippat med 
arbetets art, utan arbetstagarnas privata förhållanden. Här uppstår då 
frågan om det är möjligt att särbehandla arbetstagare inom samma 
typ av arbete på grund av privata förhållanden. Om man tänker sig 
en situation där arbetsgivaren vill underlätta sammanjämkandet av 
arbete och familjeliv genom att ge alla småbarnsföräldrar möjlighet 
till flexibel arbetstid och distansarbete medan man förutsätter 
att en del av arbetstagarna ska vara närvarande på arbetsplatsen 
under kontorstiden, eller bevilja småbarnsföräldrar i första hand de 
semestertider de önskar för att möjliggöra vård av små barn under tider 
då det inte finns tillgång till dagvård. Frågan är om detta kan anses som 
ett godtagbart skäl för särbehandlingen enligt arbetsavtalslagen.

Enligt förarbetena, rättspraxisen och rättslitteraturen kan dock 
ett godtagbart skäl också grunda sig på andra omständigheter 
än arbetstagarnas uppgifter och ställning. Den föreslagna 
lagformuleringen i RP 157/2000 rd har varit att ”[a]rbetsgivaren 
skall även i övrigt behandla arbetstagarna opartiskt, om det inte 
finns godtagbara skäl till att avvika från detta”. Formuleringen ger 
ett vidare utrymme för särbehandling och begränsas inte enbart till 
624 RP 157/2000 rd, s. 73
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omständigheter som grundar sig på arbetet. Formuleringen ändrades 
i slutskedet av lagförberedningen med motiveringen att det föreslagna 
uttrycket var förvirrande eftersom det inte motsvarade de uttryck som 
används i övrig lagstiftning. Detta ledde till att uttrycket ”godtagbart 
skäl” togs bort och i stället tillades formuleringen ”med hänsyn till 
arbetstagarnas uppgifter och ställning”.625 Avsikten har därmed 
inte varit att ändra på det rättsliga innehållet, utan formuleringen. 
Formuleringen har också i rättslitteraturen kritiserats som misslyckad, 
vilket jag håller med om.626

Även i rättslitteraturen har konstaterats att det inte har varit meningen 
att ändra på det rättsliga läget, trots att utrymmet för undantag 
enligt arbetsavtalslagen kan verka vara snävare än i den tidigare 
arbetsavtalslagen.627 I rättspraxisen har också exempelvis särbehandling 
som grundar sig på lagstiftning ansetts som ett godtagbart skäl för 
undantag från den allmänna likabehandlingsprincipen.

I fallet HD 2004:103 hade en arbetsgivare tillämpat en annorlunda 
beräkningsgrund för lönen för A som utförde likadant arbete som de 
övriga arbetstagare som trätt i bolagets tjänst i samband med överlåtelse 
av rörelsen. Eftersom förfarandet grundade sig på lagstiftning som 
reglerar arbetstagarnas ställning vid överlåtelse av rörelse hade 
arbetsgivaren haft godtagbara skäl till sitt förfarande. Godtagbara skäl i 
fallet berodde på orsaker som inte var förknippade med arbetstagarnas 
uppgift och ställning. Lagens utrymme för undantag får inte tolkas så 
snävt som lagens ordalydelse kan ge anledning till. Skyldigheter som 
binder arbetsgivaren med stöd av övrig lagstiftning ser i alla fall ut 
att i rättspraxisen tolkas som godtagbara orsaker för att kunna frångå 
den allmänna likabehandlingsprincipen. Man kan fråga sig om också 
skyldigheten att sammanjämka arbete och familjeliv för anställda kan 
vara en godtagbar orsak för att särbehandla dem?

625 Arbetsmarknads-och jämställdhetsutskottets betänkande 13/2000 rd, s. 9
626 Se Leppisaari M. (2009): Tasapuolinen kohtelu palkkauksessa työsopimuslain 
mukaan. Kirjoituksia työoikeudesta s. 59–72, red. Jalanko & Siiki.
627 Kairinen M., Koskinen S., Nieminen K. & Valkonen M. (2002): Työoikeus, s. 195
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En strikt tolkning av den allmänna likabehandlingsprincipen skulle 
inte heller rymma möjligheten att tillämpa positiv särbehandling som 
ett undantag från den allmänna likabehandlingsprincipen, vilket inte i 
något fall har varit meningen vid lagberedningen, och en sådan tolkning 
står i konflikt med möjligheten till positiv särbehandling enligt den 
finländska grundlagen, jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. 
Den allmänna likabehandlingsprincipen enligt arbetsavtalslagen är 
också tillämplig vid urvalssituationer, och även i dessa situationer 
ses positiv särbehandling som ett accepterat undantag från 
likabehandlingsprincipen.

I förarbetet till arbetsavtalslagen konstateras uttryckligen att ”sådan 
positiv särbehandling av arbetstagare eller grupper av arbetstagare 
som på grund av t.ex. ålder, invaliditet, familjeansvar eller social 
ställning anses vara i behov av särskilt skydd”, inte betraktas 
som förbjuden diskriminering.628 Detta tyder på att det enligt 
arbetsavtalslagens allmänna likabehandlingsprincip också finns en 
möjlighet till särbehandling av arbetstagare med familjeansvar inom 
referensgrupperna, men enligt min tolkning måste särbehandlingen 
uppfylla de allmänna kriterierna för positiv särbehandling och 
begränsas således av bl.a. proportionalitetsprincipen. Positiv 
särbehandling kan alltså både tillämpas på en särskild grupp, som är i 
behov av särbehandling, eller på en enskild arbetstagare.

Enligt Kairinen et al. kan positiv särbehandling tillämpas enbart i 
mycket exceptionella situationer. Som exempel på detta ges särskild 
utbildning, rehabilitering för att upprätthålla arbetsförmågan och behov 
av att anpassa arbetsutrymmen eller utrustning enligt arbetstagarnas 
speciella behov.629 Sådana speciella behov och nackdelar kan dock 
också bero på familjeansvar, och i dessa fall kan positiv särbehandling, 
vilket jag ansett kan användas för att kompensera nackdelar som 
beror på familjeansvar och som jag klassificerar som indirekt positiv 
särbehandling, behövas för att möjliggöra lika möjligheter att arbeta 
628 RP 157/2000 rd, s. 73
629 Kairinen M., Koskinen S., Nieminen K. & Valkonen M. (2002), s. 196
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för dessa arbetstagare. Utrymmet för indirekt positiv särbehandling 
behandlas separat nedan.

Förmåner som inte direkt uppfyller kriterierna för positiv särbehandling 
och som inte direkt avses kompensera en nackdel i syfte att möjliggöra 
faktisk jämställdhet är lämpligast att erbjuda hela referensgruppen. Ett 
exempel på detta kunde vara att erbjuda möjligheten till distansarbete 
för att underlätta sammanjämkandet av arbete och familjeliv, om 
arbetstagaren eller en grupp av arbetstagare inte har en sådan 
livssituation att möjligheten till distansarbete direkt är ett kriterium 
för att på grund av familjeansvar sammanjämka familjeansvaret med 
arbetet.

6.3.3  Särbehandling för att underlätta förenandet av 
 arbete med familjeansvar – en aktiv åtgärd eller 
 indirekt positiv särbehandling ?

Positiv särbehandling har jag tidigare behandlat i samband med kapitlet 
om rekrytering och avancemang. Eftersom det inte finns någon officiell 
och enhetlig definition av positiv särbehandling, använde jag begreppet 
i samband med rekrytering och avancemang närmast i enlighet med 
den definition som används i EU:s jämställdhetsordlista, dvs. en 
form av aktiv åtgärd vilken ger en fördel till det underrepresenterade 
könet vid anställning av sökande som har likvärdiga meriter.630 
Definitionen är förknippad med rekrytering och ger den bilden att 
positiv särbehandling inte som begrepp kan användas i samband med 
annat än rekrytering. Begreppet har dock i rättslitteraturen använts 
också i vidare bemärkelse och i lagberedning och rättspraxis används 
begreppet även i andra sammanhang än rekrytering.631

Begreppet ”positiv särbehandling” används exempelvis i samband med 
den allmänna likabehandlingsprincipen enligt arbetsavtalslagen. Enligt 
detaljmotiveringen i förarbetet till arbetsavtalslagen är ”sådan positiv 

630 Europeiska kommissionen (1998): 100 jämställdhetsord: positiv särbehandling
631 Se kap. 4.4.4
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särbehandling av arbetstagare eller grupper av arbetstagare som på 
grund av t.ex. ålder, invaliditet, familjeansvar eller social ställning 
anses vara i behov av särskilt skydd”, inte förbjuden diskriminering.632 
Enligt Kairinens exempel kan positiv särbehandling, som ett undantag 
från den allmänna likabehandlingsprincipen i arbetsavtalslagen, 
innebära exempelvis att anpassa arbetsutrymmen eller utrustning 
enligt arbetstagarnas speciella behov. 633 I exemplet är det egentligen 
fråga om arbetsgivarens skyldighet att göra rimliga anpassningar för 
personer med funktionsnedsättning. Diskrimineringslagen föreskriver 
att ”[m]yndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare och de som 
tillhandahåller varor eller tjänster ska göra sådana ändamålsenliga 
och rimliga anpassningar som behövs i det enskilda fallet för att 
göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika 
villkor som andra uträtta ärenden hos myndigheter och få utbildning 
och arbete samt varor och tjänster som tillhandahålls allmänheten 
och att klara av sina arbetsuppgifter och avancera i arbetet”.634 
Även inom EG-rätten har rimliga anpassningar tolkats som positiv 
särbehandling.635

Detta synsätt som innefattar rimliga anpassningar är en vid tolkning av 
begreppet positiv särbehandling. En åtgärd som exempelvis att anpassa 
arbetsutrymmen eller utrustning för någon anställd är, sett från en 
allmän likabehandlingssynvinkel, särbehandling och kan för individen 
i fråga främja lika möjligheter i förhållande till andra arbetstagare. 
Behovet av sådan kompensation för att faktisk jämställdhet ska nås får 
inte nonchaleras. Förfarandet leder dock knappast till att någon annan 
anställd till följd av förfarandet hamnar i en sämre position, vilket är 
fallet då man tillämpar positiv särbehandling då två arbetssökande som 
är av motsatta kön söker samma arbetsplats. Då positiv särbehandling 
tillämpas vid rekrytering leder det till att könet blir ett urvalskriterium 

632 RP 157/2000 rd, s. 73
633 Kairinen M., Koskinen S., Nieminen K. & Valkonen M. (2002), s. 196
634 Diskrimineringslag 1325/2014, 3 kap. 15 § 1 mom.
635 C‐303/06 (Coleman)
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i valet mellan lika meriterade sökande, vilket leder till en gråzon, där 
särbehandlingen av en person eller grupp i sämre position kan tolkas 
som diskriminering av en grupp eller individ som anses vara i bättre 
position. En liknande situation kan uppstå också vid urvalssituationer 
om man erbjuder ett visst antal personer utbildning eller en annan 
förmån som inte kan erbjudas alla anställda. I dessa fall uppstår en 
konflikt mellan behovet av att kompensera en anställds sämre position 
med en åtgärd som kan leda till en nackdel för någon annan anställd.

Man kan fråga sig om både kravnivån på proportionalitetsbedömningen 
och kravet på planenligheten i enlighet med den EG-rättsliga synen om 
det starka skyddet för individuella rättigheter borde tolkas striktare då 
förfarandet kan ha en negativ inverkan på andra personers möjligheter? 
Till denna del skiljer sig positiv särbehandling exempelvis i samband 
med rekrytering från åtgärder som gäller rimliga anpassningar enligt 
de anställdas individuella behov eller från arbetsarrangemang som har 
som syfte att sammanjämka arbete och familjeliv, men som inte direkt 
berör övriga anställda. Arbetsgivaren har redan med stöd av lagen 
skyldighet att i den mån det är möjligt att underlätta sammanjämkandet 
av arbete och familjeliv liksom att göra rimliga anpassningar, medan 
möjligheten till positiv särbehandling ses som ett tillåtet undantag från 
likabehandlingsprincipen, men enligt vår lagstiftning inte som något 
obligatoriskt.

Till följd av dessa olikheter i åtgärdernas karaktär kan man fråga sig om 
det finns skäl att hålla isär begreppen dels för aktiva åtgärder som ger 
en fördel som kan leda till nackdel för någon annan, dels för en aktiv 
åtgärd, som i sig är särbehandling och syftar till att kompensera en 
nackdel för en person som utan kompensation inte skulle vara faktiskt 
jämställd med de övriga, men särbehandlingen inte direkt påverkar 
övriga anställdas möjligheter eller förmåner. I rättslitteraturen 
förekommer både snäva och vida tolkningar av begreppet positiv 
särbehandling.636

636 Se kap. 4.4.4
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Jämställdhetslagens 9 § 4 mom., som gäller möjligheten att tillämpa 
positiv särbehandling, är formulerat så att det ger ett relativt stort 
utrymme för tolkningen av tillämpningsområdet för undantaget. Enligt 
paragrafen är ”sådana tillfälliga, planenliga specialåtgärder för att 
främja den faktiska jämställdheten vilka syftar till att ändamålet 
med denna lag skall uppfyllas” inte att anse som diskriminering 
enligt jämställdhetslagen. Ordalydelsen ger enligt mig utrymme för 
den vidare tolkningen av innebörden. I förarbetena i RP 195/2004 
hänvisas till grundlagens 6 §, utrymmet för positiv särbehandling 
och kvinnokonventionen. I båda rättsakter betonas främjandet 
av den faktiska jämställdheten, vilket innebär att man också bör 
motarbeta indirekt diskriminering. Detta stöder tillämpningen 
av jämställdhetslagens 9 § 4 mom. i syfte att undanröja sådana 
nackdelar och hinder som beror på föräldraskap eller familjeansvar. 
I detaljmotiveringen beskrivs rättsläget däremot främst utifrån 
urvalssituationer.637 Detta kan också bero på avsaknaden av rättsfall 
som gäller andra än urvalssituationer. Beaktandet av individuella behov 
ser ut att vara en främmande företeelse med tanke på utrymmet för 
positiv särbehandling enligt jämställdhetslagen, och därför kan det vara 
intressant att jämföra jämställdhetslagens bestämmelser om positiv 
särbehandling med motsvarande bestämmelser i diskrimineringslagen 
(Finland).

6.3.3.1 Positiv särbehandling – vid tolkning av begreppet enligt 
 diskrimineringslagen

I diskrimineringslagens 3 kap. 9 § (Finland) föreskrivs också om 
positiv särbehandling, och beskrivningen av positiv särbehandling 
enligt diskrimineringslagen möjliggör också en vid tolkning av 
begreppet. Begreppet positiv särbehandling används uttryckligen i 
paragrafens rubrik och enligt paragrafen är ”[s]ådan proportionerlig 
särbehandling som syftar till att främja faktisk likabehandling eller att 
förhindra eller undanröja olägenheter som beror på diskriminering” 

637 RP 195/2004 rd, s. 38
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inte diskriminering. Paragrafen består således av både en snäv och en 
vid tolkning av begreppet positiv särbehandling.

Uttrycket ”undanröja olägenheter som beror på diskriminering” 
syftar på den snäva tolkningen av begreppet positiv särbehandling. 
Till denna del är syftet med positiv särbehandling att kompensera 
eller jämna ut de nackdelar som en grupp, exempelvis handikappade, 
stöter på till följd av omgivningens attityder, vilket leder till att den 
aktuella gruppen inte i praktiken – trots formell jämställdhet – har 
lika möjligheter, exempelvis vid en urvalssituation. Som exempel 
på detta i ett jämställdhetssammanhang kan man ge unga kvinnors 
sämre möjligheter att rekryteras, vilket behandlades i samband med 
kapitlet om rekrytering och avancemang. Diskrimineringen beror då 
på omgivningens beteende, vilket måste kompenseras med positiv 
särbehandling för att faktisk jämställdhet ska nås.

Tillämpningsmöjligheterna för positiv särbehandling har i 
diskrimineringslagen uttryckligen avsetts att omfatta även andra 
nackdelar än sådana som beror på diskriminering. Uttrycket 
”särbehandling som syftar till att främja faktisk likabehandling” 
ger ett vidare utrymme att tillämpa positiv särbehandling också vid 
olägenheter som inte beror på diskriminering, och detta kan enligt 
min tolkning också innebära beaktande av särskilda behov för en viss 
grupp. I förarbetena konstateras att det kan vara motiverat att stödja 
socialt missgynnade grupper också i de fall där man inte kan påvisa 
att missgynnandet beror på diskriminering. I regeringens proposition 
hänvisas också till att grundlagens 6 §, diskrimineringsdirektivet 
och direktivet om likabehandling i arbetslivet möjliggör tillämpning 
av positiv särbehandling även för att ”förebygga eller lindra även 
andra än sådana olägenheter som beror på diskriminering”. Som 
exempel på en sådan grupp som kan komma i fråga ges personer med 
funktionsnedsättning. 638

Tanken bakom möjligheten att främja faktisk jämställdhet inom 

638 RP 19/2014 rd, s. 73
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begreppet positiv särbehandling i syfte att främja faktisk jämställdhet 
även i fall där man inte kan påvisa diskriminering, kan i vissa fall också 
jämföras med den situation i vilken en anställd kan vara på grund av 
vårdnadskap för ett minderårigt barn eller en annan anhörig som är 
beroende av hjälp.

Diskrimineringslagens definition är mer detaljerad än 
jämställdhetslagens definition och innefattar uttryckligen såväl 
kompensation av yttre nackdelar, dvs. attityder som leder till 
diskriminering, som angelägenheter som beror på personen själv eller på 
beroende anhöriga, exempelvis handikapp eller andra svårigheter som 
hindrar lika möjligheter. Jämställdhetslagens 9 § är inte lika detaljerat 
formulerad som diskrimineringslagens bestämmelser om utrymmet 
för positiv särbehandling, men jämställdhetslagens bestämmelser kan 
tolkas i lika vid bemärkelse som diskrimineringslagens formulering.

Frågan om hur omfattande man vill använda begreppet positiv 
särbehandling är närmast teoretisk. Alla dessa former av särbehandling 
har som syfte att kompensera eller lindra en nackdel, ett hinder eller 
diskriminering, vilket är nödvändigt för att faktisk jämställdhet ska 
nås. Oberoende av vilket begrepp som används för åtgärderna är det 
viktigaste att känna igen och åtgärda både de nackdelar som beror på 
de anställda själva eller deras livssituation och de diskriminerande 
strukturer som kräver kompensation.

Alla åtgärder som kan ses som någon form av särbehandling 
måste bedömas från fall till fall. I princip kan man tillämpa samma 
bedömningsgrunder på all särbehandling då man överväger 
huruvida särbehandlingen kan rättfärdigas enligt jämställdhetslagen, 
diskrimineringslagen, arbetsavtalslagen eller grundlagen. Men krav 
på exempelvis planenlighet, vilket förutsätts då man tillämpar positiv 
särbehandling enligt jämställdhetslagens 9 § kan inte krävas i samband 
med alla åtgärder, om man tolkar begreppet positiv särbehandling i en 
mycket vid bemärkelse. Exempelvis i fråga om rimliga anpassningar 
enligt diskrimineringslagen grundar sig åtgärderna redan på en 
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skyldighet i lagen. Alla de kriterier som EG-rätten format för 
tillämpningen av positiv särbehandling är inte heller tillämpliga på 
sådan särbehandling som inte leder till konkurrens mellan anställda. 
Modellen enligt vilken man först tar ställning till huruvida åtgärderna 
har ett objektivt sett godtagbart syfte eller inte och därefter tar ställning 
till huruvida åtgärderna överskrider proportionalitetsprincipen i 
förhållande till syftet eller inte, är dock allmänt användbar på all 
särbehandling. På grund av olikheterna i åtgärdernas natur är jag 
benägen att dela in de främjande åtgärderna i tre olika kategorier:

1. Aktiva åtgärder som ska erbjudas alla inom en referensgrupp, 
om det inte finns ett hinder eller en nackdel (enligt den 
allmänna likabehandlingsprincipen), exempelvis möjlighet till 
distansarbete om det inte finns egentliga hinder för någon att 
utföra arbetet på arbetsplatsen och kriterierna för särbehandling 
inte uppfylls.

2. Individuella anpassningar för att kompensera ett hinder 
eller en nackdel, som inte leder till konflikt med någon annans 
rättigheter, t.ex. rimliga anpassningar i arbetsutrymmen i 
enlighet med diskrimineringslagen eller distansarbete för en 
enskild anställd som till följd av familjesituation, exempelvis 
handikappat barn, har möjlighet att arbeta enbart på distans.

3. Indirekt positiv särbehandling som leder till en konflikt 
med någon annans rättigheter. Val av exempelvis vilka 
personalgrupper, t.ex. kvinnor eller anställda som ensamma 
har vårdnaden över barn, som tilldelas förtur till något, 
exempelvis barnvårdstjänster eller förtur i valet av arbetspass 
och semestertidpunkter.

6.3.4  Förutsättningar för indirekt positiv särbehandling

Indirekt diskriminering innebär enligt jämställdhetslagen att personer 
till följd av ett skenbart neutralt kriterium, en bestämmelse eller ett 
förfaringssätt i praktiken kan missgynnas på grund av sitt kön. Det är 
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också fråga om indirekt diskriminering då kvinnor och män försätts 
i olika ställning på grund av föräldraskap eller familjeansvar.639 Med 
indirekt positiv särbehandling menas åtgärder som har som syfte att 
motarbeta eller lindra de hinder eller nackdelar som till följd av dessa 
indirekta faktorer kan leda till faktisk ojämlikhet. I detta sammanhang 
är det främst familjeansvaret som i praktiken kan försvåra förenandet 
av arbete med familjeliv, eller i vissa fall t.o.m. bli ett hinder för att 
sköta både familjeansvaret och arbetet.

Inom EG-rätten har ett fall som gäller positiv särbehandling på grund 
av föräldraskap prövats, men i övrigt finns det inte rättsfall som direkt 
kan användas för att systematisera tillämpningsmöjligheterna för 
positiv särbehandling i syfte att sammanjämka arbete och familjeliv. 
I fallet ”Lommers” tillämpades positiv särbehandling i första hand 
för kvinnliga anställda med barn, vilket ledde till att kvinnor med 
barn och män med barn användes som jämförelsegrupper. 640 Fallet 
kan således ses som ett gränsfall mellan direkt och indirekt positiv 
särbehandling. Då det är fråga om familjeansvar och föräldraskap, som 
är indirekta diskrimineringsgrunder, behöver inte jämförelseobjektet 
nödvändigtvis vara det motsatta könet, utan en person för vilken 
diskrimineringsgrunden inte är aktuell.641 Detta innebär att man i teorin 
kan tillämpa positiv särbehandling i syfte att sammanjämka arbete och 
familjeansvar så att man särbehandlar anställda med familjeansvar, 
och då använder man som jämförelsegrupp övriga anställda som inte 
har familjeansvar.

Eftersom det inte finns mer än något enstaka rättsfall som gäller 
positiv särbehandling i syfte att sammanjämka arbete och familjeliv, 
måste man i första hand utgå från de allmänna principer för 
tillämpningsutrymmet för positiv särbehandling som bildats inom EG-
rätten och inom den nationella lagstiftningen för positiv särbehandling, 
och för särbehandling överlag.
639 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 7 §
640 C-476/99 (Lommers)
641 RP 195/2004 rd, s. 28
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6.3.4.1 Godtagbart syfte med faktisk jämställdhet som mål

Enligt jämställdhetslagen finns det en möjlighet att tillämpa positiv 
särbehandling för att främja den ”faktiska jämställdheten”.642 
Begreppet faktisk jämställdhet har behandlats närmare i kapitel 2, men 
i all korthet kan man beskriva faktisk jämställdhet som ett läge där alla 
har lika möjligheter i praktiken, vilket innebär att man kompenserar 
hinder och nackdelar som en viss grupp drabbas av. För att positiv 
särbehandling överhuvudtaget ska kunna anses ha ett godtagbart mål, 
måste den särbehandlade gruppen i fråga enligt förarbetena ”verkligen 
vara missgynnad”.643 Ordalydelsen ”missgynnad” ger dock det intrycket 
att den nackdel som gruppen drabbas av borde vara orsakad av andra 
människors beteende, exempelvis av attityder som leder till att den 
missgynnade gruppen inte i praktiken har lika möjligheter. Ovan har 
jag diskuterat omfattningen av begreppet positiv särbehandling och 
betonat att positiv särbehandling också kan innefatta kompensation 
av nackdelar som beror på den anställda själv eller den anställdas 
familjeförhållanden. I detta sammanhang är det främst fråga om att 
den anställda har vårdansvar och oftast gäller det egna barn.

I fallet Lommers tillhandahöll det österrikiska jordbruksministeriet 
sina anställda ett visst antal subventionerade barnomsorgsplatser. 
Inom jordbruksministeriet var kvinnorna starkt underrepresenterade, 
vilket ansågs bero på att kvinnorna sade upp sig till följd av svårigheter 
att finna lämplig och ekonomiskt överkomlig barnomsorg för sina 
barn. Vårdplatserna tilldelades de kvinnliga anställdas barn, och de 
manliga anställda kunde beviljas en subventionerad dagvårdsplats för 
sina barn endast då det var fråga om en nödsituation.644

I sitt beslut konstaterar EG-domstolen att artikel 2.1 och 2.4 i rådets 
direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av 
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till 
642 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 9 § 4 mom.
643 RP 195/2004 rd, s, 38
644 C-476/99 (Lommers)
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anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor inte är 
ett hinder för att ”ett ministerium uppställer regler för att motverka 
en betydande underrepresentation av kvinnor inom ministeriet enligt 
vilka kvinnliga anställda, mot bakgrund av att det inte finns tillräcklig 
barnomsorg som är lämplig och ekonomiskt överkomlig, förbehålls 
det begränsade antal subventionerade barnomsorgsplatser som 
arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda, medan manliga anställda 
endast kan få tillgång till platserna om det enligt arbetsgivarens 
bedömning föreligger en nödsituation. Detta gäller emellertid endast 
under förutsättning att undantaget för manliga anställda tolkas på 
så sätt att det medger att de av de manliga anställda som ensamma 
har vård om sina barn får tillgång till detta barnomsorgssystem på 
samma villkor som de kvinnliga anställda.”645

I fallet ser man hur den faktiska nackdelen, dvs. problemet att hitta 
lämplig och ekonomiskt överkomlig vård för sina barn, leder till att 
kvinnorna inte har lika möjligheter i praktiken att förvärvsarbeta. I 
fallet hade det visat sig att kvinnorna säger upp sin anställning till följd 
av brist på dagvårdsmöjligheter, vilket också påverkade den snedvridna 
könsbalansen på arbetsplatsen. Avsaknaden av dagvårdsplatser ledde 
till bristande faktisk jämställdhet och åtgärden kunde riktas i första 
hand till kvinnor, eftersom avsaknaden av dagvårdsplatser i praktiken 
visade sig leda till att nackdelen drabbade kvinnor. Syftet med åtgärden 
var således att främja den faktiska jämställdheten och lindra den 
nackdel som främst kvinnor, men också män som ensamma har vård 
om sina barn, drabbas av.

Den särbehandlade gruppen i fallet Lommers är i första hand den 
grupp som består av kvinnor som har små barn, men i andra hand 
också män som är ensamstående småbarnsföräldrar. Indirekt positiv 
särbehandling kännetecknas av att det finns en grupp som drabbas av 
en indirekt nackdel, vilket oftast kan påvisas statistiskt eller då man 
känner till sociala företeelser, men i och med att nackdelen är indirekt, 
kan nackdelen också drabba övriga, vilket måste beaktas. Båda 
645 C-476/99 (Lommers)
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grupperna kan anses vara i en sämre position än sin jämförelsegrupp. 
När det gäller sammanjämkande av arbete och föräldraskap kan de 
grupper som kan särbehandlas vara kvinnor, ensamstående föräldrar 
eller föräldrar överlag, och hur godtagbar särbehandlingen är måste 
övervägas från fall till fall. Gruppen måste dock drabbas av en faktisk 
nackdel i förhållande till jämförelsegruppen, och särbehandlingen 
måste ha till syfte att kompensera eller lindra denna nackdel.

Sådan särbehandling av kvinnor som tillämpas i fallet Lommers skulle 
inte vara godtagbar i Finland. Till följd av att förvärvsarbetande föräldrar 
i Finland har en subjektiv rätt till dagvård för sina barn förekommer 
det inte i Finland att kvinnor överlag tenderar att stanna hemma för 
att sköta barn till följd av dåliga möjligheter att finna lämplig dagvård. 
Däremot kan det förekomma svårigheter att lätt hitta tillgänglig vård 
utöver de regelbundna normala arbetstiderna, och problemet kan 
drabba speciellt ensamstående föräldrar. Likaså kan föräldrar, och 
särskilt ensamstående föräldrar, drabbas av hinder att förena vård av 
små barn med arbete som utförs under semestertider. I dessa fall kan 
indirekt positiv särbehandling i någon form behövas för att möjliggöra 
sammanjämkande av arbete och familjeliv. Förutom vårdtjänster kan 
också en prioritering av fördelningen av arbetspass bli aktuell. I ett 
sådant fall kan det bli godtagbart att ge förtur åt personalgrupper som 
drabbas av faktiska hinder, vilket enligt min syn kan klassificeras som 
indirekt positiv särbehandling och kan för enskilda anställda vara en 
förutsättning för att ha lika möjligheter. I jämställdhetslagen föreskrivs 
inte någon form av aktiva åtgärder eller sådan positiv särbehandling 
som i likhet med diskrimineringslagens ”rimliga anpassningar” har 
som syfte att kompensera individuella hinder.

6.3.4.2 Proportionalitetsprincipen

De valda åtgärderna ska stå i proportion till det godtagbara syftet. 
Proportionalitetsprincipen har behandlats tidigare i samband 
med rekrytering och avancemang, och i detta sammanhang är 
det inte ändamålsenligt att upprepa en allmän presentation av 
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proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipens delprinciper 
lämplighet, nödvändighet och proportionalitet i strikt mening 
presenteras också närmare i kap. 4.5.12. I detta sammanhang är det 
relevant att granska proportionalitetsprincipen i de situationer där 
man eftersträvar att underlätta sammanjämkandet av arbete och 
familjeliv. Dessa åtgärder kan skilja sig från en direkt urvalssituation 
vid rekrytering i det avseendet att inverkan av åtgärdens nackdel för 
övriga intressen, dvs. för de övriga anställda, har en större variation.

Enligt den tredje delprincipen av proportionalitetsprincipen, dvs. 
proportionalitet i strikt mening, ska man överväga balansen mellan 
åtgärdens fördelar och nackdelar för olika intressen.646 I ett fall då en 
åtgärd leder till en större nackdel för övriga intressen, exempelvis står 
i konflikt med andra individers rättigheter, måste tillämpningen vara 
striktare än då en åtgärd saknar negativ inverkan på övriga personers 
intressen.

Om den nackdel som en särbehandling leder till är tämligen stor kan man 
också förutsätta att de hinder eller nackdelar som den särbehandlade 
gruppen drabbas av också är rätt så stor. Därför är också tröskeln lägre 
för att rättfärdiga särbehandling i sådana fall som inte har negativa 
verkningar på övriga anställda, än vid särbehandling som har negativa 
verkningar med tanke på övriga intressen.

Eftersom det inte finns rättspraxis om tillämpningsutrymmet för 
positiv särbehandling i syfte att sammanjämka arbete och familjeliv 
kan man bara försöka tillämpa de allmänna rättsliga linjer för positiv 
särbehandling som formats och fråga sig om tröskeln för tillämpning 
av positiv särbehandling i syfte att sammanjämka arbete och familjeliv 
i enlighet med proportionalitetsprincipen kunde vara lägre om den 
negativa verkningen på övriga anställda är liten. Ett exempel en sådan 
åtgärd kunde vara förtur vid valet av arbets- och semestertider.

646 Gydal C. (1996), s. 34–35
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6.3.4.3 Förbud mot automatik och ovillkorlighet samt krav på 
 objektiv bedömning och genomskinlighet

I de rättsfall som berört positiv särbehandling har EG-domstolen 
utvecklat en rättspraxis enligt vilken positiv särbehandling inte 
får tillämpas så att det underrepresenterade könet ovillkorligt och 
automatiskt ges företräde.647 I dessa fall har det varit fråga om 
urvalssituationer, vilket också kan bli aktuellt när det är fråga om 
indirekt positiv särbehandling i syfte att sammanjämka arbete och 
familjeliv.

Exempelvis i det ovan beskrivna fallet Lommers tillhandahöll 
jordbruksministeriet ett visst antal dagvårdsplatser som i första hand 
tilldelades kvinnliga arbetstagares barn för att kvinnorna till följd av 
svårigheter att finna lämplig och ekonomiskt överkomlig dagvård för 
sina barn var benägna att avbryta sin yrkeskarriär för att ta hand om 
dem. I fallet kunde manliga anställda också i nödsituationer beviljas 
en sådan subventionerad dagvårdsplats, vilket leder till att positiv 
särbehandling inte tillämpades automatiskt och ovillkorligt. Domstolen 
betonade att män som ensamma har vårdnaden av sina barn också 
ska ha möjlighet till den subventionerade dagvården. Denna princip 
är också tillämplig på situationer där arbetsgivaren tillämpar indirekt 
positiv särbehandling genom att ge en grupp förtur i fördelningen av 
arbetspass eller semester.

Förutom förbudet mot automatik och ovillkorlighet vid urvalssituationer 
har EG-domstolen också betonat kravet på rättigheten till objektiv 
bedömning. I fallet Marschall ansåg EG-domstolen att en regel om 
positiv särbehandling ska garantera att de manliga sökande som har 
likvärdiga meriter med den kvinnliga sökanden i varje enskilt fall ska 
647 I det första fallet Kalanke (C-450/93) som gällde positiv särbehandling konstaterade 
domstolen att ”[e]n nationell reglering som undantagslöst och ovillkorligt garanterar 
ett företräde för kvinnor vid tillsättning eller befordran går längre än att bara främja 
lika möjligheter”. I fallet Marschall (C-409/95) upprepade EG-domstolen förbudet att 
tillämpa positiv särbehandling som ovillkorligt och undantagslöst garanterar kvinnor 
företräde vid befordran. Domstolen motiverar förbudet med att det är fråga om ett 
undantag till en rättighet som den enskilda tillförsäkras.
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garanteras en objektiv bedömning av sin ansökning.648 Principen för 
rättigheten till en objektiv bedömning kan tillämpas allmänt också vid 
urvalssituationer som inte gäller rekrytering.

Utöver kravet på objektiv bedömning har EG-domstolen i fallet 
Abrahamsson också ställt kravet att bedömningen ska vara 
genomskinlig.649 Dessa två krav är visserligen också allmänt tillämpbara 
på andra situationer där val görs efter en ansökningsprocess, men 
en situation där syftet är att kompensera hinder som beror på 
familjesituationen kan inte direkt jämföras med en tjänstetillsättning 
där urvalet kan vara mer komplicerat än då man tillämpar indirekt 
positiv särbehandling.

6.3.4.4 En tillfällig och planenlig specialåtgärd 

Till de allmänna kriterierna för att positiv särbehandling ska kunna 
rättfärdigas hör att åtgärden är tillfällig. I jämställdhetslagens 9 § 4 
mom. används uttrycket ”tillfälliga, planenliga specialåtgärder” för 
positiv särbehandling. Att en åtgärd är tillfällig innebär att positiv 
särbehandling kan tillämpas endast så länge som gruppen i fråga 
är missgynnad, vilket i sig har en anknytning till frågan om det 
överhuvudtaget finns ett godtagbart syfte för positiv särbehandling.650 
Begreppet ”tillfälliga” härstammar från kvinnokonventionen och 
ska i enlighet med rekommendation nr 25 tolkas så att åtgärden inte 
ska tillämpas längre efter att det önskade resultatet har uppnåtts och 
upprätthållits under en tid.651

Nackdelar som beror på omgivningens attityder kan säkerligen med 
tiden övervinnas så att positiv särbehandling inte längre behövs, liksom 
det är att vänta att de nackdelar som beror på föräldraskap i framtiden 
fördelas jämnare mellan könen. Särbehandling som på grund av genus 

648 C-409/95 (Marschall)
649 C-407/98 (Abrahamsson)
650 RP 195/2004 rd, s. 38
651 CEDAW General Recommendation No. 25 (2004), punkt 20
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riktar sig till kvinnor kan i framtiden förhoppningsvis ifrågasättas, 
medan behovet av särbehandling till följd av biologiska skillnader och 
föräldraskap knappast i praktiken är tillfälligt. Enligt Ahtela et al. ska 
det av planen för åtgärden framgå hur åtgärdens tillfälliga karaktär 
garanteras. 652

När det gäller indirekt positiv särbehandling, vilket det var fråga om 
i fallet Lommers som beskrivits ovan, kan positiv särbehandling som 
i första hand riktas till kvinnor vara berättigad så länge det finns ett 
samband mellan det faktum att kvinnorna till följd av föräldraskap och 
svårigheten att hitta lämplig och ekonomiskt överkomlig dagvård har 
tendens att säga upp sig för att ta hand om barn. Om omständigheterna 
utvecklas så att detta samband inte längre finns, finns det inte längre 
någon godtagbar orsak för att särbehandla kvinnorna.

Förutom att positiv särbehandling tolkad i en snäv bemärkelse ska 
vara tillfällig, ska den också enligt jämställdhetslagens 9 § 4 mom. vara 
planenlig. Jämställdhetsplanen är ett naturligt verktyg för att planera 
och dokumentera positiv särbehandling, men i lagstiftningen förutsätts 
det inte att särbehandlingen tas upp just i en jämställdhetsplan, utan 
planenlighetskravet kan också uppfyllas på andra sätt för att trygga 
syftet med planenlighetskravet, dvs. att positiv särbehandling inte 
tillämpas godtyckligt.

6.3.5 Arbetsgivarens skyldighet att förebygga 
 diskriminering på grund av vårdansvar och 
 familjeledigheter

Arbetsgivarna har enligt jämställdhetslagens 6 § skyldighet att verka 
för att förebygga diskriminering på grund av kön. Diskriminering 
på grund av kön delas in i direkt och indirekt diskriminering. Om 
arbetsgivaren försätter en kvinna i en sämre position på grund av 
graviditet eller förlossning är det fråga om direkt diskriminering, 
och om arbetsgivaren försätter kvinnor och män i olika ställning på 

652 Ahtela K., Bruun N., Koskinen P., Nummijärvi A. & Saloheimo J. (2006), s. 259
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grund av föräldraskap eller familjeansvar är det fråga om indirekt 
diskriminering, förutsatt att förfarandet inte är godtagbart och de 
valda medlen inte är, så som det i jämställdhetslagens 7 § uttrycks, 
”befogade och behövliga”.653 Både direkt och indirekt diskriminering 
i samband med familjeledigheter förefaller vara en allmän orsak att 
kontakta jämställdhetsombudsmannen, arbetarskyddsförvaltningen 
och fackförbunden.

En allmänt förekommande form av diskriminering är att tidsbegränsade 
anställningsavtal inte förnyas på grund av familjeledighet eller att 
avtalstiden begränsas på grund av familjeledighet. I jämställdhetslagens 
8 § finns separata bestämmelser om vissa situationer som anses som 
diskriminering i arbetslivet. Det är bland annat fråga om diskriminering 
om arbetsgivaren går till väga så att en person missgynnas på grund 
av graviditet eller förlossning eller någon annan orsak som hänför 
sig till personens kön i samband med anställning eller uttagning till 
en viss uppgift eller utbildning eller vid beslut om anställningstidens 
längd eller fortgång eller vid beslut om lönevillkoren eller andra 
anställningsvillkor. I praktiken betyder detta att tidsbegränsade 
anställningsavtal ska ingås för hela den tiden arbetsgivaren har ett 
behov av arbetskraft och att arbetsgivarna inte får låta bli att förnya en 
anställning för viss tid på grund av att den anställda utnyttjar sin rätt 
till familjeledigheter om arbetet fortsätter.

Denna typ av diskriminering har varit mycket svår att identifiera 
som diskriminering också bland de studerande som jag undervisat i 
jämställdhetsfrågor på Svenska handelshögskolan. Då eleverna fått en 
fiktiv tillämpningsfråga som gällt en rekryteringssituation i samband 
med ett vakant vikariat och uppgifter om tre sökande, av vilka den 
mest kompetenta visar sig vara gravid, väljer största delen av eleverna 
att rekrytera den näst kompetenta sökanden, eller att begränsa 
avtalstiden för den mest kompetenta sökanden fram till början av 
moderskapsledigheten. Då vi diskuterat fallet framkommer varje gång 
att en del av eleverna inte upplever detta som diskriminering. Enligt 
653 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 7 §
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min erfarenhet måste diskriminering i samband med familjeledigheter 
betonas speciellt mycket i undervisningen för att få icke diskriminerande 
svar på tillämpningsuppgifter i tentamina och hemuppgifter. Om man 
granskar de fall som kommer upp i jämställdhetsombudsmannens 
verksamhet och hos fackförbunden och arbetarskyddsförvaltningen, 
är det de facto antagligen bara fråga om en liten andel av den 
förekommande diskrimineringen.

Enligt jämställdhetsombudsmannen är det också vanligt att arbetet 
under föräldraledighetstiden så att säga ”har försvunnit”. Det kan 
hända att vikarien har fastanställts eller att arbetet omorganiserats 
under föräldraledigheten, och att den anställda som kommer tillbaka 
från sin föräldraledighet till följd av detta blir uppsagd på kollektiva 
uppsägningsgrunder.654

Förutom diskriminering som ger sig uttryck i form av begränsad 
avtalstid eller av uppsägning förekommer det också att anställda, då 
de återkommer från en familjeledighet, inte erbjuds samma arbete 
som tidigare. Enligt jämställdhetslagens 8 § 4 mom. är det fråga om 
diskriminering ifall arbetsgivaren leder och fördelar eller organiserar 
arbetet så att en eller flera anställda försätts i sämre position på grund 
av kön. Detta moment har i rättspraxisen tillämpats på anställda som 
återvänder från sin familjeledighet. I fallet S 96/871 i Helsingfors 
hovrätt tillämpades jämställdhetslagens 8 § 4 mom. och domstolen 
konstaterade att en anställd som återvänder från sin moderskaps- eller 
föräldraledighet har rätt att återgå till sina tidigare eller motsvarande 
arbetsuppgifter.

Eftersom diskriminering i samband med familjeledigheterna är ett 
allmänt förekommande och allvarligt problem, borde arbetsgivarna 

654 Tasa-arvovaltuutettu: Tyypilliset syrjintätilanteet,
Tillgänglig: www.tasaarvo.fi/tyypilliset-syrjintatilanteet, hämtad 1.6.2017/ 
[Jämställdhetsombudsmannen: Typiska diskrimineringsfall.
Tillgänglig: https://www.tasa-arvo.fi/web/sv/typiska-diskrimineringsfall, 
hämtad 26.4.2020] 
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i samband med jämställdhetsplaneringen se till att denna typ av 
diskriminering förebyggs. Åtgärder som exempelvis att upprätthålla 
kontakten med familjelediga anställda, bjuda in dem till relevanta 
möten och utvecklingssamtal under ledigheten, vilket förekom i de 
svenska jämställdhetsplanerna som beskrivs nedan, har säkerligen 
en förebyggande inverkan. Arbetsgivarens och chefernas ansvar för 
att hålla familjelediga anställda kvar i arbetsgemenskapen under 
föräldraledigheten i stället för att ”putsa bort” dem, borde betonas i 
jämställdhetsplaneringen för att förebygga diskriminering, men en 
stor del av den förekommande diskrimineringen beror säkerligen 
också på att personaladministrativa beslut fattas på arbetsplatserna 
av chefer som inte har tillräcklig kännedom om arbetsrättsliga 
frågor, jämställdhetslagstiftningen och jämställdhet överhuvudtaget. 
För att det i praktiken ska finnas någon förutsättning att förebygga 
diskriminering på arbetsplatserna är det nödvändigt att arbetsgivaren 
ser till att personal i ledande och beslutsfattande positioner har tillräcklig 
kännedom om jämställdhetsfrågor och jämställdhetslagstiftningen.

6.3.6 Främjande åtgärder för att sammanjämka arbete  
 och familjeliv i arbetsgivarnas jämställdhetsplaner

I de finländska jämställdhetsplaner som ingick i min första 
undersökning förekom något omnämnande eller någon enstaka 
åtgärd som gällde sammanjämkandet av arbete och familjeliv i 20 
av 35 jämställdhetsplaner. I uppföljningsundersökningen visade det 
sig att sammanjämkandet av arbete och familjeliv tagits in i flera 
jämställdhetsplaner och temat behandlades i alla planer utom två (2). 
Det förefaller som om arbetsgivarna till stor del uppfyller skyldigheten 
att ta upp främjandet av förenandet av arbete med familjeliv i 
jämställdhetsplanerna, men de planerade åtgärderna är av varierande 
betydelse och de jämställdhetsproblem som förkommer i samband 
med sammanjämkandet av arbete och familjeliv blir till största delen 
inte noterade eller behandlade i jämställdhetsplanerna.

Enbart 11 planer i den första undersökningen innehöll konkreta 
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åtgärder för att sammanjämka arbete och familjeliv, och de återstående 
omnämnandena skulle jag närmast klassificera som allmänna 
ställningstaganden. Exempel på ett sådant ställningstagande är ett rent 
konstaterande att kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter till 
familjeledigheter. I uppföljningsundersökningen förekom fortfarande 
planer där sammanjämkandet av arbete och familjeledigheter 
behandlades på en mycket formell nivå, men på många arbetsplatser 
hade nivån på de planerade åtgärderna också utvecklats. I alla 17 planer 
som fanns med i uppföljningsundersökningen kunde man se en viss 
positiv utveckling.

Sett från ledningsperspektiv skulle det vara viktigt att reda ut hur 
de anställda själva upplever sammanjämkandet av arbete och 
familjeliv och att sträva efter att lösa de problem som försvårar 
sammanjämkandet. De anställdas upplevelser av att förena arbete 
med familjeliv hade undersökts i samband med en enkätundersökning 
på endast 6 av 35 arbetsplatser i min första undersökning. Eftersom 
2 av dessa 6 arbetsplatser hade fusionerats vid tidpunkten för 
uppföljningsundersökningen är det svårt att göra en jämförelse av 
utvecklingen. I uppföljningsundersökningen hade 5 arbetsplatser 
undersökt de anställdas upplevelser av att sammanjämka arbete och 
familjeliv, så någon stor förändring kan inte ses. 

Kvaliteten på de främjande åtgärderna för att sammanjämka arbete 
och familjeliv är mycket varierande men i uppföljningsundersökningen 
kan man även i kvaliteten se en positiv utveckling. I några av planerna 
kunde man redan i min första undersökning se att satsningarna 
på sammanjämkandet och de tidigare åtgärderna t.o.m. lett till 
ökad nöjdhet bland de anställda. Kvalitativ planering som ledde till 
konkreta förbättringar för att främja sammanjämkandet av arbete och 
familjeliv förekom dock i en mycket liten del av jämställdhetsplanerna. 
I min uppföljningsundersökning framkom också att åtgärder för att 
sammanjämka arbete och familjeliv bl.a. lett till att män använt sin rätt 
till familjeledigheter i högre grad och att vård av ett sjukt barn fördelats 
jämnt mellan könen. Trots att planerna i uppföljningsundersökningen 
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innehöll även konkretare åtgärder för att främja sammanjämkandet av 
arbete och familjeliv, förekom det också principiella ställningstaganden, 
exempelvis i form av att sammanjämkandet av arbete och familjeliv 
ska beaktas i den mån det är möjligt. 

I det svenska urvalet jämställdhetsplaner beaktades sammanjämkning 
av arbete och föräldraskap oftare än i urvalet planer i den 
första finländska undersökningen, och kvaliteten när det gällde 
sammanjämkningsåtgärderna var också bättre. I denna fråga har dock 
de finländska planerna utvecklats och närmar sig kvaliteten i de svenska 
planerna. I de svenska planerna har frågan om sammanjämkande av 
arbete och föräldraskap behandlats i någon form i 30 av de 35 planerna. 
Bland dessa förekommer också planer som saknar konkreta åtgärder 
och vilka jag skulle klassificera som allmänna ställningstaganden. I 
den gruppen skulle jag placera enbart 4 av planerna. I 26 av de svenska 
planerna finns det åtminstone någon konkret planerad åtgärd.

Enkätundersökning om anställdas upplevelser av att sammanjämka 
arbete och familjeliv hade gjorts eller planerats, enbart på 6 av de 
svenska arbetsplatserna, vilket motsvarar det finländska urvalet 
vid samma tidpunkt. Trots de få enkätundersökningarna hittades i 
planerna argument för att sammanjämkandet måste utvecklas eftersom 
ett jämställt deltagande i arbetslivet inte bara är en rättvisefråga utan 
också en samhällsekonomisk fråga, och möjligheterna att förena arbete 
och föräldraskap sågs som en förutsättning för att kunna ta tillvara 
allas resurser. Ett samband mellan kvinnornas höga sjukprocent 
och sammanjämkandet av arbete och familjeliv hade också fått 
uppmärksamhet i samband med föräldraskapsfrågan.

De åtgärder som arbetsplatserna planerat i sina jämställdhetsplaner 
kan grovt delas in i två grupper; dels främjande av de anställdas 
användning av familjeledigheter och förebyggande av diskriminering 
i samband med ledigheterna och dels åtgärder för att underlätta 
sammanjämkandet av arbete och familjeförpliktelser i vardagen. Dessa 
kommenteras separat nedan.
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6.3.6.1 Familjeledigheterna

Bland de 20 av de undersökta 35 finländska arbetsplatserna som 
i sin jämställdhetsplan i min första undersökning behandlat 
sammanjämkandet av arbete och familjeliv har de planerade 
åtgärderna, eller ofta snarare de principiella ställningstagandena, en 
stark koppling till strävan efter att både kvinnor och män ska kunna 
utnyttja de lagstadgade familjeledigheterna. Familjeledigheterna togs 
upp i 18 av planerna. I 10 planer uttrycks en positiv inställning till 
familjeledigheter eller att utnyttjandet av familjeledigheterna stöds i 
någon form. I två (2) av dessa planer planerades att arbetstagarna ska 
informeras om möjligheten till familjeledigheter, vilket var de enda 
konkreta åtgärderna för att stödja användningen av familjeledigheter. 
I uppföljningsundersökningen hade ytterligare två (2) arbetsplatser 
planerat att stödja användningen av alla familjeledigheter, och av dessa 
hade den ena planerat att informera arbetstagarna om sina rättigheter.

I 8 av de finländska 35 planerna i den första undersökningen fanns 
statistik över använda familjeledigheter och i en (1) planerades att i 
framtiden ta med statistik över dessa. I uppföljningsundersökningen 
hade 3 arbetsplatser utvecklat statistiken. Trots att statistiken visar att 
männen utnyttjar möjligheten till familjeledigheter i en mycket liten 
utsträckning, var det bara en (1) arbetsgivare i min första undersökning 
som hade statistik om familjeledigheterna i sin kartläggning som 
noterat den ojämna fördelningen av familjeledigheterna mellan könen 
och som konstaterat att de manliga arbetstagarna borde stödjas i att 
utnyttja familjeledigheter. I totalt 6 jämställdhetsplaner konstaterades 
att männen ska uppmuntras att ta ut familjeledigheter, men bara en (1) 
av dessa innehöll någon konkret åtgärd, vilket var att manliga anställda 
ska informeras om sina rättigheter att ta ut familjeledigheter. I min 
uppföljningsundersökning hade sedan ytterligare två (2) arbetsplatser 
noterat den ojämna fördelningen och planerat att uppmana männen 
att ta ut familjeledigheter. Av dessa sistnämnda planerade den ena att 
informera männen om sina rättigheter att använda familjeledigheter.
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Enbart en (1) arbetsplats av dem som redan tidigare planerat 
att stödja en jämnare fördelning av familjeledigheterna kunde i 
uppföljningsundersökningen redogöra för en utveckling, och på denna 
arbetsplats hade männens andel av familjeledigheterna ökat och 
vård av ett sjukt barn fördelades jämnt mellan könen. Trots att bara 
en arbetsplats i uppföljningsundersökningen redovisat något positivt 
resultat i uppföljningsundersökningen, kan man ändå se en utveckling 
i att arbetsplatserna i större utsträckning tar upp frågan om en positiv 
inställning till familjeledigheterna i sina jämställdhetsplaner.

Utöver detta hade man på två (2) arbetsplatser planerat att underlätta 
återkomsten från föräldraledigheter. De konkreta åtgärder som i dessa 
fall hade planerats var att anställda efter en lång ledighet erbjöds 
utbildning om det fanns behov av detta.

Kvantitativt har möjligheten till familjeledigheter noterats i de 
finländska jämställdhetsplanerna, men till kvaliteten uppfyller de 
inte jämställdhetslagens mål. Tyngdpunkten i planerna ligger på 
ett allmänt ställningstagande om arbetsplatsens inställning till 
familjeledigheter och i någon mån också en principiell vilja att jämna ut 
familjeledigheterna mellan könen, men trots den positiva inställningen 
har inga konkreta åtgärder planerats.

Den diskriminering som i arbetslivet förekommer i samband med 
uttag av familjeledigheter, dvs. tidsbegränsade anställningsavtal som 
begränsas tidsmässigt eller inte förnyas på grund av familjeledigheter 
samt rätten att komma tillbaka till det tidigare arbetet, hade inte heller 
kartlagts eller granskats i en enda av de finländska planerna i den 
första undersökningen. I uppföljningsundersökningen hade däremot 
en (1) arbetsplats noterat diskrimineringsförbudet i samband med 
familjeledigheterna och dessutom hade en (1) arbetsplats planerat att 
familjelediga anställda ska beaktas vid omstruktureringar. Skyldigheten 
att förebygga diskriminering som förekommer i samband med 
användning av familjeledigheter noteras i en mycket liten utsträckning 
i jämställdhetsplanerna, och denna form av allmänt förekommande 
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diskriminering blir i det närmaste förbisedd i jämställdhetsplanerna. 
Jämställdhetsproblemet noteras inte i jämställdhetsplanerna och 
skyldigheten att verka för att förebygga diskriminering uppfylls inte 
heller till denna del.

I de svenska jämställdhetsplanerna hade föräldraledigheterna noterats 
i någon form i 15 planer av 35. Kvaliteten på dessa planer var dock bättre 
än i de finländska jämställdhetsplanerna och de planerade åtgärderna 
var till största delen konkreta. En positiv inställning till föräldraskap 
eller föräldraledigheter uttrycktes dock som ett ställningstagande i 6 
av dessa jämställdhetsplaner, men ställningstagandet var oftast också 
förknippat med någon konkret åtgärd.

Statistik om fördelningen av föräldraledigheterna fanns i 8 planer och 
3 arbetsplatser planerade att i fortsättningen samla in statistik om 
föräldraledigheterna för jämställdhetsplanen. Männen uppmuntrades 
att ta ut föräldraledigheter på 6 arbetsplatser, av vilka bara två (2) 
hade planer som grundade sig på statistik över en ojämn fördelning av 
föräldraledigheterna. Den ojämna fördelningen av föräldraledigheterna 
är antagligen så allmänt känd att de främjande åtgärderna för att jämna 
ut könsfördelningen inte behöver stödas på statistiskt material. På en 
arbetsplats hade man dock följt med utvecklingen av fördelningen av 
uttagna föräldraledigheter och på denna arbetsplats konstaterades i 
jämställdhetsplanen att de tidigare åtgärderna resulterat i att männen 
aktivare använt sin rätt till familjeledigheterna.

I de svenska jämställdhetsplanerna planerade arbetsgivarna också att 
aktivt hålla kontakt med föräldralediga anställda. På 10 arbetsplatser 
fanns rutiner för att hålla kontakt med och dela information till 
familjelediga anställda samt bjuda in dem till möten och övriga 
aktiviteter. Sådana åtgärder förekom inte i de finländska planerna. Av 
dessa arbetsplatser erbjöd två (2) också familjelediga anställda möjlighet 
att komma på utvecklingssamtal i samband med löneöversynen och en 
(1) arbetsgivare hade rutiner för att hålla utvecklingssamtal både före 
och efter ledigheten. Ansvarspersonen för dessa åtgärder var i en stor 
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del av planerna den närmaste chefen. Några arbetsplatser planerade 
också att ordna introduktion vid återkomsten till arbetet.

Tre (3) arbetsplatser betonade att föräldraledighet ger de anställda 
mycket värdefull erfarenhet och att föräldraledighet också ska räknas 
som en merit vid rekrytering, vilket inte heller förekom i de finländska 
jämställdhetsplanerna. På en (1) arbetsplats planerades också att utbilda 
cheferna i frågor som berör specifikt familjeledigheter. Utbildning i 
jämställdhetsfrågor på en allmän nivå ser ut att vara en viktig del i de 
svenska jämställdhetsplanerna, men av planerna framgick inte separat 
om familjeledighetsfrågor också hör till de allmänna utbildningar som 
planeras i jämställdhetsfrågor. Det är möjligt att utbildning i frågor 
som berör familjeledigheter i verkligheten ordnas på fler arbetsplatser 
än en.

6.3.6.2 Sammanjämkande av arbete och familjeliv

Sammanjämkandet av arbete och familjeliv i arbetsvardagen noteras 
inte lika ofta som de egentliga familjeledigheterna i de finländska 
jämställdhetsplanerna. Bara 12 av de 35 planerna hade i min första 
undersökning något omnämnande av sammanjämkande av arbete och 
familjeliv, och även bland dessa fanns konstateranden som närmast 
kan klassificeras som principiella ställningstaganden. Av dessa 
planer innehöll 7 något konkret för att underlätta sammanjämkandet 
av att både förvärvsarbeta och ta hand om sina barn. På två (2) 
av dessa arbetsplatser planerades åtgärderna så att anställda 
också skulle kunna ta hand om närstående åldringar, vilket bättre 
motsvarar den vida rättsliga tolkningen av begreppet ”familjeliv”. I 
uppföljningsundersökningen hade en (1) arbetsplats dessutom planerat 
att beakta vårdbehov av även andra anhöriga, exempelvis av fullvuxna 
handikappade barn.

I de svenska jämställdhetsplanerna är åtgärderna för att sammanjämka 
arbete och föräldraskap betydligt aktivare. Sammanjämkandet nämns 
i någon form i 25 av 35 svenska jämställdhetsplaner, och 19 av dessa 
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25 innehåller konkreta åtgärder för att underlätta sammanjämkandet. 
Alla dessa åtgärder hade som syfte att underlätta förenandet av 
föräldraskap och förvärvsarbete.

Den oftast förekommande konkreta åtgärden för att sammanjämka 
arbete och familjeliv var i de finländska jämställdhetsplanerna 
möjligheten till flexibla arbetstider. Flexibla arbetstider fanns i planerna 
på 7 finländska arbetsplatser och på 9 svenska arbetsplatser i min första 
undersökning. Distansarbete erbjöds också i den mån det var möjligt 
på 3 arbetsplatser i de finländska planerna och på två (2) arbetsplatser 
i de svenska planerna. En (1) svensk arbetsplats erbjöd också tekniska 
hjälpmedel för att möjliggöra bl.a. deltagande i videokonferenser. I min 
uppföljningsundersökning hade dessutom 4 finländska arbetsplatser 
utvecklat sin jämställdhetsplan i fråga om sammanjämkningen av 
arbete och familjeliv i vardagen genom att möjliggöra distansarbete (3 
arbetsplatser) och genom att erbjuda flexibel arbetstid (1 arbetsplats), 
och på en (1) arbetsplats planerades att mötestiderna ska lämpa sig för 
småbarnsföräldrar. I jämställdhetsplanen på 14 svenska arbetsplatser 
uttrycktes också en princip att konferenser och mötestider ska placeras 
under ordinarie arbetstid under dagen så att också småbarnsföräldrar 
har möjlighet att delta. Sådana principer förekom inte i de finländska 
planerna. Detta kan möjligen också bero på att man på de finländska 
arbetsplatserna upplever att de anställdas privatliv inte angår 
arbetsgivare och att sammanjämkandet hör till de anställdas privata 
sfär. ”Se, kuinka työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuu on 
kunkin toimihenkilön perheen yksityisasia”, (”Hur sammanjämkandet 
av arbete och familjeliv lyckas är varje familjs privatsak”, min övers.) 
konstateras i en av de finländska jämställdhetsplanerna.

Upplevelserna av hur de anställda upplever sammanjämkandet av 
arbete och familjeliv hade kartlagts på väldigt få arbetsplatser, på en (1) 
av de svenska arbetsplatserna och på 4 av de finländska arbetsplatserna 
i den första undersökningen. Med tanke på de arbetspsykologiska 
aspekterna är just de anställdas egna upplevelser väsentliga att känna 
till på arbetsplatserna. I det enda svenska fallet där enkätundersökning 
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gjordes för att undersöka hur sammanjämkandet av arbetet och 
familjelivet fungerar på arbetsplatsen, var syftet att kontrollera hur 
man på varje enhet lyckats med att tillämpa de planerade åtgärderna 
för att underlätta sammanjämkandet.

I några av de finländska förfrågningarna om upplevelsen av att 
förena arbete och familjeliv framkom att speciellt skiftesarbetande 
föräldrar hade upplevt sammanjämkandet problematiskt, vilket 
arbetsplatserna inte hade någon lösning på. Detta problem framkom 
också i min uppföljningsundersökning. I de svenska planerna hade 
besvärliga arbetstider beaktats i 4 av planerna genom att arbetsgivaren 
anordnade barnpassning under obekväma arbetstider och genom 
högre ersättning till föräldrar som behöver barnpassning. Dessutom 
hade 2 arbetsplatser bestämt sig för att prioritera föräldrar som 
behöver anpassade arbetstider. Dessa åtgärder kan klassificeras 
som indirekt positiv särbehandling för att sammanjämka arbete 
och familjeliv, vilket inte förekommer i de finländska planerna. 
De finländska jämställdhetsplanerna är skrivna mer ur en formell 
jämställdhetssynvinkel, medan man i en del av de svenska planerna 
kan utläsa en förståelse för ett behov av individuella lösningar för att 
nå faktisk jämställdhet.
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7 KONKLUSIONER

7.1 Snedvriden uppfattning om arbetsplatsens 
 jämställdhetssituation – ett hinder för 
 jämställdhetsarbetet?

Både Finland och Sverige anses som föregångare i jämställdhetsfrågor. 
Beträffande den formella jämställdheten kan man i en internationell 
jämförelse påstå att både Finland och Sverige drivit den formella 
jämställdheten. Frågar man en grupp med unga studerande, vilket 
jag i flera års tid har gjort då jag undervisat i arbetsrätt på Svenska 
handelshögskolan, om de upplever att de lever i ett jämställt samhälle 
brukar svaret huvudsakligen vara ”ja”. Men sedan känner de högst 
sannolikt till många problem i samhället, som exempelvis glastak som 
drabbar kvinnor och att kvinnor har sämre lön än männen, och kan 
kommentera dessa problem.

I flera undersökningar och intervjuer framgår att vi visserligen är 
medvetna om jämställdhetsproblem i vårt samhälle, men att vi har 
väldigt svårt att identifiera dem på våra egna arbetsplatser.655 I intervjuer 
förekommer det exempelvis att anställda upplever att arbetsplatsen 
är jämställd, men konstaterar strax efter det att männen avancerar 
snabbare, har bättre lön eller att kvinnorna är tvungna att arbeta dubbelt. 
Trots detta identifieras inte jämställdhetsproblemen.656 En typisk 
föreställning är också att det inte lönar sig att göra jämställdhetsfrågor 
till problem på arbetsplatserna eftersom arbetsgivarna inte ser några 
konkreta jämställdhetsproblem som borde åtgärdas.657 Företeelsen 

655 Se t.ex. Pulkkinen P. (2002), s. 143–144: Vähän enemmän arvoinen. Tutkimus 
tasa-arvokokemuksista työpaikoilla. Pulkkinen skriver: ”Suomalaisen yhteiskunnan 
tasa-arvo ongelmia osataan luetella hyvinkin tarkkaan, mutta oman työpaikan 
eriarvostavia rakenteita ja käytäntöjä on vaikea tunnistaa.” (”Det går lätt att lista 
jämställdhetsproblemen i det finländska samhället men det är svårt att identifiera 
ojämlika strukturer på den egna arbetsplatsen”, (min övers.).
656 Lipponen P. (red.)(2006), s. 186. Se även Korvajärvi P. (1998)
657 Uosukainen K., Autio H.-L., Leinonen M. & Syrjä S. (2010), kap. 4.4
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kommer också fram i de finländska jämställdhetsplaner som jag har 
analyserat.

Formellt uppfyller jämställdhetsplanerna till stor del lagens krav, 
men de jämställdhetsproblem som förekommer på samhällelig 
nivå identifieras till en mycket liten del i arbetsgivarnas 
jämställdhetsplanering. Jämställdhetsplaneringen brister redan 
ofta vid kartläggningsskedet, och jämställdhetsproblemen varken 
synliggörs eller behandlas i jämställdhetsplanerna. Trots att 
jämställdhetsplanerna kan innehålla material av vilket man kunde 
misstänka förekomsten av ett eller flera jämställdhetsproblem, är det 
mycket vanligt att man inte i jämställdhetsplanen uppfattar problemet 
som ett jämställdhetsproblem och inte heller behandlar det med 
lämpliga åtgärder. – I lönekartläggningarna konstaterades exempelvis 
att skillnaden i lönenivån mellan könen beror till största delen på den 
vertikala segregationen, men den vertikala segregationen behandlades 
och åtgärdades inte som ett jämställdhetsproblem.

7.2 Formell jämställdhetssyn – ett hinder för att 
 främja faktisk jämställdhet under ett 
 anställningsförhållande

Arbetsgivarens skyldighet att utveckla arbetsförhållanden så att de 
lämpar sig för både kvinnor och män är ett tema som inte fått fotfäste 
i arbetsgivarnas jämställdhetsplanering, inte ens på en formell nivå. 
Arbetsgivarna har skyldighet att utveckla arbetsförhållandena så att de 
lämpar sig för både kvinnor och män, men temat beaktades, trots en 
viss positiv utveckling under uppföljningstiden, endast i ungefär var 
femte jämställdhetsplan.

Begreppet arbetsförhållanden uppfattas också i dessa planer begränsat 
och ur en formell synvinkel, vilket är ett allmänt förekommande 
synsätt i de finländska jämställdhetsplanerna. Detta leder till att 
eventuella jämställdhetsproblem inte noteras. Kvinnor upplever ofta 
sin arbetsomgivning som mindre jämställd än männen, vilket syns 
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både i Statistikcentralens jämställdhetsbarometrar och i de enskilda 
arbetsplatsernas arbetsklimatsundersökningar. De psykosociala 
aspekterna förknippas dock i jämställdhetsplanerna inte med 
arbetsförhållandena, trots att jämställdhetslagens förarbete nämner 
som exempel att man på arbetsplatsen kan kartlägga de anställdas 
inställning till jämställdhet. I förarbetena betonas dock främst de 
fysiska omständigheterna, så som vilrum och arbetsredskap. 658 
Arbetsgivarnas tolkning av begreppet arbetsförhållanden begränsas 
till dessa fysiska omständigheter, vilket leder till att de psykosociala 
aspekterna blir helt onoterade.

I de svenska analyserade jämställdhetsplanerna beaktas 
arbetsförhållandenas lämplighet för båda könen oftare än i de 
finländska jämställdhetsplanerna och begreppet ”arbetsförhållanden” 
tolkas vidare än i de finländska planerna. Det analyserade materialet 
från Finland respektive Sverige är dock inte jämförbara sinsemellan. 
Det svenska urvalet representerar högklassiga jämställdhetsplaner, 
och med stöd av detta material kan man inte dra slutsatser av den 
genomsnittliga nivån på jämställdhetsplanerna i Sverige.

I de undersökta svenska planerna uppfattas begreppet 
arbetsförhållanden innefatta såväl de fysiska som de psykosociala 
förhållandena på arbetsplatsen. Av planerna framgår att 
kvinnor upplevt arbetsmiljön på arbetsplatserna vara sämre än 
männen, vilket lett till att arbetsgivarna planerat att satsa på 
jämställdhetsutbildning för chefer. Liknande jämställdhetsproblem 
ser man i statistiken i Finland på en samhällelig nivå, men dessa 
blir inte behandlade i de finländska jämställdhetsplanerna.659 I de 
svenska planerna framkom exempelvis också att kvinnorna hade 
mer sjukskrivningar än männen, vilket ledde till satsningar på 
friskvård. Kvinnornas högre andel av deltidsanställningar ansågs i de 

658 RP 195/2004 rd, s. 26  
659 Finlands officiella statistik (FOS): Jämställdhetsbarometern 2008, 2012 i Sosiaali- 
ja terveysministeriön julkaisuja 2012:23, s. 28–37, samt Finlands officiella statistik 
(FOS): Arbetsmiljö 2013. Se även kap. 6.1
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svenska jämställdhetsplanerna också vara ett jämställdhetsproblem 
som förknippades med temat arbetsförhållanden. Som orsaker 
till kvinnornas högre andel deltidsanställningar uppfattades bl.a. 
svårigheter med att förena heltidsarbete med föräldraskap samt 
därav försämrad arbetsmarknadsposition. Förutom att tolkningen 
av begreppet arbetsförhållanden i de svenska jämställdhetsplanerna 
är mer omfattande än i de finländska jämställdhetsplanerna, tolkas 
arbetsplatsens jämställdhetssituation även i fråga om detta tema från 
en mer könssensitiv synvinkel än i de få finländska jämställdhetsplaner 
där temat överhuvudtaget behandlats. Ett mer könssensitivt 
betraktelsesätt är en förutsättning för att främja faktisk jämställdhet 
mellan kvinnor och män i fråga om arbetsförhållanden. I de finländska 
jämställdhetsplanerna utgår man från en formell synvinkel. Detta 
leder till att de omständigheter som ligger i grunden till ojämställdhet 
mellan könen inte beaktas.

Exempelvis underlättandet av sammanjämkningen av arbete och 
familjeliv är ett område inom jämställdhetsplaneringen där den 
främjande verksamheten i Finland fortfarande till stor del baserar sig 
på en formell syn på jämställdhet. Skyldigheten att göra det lättare för 
kvinnor och män att sammanjämka arbete och familjeliv har rotat sig 
som ett tema i jämställdhetsplanerna och utvecklats både kvantitativt 
och kvalitativt under uppföljningstiden.

Enligt den finländska jämställdhetslagen ska arbetsgivaren främja 
jämställdheten genom att göra det lättare för kvinnor och män att 
förena arbete med familjeliv, framför allt genom att fästa avseende 
vid arbetsarrangemangen. I de finländska jämställdhetsplanerna 
förekommer åtgärder för att sammanjämka arbete och familjeliv, men 
även i denna fråga behandlas sammanjämkandet av arbete och familjeliv 
i jämställdhetsplanerna från en formell jämställdhetssynvinkel. På 
flera arbetsplatser tillämpas flexibel arbetstid och på en del erbjöds 
också möjlighet till distansarbete. Åtgärderna underlättar visserligen 
sammanjämkandet, men bara en liten del av arbetsplatserna behandlar 
de anställdas upplevelser av sammanjämkandet av arbete och 
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familjelivet i jämställdhetsplanen. De upplevda problem som framkom 
i kartläggningarna ledde inte heller till konkreta lösningar, utan 
arbetsgivarna nöjde sig med konstaterandet att sammanjämkandet 
kan vara svårt inom branschen. Den formella synen på jämställdheten 
tog sig också uttryck som inställningar att arbetsgivaren inte har ansvar 
för sammanjämkandet av arbete och familjeliv utan att frågan hör till 
familjens ansvarsområde.

I de svenska jämställdhetsplanerna tar arbetsgivarna ett större 
ansvar för att arbetet ska kunna förenas med vård av barn. I 
de svenska jämställdhetsplanerna ser man ett mer varierande 
sortiment av åtgärder, inkluderande indirekt positiv särbehandling, 
för att möjliggöra ett smidigt sammanjämkande av vård av barn 
och förvärvsarbete. De möjliga och lämpliga åtgärderna för 
sammanjämkandet kan vara mycket varierande i olika arbeten 
och dessutom kan de anställdas individuella behov variera. Av de 
svenska jämställdhetsplanerna framgick att arbetsplatserna hade 
utarbetat rutiner för att bl.a. i medarbetarsamtalen (motsvarar ung. 
utvecklingssamtal i Finland) beakta sammanjämkandet av arbete och 
familjeliv på individnivå. Kvantitativt sett har arbetsgivarnas skyldighet 
att främja sammanjämkandet av arbete och familjeliv hittat sin plats 
i jämställdhetsplaneringen, men kvalitativt sett finns det fortfarande 
ett stort utrymme för att förbättra växelverkan på arbetsplatserna 
för att hitta outnyttjade och lämpliga lösningar i syfte att förbättra 
de anställdas möjligheter att möjligast konfliktfritt förena arbete och 
familjeliv, vilket skulle vara både arbetsgivarna och de anställda till 
stor fördel.

Sammanjämkandet av arbete och vård av anhöriga kan också i 
enskilda fall bilda hinder för att exempelvis jobba på heltid, vilket 
exempelvis i de svenska jämställdhetsplanerna upplevdes som ett 
jämställdhetsproblem. Yrken med besvärliga arbetstider kan också 
i vissa livssituationer tillsammans med vårdansvar bilda hinder för 
enskilda anställda. I dessa situationer finns det utrymme för att tillämpa 
indirekt positiv särbehandling, vilket förekommer i urvalet av de svenska 
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jämställdhetsplanerna men inte i de finländska. Dessa situationer kan 
också gälla vård av andra anhöriga utöver minderåriga barn, vilket 
noterades i några finländska jämställdhetsplaner. I den svenska 
diskrimineringslagen betonas uttryckligen föräldraskapet, medan den 
finländska lagstiftningen utgår ifrån uttrycket ”familjeliv”. Familjeliv 
kan tolkas också vidare än innefattande enbart vård av småbarn. 
Faktiska hinder noteras inte i arbetsgivarnas jämställdhetsplanering, 
utan den formella jämställdhetssynen i jämställdhetsplanerna leder 
till att eventuella hinder till följd av vårdansvar inte behandlas i 
jämställdhetsplanerna.

Familjeledigheterna är också ett tema som noterats i de finländska 
jämställdhetsplanerna kvantitativt sett, men planerna innehåller 
till en mycket liten del konkreta åtgärder för att främja en jämnare 
användning av familjeledigheter. Männen är i behov av ett större 
stöd och av att känna arbetsplatsens positiva inställning till att män 
tar ut familjeledighet för att fördelningen mellan föräldraledigheterna 
mellan könen ska jämnas ut. Enligt Statistikcentralens uppgifter tar 
kvinnorna ut familjeledigheter oberoende av arbetsplatsens attityder, 
medan männen är känsligare för arbetsplatsens attityder.660 Den 
största delen av de finländska jämställdhetsplanerna innehåller ett 
principiellt ställningstagande angående familjeledigheter, men den 
formella synen på jämställdhet leder till att arbetsgivarna till en mycket 
liten del tillämpar aktiva åtgärder enligt kön.

I dessa frågor kunde vi i Finland ta modell av de svenska 
jämställdhetsplanerna, där jämställdhetsfrågor betraktas 
från en könssensitiv synvinkel och av vilka man kan utläsa en 
förståelse för individuella behov för att nå faktisk jämställdhet. 
För att man på arbetsplatserna ska lära känna igen faktiska 
jämställdhetsproblem och se på dem från en könssensitiv synvinkel 
kan utbildning i jämställdhetsfrågor på arbetsplatserna vara till nytta. 
I de svenska jämställdhetsplanerna hör jämställdhetsutbildning till ett 
”standardpaket” med aktiva åtgärder, medan jämställdhetsutbildning 
660 Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö 2013
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förkom i mycket liten utsträckning i de finländska planerna i min 
uppföljningsundersökning.

Ur en rättslig synvinkel finns det inte heller något hinder för tillämpning 
av indirekt positiv särbehandling för att underlätta möjligheterna att 
förvärvsarbeta på heltid för grupper eller enskilda anställda som kan 
vara föremål för en nackdel som leder till att den anställda i fråga inte 
i praktiken har lika möjligheter att jobba. Med tanke på att positiv 
särbehandling ska grunda sig på en plan är jämställdhetsplanen ett 
naturligt verktyg för att planera möjligheterna att tillämpa indirekt 
positiv särbehandling.

7.3 Förebyggande av diskriminering under ett 
 anställningsförhållande

Den diskriminering som förekommer i samband med familjeledigheter 
i Finland är däremot ett jämställdhetsproblem som inte blir noterat 
i de finländska arbetsplatsernas jämställdhetsplanering. Trots att 
arbetsgivarna enligt jämställdhetslagen har skyldighet att förebygga 
diskriminering, vilket är ett allmänt förekommande problem i 
samband med familjeledigheter, tas frågan inte upp i arbetsplatsernas 
jämställdhetsplaner, med något enstaka undantag som tidsmässigt har 
sammanfallit med jämställdhetsombudsmannens nolltoleranskampanj 
för diskriminering i samband md familjeledigheter. Det är möjligt att 
en stor del av den diskriminering som förekommer i samband med 
familjeledigheterna beror på ovetskap, och även i denna fråga kan 
utbildning i jämställdhetsfrågor för både chefer och övrig personal 
förebygga diskriminering.

Man kunde tänka sig att diskriminering i samband med 
familjeledigheterna, i likhet med trakasserier, är något konkret 
och lätt att känna igen om den beaktas i arbetsgivarnas främjande 
verksamhet. Diskriminering i samband med familjeledigheter 
åtgärdas enbart med stöd av diskrimineringsförbuden, vilket inte 
har en förebyggande funktion och dessutom är något otydligt 
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formulerade i lagen. Kvinnodiskrimineringskommittén har uppmanat 
Finland att ändra på lagstiftningen så att man uttryckligen förbjuder 
arbetsgivarna att på grund av familjeledigheter såväl begränsa 
tidsbegränsade anställningsavtal som låta bli att förnya tidsbegränsade 
anställningsavtal.661 Likaså har kommittén uppmanat Finland att vidta 
åtgärder för att kvinnor inte lagstridigt ska bli uppsagda på grund 
av graviditet och förlossning.662 Diskrimineringsförbuden som gäller 
graviditet och familjeledigheter borde klargöras och betonas bland 
diskrimineringsförbuden, men eftersom det är fråga om en allmänt 
förekommande form av diskriminering borde skyldigheten att förebygga 
denna form av diskriminering också tas med i jämställdhetsplaneringen, 
så att arbetsgivarnas skyldighet enligt jämställdhetslagen att förebygga 
diskriminering på grund av kön uppfylls.

Förutom diskriminering till följd av familjeledigheter förekommer också 
diskriminering i form av trakasserier i arbetslivet. I jämställdhetslagen 
är diskrimineringsförbudet mot trakasserier dock mycket klarare 
formulerat än förbudet att diskriminera till följd av familjeledigheter. 
Trakasserier är ett tema som arbetsgivarna, till skillnad från 
diskrimineringsförbuden i samband med familjeledigheterna, 
känner till och som också i jämställdhetsplanerna fått fotfäste, vilket 
är intressant eftersom trakasserier inte längre separat nämns i 
jämställdhetslagen bland de främjande åtgärderna som tidigare, utan 
är ”inbakad” i arbetsgivarens skyldighet att förebygga diskriminering. 
Arbetsgivaren har dock ett strikt ansvar att åtgärda trakasserier både 
enligt jämställdhetslagen och enligt arbetarskyddslagen.

Eventuellt är trakasserier till sin natur något mer konkret än dold eller 
indirekt diskriminering och därför kan trakasserier sett från en formell 
jämställdhetssynvinkel vara lättare att uppfatta som en naturlig sak att 
ta upp jämställdhetsplaneringen. Om själva diskrimineringsförbudet 
klargörs kunde man därför förvänta sig att diskriminering till följd 

661 CEDAW/C/FIN/CO/7, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 2014, 
punkt 27
662 CEDAW/C/FIN/CO/6, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 2008
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av familjeledigheter också synliggörs i jämställdhetsplaneringen, 
åtminstone på en principiell nivå.

Arbetsgivarna har aktivt utarbetat handlingsplaner mot trakasserier 
och uttryckt att det råder nolltolerans för trakasserier på arbetsplatsen, 
men även i fråga om trakasserier ser det ut som att arbetsgivarna lätt 
utgår ifrån att det inte förekommer några trakasserier på arbetsplatsen. 
Arbetsgivarnas uppfattning om läget är ofta positivare än de anställdas 
och därför skulle det vara till nytta att i större utsträckning undersöka 
de anställdas upplevelser med hjälp av arbetsklimatundersökningar 
när det gäller förekomsten av trakasserier och vid behov också 
använda sig av förebyggande åtgärder exempelvis i form av utbildning, 
diskussionstillfällen och seminarier.

7.4 Hinder vid rekrytering och avancemang – dåligt 
	 identifierade	i	jämställdhetsplanerna

Arbetsgivarna ska i sin jämställdhetsplan inkludera en redogörelse 
för jämställdhetsläget på arbetsplatsen, och i jämställdhetslagens 
6 a § konstateras uttryckligen att redogörelsen ska inkludera en 
specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter. 
Med stöd av denna fördelningsspecificering ska arbetsgivarna välja de 
åtgärder som behövs för att främja jämställdheten. Formellt uppfyller 
största delen av jämställdhetsplanerna även denna skyldighet, men de 
jämställdhetsproblem som förekommer i arbetslivet identifieras till 
en mycket liten del i jämställdhetsplanerna och de valda åtgärderna 
främjar inte den faktiska jämställdheten. En stor brist i den finländska 
jämställdhetsplaneringen är att man på arbetsplatserna inte känner 
till jämställdhetsmålet, utan utgår från jämställdhetsmålet formell 
jämställdhet. Detta leder till att de jämställdhetsproblem som 
förekommer i arbetslivet förblir oidentifierade. Detta möjliggör att 
arbetsgivarnas skyldighet enligt jämställdhetslagen att utarbeta en 
jämställdhetsplan uppfylls, men utan någon effekt.
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De jämställdhetsproblem som förekommer i samband med rekrytering 
och avancemang kan delas in i vertikala och horisontala hinder, 
och dessutom har kvinnor och ensamstående föräldrar en sämre 
arbetsmarknadsposition, som också ger sig uttryck som sämre 
möjligheter till tillsvidareanställningar. Arbetsgivarna ska enligt 
jämställdhetslagens 6 § ”främja en jämn fördelning mellan kvinnor 
och män i olika uppgifter samt skapa lika möjligheter för kvinnor och 
män till avancemang”.663 De jämställdhetsproblem som förekommer 
i arbetslivet beror dock på olika företeelser, och för att främja den 
faktiska jämställdheten borde orsakerna till jämställdhetsproblemen 
synliggöras i kartläggningen. Det relevanta i kartläggningen är att 
identifiera strukturer som leder till att kvinnor och män inte har lika 
möjligheter och att hitta de lämpliga och tillräckligt effektiva medlen 
för att åtgärda dem. På denna punkt brister jämställdhetplaneringen. 
Begreppen ”jämn fördelning” och ”skapa lika möjligheter” kan 
stå i konflikt sinsemellan och tolkas varierande, vilket leder till att 
de olika jämställdhetsproblemen inte separeras. Eftersom en stor 
del av arbetsgivarna analyserar jämställdhetsläget från en formell 
jämställdhetssynvinkel leder detta till att de jämställdhetsproblem 
som förekommer i samband med rekrytering och avancemang inte 
synliggörs. Dessutom förekommer det också att jämställdhetsläget 
analyseras med jämställdhet i resultat som mål. Medel som väljs för 
att främja jämställdhet i resultat kan t.o.m. leda till val av åtgärder som 
ytterligare förvränger möjligheterna till rekrytering och avancemang för 
det kön som är i sämre position, vilket också förekom i det analyserade 
materialet. Jämställdhetsmålet är oklart för arbetsgivarna.

De valda medlen för att främja jämställdheten vid rekrytering och 
avancemang var också otillräckliga för att främja faktisk jämställdhet 
vid rekrytering och avancemang. Detta syns exempelvis i att inga 
framsteg har gjorts och utvärderingar av tidigare jämställdhetsplaner 
är obefintliga i jämställdhetsplaneringen, vilket framgår i min 
uppföljningsundersökning. I några enstaka jämställdhetsplaner 

663 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 §
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har en positiv utveckling i könsfördelning och användningen av 
tidsbegränsade anställningsavtal tack vare ett aktivt främjande arbete 
redovisats, men efter att de projektartade åtgärderna avslutats har 
utvecklingen på dessa arbetsplatser igen försämrats.

7.5 Behov av precisering av jämställdhetsmålet och 
 främjande åtgärder

Jämställdhetsmålet har, efter att den formella jämställdheten 
genomdrivits under 1900-talet, ändrats från formell till faktisk 
jämställdhet. Den nationella lagstiftningen i Finland, EU-rätten och 
kvinnokonventionen betonar de främjande åtgärdernas betydelse för 
att faktisk jämställdhet mellan könen ska nås. Det har visat sig att 
likställande av könen inte i praktiken räcker för att båda könen ska 
få lika möjligheter i arbetslivet, vilket har lett till att arbetsgivarnas 
skyldighet att främja jämställdheten på arbetsplatserna flera gånger 
preciserats och skärpts. Faktisk jämställdhet är som jämställdhetsmål 
utmanande, eftersom det ställer höga krav på att analyserna av 
jämställdhetsläget synliggör eventuella diskriminerande förfaranden 
som leder till att någon grupp i praktiken blir i sämre position.

Jämställdhetslagens bestämmelser om arbetsgivarnas skyldighet 
att utarbeta jämställdhetsplaner lämnar ett stort spelrum för 
arbetsgivarna att forma jämställdhetsplaneringen enligt sina egna 
behov. Under 2010-talet har likalöneprincipen dock prioriterats 
och bl.a. lönekartläggningsskyldigheten har preciserats. Trots att 
löneojämlikheten mellan könen till stor del förklaras också med 
andra jämställdhetsproblem än med att kvinnor och män betalas 
olika lön för lika eller likvärdigt arbete, har skyldigheten att främja 
jämställdheten i övrigt lämnats mycket öppet för arbetsplatsernas 
egna tolkningar. Jämställdhetsmålet är oklart på arbetsplatserna, 
vilket leder till att arbetsplatsernas jämställdhetsplaner i praktiken 
ofta har formell jämställdhet som jämställdhetsmål. Detta leder, trots 
att en jämställdhetsplan som uppfyller lagens krav utarbetats, till en 
uppfattning om att det inte finns jämställdhetsproblem på arbetsplatsen. 
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Från en formell synvinkel identifieras inte de jämställdhetsproblem 
som bl.a. är orsaker till löneojämlikheten.

Å andra sidan förekommer det också att arbetsplatser eftersträvar 
jämställdhet i resultat, vilket leder exempelvis till att positiv 
särbehandling tillämpas i fall där man inte har konstaterat det 
särbehandlade könet vara i sämre position. Detta kan ytterligare 
förvränga skillnaden i möjligheterna till avancemang mellan könen.664 
De varierande tolkningarna av lagstiftningens mål leder således 
också till lagstridig tillämpning av positiv särbehandling. Till följd 
av att arbetsplatserna inte känner till jämställdhetsmålet misslyckas 
jämställdhetsplaneringen till stor del redan i kartläggningsskedet.

De använda uttrycken för jämställdhetsmålen är både inom EU-rätten 
och inom den finländska jämställdhetslagstiftningen något förvirrande, 
vilket kan leda till att åtgärder som positiv särbehandling tillämpas 
för att eftersträva ett resultat i situationer där den särbehandlade 
gruppen inte de facto är missgynnad. För att lyckas med att främja 
faktisk jämställdhet på arbetsplatserna är arbetsplatserna i behov av 
noggrannare definiering av det jämställdhetsmål som ska eftersträvas 
och av bättre instruktioner för att kunna identifiera eventuella 
jämställdhetsproblem på arbetsplatsen.

De i jämställdhetslagen klart uttryckta skyldigheterna uppfylls formellt 
till stor del i de finländska jämställdhetsplaner som jag analyserat. En 
mer detaljerad lagstiftning kunde leda till att jämställdhetsproblemen 
bättre identifieras på arbetsplatserna. Till denna del var den 
svenska diskrimineringslagens bestämmelser om främjande 
åtgärder i den tidigare formen till uppläggningen betydligt klarare, 
och målsättningarna hade beskrivits entydigare både i lagen och i 
förarbetena. I den svenska diskrimineringslagens förarbete behandlas 
jämställdheten även mångsidigare, vilket också syns i att de aspekter som 
tas upp i de svenska jämställdhetsplanerna behandlar arbetsplatsens 

664 Se kap. 5
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jämställdhetssituation från ett mångsidigare perspektiv.665 
Strävan efter ett jämnt resultat, så som exempelvis enligt den svenska 
traditionella synen, kan i sig vara entydigare än att eftersträva faktisk 
jämställdhet och lika möjligheter för båda könen i arbetslivet, men ett 
sådant mål passar inte in i den finländska lagstiftningen. 666

Den finländska jämställdhetslagstiftningen har som syfte att förbättra 
kvinnans ställning i arbetslivet. Jämställdhetslagen är inte till denna 
del helt könsneutral. 667 Enligt den finländska jämställdhetslagens 
förarbete kan positiv särbehandling användas då en grupp, främst 
kvinnor eftersom kvinnor är i en sämre position i arbetslivet, är 
missgynnad.668 Därför kan den finländska lagens otydlighet inte 
elimineras genom att ta modell av den svenska diskrimineringslagen.

Det svenska jämställdhetsmålet, som i rekryteringsfrågor syftar till 
ett jämnt resultat och närmar sig jämställdhetsfrågor snarare från en 
665 Se kap 6
666 Enligt den svenska diskrimineringslagens tidigare formulering (2008:567) 3. kap. 
9 § skulle arbetsgivaren, då det i huvudsak inte råder en jämn fördelning av kvinnor 
och män inom en viss typ av arbete eller en viss kategori av arbetstagare, särskilt 
anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. I Sverige har jämn 
fördelning mellan könen ansetts föreligga då båda könen är representerade till minst 
40 %. Enligt förarbeten (Prop. 1978/79:175, s. 19–20) till Sveriges jämställdhetslag 
ska arbetsgivare för att uppnå detta mål, i valet mellan en kvinna och en man med 
likvärdiga förutsättningar, välja den som representerar den underrepresenterade 
könet. I Sverige har positiv särbehandling också tillämpats till fördel för de 
underrepresenterade könet trots sämre meriter (se exempelvis fallet Abrahamsson 
C407/98). I den svenska regeringens proposition (Prop. 2007/08:95, s. 167–168) 
tolkas domen Abrahamsson så att ett litet jämställdhetsintervall är tillåtet enligt EU-
rätten. Vidare konstateras att ju högre grad av underläge eller eftersatt position för 
den som tillhör den aktuella gruppen, desto större grad av positiv särbehandling 
är tänkbar”. Proportionalitetsprincipen har i förarbeten tolkats så att målet ses som 
en uppfylld andel av arbetsstyrkan med visst kön och positiv särbehandling måste 
tillämpas i proportion till detta mål, dvs. att positiv särbehandling tillämpas med 
försiktighet då målet nästan är uppfyllt.
667 I jämställdhetslagen räknas möjligheten till positiv särbehandling upp som ett 
undantag från diskrimineringsförbudet som en punkt bland andra undantag. Enligt 9 
§ ska såsom diskriminering på grund av kön inte anses ”sådana tillfälliga, planenliga 
specialåtgärder för att främja den faktiska jämställdheten vilka syftar till att 
ändamålet med denna lag skall uppfyllas”. Syftet med jämställdhetslagen är enligt 
jämställdhetslagens 1 § att bl.a. förbättra kvinnans ställning i arbetslivet.
668 Se kap. 4.5.2
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kollektiv synvinkel, har också stått i konflikt med EU-rätten. Inom 
EU-rätten betonas de enskilda individernas rättigheter framom den 
kollektiva jämställdhetssynen. Det svenska traditionella sättet att 
tillämpa positiv särbehandling är inte förenligt med detta EU-rättsliga 
synsätt.669 Trots att målen inte till alla delar sammanfaller finns det i 
de svenska jämställdhetsplanerna och den svenska jämställdhetslagen 
med förarbeten mycket gott att ta efter.

I stället för att sträva efter jämn representation borde man i Finland 
använda positiv särbehandling som medel att främja jämställdheten 
på arbetsplatsen när det finns ett relativt gap i representationen. Som 
jämförelsetal vid analys av de faktiska möjligheterna på arbetsplatsen 
borde på de lägre organisationsnivåerna användas statistik över 
utexaminerade inom branschen eller motsvarande statistik som 
beskriver rekryteringsbasen, medan de högre nivåerna i organisationen 
borde jämföras med könsfördelningen inom de lägre nivåerna för att 
eventuella glastak ska kunna upptäckas.

Åtgärdernas betydelse i arbetsplatsernas jämställdhetsplanering borde 
betonas starkare i lagen och arbetsgivarna bör ges bättre vägledning i 
hurdant jämställdhetsmål som ska eftersträvas på arbetsplatsen. En 
något mer utförlig beskrivning, i likhet med den tidigare formuleringen 
av de aktiva åtgärderna i den svenska diskrimineringslagen, skulle bättre 
kunna stödja det konkreta jämställdhetsarbetet, men med ett mål som 
syftar till lika möjligheter. För att främja den faktiska jämställdheten bör 
arbetsgivarna, i stället för att ge en allmän beskrivning om främjande 
av jämställdheten, vara skyldiga att vidta aktiva åtgärder inkluderande 
positiv särbehandling, när könsstrukturen på arbetsplatsen eller inom 
de olika nivåerna på arbetsplatsen inte motsvarar den könsfördelning 
som motsvarar könsstrukturen i rekryteringsbasen.

Ett sådant jämställdhetsmål stöder också på bästa möjliga sätt de 
anställdas motivation och utnyttjar arbetstagarnas yrkeskunskap på 
ett sätt som bidrar till ökad effektivitet från ett ledningsperspektiv. 

669 Se kap. 4.5
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På det viset står inte ledningsintresset och främjandet av de 
mänskliga rättigheterna i konflikt med varandra, utan tvärtom. En 
på rätt sätt genomförd jämställdhetsplanering som syftar till faktiska 
lika möjligheter för både kvinnor och män ökar högst antagligen 
effektiviteten.

Den del av segregationen som beror på att yrkesval styrs av traditionella 
stereotypa attityder eller på genuskoder, faller till denna del utanför 
arbetsgivarnas ansvarsområde när det gäller rekryteringsval och att 
motarbeta dold diskriminering. För att bidra till att motarbeta den 
horisontella segregationen är de medel som arbetsgivarna kan stå 
till tjänst med begränsade. Arbetsgivarna kan aktivt framhäva det 
underrepresenterade könet i material som representerar en segregerad 
bransch och på detta sätt bistå till en förändring av den rådande 
genuskoden. Till denna del borde arbetsgivarens ansvarsområde enligt 
min mening begränsas till att bistå till att neutralisera genuskoden av 
dessa yrken i samhället.

7.6 Ta modell från Sverige?

Som jag redan tidigare konstaterat är de material som jag har från 
Finland och Sverige inte direkt jämförbara sinsemellan eftersom 
jag inte haft tillgång till ett täckande urval planer. I en stor del av de 
svenska planerna finns en bedömning av tidigare åtgärder och analys 
av varför en könsutjämning inte alltid lyckats. Materialet representerar 
antagligen ett urval av de bästa jämställdhetsplanerna i Sverige. Inte 
heller i Sverige utarbetar alla arbetsgivare jämställdhetsplaner och 
det analyserade materialet kan inte betraktas som något medeltal 
av innehållet i de svenska jämställdhetsplanerna. Exempelvis en 
undersökning som fackförbundet GS genomförde år 2012, när 
också de svenska jämställdhetsplaner som jag har analyserat blev 
insamlade, visade att endast ett (1) av 5 företag inom skogs-, trä- och 
grafikbranschen upprättade en jämställdhetsplan.670

670 GS undersökning av jämställdhetsplanering år 2012. Tillgänglig: https://news.
cision.com/se/gs-facket/r/gs, hämtad 29.1.2020
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Däremot var det inte lika lätt att komma över finländska 
jämställdhetsplaner. Det huvudsakliga urvalet har jag fått via 
jämställdhetsombudsmannen, dvs. de jämställdhetsplaner som 
jämställdhetsombudsmannen bett att få av arbetsgivarna, vilket oftast 
sker i samband med något jämställdhetsproblem som behandlats 
av jämställdhetsombudsmannen. Men även i detta material finns 
utomordentliga jämställdhetsplaner och i huvudsak uppfyller de lagens 
krav. Till materialet har jag lagt till också sådana jämställdhetsplaner 
som funnits på nätet och som går bra att jämföra med det svenska 
materialet. Eftersom materialen från Finland och Sverige är insamlade 
på olika sätt är jag försiktig med att dra slutsatser som att ett närmande 
mot den svenska diskrimineringslagen skulle öka de praktiska 
åtgärderna som arbetsgivarna planerar för att främja jämställdheten 
i Finland.

Den svenska diskrimineringslagen var, när de jämställdhetsplaner 
jag analyserat utarbetades, entydigare, klarare strukturerad och 
mer instruktiv än den finländska jämställdhetslagen. De finländska 
arbetsgivarna förefaller inte identifiera jämställdhetsproblemen och 
har det inte klart för sig hurdant jämställdhetsmål de ska eftersträva. Det 
verkar som om de finländska arbetsgivarna är i behov av noggrannare 
instruktioner. De klart och entydigt i lagen angivna skyldigheterna 
uppfylls däremot bra i arbetsgivarnas jämställdhetsplaner. En 
entydigare och mer instruktiv lag kunde med andra ord lösa detta 
problem.

De svenska förarbetena har också varit mer instruktiva än de 
finländska. Eventuellt kan en del av den i de svenska planerna allmänt 
förekommande förståelsen för att närma sig jämställdhetsfrågor i 
jämställdhetsplanerna från en könssensitiv synvinkel ha sitt ursprung i 
lagarnas förarbeten. Idéer, som exempelvis att undersöka sjukfrånvaron 
enligt kön eller att satsa på jämställdhetsutbildning på arbetsplatserna, 
kan via förarbeten och instruktioner rota sig i jämställdhetsplanerna, 
men den könssensitiva synvinkel som förekommer i de svenska 
jämställdhetsplanerna kan inte genom skärpning av lagens förpliktelser 
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direkt kopieras in i den finländska jämställdhetsplaneringen. Beaktande 
av en könssensitiv synvinkel kräver mjukare metoder och satsningar 
på den i de svenska jämställdhetsplanerna allmänt förekommande 
jämställdhetsutbildningen. Att få med också dessa mjuka åtgärder i 
jämställdhetsplaneringen är en förutsättning för att kunna förskjuta 
jämställdhetsmålet i de finländska jämställdhetsplanerna från formell 
till faktisk jämställdhet.

Det är möjligt att de finländska arbetsgivarna inte med samma 
engagemang utarbetar jämställdhetsplaner som överskrider lagens 
minimikrav. I de svenska jämställdhetsplanerna kan man identifiera ett 
intresse för att öka förståelsen för jämställdhetsfrågor och en ambition 
att främja jämställdheten på arbetsplatserna. Det finns ingen garanti 
för att mjuka metoder som i någon kultur kan vara effektiva fungerar i 
en annan kultur. De kulturella skillnaderna i attityder och värderingar 
måste beaktas när man överväger vilka medel som är effektiva för att 
motarbeta köns- och genusbaserade hinder i arbetslivet.

7.7	 Behov	av	effektivare	lagstiftning

Förutom att jämställdhetslagen inte är entydig i fråga om det mål 
som arbetsgivarna ska eftersträva, kan man kritisera lagstiftningen 
för att den inte i praktiken är tillräckligt effektiv. Kvinnornas sämre 
arbetsmarknadsposition och sämre möjligheter till rekrytering och 
avancemang är problem som statistiskt kan påvisas, men åtgärderna 
för att korrigera problemen har kommit i skymundan när övriga 
områden i jämställdhetslagen utvecklats. De olika delområdena, dvs. 
lönefrågan, jämlika möjligheter till anställning och avancemang samt 
främjande åtgärder under ett anställningsförhållande är en helhet 
där de olika delområdena påverkar varandra. De dolda hinder som 
drabbar kvinnor på arbetsmarknaden har inte heller uppmärksammats 
tillräckligt eller synliggjorts för att behovet av effektivare åtgärder ska 
tas på allvar. I sin nuvarande form ökar jämställdhetsplaneringen 
arbetsgivarnas byråkratibörda utan att lagens mål uppfylls. När det 
gäller lönejämlikhetsfrågan har lagen preciserats och arbetsgivaren 
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har skyldighet att utreda orsakerna till eventuella skillnader i männens 
och kvinnornas lönenivåer och vidta lämpliga åtgärder om det inte 
finns någon godtagbar orsak till skillnaderna.671 Eftersom de planerade 
åtgärderna för att avskaffa hinder vid rekrytering och avancemang är 
otillräckliga i arbetsgivarnas jämställdhetsplaner, finns det anledning 
att kräva lämpliga och tillräckliga åtgärder för att korrigera bristerna i 
jämställdhetsläget även när det gäller möjligheterna att rekryteras och 
avancera.

Även kvinnodiskrimineringskommittén har uttryckt sin oro över 
kvinnornas ofördelaktiga ställning på arbetsmarknaden i Finland, som 
enligt kommittén kommer till uttryck som en starkt könsdifferentierad 
arbetsmarknad, både vertikalt och horisontalt. Kommittén har också 
reagerat på den höga andelen visstidsanställningar bland kvinnor 
och att kvinnor lagstridigt sägs upp på grund av graviditet och 
förlossning.672 Finland har uppmanats att prioritera faktisk jämställdhet 
på arbetsmarknaden för att uppfylla kraven i kvinnokonventionens 
artikel 11 och att vidta praktiska åtgärder, inkluderande tillfälliga 
specialåtgärder i enlighet med artikel 4.1 i kvinnokonventionen, för att 
eliminera könssegregationen. Finland har också uppmanats att vidta 
åtgärder för att förhindra lagstridiga uppsägningar av kvinnor på grund 
av graviditet och förlossning.673 Bestämmelserna om användningen av 
tidsbegränsade anställningsavtal i arbetsavtalslagen har preciserats 
år 2010, men för övrigt har inga betydande ändringar gjorts under de 
senaste tio åren för att motarbeta dessa problem eller för att utveckla 
tillfälliga specialåtgärder.

En skärpning av arbetsgivarnas skyldighet att åtgärda hinder 
vid rekrytering och avancemang är också motiverad för att de 

671 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 b §
672 CEDAW/C/FIN/CO/6, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 2008, 
punkt 25 samt CEDAW/C/FIN/CO/7, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 
2014, punkt 26–27
673 CEDAW/C/FIN/CO/6, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 2008, 
punkt 26, samt CEDAW/C/FIN/CO/7, Slutsatser från kvinnodiskrimineringskommittén 
2014, punkt 27
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mål som Finland förbundit sig till i och med undertecknandet 
av kvinnokonventionen i praktiken ska kunna uppfyllas. Enligt 
kvinnokonventionen har konventionsstaterna förbundit sig till att ”vidta 
alla lämpliga åtgärder” för att ”säkerställa full utveckling och framsteg 
för kvinnorna och därmed garantera dem utövande och åtnjutande 
av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på grundval 
av jämställdhet med männen”.674 Kvinnodiskrimineringskommittén 
har också i form av rekommendationer uppmanat staterna att 
utnyttja artikel 4.1 i form av positiv särbehandling och kvotering.675 I 
den allmänna rekommendationen nr 25, som behandlar artikel 4.1 i 
kvinnokonventionen, konstateras att tillämpandet av tillfälliga särskilda 
åtgärder är snarare ett medel att förverkliga faktisk jämställdhet för 
kvinnor, än ett undantag från normer om ickediskriminering.676 I 
rekommendationen sägs uttryckligen att staterna är skyldiga att 
genomföra tillfälliga särskilda åtgärder eftersom det visat sig vara 
nödvändigt och lämpligt för att faktisk, dvs. materiell jämställdhet 
för kvinnorna snabbare ska bli verklighet.677 Skyldigheten att använda 
tillfälliga särskilda åtgärder är i kvinnokonventionen av tvingande natur 
och den finländska jämställdhetslagen ska tolkas konventionsenligt.

De tillfälliga särskilda åtgärderna ska enligt den allmänna 
rekommendationen nr 25 tillämpas med hänsyn till artiklarna 6–16. 
678 Enligt artikel 11, som gäller arbetsmarknad och arbetsplatser, 
ska konventionsstaterna ”vidta alla lämpliga åtgärder för att 
avskaffa diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden” och i 
artikeln preciseras att konventionsstaterna ska säkerställa samma 
rättigheter, särskilt bl.a. rätten till samma anställningsmöjligheter, 
inklusive användning av samma urvalskriterier vid anställning, 

674 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), artikel 3
675 CEDAW General Recommendation No 5 (1988)
676 CEDAW General Recommendation No 25 (2004), s. 4
677 CEDAW General Recommendation No 25 (2004), s. 6
678 CEDAW General Recommendation No. 25 (2004), punkt 24
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rätten till befordran och anställningstrygghet.679 Diskrimineringen 
av kvinnor i Finland kan inte anses avskaffad varken när det gäller 
anställningsskydd eller rätten till samma anställningsmöjligheter och 
befordran.680 I praktiken används ”alla lämpliga åtgärder”, exempelvis 
positiv särbehandling, inte i situationer där faktisk jämställdhet inte 
uppnåtts. Att positiv särbehandling inte tillämpas, kan enligt synsättet 
i kvinnokonventionen ses som att genusbaserade förmodanden, dold 
könsdiskriminering och diskriminering godkänns.

679 Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 68/1986), artikel 11
680 Se kap. 4.1
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8 SAMMANFATTANDE KONKLUSIONER

Den första forskningsfrågan i detta arbete var att utreda hur de på 
arbetsmarknaden förekommande jämställdhetsproblemen behandlas 
i jämställdhetsplanerna. I inledningen konstateras att avhandlingen 
behandlar sådana problem som gäller inkomstnivåskillnader 
mellan könen, vertikal segregation, horisontell segregation, svag 
arbetsmarknadsposition som beror på könet, diskriminering till följd 
av graviditet och familjeledigheter, svårigheten att sammanjämka 
arbete och familj samt trakasserier på grund av kön.

Lönekartläggningsskyldigheten har inte behandlats separat i arbetet, 
men eftersom orsakerna till löneskillnaderna mellan könen främst 
beror på andra jämställdhetsproblem än på olaglig tillämpning av 
likalöneprincipen, kan inte kvinnornas lägre lönenivå separeras från 
de övriga jämställdhetsproblemen. För att komma åt lönegapet är det 
nödvändigt att de övriga jämställdhetsproblem som leder till olika 
inkomstnivåer för kvinnor och män åtgärdas.

Dold och indirekt diskriminering, som exempelvis kvinnornas och 
ensamförsörjarnas svagare arbetsmarknadsposition, har inte som 
teman fått fotfäste i jämställdhetsplanerna. Likaså är diskriminering 
i samband med familjeledigheter en fråga som inte noteras eller 
behandlas i jämställdhetsplanerna, trots att arbetsgivaren enligt 
jämställdhetslagen har skyldighet att förebygga diskriminering.

Trakasserier, som till sin natur är mer konkreta än dold och 
indirekt diskriminering, har däremot som tema fått sitt fotfäste 
i jämställdhetsplanerna. Trakasserier nämns inte längre i 
jämställdhetslagen så som tidigare bland de främjande åtgärderna som 
arbetsgivarna ska vidta, utan är ”inbakade” i arbetsgivarens skyldighet 
att förebygga diskriminering. Arbetsgivaren har trots detta ett strikt 
ansvar att åtgärda trakasserier både enligt jämställdhetslagen och 
enligt arbetarskyddslagen, vilket kan vara orsaken till att temat allmänt 
behandlas i jämställdhetsplanerna.
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Av undersökningen framgick dock att arbetsgivarna lätt utgår ifrån 
att det inte förekommer trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsgivarens 
uppfattning om jämställdhetsläget är ofta positivare än de anställdas 
och därför skulle det vara till nytta att i större utsträckning undersöka 
de anställdas upplevelser av förekomsten av trakasserier. Trots att ett 
tema behandlas i jämställdhetsplanerna blir jämställdhetsproblem 
ofta förbisedda eller ytligt behandlade till följd av arbetsgivarens 
snedvridna uppfattning av jämställdhetsläget.

Sammanjämkandet av arbete och familjeliv behandlas även som 
tema i största delen av jämställdhetsplanerna, men från en formell 
jämställdhetssynvinkel. Samband mellan familjeförpliktelser och 
eventuella indirekta hinder, eller samband mellan deltidsarbete och 
inkomstnivå beaktas inte i jämställdhetsplanerna. Indirekt positiv 
särbehandling i syfte att sammanjämka arbete och familjeliv förekom 
inte heller i planerna.

Segregation behandlas statistiskt i jämställdhetsplanerna men ses 
till en mycket liten del som ett jämställdhetsproblem. Motarbetandet 
av segregationen brister till följd av det första och största problemet 
i jämställdhetsplaneringen, dvs. den formella synen. Detta ger 
också svar på den andra forskningsfrågan, dvs. vilka problem som 
eventuellt förekommer i förverkligandet av jämställdhetsplanen 
med tanke på lagstiftningens krav och målsättningar. Problemet 
drabbar genomgående hela jämställdhetsplaneringen, men speciellt 
motarbetandet av segregationen.

Det första och största problemet i jämställdhetsplaneringen, som leder 
till att jämställdhetsplaneringen brister redan vid kartläggningsskedet, 
är den formella synen på jämställdhet. Till följd av den formella 
jämställdhetssynen synliggörs eller behandlas jämställdhetsproblemen 
inte i jämställdhetsplanerna. Jämställdhetsplanerna i min 
undersökning innehöll material på basis av vilket förekomsten av 
jämställdhetsproblem kan uppdagas, men trots det analyserades 
de statistiska skillnaderna mellan könen till största delen inte som 
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ett jämställdhetsproblem och behandlades inte heller med lämpliga 
åtgärder. I lönekartläggningarna kunde exempelvis konstateras att 
skillnaden i lönenivån mellan könen beror till största delen på den 
vertikala segregationen, men den vertikala segregationen varken 
behandlades eller åtgärdades som ett jämställdhetsproblem.

De jämställdhetsproblem som förekommer i samband med rekrytering 
och avancemang kan delas in i vertikala och horisontala hinder 
och dessutom har kvinnor och ensamstående föräldrar en sämre 
arbetsmarknadsposition, som också kommer till uttryck som sämre 
möjligheter till tillsvidareanställningar. Arbetsgivarna ska enligt 
jämställdhetslagens 6 § ”främja en jämn fördelning mellan kvinnor 
och män i olika uppgifter samt skapa lika möjligheter för kvinnor och 
män till avancemang”.681. De jämställdhetsproblem som förekommer 
i arbetslivet beror dock på olika företeelser, och för att främja den 
faktiska jämställdheten borde orsakerna till jämställdhetsproblemen 
synliggöras i kartläggningen. Det relevanta i kartläggningen är att 
identifiera strukturer som leder till att kvinnor och män inte har lika 
möjligheter och att hitta lämpliga och tillräckligt effektiva medel för att 
åtgärda dem.

Till största delen hade jämställdhetsplanerna i min undersökning 
utarbetats från en formell jämställdhetssyn, men i materialet förekom 
också enstaka jämställdhetsplaner som analyserats med jämställdhet 
i resultat som jämställdhetsmål. Medel som väljs för att främja 
jämställdhet i resultat kan t.o.m. leda till val av åtgärder som ytterligare 
förvränger möjligheterna till rekrytering och avancemang för det 
kön som är i sämre position, vilket också förekom i det analyserade 
materialet.

Jämställdhetslagen och vår nationella lagstiftning, liksom EU-
rätten och FN:s kvinnokonvention som Finland ratificerat, har 
faktisk jämställdhet som jämställdhetsmål. De använda uttrycken 
för jämställdhetsmålen är dock både inom EU-rätten och inom den 

681 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 6 §
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finländska jämställdhetslagstiftningen något förvirrande. Exempelvis 
begreppen ”jämn fördelning” och ”skapa lika möjligheter”, som 
förekommer i jämställdhetslagen kan vara i konflikt sinsemellan och 
tolkas varierande, vilket leder till att de olika jämställdhetsproblemen 
inte separeras. Av det analyserade materialet framgår att 
jämställdhetsmålet är oklart för arbetsgivarna.

För att lyckas med att främja faktisk jämställdhet på arbetsplatserna 
är arbetsplatserna i behov av noggrannare definiering av det 
jämställdhetsmål som ska eftersträvas och av bättre instruktioner för 
att kunna identifiera eventuella jämställdhetsproblem på arbetsplatsen. 
En klarare, mer informativ och detaljerad lagstiftning kunde leda till 
att jämställdhetsplaneringens kvalitet ökar.

Formellt uppfyller de analyserade jämställdhetsplanerna till stor del 
lagens krav. Klart uttryckta och entydiga skyldigheter uppfylls till 
största delen i jämställdhetsplanerna. Exempelvis skyldigheten att 
i jämställdhetsplanen inkludera en specificering av fördelningen av 
kvinnor och män i olika uppgifter, vilket entydigt och klart uttrycks 
i jämställdhetslagens 6 a §, inkluderas i planerna. Hur statistiken ska 
analyseras och vilka åtgärder som bör vidtas är däremot mindre klart.

Av min uppföljningsundersökning framgick att de planerade åtgärderna 
i syfte att rasera glastak, bland de arbetsgivare som identifierat glastaket, 
till en mycket liten del lyckats. Till en del berodde det på att de planerade 
åtgärderna varit otillräckliga eller så hade de planerade åtgärderna inte 
överhuvudtaget vidtagits. Det att ingenting görs eller att det görs för lite 
är den andra stötestenen som leder till att jämställdhetsproblemen inte 
motarbetas. Detta kan också bero på att de åtgärder som arbetsgivarna 
förväntas vidta för att främja jämställdheten inte tillräckligt klargörs 
och betonas i jämställdhetslagen.

De praktiska åtgärderna för att främja jämställdheten, som exempelvis 
möjligheten att tillämpa positiv särbehandling samt indirekt positiv 
särbehandling, bör också betonas och klargöras.
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I undersökningen gjordes också en jämförande analys av hur planerna 
ser ut i Sverige och hur de skiljer sig från de finländska planerna. 
Analysens syfte var att besvara frågan hur man i de svenska och 
finländska jämställdhetsplanerna ser på vad som krävts enligt 
lagstiftningen, dvs. hur planeringsskyldigheten upplevts.  Syftet med 
den tredje forskningsfrågan var att ge en djupare förståelse för de lege 
ferenda-diskussionen.

Finland och Sverige har en gemensam internationell normativ ram och 
bas. Även jämställdhetsplaneringsskyldigheten har i stora drag vid den 
tidpunkt då de analyserade planerna utarbetats varit lik varandra. På 
detaljnivån fanns dock skillnader. Den svenska diskrimineringslagens 
bestämmelser om den främjande verksamheten var jämfört med den 
finländska jämställdhetslagen i den tidigare formen till uppläggningen 
betydligt klarare och målsättningarna beskrevs entydigare både i lagen 
och i förarbetena. Den svenska diskrimineringslagens förarbeten 
behandlar också jämställdhet mångsidigare än förarbetena för vår 
jämställdhetslag, vilket kan vara en orsak till att jämställdhetsmålet i de 
svenska jämställdhetsplanerna är mer långtgående än i de finländska 
planerna.

I de svenska analyserade jämställdhetsplanerna eftersträvades faktisk 
jämställdhet och jämställdhet i resultat. Planerna var homogenare 
och av bättre kvalitet än de finländska jämställdhetsplanerna, vilket 
delvis kan bero på den entydigare och mer detaljerade lagstiftningen 
i Sverige. 

Enligt den traditionella svenska jämställdhetssynen eftersträvas ett 
jämnt resultat, vilket som jämställdhetsmål kan vara entydigare än att 
eftersträva faktisk jämställdhet och lika möjligheter i arbetslivet, men 
ett sådant mål passar inte in i den nuvarande finländska lagstiftningen. 

Den finländska jämställdhetslagstiftningen har som syfte att förbättra 
kvinnans ställning i arbetslivet. Jämställdhetslagen är inte till denna 
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del helt könsneutral.682 Enligt jämställdhetslagens förarbete kan positiv 
särbehandling användas då en grupp, främst kvinnor eftersom kvinnor 
är i en sämre position i arbetslivet, är missgynnad.683 Därför kan den 
finländska lagens otydlighet inte elimineras genom att vi tar direkt 
modell från den svenska diskrimineringslagen i sin tidigare form.

I stället för att ha som mål jämn representation borde positiv 
särbehandling i Finland användas som medel att främja jämställdheten 
på arbetsplatsen då det finns ett relativt gap i representationen. Som 
jämförelsetal vid analys av de faktiska möjligheterna på arbetsplatsen 
borde för de lägre organisationsnivåerna användas statistik över 
utexaminerade inom branschen eller motsvarande statistik som 
beskriver rekryteringsbasen, medan de högre nivåerna i organisationen 
borde jämföras med könsfördelningen inom de lägre nivåerna för att 
eventuella glastak ska upptäckas.

I de svenska planerna fanns det en ambition att ta reda på faktiska 
skillnader på grund av kön, analysera orsakerna till dessa och att 
hitta åtgärder för att avlägsna skillnaderna. Faktiska skillnader på 
grund av kön behandlades som jämställdhetsproblem. Som exempel 
kan nämnas att arbetsgivarna hade undersökt sjukstatistik enligt 
kön, och för att åtgärda skillnaderna mellan könen planerades 
friskvård i syfte att minska kvinnornas sjukfrånvaro. I de svenska 
jämställdhetsplanerna tolkades också begreppet ”arbetsförhållanden” 
vidare än i de finländska jämställdhetsplanerna. I de svenska planerna 
uppfattades såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön samt 
arbetsvillkor falla under begreppet ”arbetsförhållanden”. Exempelvis 
det att kvinnorna enligt statistiken oftare arbetade på deltid, 
uppfattades i jämställdhetsplaner som ett jämställdhetsproblem som 

682 I jämställdhetslagen räknas möjligheten till positiv särbehandling upp som ett 
undantag från diskrimineringsförbudet som en punkt bland andra undantag. Enligt 
9 § ska som diskriminering på grund av kön inte anses ”sådana tillfälliga, planenliga 
specialåtgärder för att främja den faktiska jämställdheten vilka syftar till att 
ändamålet med denna lag skall uppfyllas”. Syftet med jämställdhetslagen är enligt 
jämställdhetslagens 1 § att bl.a. förbättra kvinnans ställning i arbetslivet.
683 Se kap. 4.5.2
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krävde åtgärder. Behovet av individuella lösningar för att nå faktisk 
jämställdhet betonades också i många planer. I de svenska planerna 
betonades även behovet av förståelse för genusfrågor, vilket ledde 
till att utbildning och seminarier i jämställdhetsfrågor planerades 
i jämställdhetsplanerna. Det mer långtgående jämställdhetsmålet i 
Sverige kan självfallet också vara en orsak till att jämställdhetsfrågorna 
i de svenska jämställdhetsplanerna betraktas från en könssensitiv 
synvinkel.

Att få med också dessa mjuka metoder och den könssensitiva 
synvinkeln, som förekom i de svenska jämställdhetsplanerna, är 
nödvändigt för att man ska lyckas med att främja den faktiska 
jämställdheten i den finländska jämställdhetsplaneringen. I de svenska 
jämställdhetsplanerna förekom dock också rikligt med åtgärder 
utöver de åtgärder som direkt kan utläsas från de skyldigheter som 
lagen ställer. I dessa planer kunde man identifiera ett intresse för att 
öka förståelsen för jämställdhetsfrågor och en ambition att främja 
jämställdheten på arbetsplatsen. I de svenska jämställdhetsplanerna 
föreföll jämställdhetsplaneringsskyldigheten upplevas som en 
arbetsledningsfråga där målet var att lösa de problemen som förekom 
på arbetsplatsen. 

Man kan också fråga sig om den ambition att identifiera och lösa 
jämställdhetsproblemen på de svenska arbetsplatserna kan bero på 
en starkare tradition av förhandling och planering på arbetsplatsen 
än vad vi är vana vid i Finland? Det är möjligt att man i den 
svenska arbetskulturen är vana vid att tillsammans lösa problem 
på arbetsplatsen. Det finländska arbetslivet har traditionellt varit 
mycket centraliserat och uppifrån styrt, vilket kan förklara ovanan 
att tillsammans identifiera och åtgärda problem på lokal nivå. I den 
finländska arbetskulturen är man kanske mera inställd på att uppfylla 
de krav som lagstiftningen och kollektivavtalen ställer. 

I Finland pågår en debatt där man kräver mera utrymme för lokala 
lösningar på arbetsplatserna. Förutom att tillgodose behovet av 
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skräddarsydda avtalslösningar på arbetsplatsnivå kan utvecklingen 
också förstärka samarbetet på lokal nivå. Inriktningen kunde leda 
till att också jämställdhetsfrågorna skulle beaktas på arbetsplatsnivå 
och att jämställdhetsaspekterna skulle integreras i de lokala avtalen. 
På detta vis kunde jämställdhetsplaneringen bli en naturligare del 
av samarbetet på arbetsplatserna och eventuellt också få en starkare 
position som en arbetsledningsfråga. 

Utvecklingen kan dock också vara motsatt.  Det finns ingen garanti för att 
sådana mjuka metoder, som i någon kultur kan vara effektiva, fungerar 
i en annan kultur där jämställdhet inte värderas i samma grad som i 
den svenska kulturen. Det finns en risk att jämställdhetsperspektivet 
helt glöms bort på den lokala nivån. 

Eftersom jämställdhetsmålet också är oklart i de finländska 
jämställdhetsplanerna finns det också en risk att 
jämställdhetsplaneringen, trots aktivare grepp på lokal nivå, skulle 
stannar för formell jämställdhet.  Genom att förtydliga lagstiftningen 
kan man säkerligen höja nivån på de finländska jämställdhetsplanerna, 
men för att lyckas med att främja den faktiska jämställdheten 
behövs också ett intresse och en förståelse för jämställdhetsfrågor på 
arbetsplatserna. För att uppfylla jämställdhetsplaneringens mål borde 
den rättsliga förpliktelsen inte tolkas enbart som en juridisk förpliktelse 
att utarbeta en plan, utan den jämställdhetsfrämjande verksamheten 
borde ses också som en arbetsledningsfråga.
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BILAGA 1 INFORMATION OM DE ANALYSERADE 
  JÄMSTÄLLDHETSPLANERNA

Finland bransch antal anställda 
planen gäller

privat/offentlig 
verksamhet

1 utbildning över 250 offentlig
2 flera olika över 250 offentlig
3 säkerhet över 250 offentlig
4 utbildning 50-249 offentlig
5 utbildning 50-249 offentlig
6 flera olika över 250 offentlig
7 flera olika över 250 offentlig
8 utbildning 50-249 offentlig
9 utbildning 50-249 privat
10 jordbruk, skogsbruk och 

fiske
50-249 offentlig

11 jordbruk, skogsbruk och 
fiske

50-249 offentlig

12 jordbruk, skogsbruk och 
fiske

50-249 offentlig

13 jordbruk, skogsbruk och 
fiske

50-249 offentlig

14 jordbruk, skogsbruk och 
fiske

50-249 offentlig

15 jordbruk, skogsbruk och 
fiske

50-249 offentlig

16 jordbruk, skogsbruk och 
fiske

50-249 offentlig

17 jordbruk, skogsbruk och 
fiske

50-249 offentlig

18 jordbruk, skogsbruk och 
fiske

50-249 offentlig

19 jordbruk, skogsbruk och 
fiske

50-249 offentlig

20 jordbruk, skogsbruk och 
fiske

50-249 offentlig

21 jordbruk, skogsbruk och 
fiske

50-249 offentlig

22 jordbruk, skogsbruk och 
fiske

50-249 offentlig
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23 finans- och 
försäkringsverksamhet

50-249 privat

24 offentlig förvaltning 50-249 offentlig
25 kultur över 250 offentlig
26 handel över 250 privat
27 utbildning över 250 offentlig
28 utbildning över 250 offentlig
29 utbildning över 250 offentlig
30 utbildning över 250 offentlig
31 flera olika över 250 offentlig
32 organisationsbranschen under 50 privat
33 offentlig förvaltning över 250 offentlig
34 offentlig förvaltning 50-249 offentlig
35 säkerhet över 250 privat

Sverige

1 flera olika över 250 offentlig
2 flera olika över 250 offentlig
3 flera olika över 250 offentlig
4 social- och utbildning över 250 offentlig
5 flera olika över 250 offentlig
6 utbildning över 250 offentlig
7 utbildning över 250 offentlig
8 utbildning över 250 offentlig
9 utbildning 50-249 offentlig
10 utbildning över 250 offentlig
11 utbildning 50-249 offentlig
12 utbildning 50-249 offentlig
13 utbildning över 250 offentlig
14 utbildning 50-249 offentlig
15 utbildning över 250 offentlig
16 utbildning under 50 offentlig
17 utbildning 50-249 offentlig
18 utbildning 50-249 offentlig
19 konst 50-249 privat
20 flera olika över 250 offentlig
21 logistik under 50 privat
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22 information och kommu-
nikation

över 250 privat

23 vård- och omsorg över 250 offentlig
24 flera olika över 250 offentlig
25 utbildning över 250 offentlig
26 utbildning 50-249 offentlig
27 utbildning över 250 offentlig
28 utbildning 50-249 offentlig
29 utbildning under 50 offentlig
30 utbildning under 50 offentlig
31 teknik 50-249 offentlig
32 flera olika över 250 offentlig
33 offentlig förvaltning och 

försvar
över 250 offentlig

34 teknik under 50 privat
35 utbildning över 250 offentlig





 

Jämställdhetslagen innehåller förbud mot 
diskriminering på grund av kön, bestämmelser 
som föreskriver främjande av jämställdheten samt 
bestämmelser om tillsyn över lagen.

Vid lagens ikraftträdande uppfattades 
diskrimineringsförbuden som lagens viktigaste 
bestämmelser. Dessa regler är viktiga för 
att garantera den formella jämställdheten. 
Jämställdhetsmål och faktisk jämställdhet kan dock 
inte uppnås utan aktiva åtgärder för att utjämna 
brister i jämställdheten. Därför har tendensen 
både inom vår nationella lagstiftning och inom 
internationell rätt varit att man allt mer erkänner 
den främjande verksamhetens betydelse och 
definierar olika aktörers skyldighet att verka för 
ökad jämställdhet. Därför har också arbetsgivarnas 
skyldighet att utarbeta jämställdhetsplaner 
under jämställdhetslagens historia utvecklats 
och blivit allt mer detaljerad. Enligt den gällande 
jämställdhetslagen ska arbetsgivare som 
regelbundet har minst 30 anställda minst vartannat 
år utarbeta en jämställdhetsplan. Men hur väl 
fungerar jämställdhetsplanen som ett redskap 
för att främja jämställdheten och för att uppnå 
jämställdhetslagens mål?

Ett centralt syfte med denna avhandling 
är att utreda hur de på arbetsmarknaden 
förekommande jämställdhetsproblemen behandlas 
i jämställdhetsplanerna. I avhandlingen behandlas 
problem som gäller inkomstnivåskillnader mellan 
kvinnor och män, vertikal segregation, horisontell 
segregation, svag arbetsmarknadsposition 
som beror på kön, diskriminering till följd av 
graviditet och familjeledigheter, svårigheten att 
sammanjämka arbete och familj samt trakasserier 
på grund av kön.

Vidare undersöks vilka problem som 
eventuellt förekommer vid förverkligandet av 
jämställdhetsplaner med tanke på lagstiftningens 
krav och målsättningar. Dessutom görs också en 
jämförande analys av hur jämställdhetsplanerna 
ser ut i Sverige och hur de skiljer sig från de 
finländska planerna. Analysens syfte är att svara 
på frågan hur man i de svenska och finländska 
jämställdhetsplanerna ser på vad som krävts enligt 
lagstiftningen, dvs. hur planeringsskyldigheten 
upplevts.  Analysen utmynnar i en diskussion om 
”de lege ferenda”, dvs. om och i så fall hur lagen 
borde ändras för att främja jämställdhetsmålet och 
för att i praktiken uppfylla de skyldigheter som 
Finland förbundit sig till.
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